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Projekts 

Bieži uzdotie jautājumi par ES īstenotiem ierobežojošiem 

pasākumiem 

 

1. Kur es varu atrast Padomes pieņemto sankciju lēmumu un regulu 

oficiālās versijas? 

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ir vienīgais juridiski saistošais oficiālais krājums ar 

spēkā esošajiem ES tiesību aktiem. Lai piekļūtu Oficiālajam Vēstnesim, skatiet http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html vai http://eur-lex.europa.eu/. 

Lēmumus un regulas par ierobežojošiem pasākumiem visvieglāk atrast Oficiālā Vēstneša 

tīmekļa vietnē pēc publikācijas gada un dokumenta numura. Tas ļauj atrast dokumentu ar 

vieglu "vienkāršu meklēšanu". Iespējams izmantot arī paplašinātas meklēšanas iespēju 

atkarībā no jums pieejamās informācijas. 

Vēl viena iespēja, ja jums ir zināms jūs interesējošais sankciju režīms, bet ne tiesību akta 

numurs, ir vispirms meklēt tiesību aktu EĀDD tīmekļa vietnē tiesību aktu sarakstā (skatīt 

4. jautājumu). Tas ļaus jums atrast tiesību akta numuru un turpināt vienkāršu meklēšanu 

Oficiālā Vēstneša tīmekļa vietnē.  

2. Kur es varu atrast man interesējošā lēmuma vai regulas konsolidēto 

versiju? 
 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atrodamas Oficiālajā Vēstnesī publicēto tiesību aktu 
konsolidētās versijas. Jāatzīmē, ka, pretēji pašiem tiesību aktiem, konsolidētās versijas nav 
juridiski saistošas un ir norādītas tikai atsauces nolūkā.  

 
Lai piekļūtu konsolidētajām versijām, skatiet Oficiālā Vēstneša tīmekļa vietni: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html vai http://eur-lex.europa.eu/. Informācija par dokumentu 
ietver iespēju skatīt bibliogrāfisku informāciju. Ja konsolidētās versijas ir pieejamas, tās ir 
atrodamas šeit.  

 
Jāatzīmē, ka konsolidētās versijas ne vienmēr tiek atjauninātas, lai ietvertu tiesību akta 
jaunākos grozījumus. Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par attiecīgā tiesību akta pašreizējo 
statusu, tādā gadījumā ir jāņem vērā tie grozījumi, kas publicēti pēc konsolidētā akta 
datuma. 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/


2014. gada septembris 

2 

 

3. Kur es varu atrast vispārīgu informāciju par ES īstenotiem 

ierobežojošiem pasākumiem? 

Jūs varat atrast vispārīgu informāciju par ES īstenotiem ierobežojošiem pasākumiem šādā 

tīmekļa vietnē: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Tīmekļa vietnē ietverta 

visaptveroša prezentācija par ES sankcijām: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf. 

4. Kur es varu atrast ES īstenoto ierobežojošo pasākumu sarakstu? 

Spēkā esošo ierobežojošo pasākumu sarakstu skatiet 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, kur jūs atradīsiet spēkā esošo 

ierobežojošo pasākumu sarakstu pa valstīm. Šis saraksts tiek regulāri atjaunināts, lai 

atspoguļotu tiesību aktu grozījumus. 

Tomēr jāatzīmē, ka iepriekšminētais dokuments norādīts tikai atsauces nolūkā. Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis ir vienīgais juridiski saistošais oficiālais krājums ar spēkā 
esošajiem ES īstenotajiem ierobežojošiem pasākumiem (skatīt 1. jautājumu).  
 

5. Kā es varu atrast vispārīgus norādījumus par ES ierobežojošo pasākumu 

īstenošanu? 
 
Lai saņemtu papildu norādījumus par ierobežojošo pasākumu īstenošanu, skatiet 
Ierobežojošu pasākumu īstenošanas un izvērtēšanas pamatnostādnes ES kopējās ārpolitikas 
un drošības politikas jomā 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf) vai labāko ES praksi 
attiecībā uz ierobežojošu pasākumu efektīvu ieviešanu 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf).  
Skatiet arī jaunos elementus par īpašumtiesību un kontroles jēdzieniem un līdzekļu vai 
saimniecisko resursu pieejamību 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Jūs varat atrast papildu informāciju savas valsts kompetentās iestādes tīmekļa vietnē, kas 
norādīta regulās par ES īstenotiem ierobežojošiem pasākumiem uzskaitītajās tīmekļa vietnēs 
(skatīt 9. jautājumu). 

