
II 

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) 

FORORDNINGER 

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 

af 4. december 2014 

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af 
Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og om ændring af forordning (EU) 

nr. 960/2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, 

under henvisning til Rådets afgørelse 2014/872/FUSP af 4. december 2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om 
restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, og afgørelse 
2014/659/FUSP om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP (1), 

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1)  Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af 
Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. 

(2)  Den 8. september 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 960/2014 (3) om ændring af forordning (EU) 
nr. 833/2014. 

(3)  Den 4. december 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/872/FUSP. 

(4)  Da disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, er lovgivning på EU-plan nødvendig, 
navnlig for at sikre ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne efter vedtagelsen af afgørelse 2014/872/FUSP. 

(5)  Forordning (EU) nr. 833/2014 og (EU) nr. 960/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer: 

1)  Artikel 2, stk. 2, andet afsnit, affattes således: 

»De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis eksporten vedrører opfyldelsen af en forpligtelse som følge 
af en kontrakt, som blev indgået inden den 1. august 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for 
opfyldelsen af en sådan kontrakt.«. 
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(1) Se side 59 i denne EUT. 
(2) Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabili

serer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1). 
(3) Rådets forordning (EU) nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger 

på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 271 af 12.9.2014, s. 3). 



2)  Artikel 2a, stk. 3, affattes således: 

»3. Forbuddene i stk. 1 og 2 berører ikke opfyldelsen af kontrakter, der er indgået inden den 12. september 2014, 
eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, og levering af bistand, der er 
nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU.«. 

3)  Artikel 3, stk. 1-5 affattes således: 

»1. Der kræves forudgående tilladelse i forbindelse med direkte eller indirekte salg, levering overførsel eller eksport 
af produkter, jf. bilag II, uanset om dette har oprindelse i Unionen eller ej, og til fysiske eller juridiske personer, 
enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller i enhver anden 
stat, hvis produkterne skal anvendes i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel. 

2. Ved alt salg, levering, overførsel eller eksport, hvortil der kræves tilladelse i henhold til denne artikel, udstedes 
en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, efter bestemmel
serne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen. 

3. Bilag II omfatter visse produkter, der er beregnet til følgende kategorier af efterforsknings- og produktionspro
jekter i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel: 

a)  olieefterforskning og -produktion i vand med en dybde på over 150 meter 

b)  olieefterforskning og -produktion i offshoreområdet nord for Polarcirklen, eller 

c)  projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer, ved hjælp af 
hydrofraktur; det finder ikke anvendelse på efterforskning og produktion gennem skiferformationer med henblik 
på at finde eller ekstrahere olie fra reservoirer, der ikke er skiferreservoirer. 

4. Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af 
deres ansøgning om eksporttilladelse. 

5. De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkterne i 
bilag II, hvis de har rimelig grund til at formode, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten af produkterne er 
beregnet til de kategorier af efterforsknings- og produktionsprojekter, der er omhandlet i stk. 3. 

De kompetente myndigheder kan dog give tilladelse, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten vedrører 
opfyldelse af en forpligtelse som følge af en kontrakt, som blev indgået inden den 1. august 2014, eller af tilknyttede 
kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. 

De kompetente myndigheder kan også give tilladelse, hvis salget, leveringen, overførslen eller eksporten af produk
terne er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirk
ning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet. I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salget, leve
ringen, overførslen eller eksporten finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende eksportør 
senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente 
myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for, hvorfor 
salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted uden forudgående tilladelse.«. 

4)  Artikel 3a, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, affattes således: 

»1. Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tilknyttede tjenester, der er nødvendige for følgende kategorier af 
efterforsknings- og produktionsprojekter i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel: 

a)  olieefterforskning og -produktion i vand med en dybde på over 150 meter 
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b)  olieefterforskning og -produktion i offshoreområdet nord for Polarcirklen, eller 

c)  projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i skiferformationer, ved hjælp af 
hydrofraktur; det finder ikke anvendelse på efterforskning og produktion gennem skiferformationer med henblik 
på at finde eller ekstrahere olie fra reservoirer, der ikke er skiferreservoirer. 

I dette stykke forstås ved »tilknyttede tjenester«: 

i)  boring 

ii)  prøvepumpning 

iii)  logging og færdiggørelse 

iv)  levering af specialiserede flydende anlæg. 

2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til en kontrakt eller en rammeaftale, 
som er indgået inden den 12. september 2014, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af 
sådanne kontrakter. 

3. Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis de pågældende tjenester er nødvendige for akut forebyggelse eller 
afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller 
miljøet. 

Tjenesteleverandøren giver den kompetente myndighed meddelelse inden for fem arbejdsdage om enhver aktivitet, 
der iværksættes i henhold til dette stykke, indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for 
salget, leveringen, overførslen eller eksporten.« 

5)  Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således: 

»2. Forbuddene i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse som følge af en kontrakt, der er indgået inden 
den 1. august 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller den 
levering af bistand, der er nødvendig for at opretholde og sikre eksisterende kapaciteter i EU. 

3. Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed: 

a)  teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til produkter i bilag II og direkte eller indirekte levering, 
fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i 
Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller hvis bistand vedrører produkter til 
brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, til personer, enheder eller 
organer i enhver anden stat 

b)  finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til produkter i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og 
ekportkreditforsikring, til direkte eller indirekte salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller 
direkte eller indirekte levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller 
organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller hvis bistanden vedrører 
produkter til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, til personer, 
enheder eller organer i enhver anden stat. 

I behørigt begrundede hastende tilfælde, jf. artikel 3, stk. 5, kan leveringen af de i dette stykke omhandlede tjenester 
finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende tjenesteyder underetter den kompetente 
myndighed senest fem arbejdsdage efter, at leveringen af tjenesterne har fundet sted.«. 

6)  Artikel 5, stk. 3, affattes således: 

»3. Det er forbudt direkte eller indirekte at etablere eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af nye lån 
eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 
eller 2, efter den 12. september 2014. 
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Forbuddet finder ikke anvendelse på: 

a)  lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller 
eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og nogen anden tredjestat, herunder udgifter til 
varer og tjenester fra en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne, eller 

b)  lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og 
likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i 
bilag III, ejer over 50 %.«. 

7)  I artikel 5 tilføjes følgende stykke: 

»4. Forbuddet i stk. 3 finder ikke anvendelse på hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger, der er foretaget i 
henhold til en kontrakt, der er indgået før den 12. september 2014, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 

a)  alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger: 

i)  blev fastlagt inden den 12. september 2014, og 

ii)  er ikke blevet ændret på eller efter denne dato, og 

b)  et kontraktligt forfaldstidspunkt for hel tilbagebetaling af alle midler, der er stillet til rådighed, og for bortfald af 
alle tilsagn, rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten blev fastlagt inden den 12. september 2014. 

De i litra a) nævnte vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb og udbetalinger skal omfatte bestemmelser om 
tilbagebetalingstiden for hver hævning af kreditbeløb eller udbetaling, den anvendte rentesats eller renteberegningsme
toden samt maksimumbeløbet.«. 

8)  I bilag II foretages følgende ændringer: 

a)  i overskriften erstattes henvisningen »Liste over teknologier som omhandlet i artikel 3« med »Liste over produkter 
som omhandlet i artikel 3« 

b)  oplysningerne vedrørende KN-koderne 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00 og ex 8431 49 
erstattes af følgende: 

»ex 8413 50 Fortrængningspumper med stempel eller membran, til væsker, maskindrevne, hvis maksi
male volumenstrøm overstiger 18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er 
specialfremstillet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i oliebrønde. 

ex 8413 60 Roterende fortrængningspumper, til væsker, maskindrevne, hvis maksimale volumenstrøm 
overstiger 18 m3/time, hvis afgangstryk overstiger 40 bar, og som er specialfremstillet til 
at pumpe boremudder og/eller cement ind i oliebrønde. 

ex 8431 39 00 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8428 henhørende 
maskiner eller -apparater i oliefelter 

ex 8431 43 00 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under underposition 8430 41 eller 
8430 49 henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter 

ex 8431 49 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til under pos. 8426, 8429 og 8430 
henhørende maskiner eller -apparater i oliefelter«  

9)  Bilag IV erstattes af bilaget til nærværende forordning. 
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Artikel 2 

Betragtning 6 i forordning (EU) nr. 960/2014 affattes således: 

»(6) For at lægge pres på den russiske regering bør der også indføres yderligere restriktioner på adgangen til kapi
talmarkedet for visse finansielle institutioner, undtagen institutioner med base i Rusland, der har international 
status, og som er etableret ved mellemstatslige aftaler med Rusland som en af aktionærerne, restriktioner for 
juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland i forsvarssektoren, undtagen dem, der 
primært er aktive i rumfarts- og kerneenergiindustrien, og restriktioner for juridiske personer, enheder eller 
organer, der er etableret i Rusland, og hvis primære aktiviteter vedrører salg eller transport af råolie eller olie
produkter. Andre finansielle tjenester end dem, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 833/2014, 
såsom indlånsforretning, betalingstjenester, forsikringstjenester, lån fra institutioner, som er omhandlet i arti
kel 5, stk. 1 og 2, i nævnte forordning, og derivater, der anvendes til afdækningsformål på energimarkedet, er 
ikke omfattet af disse restriktioner.«. 

Artikel 3 

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2014. 

På Rådets vegne 
S. GOZI 

Formand   

BILAG 

»BILAG IV 

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 2a 

JSC Sirius 

OJSC Stankoinstrument 

OAO JSC Chemcomposite 

JSC Kalashnikov 

JSC Tula Arms Plant 

NPK Technologii Maschinostrojenija 

OAO Wysokototschnye Kompleksi 

OAO Almaz Antey 

OAO NPO Bazalt«.  
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