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(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A TANÁCS (EU) 2017/1374 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2017. július 25.) 

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések 
miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti 
korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke  
(1) és (3) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet. 

(2)  A Tanács felülvizsgált egy, a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bejegyzést. Az 
érintett személyről szóló ezen bejegyzést módosítani kell. 

(3)  A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

A 269/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 
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(1) HL L 78., 2014.3.17., 6. o. 



Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2017. július 25-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
M. MAASIKAS  
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MELLÉKLET 

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletében a „Személyek” című rész 92. bejegyzésének helyébe a következő szöveg lép:  

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

„92. Arkady Romanovich 
ROTENBERG, 

Arkadii Romanovich 
ROTENBERG 

(Аркадий Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Születési idő: 
1951.12.15. 

Születési hely: 
Leningrád  
(Szentpétervár) 

Arkady Rotenberg prominens orosz üzlet
ember, aki közeli személyes kapcsolatban 
áll Putyin elnökkel. 2014 márciusa óta 
több mint 7 milliárd dollár értékű állami 
szerződést ítéltek oda Rotenbergnek, illetve 
vállalatainak. 2015-ben a szerződések érté
két tekintve Rotenberg az első helyen állt 
a kormányzati szerződések éves jegyzéké
ben, miután 555 milliárd rubel értékben 
nyert el szerződéseket az orosz kormány
tól. Ezek közül sokat hivatalos verseny
tárgyalás nélkül ítéltek oda. 2015. 
január 30-án Dmitrij Medvegyev minisz
terelnök aláírta azt a kormányrendeletet, 
amelyben Rotenberg Sztrojgazmontazs 
nevű vállalatának ítélték az Oroszországot 
a jogellenesen annektált Krími Autonóm 
Köztársasággal összekötő Kercsi-szorosi 
híd megépítésére vonatkozó állami szerző
dést. E szerződések nyomán Rotenberg 
a Krím annektálásáért, illetve Ukrajna ke
leti részének destabilizálásáért felelős orosz 
döntéshozók által nyújtott előnyökhöz ju
tott. 

Rotenberg a Sztrojgazmontazs vállalat tu
lajdonosa. Ez a vállalat nyerte el az Oro
szországot a jogellenesen annektált Krími 
Autonóm Köztársasággal összekötő Kercsi- 
szorosi híd megépítésére vonatkozó állami 
szerződést, megszilárdítva ezzel a Krím in
tegrálását az Oroszországi Föderációba, 
ami pedig fokozottan aláássa Ukrajna terü
leti integritását. Hasonlóképpen, 2017 ja
nuárjában a Sztrojgazmontazs 17 milliárd 
rubel értékű állami szerződéshez jutott 
a Kercsi-szorosi hídon futó vasútvonal 
megépítésére vonatkozóan, ami szintén fo
kozottan aláássa Ukrajna területi integritá
sát. 

Azon Proszvescsenyije kiadó igazgatótaná
csának elnöke, amely elsődleges végrehaj
tója volt az »Oroszország gyermekeihez: 
Lakcímed – Krím« elnevezésű projektnek, 
amely egy annak érdekében indított PR- 
kampány, hogy a krími gyermekeket 
meggyőzzék, hogy immár Oroszországban 
élő orosz állampolgárrá lettek, és amely 
így támogatta a Krím integrálására irány
uló orosz kormánypolitikát. 

2014.7.30.”   
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