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UE PRZEDŁUŻYŁA SANKCJE ZA ANEKSJĘ KRYMU I
SEWASTOPOLA
Państwa członkowskie Unii Europejskiej przedłużyły w poniedziałek o kolejny rok sankcje nałożone ze
względu na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję. Od teraz obowiązują one do 23
czerwca 2019 r. obejmują m.in. zakaz importu i eksportu.
Sankcje, które przedłużyli przedstawiciele państw należących do UE, dotyczą terytorium Krymu i
znajdującego się na tym półwyspie miasta Sewastopol. Obejmują m.in. zakaz importu do UE
produktów pochodzących z Krymu i Sewastopola. Zabronione jest także inwestowanie na półwyspie, a
więc europejskie ﬁrmy nie mogą kupować tam nieruchomości, ﬁnansować krymskich przedsiębiorstw
ani świadczyć związanych z tym usług.
Zakaz obejmuje także usługi turystyczne, w szczególności europejskie statki turystyczne nie mogą
zawijać do krymskich portów. Wyjątkiem są tylko sytuacje nadzwyczajne.
Sankcje zabraniają również eksportu na Krym wybranych dóbr i technologii. Dotyczy to sektorów:
transportu, telekomunikacji i energii oraz poszukiwania, wydobycia i produkcji ropy naftowej, gazu i
minerałów. Zakazana jest techniczne wsparcie, pośrednictwo i usługi budowlane w tych sektorach.
Czytaj też: Europa zwiększa ﬁnansowanie zbrojeniówki. Propozycja Komisji [ANALIZA]
Przedłużone w poniedziałek sankcje będą obowiązywać do 23 czerwca 2019 r. Cztery lata po
nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol przez Rosję Unia
Europejska powtórzyła, że nie uznaje tych działań i nadal potępia je jako pogwałcenie prawa
międzynarodowego.
To niejedyne sankcje, jakie UE nałożyła w związku z konﬂiktem rosyjsko-ukraińskim. Nadal obowiązują
(jak na razie do połowy września 2018 r.) restrykcje w formie zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu na
teren Unii. Dotyczą one 155 osób (w tym pięciu dopisanych do listy w maju 2018 r.) oraz 38
organizacji i przedsiębiorstw. Są to rosyjscy politycy i wojskowi (w tym kilka osób z bliskiego otoczenia
prezydenta Rosji Władimira Putina) oraz ukraińscy separatyści.
Czytaj też: Republika Północnej Macedonii - podpisanie porozumienia Aten i Skopje
Wciąż obowiązują też sektorowe sankcje gospodarcze w wymianie z Rosją. Ich zniesienie UE uzależnia
od pełnego wdrożenia porozumień mińskich. Ponieważ do tego nie doszło, Unia przedłuża sankcje co
pół roku – obecnie obowiązują one do końca lipca 2018 r. Sankcje te obejmują: ograniczenie dostępu
niektórych rosyjskich banków i ﬁrm do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych, zakaz

eksportu i importu broni, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych
lub dla użytkowników wojskowych w Rosji oraz ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie
cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.
Natomiast sankcjami indywidualnymi polegającymi na zamrożeniu aktywów są także objęte osoby
odpowiedzialne za sprzeniewierzenie ukraińskich środków publicznych. Te sankcje ostatnio zostały
przedłużone w tym miesiącu – do 6 marca 2019 r.
Czytaj też: Ukraina: modernizacja samolotów rozpoznawczych Su-24MR

