KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚRODKÓW
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA UKRAINIE

OGRANICZAJĄCYCH

1) ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadziło m.in:
· ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec
wymienionych w załączniku Nr III instytucji sektora finansowego
(z wyłączeniem instytucji o statusie międzynarodowym mających
siedzibę w Rosji powołanych na mocy porozumień
międzyrządowych z Rosją jako jednym z udziałowców).
· na mocy art. 5 rozporządzenia zakazuje się bezpośredniego lub
pośredniego kupna, sprzedaży, świadczenia pośrednictwa lub
pomocy w wydawaniu lub dokonywania innych operacji w
odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych oraz
instrumentów rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności
przekraczający 90 dni i zostały wydane po dniu 1 sierpnia 2014 r.
przez:
o SBERBANK
o VTB BANK
o GAZPROMBANK
o VNESHECONOMBANK (VEB)
o ROSSELKHOZBANK
o lub osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza
Unią, w których więcej niż 50 % praw własności należy do
podmiotu wymienionego powyżej;
o lub osobę prawną, podmiot lub organ działający w
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o których mowa w
powyższych punktach.
Rozporządzenie to nie przewiduje środka w postaci zamrożenia funduszy wskazanych
podmiotów.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:229:FULL&from=EN

2) ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. w
sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z
Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i
Sewastopola, zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 692/2014 z dnia 23
czerwca 2014 r. wprowadziło m.in.:
· zakaz przyznawania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów
specjalnie związanych z tworzeniem, nabywaniem lub rozwijaniem
infrastruktury w sektorach transportu, telekomunikacji lub energii
na Krymie lub w Sewastopolu, a także z eksploatacją ropy
naftowej, gazu lub zasobów mineralnych na Krymie lub w
Sewastopolu;
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0825&from=EN
3) Stosowne ograniczenia w związku z wydarzeniami na Ukrainie zostały
wprowadzone także przez władze Stanów Zjednoczonych. Informacje o
restrykcjach dotyczących obrotu towarowego, ograniczeń finansowych oraz
podmiotów nimi objętych dostępne są na stronie Biura Kontroli Aktywów
Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx

Informacje wskazane w komunikacie nie są wyczerpujące, szczegółowe uregulowania
wskazane są w przywołanych aktach prawnych.

