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Kavand 

Korduma kippuvad küsimused ELi piiravate meetmete kohta 

 

1. Kust leian nõukogu sanktsioone käsitlevate otsuste ja määruste 

ametlikud versioonid?  

ELi kehtivaid õigusakte kajastav ainus õiguslikult siduv ametlik allikas on Euroopa Liidu 

Teataja. Euroopa Liidu Teataja (ELT) on kättesaadav aadressil http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html või http://eur-lex.europa.eu/. 

Piiravaid meetmeid käsitlevaid otsuseid ja määrusi on ELT veebisaidilt lihtne leida. 

Lihtotsingut dokumendi leidmiseks saab sooritada dokumendi avaldamise aasta ja 

dokumendi numbri sisestamise kaudu. Sõltuvalt olemasolevast teabest on võimalik sooritada 

laiendatud otsing. 

Kui Teid huvitab konkreetne sanktsioon, aga Te ei tea õigusakti numbrit, vaadake kõigepealt 

Euroopa välisteenistuse veebisaidil olevat õigusaktide nimekirja (vt küsimus nr 4). Kui 

õigusakti number on leitud, võite ELT veebisaidil teha lihtotsingu.  

2. Kust leian huvipakkuva määruse või otsuse konsolideeritud versiooni? 
 
ELTs esitatakse avaldatud õigusaktide konsolideeritud versioonid. Oluline on teada, et 
erinevalt õigusaktidest ei ole konsolideeritud versioonid õiguslikult siduvad ja need 
koostatakse üksnes õigusaktidega tutvumise lihtsustamiseks. 

 
Konsolideeritud versioonid leiate ELT veebisaidil http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

access.html.dovõi http://eur-lex.europa.eu/. Seal on esitatud dokumendi bibliograafiline teave, 
milles on ära mainitud ka võimalikud konsolideeritud versioonid.  

 
Oluline on teada, et konsolideeritud versioonid ei ole alati ajakohastatud ja seetõttu ei 
pruugi neis kajastuda õigusakti tehtud viimased muudatused. Seega tuleb kehtiva õigusakti 
kohta täieliku ülevaate saamiseks võtta arvesse muudatusi, mis on õigusakti tehtud pärast 
konsolideeritud versiooni avaldamise kuupäeva.  
 

3. Kust leian üldteavet ELi piiravate meetmete kohta? 

Üldteave ELi piiravate meetmete kohta on kättesaadaval veebisaidil 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Veebisaidil esitatakse täielik ülevaade ELi 

sanktsioonidest http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf. 
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4. Kust leian loetelu ELi piiravatest meetmetest? 

Koondloetelu kehtivatest piiravatest meetmetest on riikide kaupa esitatud veebisaidil 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. Loetelu ajakohastatakse 

korrapäraselt, et võtta arvesse õigusaktidesse tehtud muudatusi. 

Siiski on oluline teada, et nimetatud dokument koostatakse üksnes õigusaktidega tutvumise 
lihtsustamiseks. Euroopa Liidu Teataja on ainus ELi kehtestatud piiravate meetmete 
õiguslikult siduv ametlik allikas (vt küsimus nr 1).  
 

5. Kust leian üldteavet ELi piiravate meetmete rakendamise kohta? 
 
Piiravate meetmete rakendamist käsitlev teave on esitatud dokumendis „Euroopa Liidu ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika raames kasutatavate piiravate  
meetmete (sanktsioonide) rakendamise ja hindamise suunised” 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.et12.pdf) ja dokumendis 
„Euroopa Liidu ajakohastatud parimad tavad piiravate meetmete tõhusaks  
rakendamiseks” (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-
re01.et08.pdf).  
Tutvuge ka uuendustega, mis on seotud omamise ja kontrolli mõistete ning rahaliste 
vahendite ja majandusressursside kättesaadavaks tegemisega 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/13/st09/st09068.et13.pdf). 
 

Lisateavet leiate ka ELi piiravaid meetmeid käsitlevates määrustes loetletud veebisaitidel 
osutatud oma liikmesriigi pädeva asutuse veebisaidilt (vt küsimus nr 9). 

