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Utkast 

Vanliga frågor om EU:s restriktiva åtgärder 

 

1. Var hittar jag de officiella versionerna av de beslut och förordningar om 

sanktioner som rådet antagit? 

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den enda rättsligt bindande officiella 

förteckningen över gällande EU-rättsakter. Du hittar EUT på http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-

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

Beslut och förordningar som gäller restriktiva åtgärder hittas enklast på webbplatsen för EUT 

med hjälp av året för offentliggörandet och dokumentnumret. Med de uppgifterna kan du 

hitta dokumentet genom en ”enkel sökning”. Du kan också göra en avancerad sökning 

beroende på vilka uppgifter du har tillgång till. 

Ett annat alternativ om du vet vilken sanktionsordning du är intresserad av men inte 

rättsaktens nummer är att först leta efter rättsakten i förteckningen på Europeiska 

utrikestjänstens webbplats (se fråga 4). Där kan du hitta rättsaktens nummer och sedan göra 

en enkel sökning på webbplatsen för EUT.  

2. Var hittar jag en konsoliderad version av det beslut eller den förordning 

jag är intresserad av? 
 
I Europeiska unionens officiella tidning finns konsoliderade versioner av de rättsakter som 
offentliggjorts i tidningen. Observera att de konsoliderade versionerna till skillnad från själva 
rättsakterna inte är rättsligt bindande utan bara är avsedda som hjälpmedel. 

 
De konsoliderade versionerna kan hittas på webbplatsen för EUT: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html eller http://eur-lex.europa.eu/. I informationen om 
dokumentet finns alternativet att visa bibliografiska uppgifter. Om det finns konsoliderade 
versioner kan de hittas här.  

 
Observera att de konsoliderade versionerna inte alltid uppdaterats så att de innehåller de 
senaste ändringarna av rättsakten. I sådana fall måste hänsyn tas till ändringar som 
offentliggjorts efter datumet för den konsoliderade rättsakten för att få full överblick över 
den aktuella statusen för rättsakten i fråga. 
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3. Var hittar jag allmän information om EU:s restriktiva åtgärder? 

Du hittar allmän information om EU:s restriktiva åtgärder på 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Där finns en utförlig presentation om EU:s 

sanktioner: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_sv.pdf. 

4. Var hittar jag en lista över EU:s restriktiva åtgärder? 

En lista över gällande restriktiva åtgärder finns på 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf. Där förtecknas de restriktiva 

åtgärder som gäller för respektive land. Listan uppdateras regelbundet när rättsakterna 

ändras. Observera dock att listan bara är avsedd att ge en överblick. Europeiska unionens 

officiella tidning (EUT) är den enda rättsligt bindande officiella förteckningen över EU:s 

gällande restriktiva åtgärder (se fråga 1).  

 

5. Hur hittar jag allmän information om genomförandet av EU:s restriktiva 

åtgärder? 
 
Mer information om genomförandet av restriktiva åtgärder finns i riktlinjer för 
genomförande och utvärdering av restriktiva åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/12/st11/st11205.sv12.pdf) och i EU:s bästa 
praxis för effektivt genomförande av restriktiva åtgärder 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/08/st08/st08666-re01.sv08.pdf).  
Se även de nya inslagen om ägandeförhållanden och kontroll och tillgängliggörandet av 
penningmedel eller ekonomiska resurser 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st09/st09068.sv13.pdf). 
 

Du kan också leta efter mer information på webbplatsen för den behöriga myndigheten i ditt 
land. Uppgifter om behöriga myndigheter finns på de webbplatser som anges i 
förordningarna om EU:s restriktiva åtgärder (se fråga 9). 

 

6. Var hittar jag en lista över personer och enheter som omfattas av 

finansiella restriktiva åtgärder som frysning av tillgångar? 
 

En konsoliderad lista över de personer, grupper och enheter som omfattas av EU:s finansiella 
sanktioner kan laddas ner på http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Du 
kan få hjälp med den dagliga användningen via följande länk: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html. 
Om du är osäker när det gäller en person, grupp eller enhet som finns på listan, vänd dig till 
den behöriga myndigheten i ditt land. Uppgifter om behöriga myndigheter finns på de 
webbplatser som anges i de aktuella förordningarna. Myndigheten kan vid behov kontakta 
relevanta EU-institutioner eller avdelningar. Observera att övrig information om de 
rättsakter som gäller sanktionerna finns under ”Bibliografiska uppgifter” i EUT. Där finns 
även uppgifter om domar från EU:s domstolar.  

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_sv.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_sv.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/12/st11/st11205.sv12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/08/st08/st08666-re01.sv08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st09/st09068.sv13.pdf
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7. Kan jag få regelbundna automatiska uppdateringar om restriktiva 

åtgärder? 
 
Du kan prenumerera på RSS-flödet på webbplatsen för EUR-Lex: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html. Logga först in och gå sedan vidare på följande sätt: i) Klicka 
på ”Avancerad sökning” och sök t.ex. på alla förordningar med orden ”restriktiva åtgärder” 
enbart i titeln. ii) Klicka på ”Skapa RSS i mina RSS” ovanför sökresultaten. iii) Klicka på 
”Spara” för att skapa flödet. Mer information om hur du kan skapa dina egna RSS-flöden 
finns på hjälpsidorna: http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-
eurlex/intro.html?locale=sv  
Det är dock inte möjligt att få uppdateringar via e-post.  