 

6. Kur es varu saņemt to fizisko un juridisko personu sarakstu, kam 

piemēro finansiālus ierobežojošus pasākumus, piemēram, līdzekļu 

iesaldēšanu?  
 

To fizisko personu, grupu un juridisko personu konsolidēto sarakstu, kam piemēro ES finanšu 
sankcijas, var lejupielādēt šeit: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Jūs 
atradīsiet paziņojumu “Day-to-day use”, izmantojot šādu saiti: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm
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Šaubu gadījumā par sarakstā iekļautu fizisku personu, grupu vai juridisku personu vērsieties 
pie savas valsts kompetentās iestādes, kas norādīta attiecīgajās regulās uzskaitītajās tīmekļa 
vietnēs un kas vajadzības gadījumā sazināsies ar attiecīgajām ES iestādēm vai dienestiem.  
 
Jāatzīmē, ka cita informācija saistībā ar tiesību aktiem par sankcijām atrodama Oficiālā 
Vēstneša bibliogrāfiskajā informācijā, tostarp informācija par Eiropas tiesu spriedumiem.  
 

7. Vai es varu saņemt regulārus automātiskus atjauninājumus par 

ierobežojošiem pasākumiem? 
 
Jūs varat abonēt RSS barotnes EUR-Lex tīmekļa vietnē: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html. Kad esat pieslēgušies, i) klikšķiniet uz "paplašināta 
meklēšana" un meklējiet, piemēram, visas regulas ar vārdiem "ierobežojoši pasākumi" tikai 
nosaukumā; ii) klikšķiniet uz "izveidot manās RSS barotnēs" meklēšanas rezultātu augšā, un 
iii) klikšķiniet uz "saglabāt", lai izveidotu barotni. Lai saņemtu papildu informāciju par to, kā 
izveidot personalizētu RSS barotni, skatiet Palīdzības lapas: http://new.eur-
lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Tomēr nav iespējas saņemt šādus atjauninājumus pa e-pastu.  

8. Vai es varu eksportēt/importēt [šo produktu] no [šīs valsts]? 

Pirmkārt, jūs tiekat aicināti pārbaudīt, vai attiecībā uz konkrēto valsti pastāv ierobežojoši 

pasākumi (skatīt 4. jautājumu). 

Ja jā, jūs tiekat aicināti pārbaudīt, vai produkts ir iekļauts aizliegto produktu sarakstā 

attiecīgās regulas pielikumos. Šaubu gadījumā attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 

noteikta attiecīgajā regulā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var sniegt jums skaidrojumu par to, 

vai ir atļauts konkrētu preču eksports/imports vai šo preču eksporta/importa atļaujas 

gadījumā – vai tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

Lai saņemtu atļauju eksportēt/importēt produktu, uz ko attiecas īpaša atļaujas prasība 

saskaņā ar ierobežojošiem pasākumiem, sazinieties ar savas darbības valsts kompetento 

iestādi, kas uzskaitīta attiecīgo regulu pielikumos (skatīt 9. jautājumu). 

Jums jāpārbauda arī, vai produkts ir ieroču embargo darbības jomā. Šajā nolūkā jūs tiekat 

aicināti skatīt Kopējā militāro preču sarakstā iekļauto preču sarakstu. Kopējais militāro preču 

saraksts tiek atjaunināts katru gadu; jaunākā versija ir pieejama šeit: 

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

Jums jāpārbauda arī, vai produkts ir iekļauts divējāda lietojuma preču sarakstā. Šajā nolūkā 

jūs tiekat aicināti par divējāda lietojuma precēm skatīt Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko 

izveido režīmu tādu preču eksporta kontrolei, kam ir divējāds lietojums (civilais un militārais). 

Regulas jaunākā konsolidētā versija ir pieejama šeit: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF. 
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Jums arī jāpārliecinās, ka fiziskās personas, grupas vai juridiskās personas, ar kurām jūs veicat 

tirdzniecību, nav iekļautas sarakstā vai ka tās tieši vai netieši negūs labumu no jūsu darījuma. 

Papildu informāciju par līdzekļu vai saimniecisko resursu netiešu piegādi un īpašumtiesību un 

kontroles jēdzieniem skatiet šādā dokumentā: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Jūs varat atrast papildu informāciju arī savas valsts kompetentās iestādes tīmekļa vietnē, kas 

norādīta attiecīgajās regulās uzskaitītajās tīmekļa vietnēs (skatīt 9. jautājumu). 

