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Projektas
Dažnai užduodami klausimai apie ES ribojamąsias priemones

1. Kur galima rasti Tarybos priimtų sprendimų ir reglamentų dėl sankcijų
oficialias redakcijas?
Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių
ES teisės aktų šaltinis. Oficialiojo leidinio adresas yra http://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html arba http://eur-lex.europa.eu/.
Sprendimus ir reglamentus dėl ribojamųjų priemonių lengviausia rasti Oficialiojo leidinio
interneto svetainėje nurodžius teisės akto paskelbimo metus ir dokumento numerį. Su šiais
duomenimis dokumentą galima nesunkiai rasti atlikus paprastą paiešką. Kita vertus,
priklausomai nuo turimos informacijos, taip pat galima pasinaudoti išplėstinės paieškos
galimybe.
Žinant, koks yra dominantis sankcijų režimas, bet neturint teisės akto numerio, EIVT
interneto svetainėje pirmiausia reikėtų susirasti teisės aktų sąrašą (žr. 4 klausimą). Taip
galima rasti teisės akto numerį ir atlikti paprastą paiešką Oficialiojo leidinio interneto
svetainėje.

2. Kur galima rasti dominančio sprendimo ar reglamento konsoliduotą
redakciją?
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pateikiamos jame paskelbtų teisės aktų
konsoliduotos redakcijos. Reikia atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos, ne taip, kaip
patys teisės aktai, nėra teisiškai privalomos ir pateikiamos tik dėl patogumo.
Su konsoliduotomis redakcijomis susipažinti galima Oficialiojo leidinio interneto svetainėje
adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html arba http://eur-lex.europa.eu/. Kartu su kita
dokumento informacija taip pat yra galimybė gauti dokumento bibliografinę informaciją. Tais
atvejais, kai yra dokumento konsoliduota redakcija, ji pateikiama adresu
Prašom atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos ne visada atnaujinamos naujausiais
teisės akto pakeitimais. Tokiu atveju, norint turėti visą informaciją apie esamą konkretaus
teisės akto statusą, būtina atsižvelgti į dalinius pakeitimus, paskelbtus po to, kai buvo
paskelbtas konsoliduotas aktas.

1

2014 m. rugsėjis mėn.

3. Kur galima rasti bendrą informaciją apie ES ribojamąsias priemones?
Bendra informacija apie ES ribojamąsias priemones pateikiama interneto svetainėje
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Šioje interneto svetainėje pateikta išsami
informacija apie ES sankcijas: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf.

4. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių sąrašą?
Galiojančių
ribojamųjų
priemonių
sąrašą
galima
rasti
adresu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. Jame pateikiamos galiojančios
ribojamosios priemonės, suskirstytos pagal šalį. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas,
atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus.
Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad šis dokumentas pateikiamas tik dėl patogumo. Europos
Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių ES
ribojamųjų priemonių šaltinis (žr. 1 klausimą).

5. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimo bendrąsias
gaires?
Papildomos gairės dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo pateikiamos dokumente
„Ribojamųjų priemonių pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir
vertinimo gairės“ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf) ir
dokumente „Geriausia ES veiksmingo ribojamųjų priemonių įgyvendinimo praktika“
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.lt08.pdf).
Taip pat žr. naujus elementus, susijusius su nuosavybės ir kontrolės bei lėšų ar ekonominių
išteklių teikimo sąvokomis.
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf).
Papildomos informacijos galima rasti atitinkamos šalies kompetentingos institucijos
interneto svetainėje, įtrauktoje į reglamentuose dėl ES ribojamųjų priemonių pateiktus
interneto svetainių sąrašus (žr. 9 klausimą).

6. Kur galima rasti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos tokios finansinės
ribojamosios priemonės kaip turto įšaldymas, sąrašą?
Konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašą
parsisiųsti galima adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm.
Kasdieninio naudojimo vadovas pateikiamas adresu
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm
l
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, reikia kreiptis į savo šalies kompetentingą
instituciją, kuri nurodyta atitinkamuose reglamentuose pateiktuose interneto svetainių
sąrašuose; prireikus, ji kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.
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Reikia atkreipti dėmesį, kad įvairi kita informacija, susijusi su teisės aktais dėl sankcijų,
įskaitant informaciją dėl Europos teismų sprendimų, pateikiama Oficialiojo leidinio
bibliografinėse nuorodose.

7. Ar galima reguliariai gauti su ribojamosiomis priemonėmis susijusius
automatinius atnaujinimus?
Norint gauti naujienas RSS kanalais galima užsiregistruoti EUR-Lex interneto svetainėje
adresu http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html. Užsiregistravus reikia i) paspausti
piktogramą „išplėstinė paieška“ ir atlikti, pavyzdžiui, visų reglamentų, kurių pavadinime yra
žodžiai „ribojamosios priemonės“, paiešką; ii) paspausti virš paieškos rezultatų esančią
piktogramą „įtraukti į mano RSS kanalus“ ir iii) paspaudus piktogramą „išsaugoti“ sukurti
kanalą. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti personalizuotą RSS kanalą, pateikiama
pagalbos
puslapiuose
adresu
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/myeurlex/intro.html#help3.
Tačiau tokius atnaujinimus gauti e. paštu galimybės nėra.

