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SKLEP SVETA 2014/659/SZVP
z dne 8. septembra 2014
o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi
delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Sklep 2014/512/SZVP (1).

(2)

Evropski svet je 30. avgusta 2014 obsodil vedno večji pritok
borcev in orožja z ozemlja Ruske federacije v vzhodno Ukrajino
ter nasilje ruskih oboroženih sil na ukrajinskem ozemlju.

(3)

Evropski svet je pozval k pripravljalnemu delu v zvezi s predlogi,
da bi ob upoštevanju razvoja dogodkov na terenu lahko sprejeli
znatne dodatne ukrepe.

(4)

Svet glede na resnost razmer meni, da je ustrezno sprejeti dodatne
omejevalne ukrepe v odziv na delovanje Rusije, ki povzroča
destabilizacijo razmer v Ukrajini.

(5)

V zvezi s tem je ustrezno prepoved v zvezi z določenimi finan
čnimi instrumenti razširiti. V zvezi z ruskimi finančnimi institu
cijami v državni lasti, določenimi ruskimi subjekti v obrambnem
sektorju in določenimi ruskimi subjekti, katerih glavna dejavnost
je prodaja ali prevoz nafte, bi bilo treba uvesti dodatne omejitve
pri dostopu do kapitalskega trga. Te prepovedi ne zadevajo finan
čnih storitev, ki niso navedene v členu 1.

(6)

Poleg tega bi bilo treba prepovedati prodajo, dobavo ali prenos
blaga z dvojno rabo določenim osebam, subjektom ali organom v
Rusiji.

(7)

Prepovedati bi bilo treba tudi zagotavljanje storitev, ki so
potrebne za dejavnosti globokomorskega iskanja in pridobivanja
nafte, dejavnosti iskanja in pridobivanja nafte na Arktiki ter
projekte pridobivanja nafte iz skrilavca.

(8)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje
Unije –

▼M1

▼B

(1) Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih
zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL
L 229, 31.7.2014, str. 13).
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SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2014/512/SZVP se spremeni:

1. člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1
1.
Prepovedani so neposredni ali posredni nakup ali prodaja,
neposredno ali posredno zagotavljanje naložbenih storitev ali
pomoč pri izdaji ali kakršno koli drugo trgovanje z obveznicami,
lastniškim kapitalom ali podobnimi finančnimi instrumenti z zapad
lostjo, daljšo od 90 dni, ki so izdani po 1. avgustu 2014 in do
12. septembra 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so izdani
po 12. septembru 2014, s strani:

(a) večjih kreditnih institucij ali institucij za financiranje razvoja s
sedežem v Rusiji, katerih več kot 50-odstotni delež je bil od
1. avgusta 2014 v javni lasti ali pod javnim nadzorom, nave
denih v Prilogi I;

(b) vsake pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem zunaj Unije,
katerih več kot 50-odstotni delež je v lasti subjekta s seznama v
Prilogi I, ali

(c) vsake pravne osebe, subjekta ali organa, ki deluje v imenu ali po
navodilih subjekta v okviru kategorije iz točke (b) tega odstavka
ali s seznama v Prilogi I.

2.
Prepovedani so neposredni ali posredni nakup ali prodaja,
neposredno ali posredno zagotavljanje naložbenih storitev ali
pomoč pri izdaji ali kakršno koli drugo trgovanje z obveznicami,
lastniškim kapitalom ali podobnimi finančnimi instrumenti, z zapad
lostjo, daljšo od 30 dni, ki so izdani po 12. septembru 2014, s strani:

(a) subjekti s sedežem v Rusiji, ki se predvsem ukvarjajo z in name
njajo obsežno dejavnost načrtovanju, proizvodnji, prodaji ali
izvozu vojaške opreme ali storitev, kot so navedeni v Prilogi
II, razen subjektov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju in
sektorju jedrske energije;

(b) subjekti s sedežem v Rusiji, ki so pod javnim nadzorom ali
katerih več kot 50-odstotni delež je v javni lasti, katerih ocenjeno
skupno premoženje presega en bilijon ruskih rubljev in katerih
ocenjeni prihodki od 12. septembra 2014 v vsaj 50 % izvirajo iz
prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih proizvodov, kot so
navedeni v Prilogi III;

(c) vsaka pravna oseba, subjekt ali organ, ustanovljeni zunaj Unije,
ki so v več kot 50-odstotni lasti subjekta iz točk (a) in (b), ali
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(d) vsaka pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po
navodilih subjekta v okviru kategorije iz točke (c) ali s seznama
v Prilogi II ali III.

