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Osnutek 

Pogosto zastavljena vprašanja o omejevalnih ukrepih 

Evropske unije 

 
1. Kje lahko najdem uradne različice besedil odločitev o sankcijah in 

uredbah, ki jih sprejme Svet? 

Uradni list Evropske unije je edina pravno zavezujoča uradna zbirka veljavnih pravnih aktov 

EU. Do Uradnega lista lahko dostopate na http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html ali 

http://eur-lex.europa.eu/. 

Sklepe in uredbe o omejevalnih ukrepih je najlažje najti na spletnem mestu Uradnega lista z 

navedbo letnice objave ter številke dokumenta. Dokument boste tako našli z uporabo 

preprostega „enostavnega iskanja“. Glede na informacije, s katerimi razpolagate, pa lahko 

uporabite tudi možnost naprednega iskanja. 

V kolikor veste kateri režim sankcij vas zanima, nimate pa številke pravnega akta, lahko akt 

najprej poiščete na seznamu pravnih aktov na spletnem mestu ESZD (glej vprašanje 4). Tam 

boste našli številko pravnega akta, ki jo boste lahko vnesli v enostavno iskanje na spletnem 

mestu Uradnega lista.  

2. Kje lahko najdem konsolidirana besedila sklepov o uredbah, ki me 

zanimajo? 
 
V Uradnem listu Evropske unije so na voljo konsolidirana besedila pravnih aktov, objavljenih 
v Uradnem listu. Za razliko od pravnih aktov samih, konsolidirana besedila niso pravno 
zavezujoča in so sestavljena zgolj v namen lažjega sklicevanja. 

 
Konsolidirana besedila lahko najdete na spletnem mestu Uradnega lista:  http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html ali http://eur-lex.europa.eu/. V informacije o dokumentu je 
vključena tudi informacija o bibliografski oznaki dokumenta. Konsolidirana besedila, ki so na 
voljo, lahko najdete na:  

 
Prosimo upoštevajte, da konsolidirana besedila ne vsebujejo vedno najnovejših sprememb 
pravnega akta. V tem primeru je potrebno upoštevati spremembe, ki so bile objavljene po 
datumu objave konsolidiranega besedila, v kolikor želite imeti celoten pregled nad trenutnim 
stanjem zadevnega pravnega akta. 
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3. Kje lahko najdem splošne informacije o omejevalnih ukrepih EU? 

Splošne informacije o omejevalnih ukrepih EU lahko najdete na naslednjem spletnem mestu: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Spletno mesto vsebuje tudi celovit pregled 

sankcij EU: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_sl.pdf. 

4. Kje lahko najdem seznam omejevalnih ukrepov EU? 

Seznam vseh veljavnih omejevalnih ukrepov lahko najdete na spletnem mestu 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf kjer boste našli seznam vseh 

veljavnih omejevalnih ukrepov, razvrščenih po državah. Ta seznam se redno posodablja v 

skladu s spremembami pravnih aktov. 

Upoštevati pa je treba, da je zgornji seznam sestavljen zgolj v namen lažjega sklicevanja. 
Uradni list Evropske unije je edina pravno zavezujoča uradna zbirka veljavnih omejevalnih 
ukrepov EU (glej vprašanje 1).  
 

5. Kje lahko najdem splošna priporočila za izvajanje omejevalnih ukrepov 

EU? 
 
Priporočila za izvajanje omejevalnih ukrepov lahko najdete v dokumentu Smernice za 
izvajanje in ocenjevanje omejevalnih ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne politike 
EU (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.sl12.pdf) ali v dokumentu 
Najboljše prakse EU za učinkovito izvajanje omejevalnih ukrepov 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.sl08.pdf).  
Prosimo, upoštevajte tudi tudi nove elemente o načinih lastništva in nadzora ter dajanja na 
voljo sredstev ali gospodarskih virov 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletnem mestu pristojnega organa v vaši državi, 
seznam katerih najdete na spletnih mestih, navedenih v ustreznih uredbah o omejevalnih 
ukrepih EU (glej vprašanje 9). 