8. Ar galima [šį gaminį] eksportuoti ir (arba) importuoti iš [šios šalies]?
Pirmiausia reikia patikrinti, ar konkrečiai šaliai taikomos ribojamosios priemonės (žr.
4 klausimą).
Jei taip, reikia patikrinti, ar gaminys įtrauktas į atitinkamo reglamento prieduose pateiktus
draudžiamų gaminių sąrašus. Iškilus abejonėms, aiškesnę informaciją dėl to, ar tam tikras
prekes leidžiama importuoti ir (arba) eksportuoti, gali pateikti atitinkamos valstybės narės
kompetentinga institucija, nurodyta atitinkame reglamente pateiktų interneto svetainių
sąraše, arba ta institucija gali išduoti leidimą šias prekes eksportuoti ir (arba) importuoti, jei
tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.
Norint gauti leidimą eksportuoti ir (arba) importuoti gaminį, kuriam dėl ribojamųjų
priemonių reikia gauti specialų leidimą, reikia susisiekti su šalies, iš kurios vykdoma veikla,
kompetentinga institucija, nurodyta atitinkamų reglamentų prieduose (žr. 9 klausimą).
Taip pat reikia patikrinti, ar gaminys patenka į ginklų embargo taikymo sritį. Šiuo tikslu
patariama patikrinti, kokios prekės yra įtrauktos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą. Bendrasis
karinės įrangos sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais. Naujausia šio sąrašo redakcija
pateikiama
adresu
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:LT:PDF).
Taip pat reikėtų patikrinti, ar gaminys yra įtrauktas į dvejopo naudojimo objektų sąrašą. Tam
reikėtų susipažinti su Reglamentu (EB) Nr. 428/2009, kuriuo nustatomas dvejopo (civilinio ir
karinio) naudojimo prekių eksporto režimas. Naujausia konsoliduota šio reglamento
redakcija
pateikiama
adresu
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:LT:PDF.
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Taip pat būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra
įtraukti į atitinkamus sąrašus, arba kad sudaromas sandoris jiems tiesiogiai ar netiesiogiai
nepasitarnaus. Daugiau informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei
apie
nuosavybės
bei
kontrolės
sąvokas
pateikiama
dokumente
adresu
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
Papildomos informacijos galima rasti atitinkamos šalies kompetentingos institucijos
interneto svetainėje, įtrauktoje į reglamentuose dėl ES ribojamųjų priemonių pateiktus
interneto svetainių sąrašus (žr. 9 klausimą).

9. Kaip galima susisiekti su kompetentinga savo šalies institucija?
ES valstybių narių kompetentingos institucijos yra nurodytos interneto svetainėse, įtrauktose
į atitinkamų reglamentų dėl ribojamųjų priemonių sąrašus.

10. Kaip susisiekti su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias
priemones?
Su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias priemones, galima susisiekti e. paštu
relex-sanctions@ec.europa.eu.

11. Ar galima prekiauti su [šiuo asmeniu, grupe ar subjektu], gauti iš [šio
asmens, grupės ar subjekto] pinigų ar jam teikti lėšų ar ekonominių
išteklių?
Prašom patikrinti informaciją, pateiktą konsoliduotuose asmenų, grupių ir subjektų, kuriems
taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašuose adresu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Kasdieninio naudojimo vadovas
pateikiamas adresu
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm
l . Taip pat žr. 6 klausimą.
Būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra įtraukti į
atitinkamus sąrašus arba kad sandoris tiesiogiai ar netiesiogiai jiems nepasitarnaus. Daugiau
informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei apie nuosavybės bei
kontrolės
sąvokas
pateikiama
dokumente
adresu
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, prašom kreiptis į savo šalies kompetentingą
instituciją, nurodytą interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų prieduose
pateiktus sąrašus; prireikus, ji kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.
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12. Bendrojo Teismo sprendimu [šis asmuo, grupė ar subjektas] iš sąrašo
buvo išbrauktas. Tačiau [šio asmens, grupės ar subjekto] vardas
(pavadinimas) vis dar įtrauktas į konsoliduotą sąrašą asmenų, grupių ir
subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos. Ar [šiam asmeniui,
grupei ar subjektui] ribojamosios priemonės vis dar galioja?
Teisės aktų, kuriais nustatomos ribojamosios priemonės asmeniui, grupei ar subjektui,
panaikinimas įsigalioja ne iš karto Bendrajam Teismui priėmus sprendimą. Pirmosios
instancijos teisme panaikinti teisės aktai galioja tol, kol pasibaigia apeliacijos pateikimo
laikotarpis (du mėnesiai ir dešimt dienų po pranešimo apie sprendimą). Per šį laikotarpį
Taryba ar, atitinkamais atvejais, Komisija, jei reikia, gali pašalinti pažeidimus, padarytus
priėmus naujas ribojamąsias priemones atitinkamiems asmenims ir subjektams. Kita vertus,
Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija gali pateikti apeliaciją; šiuo atveju, kol apeliacija
nagrinėjama, ribojamosios priemonės įtrauktiems į sąrašą asmenims ir subjektams toliau
galioja visa apimtimi. Praėjus dviem mėnesiams ir dešimčiai dienų, priklausomai nuo to, ar
Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija nusprendė imtis kokių nors pirmiau nurodytų
veiksmų, ribojamosios priemonės [šiam asmeniui, grupei ar subjektui] arba nustoja galioti,
arba lieka galioti visa apimtimi.

13. Žinoma, kad [šis asmuo, grupė ar subjektas] pažeidžia ES ribojamąsias
priemones. Ką reikėtų daryti?
Prašom susisiekti su atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija (nurodyta
interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų sąrašus, žr. 9 klausimą). Taip pat
galima susisiekti su Komisija (žr. 10 klausimą), kuri susisieks su atitinkama kompetentinga
institucija.
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