3.
Prepovedano je neposredno ali posredno vzpostavljanje ali
sodelovanje v kakršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kredi
tov, katerih zapadlost presega 30 dni, kateri koli pravni osebi,
subjektu ali organu iz odstavka 1 ali 2 po 12. septembru 2014,
razen posojil ali kreditov, ki imajo poseben in dokumentiran
namen zagotavljati financiranje za uvoze ali izvoze blaga in nefinan
čnih storitev med Unijo in Rusijo, ki niso prepovedani, ali posojil, ki
imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati nujna sredstva za
doseganje meril solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s
sedežem v Uniji, ki so v več kot 50-odstotni lasti subjekta, navede
nega v Prilogi I.“;

2. vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a
1.
Prepovedani so neposredna ali posredna prodaja, dobava,
prenos ali izvoz določenega blaga in tehnologije z dvojno rabo,
kot sta vključena v Prilogo I Uredbe (ES) št. 428/2009, kateri koli
osebi, subjektu ali organu v Rusiji, kot so navedeni v Prilogi IV k
temu sklepu, s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav
članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo zastavo, ne
glede na to, ali navedeno izvira z ozemelj držav članic ali ne.

2.

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posred
niške ali druge storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz
odstavka 1 ter v zvezi z zagotavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem
in uporabo tega blaga in tehnologije kateri koli osebi, subjektu
ali organu v Rusiji, ki so navedeni v Prilogi IV;

(b) neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne
pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo iz odstavka 1, vključno
zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in izvoznimi kreditnimi
zavarovanji za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz
tega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane
tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli
osebi, subjektu ali organu v Rusiji, ki so navedeni v Prilogi IV.

3.
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne posegajo v izvrševanje
pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 12. septembrom 2014, in
ne posegajo v zagotavljanje pomoči, ki je potrebna za vzdrževanje
in zagotavljanje varnosti obstoječih zmogljivosti v okviru EU.
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4.
Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za izvoz,
prodajo, dobavo ali prenos blaga in tehnologije z dvojno rabo za
aeronavtiko in vesoljsko industrijo ali za povezano zagotavljanje
tehnične ali finančne pomoči, za nevojaško rabo in nevojaške končne
uporabnike, pa tudi za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti obsto
ječih civilnih jedrskih zmogljivosti v okviru EU, za nevojaško rabo
in nevojaške končne uporabnike.“;
3. vstavi se naslednji člen:
„Člen 4a
1.
Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje
spremnih storitev, ki so potrebne za dejavnosti globokomorskega
iskanja in pridobivanja nafte, dejavnosti iskanja in pridobivanja
nafte na Arktiki ter projekte pridobivanja nafte iz skrilavca v Rusiji,
s strani državljanov držav članic ali z ozemlja držav članic ali z
uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic.
2.
Prepoved iz odstavka 1 ne posega v izvrševanje pogodb ali
okvirnih dogovorov, sklenjenih pred 12. septembrom 2014, ali
pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb.
3.
Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja, kadar so zadevne
storitve potrebne za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi
lahko imel resen in obsežen vpliv na človekovo zdravje in varnost ali
na okolje.“
4. člen 7(1)(a) se nadomesti z naslednjim:
„(a) subjekti iz točke (b) ali (c) člena 1(1) in točke (c) ali (d) člena
1(2), ali s seznama iz Priloge I, II, III ali IV;“;
5. člen 8 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 8
Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih,
katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz členov 1 do
4a, vključno z delovanjem namesto subjektov iz člena 1.“.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
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PRILOGA
1. Priloga k Sklepu 2014/512/SZVP se preimenuje v Prilogo I.
2. Dodajo se naslednje priloge:
„PRILOGA II
SEZNAM PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA
1(2)(a)
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
PRILOGA III
SEZNAM PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA
1(2)(b)
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
PRILOGA IV
SEZNAM PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV ALI ORGANOV IZ ČLENA 3a
JSC Sirius (optična elektronika za civilne in vojaške namene)
OJSC Stankoinstrument (strojništvo za civilne in vojaške namene)
OAO JSC Chemcomposite (materiali za civilne in vojaške namene)
JSC Kalashnikov (osebno orožje)
JSC Tula Arms Plant (oborožitveni sistemi)
NPK Technologii Maschinostrojenija (strelivo)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (protiletalski in protitankovski sistemi)
OAO Almaz Antey (podjetje v državni lasti; orožje, strelivo, raziskave)
OAO NPO Bazalt (podjetje v državni lasti; proizvodnja strojev za proizvodnjo
orožja in streliva)“.

