
II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/658 

ze dne 21. dubna 2022, 

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 
uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2) Unie nadále odsuzuje činnosti a politiky narušující územní celistvost Ukrajiny.

(3) Rada se domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze 
I nařízení (EU) č. 269/2014, by měly být doplněny další dvě osoby, které se podílejí na narušování nebo ohrožování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací 
pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.

(4) Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(1) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2022.

Za Radu
předseda

J.-Y. LE DRIAN
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PŘÍLOHA 

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby:

Osoby

Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

„211. Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukrajinsky: Сергiй Вiталiйович 
КУРЧЕНКО; rusky: Сергей 
Витальевич КУРЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.9.1985

Místo narození: Charkov, Ukrajina

Státní příslušnost: ukrajinská

Serhiy Kurchenko (Kurčenko) je ukrajinský podnikatel. Za podpory proruských 
separatistů převzal kontrolu nad několika velkými metalurgickými, chemickými 
a energetickými závody v částech Donbasu ovládaných separatisty. Poté, co byli jeho 
konkurenti – podle dostupných informací s pomocí Ruska – vytlačeni z trhu, má 
jeho společnost „Gaz-Alliance“ monopolní postavení v odvětví těžby uhlí 
v Donbasu. Navzdory sankcím EU organizoval nelegální systém vývozu uhlí 
z Donbasu do Ruska a do Evropy a měl z něj prospěch. Uhlí vytěžené v dolech S. 
Kurčenka bylo přeregistrováno a nelegálně vyváženo přes ruské přístavy.

S. Kurčenko pomáhal velkým ruským společnostem a státem vlastněným podnikům 
obcházet omezující opatření EU tím, že jednal jako jejich subdodavatel na Ruskem 
ovládaných územích. Zprostředkovával vývoz ruského plynu, pohonných hmot 
a elektřiny do částí Donbasu ovládaných separatisty, což posílilo nezávislé 
zásobování těchto oblastí energiemi a narušilo jejich hospodářskou integraci 
s Ukrajinou. Kromě toho dodával pohonné hmoty na protiprávně okupovaný 
Krymský poloostrov. Posiloval tím nezávislé dodávky energie na toto území. Vlastní 
rovněž největší skladiště nafty na Krymském poloostrově.

Měl tak prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny, prováděl transakce se 
separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajině a aktivně podporoval 
činnosti a politiky narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny.
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

234. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евге'ний Ви'кторович ПРИГО'ЖИН)

Datum narození: 1.6.1961

Místo narození: Leningrad, dříve 
SSSR (nyní Petrohrad, Ruská 
federace)

Funkce: přední podnikatel s úzkými 
vazbami na ruské politické vedení

Přidružené osoby: Lyubov 
Valentinovna Prigozhina 
(manželka); Violetta Prigozhina 
(matka);

Přidružené subjekty: Wagner Group, 
Internet Research Agency, Concord 
company group, Concord 
Management and Consulting LLC, 
Megaline LLC

Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Jevgenij Prigožin je předním ruským podnikatelem, který má úzké osobní vazby 
na prezidenta Putina a ruského ministra obrany. Je zakladatelem a neoficiálním 
velitelem Wagnerovy skupiny, neregistrovaného soukromého vojenského subjektu 
se sídlem v Rusku, který je odpovědný za nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny 
na Ukrajině.

Společnost Concord, známá též jako KOMBINAT PITANIJA KONKORD OOO, 
kterou Prigožin založil a vlastnil do listopadu 2019, a skupina dalších společností 
s vazbami na něj, včetně společností Concord Management and Consulting LLC 
a Megaline LLC, měly po nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska a okupaci 
východní Ukrajiny separatisty podporovanými Ruskem prospěch z velkých 
veřejných zakázek ruského ministerstva obrany.

Jako takový nese odpovědnost za činnosti narušující a ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a aktivně je provádí. Rovněž má prospěch 
z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci východní Ukrajiny.
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