 

6. Kje lahko najdem seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni 

ukrepi EU, kot je na primer zamrznitev sredstev? 
 

Konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančne sankcije EU lahko 
najdete na: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Seznam za 
„vsakodnevno rabo“ lahko najdete na:  
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l 
Če o osebi, skupini ali subjektu, uvrščenih na seznam, niste prepričani, se prosimo obrnite na 
pristojni organ v vaši državi, naveden v ustreznih uredbah, ki bo, v kolikor bo to potrebno, 
stopil v stik z ustreznimi institucijami ali službami EU. 
 
Opomniti je treba, da lahko v bibliografski oznaki Uradnega lista najdete druge informacije, 
ki se nanašajo na pravne akte povezane s sankcijami, vključno z sodbami evropskih sodišč.  

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_sl.pdf
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7. Ali se lahko naročim na redne samodejne posodobitve o omejevalnih 

ukrepih? 
 
Lahko se naročite na RSS-vire spletišča EUR-Lex: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl. Po vpisu v vaš spletni račun (i) kliknite na 
„Napredno iskanje“ in poiščite, na primer, vse uredbe, ki v naslovu vsebujejo izraz 
„omejevalni ukrepi“, (ii) kliknite na „Dodaj v moji viri RSS“ na vrhu zadetkov iskanja ter (iii) 
kliknite na „Shrani“ za zaključek postopka. Več informacij o nastavitvah RSS virov je na voljo v 
poglavju Pomoč: http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Možnost prejemanja obvestil o spremembah po e-pošti ni na voljo.  

8. Ali lahko izvozim/uvozim [ta izdelek] iz [te države]? 

Najprej preverite, ali za zadevno državo veljajo omejevalni ukrepi (glej vprašanje 4). 

Če je temu tako, preverite, ali je zadevni izdelek na seznamu prepovedanih izdelkov v 

prilogah k ustrezni uredbi. V primeru nejasnosti se posvetujte s pristojnim organom vaše 

države članice, seznam katerih najdete na spletnih mestih, navedenih v ustreznih uredbah, ki 

vam bo nadalje pojasnil ali je izvoz/uvoz določenih izdelkov dovoljen oziroma vam bo izdal 

dovoljenje za izvoz/uvoz teh izdelkov, v kolikor to dopušča veljavna zakonodaja.  

Za pridobitev dovoljenja za izvoz/uvoz izdelkov, ki so v okviru omejevalnih ukrepov predmet 

zahteve za pridobitev dovoljenja, se prosimo obrnite na pristojni organ države, v kateri ste 

dejavni, seznam katerih najdete na spletnih mestih, navedenih v ustreznih uredbah (glej 

vprašanje 9). 

Prav tako preverite, ali je izdelek zajet v embargo na orožje. Seznam tovrstnih izdelkov lahko 

najdete na skupnem seznamu vojaške opreme EU. Skupni seznam vojaške opreme EU se 

posodablja enkrat letno. Najnovejšo različico seznama najdete na: (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:SL:PDF). 

Prav tako preverite, ali je izdelek na seznamu izdelkov z dvojno rabo. Seznam tovrstnih 

izdelkov lahko najdete v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima za nadzor 

izvoza blaga z dvojno (civilno ali vojaško) rabo. Najnovejšo konsolidirano različico uredbe 

lahko najdete na: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:SL:PDF. 

 

Prav tako morate preveriti, da osebe, skupine ali subjekti, s katerimi poslujete, niso na 

seznamu ali da se z vašo transakcijo ne bi neposredno ali posredno okoristili. Več informacij 

o posrednih načinih dajanja na razpolago finančnih sredstev in gospodarskih virov ter načinih 

lastništva in nadzora lahko najdete na:  

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

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:SL:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
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Več informacij lahko najdete tudi na spletnih mestih pristojnih organov v vaši državi, seznam 

katerih najdete na spletnih mestih, navedenih v ustreznih uredbah (glej vprašanje 9). 