 

6. Kust leian loetelu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse 

piiravaid finantsmeetmeid (näiteks varade külmutamine)? 
 

Konsolideeritud loetelu neist isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes on kehtestatud 
finantssanktsioonid, saab alla laadida aadressil http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-
list_en.htm. Järgmise lingi kaudu pääsete rubriiki „Day-to-day use” 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l  
Kui loetelus esitatud isiku, rühmituse või üksusega seoses tekib kahtlusi, pöörduge määruses 
loetletud veebisaitidel osutatud oma liikmesriigi pädeva ametiasutuse poole, kes võtab 
vajaduse korral ühendust ELi asjaomaste institutsioonide või talitustega. 
 
Sanktsioone käsitlevate õigusaktidega seotud muud teavet saab ELT bibliograafilise teabe 
alt, sealhulgas Euroopa kohtute otsuseid puudutav teave.  
 

7. Kas piiravate meetmete kohta saab tellida korrapärast ja automaatset 

andmete ajakohastamist? 
 
RSS-uudisvooge saab tellida EUR-Lexi veebisaidilt http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html. Pärast sisselogimist i) klõpsake „laiendatud otsing” ja otsige 
näiteks kõiki määrusi, mis sisaldavad üksnes pealkirjas esinevaid sõnu „piiravad meetmed”; 
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ii) klõpsake otsingutulemuste kohal oleval ikoonil „loo minu RSS-kanalitesse” ja iii) klõpsake 
kanali loomiseks „salvesta”. Lisateabe saamiseks personaliseeritud RSS-uudisvoogude 
loomise kohta tutvuge abiinfo lehtedega aadressil http://new.eur-
lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Andmete ajakohastamist ei ole võimelik tellida e-postile.  

8. Kas tohin [seda toodet] [sellest riigist / sellesse riiki] 

eksportida/importida? 

Kõigepealt tuleks kontrollida, kas selle riigi suhtes on kehtestatud piiravad meetmed (vt 

küsimus nr 4). 

Kui jah, siis tuleks kontrollida, kas toode on kantud määruse lisades esitatud keelatud 

toodete hulka. Kahtluste korral võib määruses loetletud veebisaitidel osutatud asjaomase 

liikmesriigi pädev asutus aidata teil selgitada, kas teatavate kaupade eksport või import on 

lubatud, või väljastada loa nende kaupade ekspordiks või impordiks, kui see on kohaldatava 

õigusaktiga lubatud.  

Ekspordi- või impordiloa saamiseks tootele, mille suhtes kehtib piiravate meetmete kohaselt 

eriloa nõue, võtke ühendust selle riigi pädeva asutusega (loetletud määruste lisades), kus te 

tegutsete (vt küsimus nr 9). 

Samuti peaksite kontrollima, kas toote suhtes kehtib relvaembargo. Selleks tutvuge sõjaliste 

kaupade ühises nimekirjas esitatud kaupade nimekirjaga, mida ajakohastatakse igal aastal. 

Selle viimane versioon on kättesaadaval järgmise lingi kaudu 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:EN:PDF). 

Samuti peaksite kontrollima, kas toode on kantud kahesuguse kasutusega kaupade loetellu. 

Selleks tutvuge määrusega (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse kord kahesuguse 

kasutusega (tsiviil- ja sõjaline otstarve) kaupade ekspordi kontrollimiseks. Määruse viimane 

konsolideeritud versioon on kättesaadav aadressil http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:ET:PDF. 

Samuti tuleb kindlaks teha, et isikud, rühmitused või üksused, kellega kauplemine toimub, ei 

ole kantud loetellu, või et Teie tehinguga ei saa nad otsest ega kaudset kasu. Lisateabe 

saamiseks rahaliste vahendite või majandusressursside kaudselt kättesaadavaks tegemise 

ning omamise ja kontrolli mõistete kohta tutvuge järgmise dokumendiga 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/13/st09/st09068.et13.pdf. 