8. Får jag exportera/importera [den här produkten] från [det här landet]? 

Kontrollera först om det finns några restriktiva åtgärder för landet i fråga (se fråga 4). 

I så fall måste du kontrollera om produkten finns med på listan över förbjudna produkter i 

bilagorna till den aktuella förordningen. Om du är osäker kan den behöriga myndigheten i 

den aktuella medlemsstaten tala om ifall det är tillåtet att exportera/importera vissa varor, 

eller ge tillstånd att exportera/importera varorna om det är tillåtet enligt den gällande 

lagstiftningen. Uppgifter om behöriga myndigheter finns på de webbplatser som anges i den 

aktuella förordningen.  

För att få tillstånd att exportera/importera en produkt som omfattas av ett särskilt krav på 

tillstånd i anslutning till restriktiva åtgärder, kontakta den behöriga myndigheten i det land 

där du är verksam. Uppgifter om behöriga myndigheter finns i bilagorna till de aktuella 

förordningarna (se fråga 9). 

Du ska också kontrollera om produkten omfattas av vapenembargot. Den framgår av den 

gemensamma militära förteckningen. Den gemensamma militära förteckningen uppdateras 

årligen, och den senaste versionen finns på 

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

Kontrollera också om produkten finns med på förteckningen över varor med dubbla 

användningsområden. Det framgår av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en 

ordning för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden (både civila 

och militära). Den senaste konsoliderade versionen av förordningen finns på http://eur-

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

Du måste också försäkra dig om att de personer, grupper eller enheter du gör affärer med 

inte är uppräknade och att din transaktion inte skulle gynna dem direkt eller indirekt. Mer 

information om indirekt tillgängliggörandet av penningmedel eller ekonomiska resurser och 

om ägandeförhållanden och kontroll finns i 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st09/st09068.sv13.pdf. 

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Du kan också leta efter ytterligare information på webbplatsen för den behöriga 

myndigheten i ditt land. Uppgifter om behöriga myndigheter finns på de webbplatser som 

anges i de aktuella förordningarna (se fråga 9). 

9. Hur kan jag kontakta den behöriga myndigheten i mitt land? 

Uppgifter om de behöriga myndigheterna i EU-länderna finns på de webbplatser som anges i 

de aktuella förordningarna om restriktiva åtgärder. 

10. Hur kan jag kontakta de avdelningar vid kommissionen som ansvarar 

för restriktiva åtgärder? 

Du kan kontakta de avdelningar vid kommissionen som ansvarar för restriktiva åtgärder på 

följande e-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Får jag göra affärer med/ta emot pengar från/göra penningmedel eller 

ekonomiska resurser tillgängliga för [den här personen/gruppen/enheten]? 

Kontrollera de konsoliderade listorna över personer, grupper och enheter som omfattas av 

EU:s finansiella sanktioner: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Du kan få 

hjälp med den dagliga användningen via följande länk: 

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

l. Se även fråga 6. 

Du måste försäkra dig om att de personer, grupper eller enheter du gör affärer med inte är 

uppräknade och att din transaktion inte skulle gynna dem direkt eller indirekt. Mer 

information om indirekt tillgängliggörande av penningmedel eller ekonomiska resurser och 

om ägandeförhållanden och kontroll finns i  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/13/st09/st09068.sv13.pdf. 

Om du är osäker när det gäller en person, grupp eller enhet som finns på listan, vänd dig till 
den behöriga myndigheten i ditt land. Uppgifter om behöriga myndigheter finns på de 
webbplatser som anges i bilagorna till de aktuella förordningarna. Myndigheten kan vid 
behov kontakta relevanta EU-institutioner eller avdelningar. 
 

12. Tribunalen har tagit bort [den här personen/gruppen/enheten] från 

listan, men [personen/gruppen/enheten] finns fortfarande med på den 

konsoliderade listan över personer, grupper och enheter som omfattas av 

EU:s finansiella sanktioner. Gäller de restriktiva åtgärderna mot [den här 

personen/gruppen/enheten] fortfarande? 

 
Upphävandet av rättsakter om restriktiva åtgärder mot en person/grupp/enhet träder inte i 

kraft omedelbart efter tribunalens dom. Verkan av en rättsakt som upphävts i första instans 

av tribunalen kvarstår till dess att tidsfristen för överklagande har löpt ut (två månader och 

tio dagar från det att domen delgetts). Under den perioden kan rådet eller i vissa fall 

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
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
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kommissionen rätta till de överträdelser som konstaterats genom att vid behov vidta nya 

restriktiva åtgärder mot de berörda personerna eller enheterna. Rådet eller i vissa fall 

kommissionen kan också överklaga, och då kvarstår åtgärden till dess att överklagandet 

avgjorts. Efter perioden på två månader och tio dagar kommer de restriktiva åtgärderna mot 

[den här personen/gruppen/enheten] att upphöra eller kvarstå, beroende på om rådet eller i 

vissa fall kommissionen eller andra aktörer beslutar att vidta någon av de åtgärder som 

beskrivs ovan. 

13. Jag vet att [den här personen/gruppen/enheten] bryter mot EU:s 

restriktiva åtgärder. Vad ska jag göra? 

Kontakta den behöriga myndigheten i det aktuella medlemslandet (uppgifter om behöriga 

myndigheter finns på de webbplatser som anges i de aktuella förordningarna, se fråga 9). Du 

kan också kontakta kommissionen (se fråga 10), som kontaktar rätt behörig myndighet.  

 


