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Uvod 
 
EU uporablja omejevalne ukrepe pri doseganju posebnih ciljev Skupne zunanje in 
varnostne politike (SZVP), določenih v Pogodbi o Evropski uniji (glej zlasti člen 11). 
 
EU je v zadnjih letih pogosto uvedla sankcije ali omejevalne ukrepe (v besedilu 
izmenično uporabljamo oba izraza) samostojno ali pri izvajanju zavezujočih resolucij 
Varnostnega sveta Združenih narodov. Namen sankcij, ki so instrument diplomatske ali 
gospodarske narave, je spremeniti dejavnosti oziroma politike, ki kršijo mednarodno 
pravo ali človekove pravice, ali politike, ki ne spoštujejo načel pravne države ali 
demokracije. 
 
EU lahko uvede omejevalne ukrepe za vlade tretjih držav, nedržavne subjekte in 
posameznike (kot so teroristične skupine in teroristi). Ukrepi so lahko: embargo na 
orožje, druge posebne ali splošne trgovinske omejitve (prepoved uvoza in izvoza), 
finančne omejitve, omejitve vstopa (prepoved vizuma ali potovanja) ali drugi ustrezni 
ukrepi.  
 
Na tem spletišču je na voljo pregled veljavnih omejevalnih ukrepov, sprejetih v okviru 
SZVP.  
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Lahko si ogledate tudi prečiščen seznam z imeni in podatki oseb, skupin in organizacij, ki 
jih zadevajo navedeni finančni omejevalni ukrepi. 
 
Spodnje besedilo navaja tudi cilje in načela, na katerih temelji politika EU glede 
omejevalnih ukrepov, ter razlaga postopke, ki se uporabljajo za sprejetje omejevalnih 
ukrepov na podlagi skupne zunanje in varnostne politike.  
 
1. Katere cilje želi doseči EU z uvedbo sankcij ali omejevalnih ukrepov? 
 
Evropska unija uporablja sankcije ali omejevalne ukrepe pri doseganju posebnih ciljev 
skupne zunanje in varnostne politike, določenih v členu 11 Pogodbe o Evropski uniji, in 
sicer želi:  
 

• zaščititi skupne vrednote, temeljne interese, neodvisnost in celovitost EU skladno 
z načeli Ustanovne listine Združenih narodov;  

• krepiti varnost EU v vseh njenih oblikah;  
• ohranjati mir in krepiti mednarodno varnost v skladu z načeli Ustanovne listine 

Združenih narodov in Helsinške sklepne listine ter cilji Pariške listine, tudi s 
tistimi, ki se nanašajo na zunanje meje; 

• spodbujati mednarodno sodelovanje;  
• razvijati in utrjevati demokracijo in načelo pravne države ter spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 

Splošna izjava o politiki EU je na voljo v dokumentu Osnovna načela o uporabi 
omejevalnih ukrepov (sankcij) (dokument Sveta 10198/1/04). 
 
Države članice EU na podlagi skupne zunanje in varnostne politike izvajajo sankcije, ki 
jih sprejme Varnostni svet Združenih narodov v skladu s VII. poglavjem Ustanovne 
listine Združenih narodov. Ustanovna listina Združenih narodov pooblašča Varnostni 
svet, da odloča o omejevalnih ukrepih, potrebnih za ohranjanje ali vzpostavitev 
mednarodnega miru in varnosti v primeru nevarnosti za mir, kršitve miru ali agresivnega 
dejanja. Varnostni svet lahko odloči, da so ti ukrepi zavezujoči za vse članice Združenih 
narodov. EU pri izvajanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov upošteva 
določbe teh resolucij, lahko pa tudi uporabi druge omejevalne ukrepe. EU izvede 
omejevalne ukrepe ZN v najkrajšem možnem času. 
 
2. Katere vrste sankcij ali omejevalnih ukrepov uporablja EU? 
 
EU lahko uporablja različne sankcije. Pri odločanju o omejevalnih ukrepih je treba 
razmisliti, kateri ukrep ali paket ukrepov je najprimernejši za uresničitev želenega cilja. 
Vključujejo lahko:  
 

o diplomatske sankcije (izgon diplomatov, prekinitev diplomatskih stikov, začasna 
opustitev uradnih obiskov);  

o začasna prekinitev sodelovanja s tretjo državo;  
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o bojkotiranje športnih ali kulturnih dogodkov;  

o trgovinske sankcije (splošne ali posebne trgovinske sankcije, embargo na orožje);  

o finančne sankcije (zamrznitev sredstev ali gospodarskih virov, prepoved finančnih 
transakcij, omejitev izvoznih kreditov ali naložb);  

o prepoved poletov; ter  

o omejitve vstopa. 

EU lahko uvede omejevalne ukrepe za vlade tretjih držav, nedržavne subjekte in 
posameznike (kot so teroristične skupine in teroristi). Vendar lahko EU uvede samostojne 
sankcije proti posameznikom ali subjektom samo, kadar gre za zunanjepolitično 
vprašanje. Kadar se za posameznike ali subjekte uvedejo usmerjeni omejevalni ukrepi 
(imenovani tudi „pametne sankcije“), je treba za vsak posamičen primer pripraviti jasna 
merila, ki določajo, koga se doda na seznam ali odstrani z njega.  
 
