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Projekt 

Unijne środki ograniczające - najczęściej zadawane pytania 

 

1. Gdzie mogę znaleźć oficjalne wersje przyjętych przez Radę decyzji i 

rozporządzeń w sprawie sankcji? 

Jedynym prawnie wiążącym oficjalnym zbiorem obowiązujących aktów prawnych UE jest 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Jest on dostępny pod adresem: http://eur-

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

Decyzje i rozporządzenia dotyczące środków ograniczających najłatwiej jest znaleźć na 

stronie Dziennika Urzędowego, podając rok publikacji i numer dokumentu. W ten sposób 

szuka się dokumentów za pomocą łatwej funkcji „Wyszukiwanie proste". W zależności od 

posiadanych informacji można także skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego. 

Jeśli znamy interesujący nas system sankcji, lecz nie znamy numeru aktu prawnego, możemy 

najpierw poszukać tego aktu na liście aktów prawnych na stronie ESDZ (zob. pytanie 4). 

Znaleziony w ten sposób numer aktu umożliwi skorzystanie z wyszukiwania prostego na 

stronie Dziennika Urzędowego.  

2. Gdzie mogę znaleźć skonsolidowane wersje interesujących mnie decyzji 

lub rozporządzeń? 
 
Skonsolidowane wersje aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym znajdują 
się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że wersje skonsolidowane, 
w odróżnieniu od samych aktów prawnych, nie są wiążące prawnie i służą jedynie 
łatwiejszemu znalezieniu informacji. 

 
Wersje skonsolidowane można znaleźć na stronie Dziennika Urzędowego: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html lub http://eur-lex.europa.eu/. Informacje o dokumencie 
zawierają również notkę bibliograficzną. Jeśli wersja skonsolidowana istnieje, można ją 
znaleźć tutaj:  

 
Należy pamiętać, że wersje skonsolidowane nie zawsze zawierają najbardziej aktualne 
zmiany aktu prawnego. W takim przypadku, aby uzyskać pełen obraz bieżącego statusu 
danego aktu prawnego, należy uwzględnić zmiany, które zostały ogłoszone po dacie 
publikacji aktu skonsolidowanego. 
 

3. Gdzie mogę znaleźć ogólne informacje o unijnych środkach 

ograniczających? 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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Ogólne informacje o unijnych środkach ograniczających można znaleźć na stronie 

internetowej: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Znajduje się tam 

wyczerpująca prezentacja na temat sankcji UE: 

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

4. Gdzie mogę znaleźć wykaz unijnych środków ograniczających? 

Wykaz obowiązujących środków ograniczających można znaleźć na stronie: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf Wykaz jest uporządkowany 

według krajów. Jest on regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia zmian do aktów 

prawnych. 

Należy jednak pamiętać, że dokument ten służy jedynie łatwiejszemu znalezieniu informacji. 
Jedynym prawnie wiążącym oficjalnym zbiorem obowiązujących unijnych środków 
ograniczających jest Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (zob. pytanie 1).  
 

5. Gdzie mogę znaleźć ogólne wskazówki dotyczące wdrażania unijnych 

środków ograniczających? 
 
Informacje na temat wdrażania środków ograniczających można znaleźć we Wskazówkach 
dotyczących wdrażania i oceny środków ograniczających w ramach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf), lub w Najlepszych 
praktykach UE dotyczących skutecznego wdrażania środków ograniczających 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf).  
Zob. również nowe elementy dotyczące pojęcia „będący własnością umieszczonych w 
wykazach osób lub podmiotów albo przez nie kontrolowany” oraz udostępniania środków 
lub zasobów ekonomicznych 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Dodatkowe informacje mogą się również znajdować na stronach internetowych właściwych 
organów państw członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w 
rozporządzeniu dotyczącym unijnych środków ograniczających (zob. pytanie 9). 

 

6. Gdzie mogę znaleźć wykaz osób i podmiotów, na które nałożono 

finansowe środki ograniczające, takie jak zamrożenie aktywów? 
 