9. Kā es varu sazināties ar savas valsts kompetento iestādi? 

ES dalībvalstu kompetentās iestādes ir norādītas tīmekļa vietnēs, kuras uzskaitītas 

attiecīgajās regulās par ierobežojošiem pasākumiem. 

 

10. Kā es varu sazināties ar Komisijas dienestiem, kas ir atbildīgi par 

ierobežojošiem pasākumiem? 

Jūs varat sazināties ar Komisijas dienestiem, kas ir atbildīgi par ierobežojošiem pasākumiem, 

pa šādu e-pasta adresi: relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Vai es varu veikt tirdzniecību/saņemt naudu no/darīt pieejamus 

līdzekļus vai saimnieciskos resursus [šai fiziskai personai/grupai/juridiskai 

personai]? 

Mēs aicinām jūs pārbaudīt to fizisko personu, grupu un juridisko personu konsolidētos 

sarakstus, kam piemēro ES finanšu sankcijas: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-

list_en.htm. Jūs atradīsiet paziņojumu “Day-to-day use”, izmantojot šādu saiti: 

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

l . Skatīt arī 6. jautājumu. 

Jums jāpārliecinās, ka fiziskās personas, grupas vai juridiskās personas, ar kurām jūs veicat 

tirdzniecību, nav iekļautas sarakstā vai ka tās tieši vai netieši negūs labumu no jūsu darījuma. 

Papildu informāciju par līdzekļu vai saimniecisko resursu netiešu piegādi un īpašumtiesību un 

kontroles jēdzieniem skatīt šādā dokumentā: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Šaubu gadījumā par sarakstā iekļautu fizisku personu, grupu vai juridisku personu vērsieties 
pie savas valsts kompetentās iestādes, kas norādīta attiecīgo regulu pielikumos uzskaitītajās 
tīmekļa vietnēs un kas vajadzības gadījumā sazināsies ar attiecīgajām ES iestādēm vai 
dienestiem. 
 

  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf


2014. gada septembris 

5 

 

12. Vispārējā tiesa ir atcēlusi [šīs fiziskās personas/grupas/juridiskās 

personas] iekļaušanu sarakstā. Tomēr [šīs fiziskās 

personas/grupas/juridiskās personas] vārds joprojām ir iekļauts to fizisko 

personu, grupu un juridisko personu konsolidētajā sarakstā, kam piemēro 

ES finanšu sankcijas. Vai ierobežojošie pasākumi pret [šo fizisko 

personu/grupu/juridisko personu] joprojām tiek piemēroti? 

 
To aktu atcelšana, ar kuriem nosaka ierobežojošus pasākumus pret fizisku 

personu/grupu/juridisku personu, nestājas spēkā uzreiz pēc Vispārējās tiesas sprieduma. 

Tādu aktu spēkā esība, kurus pirmajā instancē atcēlusi Vispārējā tiesa, saglabājas, kamēr 

beidzas apelācijas iesniegšanas termiņš (divi mēneši un desmit dienas no sprieduma 

paziņošanas). Šajā laikā Padome vai attiecīgā gadījumā Komisija var labot konstatētos 

pārkāpumus, vajadzības gadījumā pieņemot jaunus ierobežojošus pasākumus pret 

attiecīgajām fiziskajām un juridiskajām personām. Padome vai attiecīgā gadījumā Komisija 

var iesniegt apelāciju, un tādā gadījumā saraksts paliek spēkā, kamēr tiek izskatīta apelācijas 

sūdzība. Pēc diviem mēnešiem un desmit dienām ierobežojošie pasākumi pret [šo fizisko 

personu/grupu/juridisko personu] tiks izbeigti vai varētu palikt spēkā atkarībā no tā, vai 

Padome vai attiecīgā gadījumā Komisija, vai citi dalībnieki nolemj veikt kādu no iepriekš 

minētajām darbībām, vai ne. 

 

13. Es zinu, ka [šī fiziskā persona/grupa/juridiskā persona] pārkāpj ES 

īstenotos ierobežojošos pasākumus. Kas man jādara? 

Sazinieties ar attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi (kas noteikta attiecīgajās regulās 

uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, skatīt 9. jautājumu). Jūs varat sazināties arī ar Komisiju (skatīt 

10. jautājumu), kas sazināsies ar attiecīgo kompetento iestādi.  

 