Lisateavet saate ka määrustes loetletud veebisaitidel osutatud oma liikmesriigi pädeva 

asutuse veebisaidilt (vt küsimus nr 9). 
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9. Kuidas võtan ühendust oma riigi pädeva asutusega? 

ELi liikmesriikide pädevad asutused on esitatud piiravaid meetmeid käsitlevates määrustes 

loetletud veebisaitidel. 

 

10. Kuidas võtan ühendust piiravate meetmete eest vastutavate komisjoni 

talitustega? 

Piiravate meetmete eest vastutavate komisjoni talitustega saab ühendust järgmisel e-posti 

aadressil relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Kas tohin teha kaubandustehinguid [selle isiku/rühmituse/üksusega]/ 

saada raha [sellelt isikult/rühmituselt/üksuselt]/ teha rahalisi vahendeid või 

majandusressursse kättesaadavaks [sellele isikule/rühmitusele/üksusele]? 

Tutvuge nende isikute, rühmituste ja üksuste konsolideeritud loeteluga, kelle suhtes 

kohaldatakse ELi finantssanktsioone http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. 

Järgmise lingi kaudu pääsete rubriiki „Day-to-day use”: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l . Vt ka küsimus nr 6. 

Peate tegema kindlaks, et isikud, rühmitused või üksused, kellega kauplemine toimub, ei ole 

kantud loetellu, või et Teie tehinguga ei saa nad otsest ega kaudset kasu. Lisateabe 

saamiseks rahaliste vahendite või majandusressursside kaudselt kättesaadavaks tegemise 

ning omamise ja kontrolli mõistete kohta tutvuge järgmise dokumendiga: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/13/st09/st09068.et13.pdf. 

Kui nimekirjas esitatud isiku, rühmituse või üksusega seoses tekib kahtlusi, pöörduge 

määruste lisades loetletud veebisaitidel osutatud oma riigi ametiasutuse poole, kes võtab 

vajaduse korral ühendust ELi asjaomaste institutsioonide või talitustega. 
 

12. Üldkohus on tühistanud [selle isiku/rühmituse/üksuse] loetellu 

kandmise, aga [selle isiku/rühmituse/üksuse] nimi on endiselt nende isikute, 

rühmituste ja üksuste konsolideeritud loetelus, kelle suhtes kohaldatakse 

ELi finantssanktsioone. Kas [selle isiku/rühmituse/üksuse] suhtes kehtivad 

endiselt piiravad meetmed? 

 
Isiku, rühmituse või üksuse vastu kehtestatud piiravaid meetmeid käsitleva akti kehtetuks 

tunnistamine ei jõustu kohe pärast Üldkohtu otsust. Üldkohtu poolt esimeses astmes 

kehtetuks tunnistatud akt kehtib kuni edasikaebamise tähtaja möödumiseni (kaks kuud ja 

kümme päeva pärast otsuse teatavaks tegemist). Selle aja jooksul võib nõukogu, või 

vastavalt vajadusele komisjon, võtta tuvastatud rikkumise kõrvaldamiseks vajaduse korral 

vastu uued piiravad meetmed asjaomaste isikute ja üksuste suhtes. Samuti võib nõukogu, või 

mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
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vastavalt vajadusele komisjon, esitada edasikaebuse ning sellisel juhul jääb loetellu 

kandmine kuni uue otsuseni jõusse. Pärast kahe kuu ja kümne päeva möödumist [selle 

isiku/rühmituse/üksuse] suhtes kehtestatud piiravad meetmed kas lõpetatakse või jäävad 

täielikult kehtima vastavalt sellele, kas nõukogu või komisjon või muud osalised otsustavad 

võtta eespool nimetatud meetmeid või mitte. 

13. Ma tean, et [see isik/rühmitus/üksus] rikub ELi piiravaid meetmeid. 

Mida ma peaksin tegema? 

Kontakteeruge määrustes loetletud veebisaitidel osutatud asjaomase liikmesriigi pädeva 

asutusega (vt küsimus nr 9). Samuti võite võtta ühendust komisjoniga (vt küsimus nr 10), kes 

kontakteerub pädeva asutusega.  

 