9. Kako lahko stopim v stik s pristojnim organom v moji državi? 

Seznam pristojnih organov držav članic EU najdete na spletnih mestih, navedenih v ustreznih 

uredbah o omejevalnih ukrepih. 

10. Kako lahko stopim v stik s službami Komisije, pristojnimi za 

omejevalne ukrepe? 

Službe Komisije, pristojne za omejevalne ukrepe, lahko kontaktirate po e-pošti: relex-

sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Ali lahko trgujem s to [fizično osebo/skupino/subjektom] / od njih 

prejemam denar / jim dam na razpolago denarna sredstva ali gospodarske 

vire? 

Prosimo preverite konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančni 

ukrepi EU: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Na naslednjem spletnem 

mestu boste našli seznam za „vsakodnevno rabo“ („Day-to-day use“): 

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

l . Glej tudi vprašanje 6. 

Prepričati se morate, da osebe, skupine ali subjekti, s katerimi trgujete, niso uvrščeni na 

seznam oziroma se z vašo transakcijo ne bi neposredno ali posredno okoristili. Več informacij 

o posrednih načinih dajanja na razpolago finančnih sredstev in gospodarskih virov ter načinih 

lastništva in nadzora lahko najdete na:  

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

V kolikor niste prepričani, ali je oseba, skupina ali subjekt uvrščen na seznam, se prosimo 
obrnite na pristojni organ v vaši državi, seznam katerih najdete na spletnih mestih, 
navedenih v ustreznih uredbah, ki bodo, v kolikor bo to potrebno, stopili v stik z ustreznimi 
institucijami ali službami EU. 
 

12. Splošno sodišče je uvrstitev [te fizične osebe/skupine/subjekta] na 

seznam razglasilo za nično. Toda ime [te fizične osebe/skupine/subjekta] je 

še vedno uvrščeno na konsolidiran seznam fizičnih oseb, skupin in 

subjektov, za katere veljajo finančne sankcije EU. Ali so omejevalni ukrepi 

za [to fizično osebo/skupino/subjekt] še vedno veljavni? 

 
Razveljavitev aktov, na podlagi katerih se uvedejo omejevalni ukrepi za 

osebe/skupine/subjekte, ni veljavna takoj po sprejeti sodbi Splošnega sodišča. Učinek aktov, 

ki jih je Splošno sodišče razveljavilo na prvi stopnji, se ohrani do izteka obdobja za pritožbo 

zoper to določitev (dva meseca in deset dni od uradnega obvestila o izrečeni sodbi). V tem 

mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
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
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obdobju lahko Svet ali Komisija po potrebi odpravi ugotovljene kršitve s sprejetjem novih 

omejevalnih ukrepov zoper zadevne osebe in subjekte. Svet ali Komisija lahko po potrebi 

tudi vloži pritožbo zoper to odločitev. V tem primeru ostanejo omejevalni ukrepi veljavi do 

razrešitve pritožbe. Po obdobju dveh mesecev in desetih dni se omejevalni ukrepi zoper [to 

osebo/skupino/subjekt] razveljavijo ali lahko ostanejo veljavni, v kolikor se Svet ali Komisija, 

če je to primerno, ali kateri koli drugi akter odloči za katerega koli od zgoraj opisanih 

korakov. 

 

13. Vem, da [ta fizična oseba/skupina/subjekt] krši omejevalne ukrepe EU. 

Kaj naj naredim? 

Prosimo, da se obrnete na pristojni organi ustrezne države članice (seznam katerih najdete 

na spletnih mestih, navedenih v ustreznih uredbah, glej vprašanje 9). Kršitev lahko sporočite 

tudi Komisiji (glej vprašanje 10), ki bo nato stopila v stik z ustreznim pristojnim organom.  

 


