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РЕШЕНИЕ 2014/872/ОВППС НА СЪВЕТА
от 4 декември 2014 година
за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията
на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение
на Решение 2014/512/ОВППС
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

На 8 септември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/659/ОВППС (2), за да наложи допълнителни ограничителни
мерки.

(3)

Съветът счита за необходимо да изясни определени разпоредби.

(4)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за прилагането на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:
1) Член 1 се изменя, както следва:
а) Параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Забранява се прякото или непряко встъпване или участие в договорености за предоставяне на нови заеми
или кредити с падеж над 30 дни на всяко юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграфи 1 или
2, след 12 септември 2014 г., с изключение на заеми или кредити със специфична и документирана цел за предос
тавяне на финансиране за незабранен пряк или непряк внос или износ на стоки и нефинансови услуги между
Съюза и Русия или трета държава или заеми със специфична и документирана цел за предоставяне на спешно
финансиране, с цел изпълнение на критериите за платежоспособност и ликвидност, на юридически лица, устано
вени в Съюза, повече от 50 % от чиито права на собственост се притежават от образувание, посочено в прило
жение I.“;
б) Добавя се следният параграф:
„4.
Забраната в параграф 3 не се прилага за усвоени суми или изплащания, направени по силата на сключен
преди 12 септември 2014 г. договор, ако:
а) всички условия за такива усвоени суми или изплащания:
i) са били договорени преди 12 септември 2014 г. и
ii) не са били променяни на тази дата или след това; и
б) преди 12 септември 2014 г. е определена договорена дата на падеж за пълното погасяване на всички разпола
гаеми средства и за прекратяването на всички ангажименти, права и задължения по силата на договора.
Редът и условията за усвоени суми и изплащания, посочени в настоящия параграф, включват разпоредби относно
продължителността на погасителния период за всяка усвоена сума или изплащане, прилагания лихвен процент или
начина на изчисляване на лихвения процент и максималния размер.“.
2) Член 2, параграф 4 се заменя със следното:
„4. Забраните по параграфи 1, 2 и 3 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или
на акцесорни договори, необходими за изпълнението на такива договори, както и предоставянето на резервни части и
услуги, които са необходими за поддръжката и безопасността на наличния капацитет в рамките на Съюза.“.
(1) Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи
положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).
(2) Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки
с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 12.9.2014 г., стр. 54).
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3) Член 3, параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Забраните по параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или на
акцесорни договори, необходими за изпълнението на такива договори.“.
4) Член 3а, параграф 3 се заменя със следното:
„3.
Забраните по параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори, сключени преди 12 септември 2014 г., или
на акцесорни договори, необходими за изпълнението на такива договори, и предоставянето на подкрепа, необходима
за поддръжката и безопасността на наличния капацитет в рамките на ЕС.“.
5) Член 4 се заменя със следното:
„Член 4
1.
Преките или непреките продажби, доставки, трансфер или износ на определено оборудване, подходящо за след
ните категории проучвателни и производствени проекти в Русия, включително нейната изключителна икономическа
зона и континентален шелф, осъществявани от граждани на държавите членки или от териториите на държавите
членки или чрез използване на плаващи под тяхно знаме кораби или техни въздухоплавателни средства, подлежат на
предварително разрешение от компетентния орган на държавата членка износител:
а) проучване и производство на нефт във води с дълбочина по-голяма от 150 метра;
б) проучване и производство на нефт в крайбрежната зона на север от Северния полярен кръг;
в) проекти с потенциал за производство на нефт от ресурси, намиращи се във формации на шисти, чрез хидравлично
разбиване; това не се отнася до проучване и производство през формации на шисти за откриване или извличане на
нефт от нешистови резервоари.
Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия параграф.
2.

За предоставянето на:

а) техническа помощ или други услуги, свързани с посоченото в параграф 1 оборудване;
б) финансиране или финансова помощ за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на оборудването, посо
чено в параграф 1, или за предоставяне на свързани с него техническа помощ или обучение
също е необходимо предварително разрешение от компетентния орган на държавата членка износител.
3.
Компетентните органи на държавите членки не издават разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ
на оборудването или за предоставянето на услугите, посочени в параграфи 1 и 2, ако преценят, че съответната
продажба, доставка, трансфер или износ или предоставянето на съответната услуга са предназначени за извършване на
един от видовете проучване и производство, посочени в параграф 1.
4.
Параграф 3 не засяга изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или на акцесорни договори,
необходими за изпълнението на такива договори.
5.
Може да бъде издадено разрешение, когато продажбата, доставката, трансферът или износът на изделията или
предоставянето на услугите, посочени в параграфи 1 и 2, са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на
събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху
околната среда. В надлежно обосновани случаи на извънредни ситуации продажбата, доставката, трансферът или
износът, или предоставянето на услугите, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат осъществени без предварително
разрешение, при условие че износителят уведоми компетентния орган в срок от пет работни дни след извършването на
продажбата, доставката, трансфера или износа, или след предоставянето на услугите, като представя подробно съответ
ната обосновка за продажбата, доставката, трансфера или износа, или предоставянето на услугите, без предварително
разрешение.“.
6) Член 4а, параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Забранява се прякото или непряко предоставяне на съпътстващи услуги, необходими за следните категории
проекти за проучване и производство в Русия, включително нейната изключителна икономическа зона и континен
тален шелф, осъществявани от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки или чрез
използване на плаващи под тяхно знаме кораби или техни въздухоплавателни средства:
а) проучване и производство на нефт във води с дълбочина по-голяма от 150 метра;
б) проучване и производство на нефт в крайбрежната зона на север от Северния полярен кръг;
в) проекти с потенциал за производство на нефт от ресурси, намиращи се във формации на шисти, чрез хидравлично
разбиване; това не се отнася до проучване и производство през формации на шисти за откриване или извличане на
нефт от нешистови резервоари.“.
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Член 2
Съображение 5 от Решение 2014/659/ОВППС се заменя със следното:
„(5)

В този контекст е целесъобразно да се разшири забраната във връзка с някои финансови инструменти. Следва
да се наложат допълнителни ограничения върху достъпа до капиталовите пазари по отношение на държавни
руски финансови институции, определени руски образувания в сектора на отбраната и определени руски обра
зувания, чиято основна стопанска дейност е продажбата или преносът на нефт. Тези забрани не засягат финан
совите услуги, които не са посочени в член 1.“.
Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2014 година.
За Съвета
Председател
S. GOZI