Skonsolidowany wykaz osób, grup i podmiotów objętych unijnymi sankcjami finansowymi 
można pobrać tutaj: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Pod 
poniższym linkiem znaleźć można instrukcję korzystania („Day-to-day use”): 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l 
W przypadku wątpliwości co do danej osoby, grupy lub podmiotu, proszę zwrócić się do 
właściwego organu danego państwa członkowskiego, wskazanego na stronach 
internetowych wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach, który w razie konieczności 
skontaktuje się z właściwą instytucją lub służbą UE. 
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Należy pamiętać, że wiele innych informacji dotyczących aktów prawnych dotyczących 
sankcji można znaleźć w notce bibliograficznej w Dzienniku Urzędowym, w tym informacje 
dotyczące orzeczeń sądów europejskich.  
 

7. Czy jest możliwość otrzymywania regularnych, automatycznych 

aktualizacji na temat środków ograniczających? 
 
Na stronie EUR-Lex można subskrybować kanały RSS: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html Po zalogowaniu: (i) kliknij "wyszukiwanie zaawansowane" i 
wyszukaj np. wszystkie rozporządzenia zawierające słowa "środki ograniczające" tylko w 
tytule, (ii) kliknij ikonkę "Dodaj do strony Moje kanały RSS" na górze strony, pod rezultatami 
wyszukiwania, (iii) kliknij "Zapisz", aby utworzyć kanał. Więcej informacji na temat 
spersonalizowanych kanałów RSS można znaleźć na stronach "Pomoc": http://new.eur-
lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Nie ma możliwości otrzymywania aktualizacji mailem.  

 

8. Czy mogę eksportować/importować [dany produkt] z [danego kraju]? 

Najpierw należy sprawdzić, czy dany kraj jest objęty środkami ograniczającymi (zob. pytanie 

4). 

Jeśli tak, należy sprawdzić w załącznikach do właściwych rozporządzeń, czy dany produkt 

znajduje się na liście produktów zakazanych. W przypadku wątpliwości można zwrócić się do 

właściwego organu danego państwa członkowskiego, wskazanego na stronach 

internetowych wymienionych w odpowiednim rozporządzeniu, który może podać 

wyjaśnienie, czy import/eksport danych towarów jest dozwolony, lub wydać zezwolenie na 

import/eksport takich towarów, jeśli taką możliwość przewidziano w obowiązujących 

przepisach.  

Aby otrzymać zezwolenie na import/eksport produktu objętego wymogiem specjalnego 

zezwolenia w ramach środków ograniczających, należy skontaktować się z właściwym 

organem państwa, w którym prowadzi się działalność, wskazanym w załącznikach do 

odpowiednich rozporządzeń (zob. pytanie 9). 

Należy również sprawdzić, czy dany produkt nie jest objęty embargiem na broń. W tym celu 

można skorzystać z listy towarów zawartej we wspólnym wykazie uzbrojenia. Wspólny wykaz 

uzbrojenia jest co roku aktualizowany. Najnowszą wersję można znaleźć tutaj: 

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

Należy również sprawdzić, czy produkt znajduje się na liście produktów podwójnego 

zastosowania. Taką informację można znaleźć w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 w 

sprawie produktów podwójnego zastosowania, ustanawiającym system kontroli wywozu 

produktów mających podwójne zastosowanie (cywilne i wojskowe). Najnowsza, 

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
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skonsolidowana wersja rozporządzenia znajduje się tutaj: http://eur-

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

Należy również sprawdzić, czy osoby, grupy lub podmioty, z którymi prowadzi się wymianę 

handlową, nie znajdują się w wykazie, lub czy dana transakcja nie przyniesie im pośredniej 

lub bezpośredniej korzyści. Więcej informacji na temat pośredniego udostępniania środków 

lub zasobów ekonomicznych oraz pojęcia „będący własnością umieszczonych w wykazach 

osób lub podmiotów albo przez nie kontrolowany” można znaleźć w następującym 

dokumencie: http://register.consilium.europa.eu/pd/pl/13/st09/st09068.pl13.pdf. 

Dodatkowe informacje mogą się również znajdować na stronach internetowych właściwych 

organów państw członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w 

odpowiednich rozporządzeniach (zob. pytanie 9). 

9. Jak mogę skontaktować się z właściwym organem w moim kraju? 

Właściwe organy państw członkowskich UE są wskazane na stronach internetowych 

wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących unijnych środków 

ograniczających. 

10. Jak mogę skontaktować się ze służbami Komisji odpowiedzialnymi za 

środki ograniczające? 

Ze służbami Komisji odpowiedzialnymi za środki ograniczające można skontaktować się pod 

następującym adresem: relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Czy mogę prowadzić wymianę handlową z [daną osobą / daną grupą / 

danym podmiotem], otrzymywać od nich pieniądze / udostępniać im środki 

lub zasoby ekonomiczne ? 

Skonsolidowana lista osób, grup i podmiotów objętych unijnymi sankcjami finansowymi 

znajduje się tutaj: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Pod poniższym 

linkiem znaleźć można instrukcję korzystania („Day-to-day use”): 

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

l . Zob. również pytanie 6. 

Należy sprawdzić, czy osoby, grupy lub podmioty, z którymi prowadzi się wymianę handlową, 

nie znajdują się w wykazie, lub czy dana transakcja nie przyniesie im pośredniej lub 

bezpośredniej korzyści. Więcej informacji na temat pośredniego udostępniania środków lub 

zasobów ekonomicznych oraz pojęcia „będący własnością umieszczonych w wykazach osób 

lub podmiotów albo przez nie kontrolowany” można znaleźć w następującym dokumencie: 

http://register.consilium.europa.eu/pd/pl/13/st09/st09068.pl13.pdf. 

W przypadku wątpliwości co do danej osoby, grupy lub podmiotu, proszę zwrócić się do 
właściwego organu danego państwa członkowskiego, wskazanego na stronach 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pd/pl/13/st09/st09068.pl13.pdf
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http://register.consilium.europa.eu/pd/pl/13/st09/st09068.pl13.pdf


Wrzesień 2014 

5 

 

internetowych wymienionych w załącznikach do odpowiednich rozporządzeń, który w razie 
konieczności skontaktuje się z właściwą instytucją lub służbą UE. 
 

 

12. Sąd zdecydował o usunięciu z wykazu [danej osoby / danej grupa / 

danego podmiotu]. Jednak [jej nazwisko / jej nazwa / jego nazwa] nadal 

widnieje w skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów objętych 

unijnymi sankcjami finansowymi. Czy środki ograniczające nadal mają 

zastosowanie wobec [tej osoby / tej grupy / tego podmiotu]? 

 
Stwierdzenie nieważności aktów nakładających środki ograniczające na 

osobę/grupę/podmiot nie jest skuteczne natychmiast po wydaniu przez Sąd orzeczenia. 

Wszelkie akty, których nieważność stwierdzi Sąd w pierwszej instancji, pozostają w mocy do 

upływu terminu na wniesienie odwołania (dwa miesiące i dziesięć dni od dnia ogłoszenia 

orzeczenia). W tym okresie Rada, lub w odpowiednich przypadkach Komisja, może naprawić 

stwierdzone naruszenia, przyjmując, w odpowiednich przypadkach, nowe środki 

ograniczające w odniesieniu do danych osób i podmiotów. Rada, lub w odpowiednich 

przypadkach Komisja, może również wnieść odwołanie; w takim przypadku wykaz pozostaje 

w pełnej mocy przez okres trwania postępowania odwoławczego. Po upływie okresu dwóch 

miesięcy i dziesięciu dni środki ograniczające wobec [danej osoby/danej grupy/danego 

podmiotu] przestaną obowiązywać lub będą nadal w pełni obowiązywać, w zależności od 

tego czy Rada, lub w odpowiednich przypadkach Komisja lub inny podmiot, zdecyduje o 

podjęciu opisanych wyżej kroków. 

 

13. Wiem, że [dana osoba / dana grupa / dany podmiot] nie przestrzega 

unijnych środków ograniczających. Co powinienem zrobić? 

Proszę skontaktować się z właściwym organem odpowiedniego państwa członkowskiego 

(zgodnie z informacjami na stronach internetowych wymienionych w odpowiednich 

rozporządzeniach, zob. pytanie 9). Można również zwrócić się do Komisji (zob. pytanie 10), 

która skontaktuje się z właściwym organem.  

 