Kot je navedeno v 1. točki zgoraj, lahko Varnostni svet Združenih narodov zahteva, da 
vse članice Združenih narodov izvajajo omejevalne ukrepe, razen uporabe oborožene sile. 
V skladu z 41. členom Ustanovne listine Združenih narodov lahko med te ukrepe sodijo 
popolna ali delna prekinitev ekonomskih odnosov in železniških, pomorskih, zračnih, 
poštnih, telegrafskih, radijskih in drugih komunikacijskih sredstev ter prekinitev 
diplomatskih odnosov. 
 
V zadnjih letih je EU podobno kot Varnostni svet Združenih narodov predvsem 
uporabljala omejevalne ukrepe v obliki embarga na orožje, gospodarskih in finančnih 
omejitev in omejitev vstopa. 
 
Svet EU je sprejel Smernice za izvajanje in ocenjevanje omejevalnih ukrepov (sankcij) v 
okviru skupne zunanje in varnostne politike EU, ki obravnavajo številna splošna 
vprašanja in predstavljajo standardno besedilo ter skupne opredelitve, ki se lahko 
uporabijo v pravnih instrumentih v zvezi z izvajanjem omejevalnih ukrepov. 
 
2.1. Embargo na orožje 
Embargo na orožje se lahko uporabi za prekinitev dobave orožja in vojaške opreme na 
konfliktna območja ali za režime, ki bi ga verjetno uporabili za notranjo represijo 
oziroma agresijo proti drugi državi. Pravni instrumenti SZVP, ki uvajajo embargo na 
orožje, običajno prepovejo: 
 

o prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst, 
vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško 
opremo in rezervnimi deli;  

o financiranje ali finančno pomoč ter tehnično pomoč, posredniške storitve ter 
druge storitve, povezane z vojaškimi dejavnostmi in pošiljanjem, izdelavo, 
vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnega materiala vseh vrst.  

 
Embargo na orožje se uporablja vsaj za predmete, uvrščene na skupni seznam vojaške 
opreme EU , nazadnje posodobljen 10. marca 2008. Ponavadi je del ukrepa tudi prepoved 
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zagotavljanja povezanega financiranja ter finančne in tehnične pomoči. Kadar z ukrepi 
skušamo preprečiti notranjo represijo, se lahko uvede prepoved opreme, ki se lahko 
uporabi za notranjo represijo. 
 
Običajno se pri ukrepih dovolijo nekatere izjeme, zlasti pri nesmrtonosni opremi za: 
 

o humanitarno ali zaščitno uporabo; 
o programe za vzpostavitev institucij oziroma operacije kriznega upravljanja 

(običajno operacije ZN in EU, pa tudi tiste, ki jih izvajajo ustrezne regionalne 
in podregionalne organizacije, kot je Afriška unija); 

o odstranjevanje min.  
 

Take izjeme mora predhodno odobriti pristojni organ oziroma jih je treba priglasiti 
pristojnemu organu (pri embargu na orožje ZN pa še ustreznemu Odboru za sankcije 
Varnostnega sveta).  
 
Pogosta izjema so zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, 
ki jih zgolj za osebno uporabo začasno izvozi osebje Združenih narodov, osebje EU ali 
njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano 
osebje. 
 
V nekaterih primerih je ob primernih zaščitnih ukrepih in pogojih lahko dovoljena 
dobava smrtonosne opreme in s tem povezana finančna ali tehnična pomoč. 
 
2.2. Gospodarske in finančne sankcije 
 
Zaradi gospodarskega pomena EU je uporaba gospodarskih in finančnih sankcij lahko 
močno orodje. Take sankcije lahko vsebujejo prepoved izvoza in/ali uvoza (trgovinske 
sankcije, ki se lahko uporabijo za določene izdelke, kot so nafta, les ali diamanti), 
prepoved zagotavljanja določenih storitev (posredništva, finančnih storitev, tehnične 
pomoči), prepoved poletov, prepoved naložb, plačil in kapitalskih transakcij ali umik 
tarifnih preferencialov. Obsežne gospodarske ali finančne omejitve pa imajo lahko 
pretirane gospodarske in humanitarne posledice. 
 
Gospodarske in finančne omejevalne ukrepe, vključno s ciljno usmerjenimi finančnimi 
sankcijami, morajo izvajati vse osebe in subjekti, ki poslujejo v EU, tudi državljani držav, 
ki niso članice EU, pa tudi državljani ter subjekti držav EU, registrirani ali ustanovljeni v 
skladu z zakonodajo države članice EU, kadar poslujejo zunaj EU.  
 
Ciljno usmerjene (pametne) finančne sankcije 
EU pogosto uvede finančne sankcije, ki so lahko ciljno usmerjene na določene osebe, 
skupine in organizacije, odgovorne za vprašljive politike ali ravnanje. Take sankcije 
vsebujejo obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov določenih oseb, skupin in 
organizacij ter prepoved neposrednega ali posrednega ponujanja tem osebam, skupinam 
ali organizacijam na voljo ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.  
 



Izjeme so mogoče pod posebnimi pogoji in postopki (npr. kadar gre za sredstva, potrebna 
za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in 
zdravstveno oskrbo).  
 
EU je pripravila in posodobila dokument z naslovom Najboljše prakse EU za učinkovito 
izvajanje omejevalnih ukrepov, ki vsebuje praktične nasvete in priporočila za vprašanja v 
zvezi z izvajanjem finančnih sankcij.  

2.3. Omejitve vstopa (prepoved vizuma ali potovanja) 
Za državljane tretjih držav lahko velja prepoved vstopa v EU v skladu s cilji, navedenimi 
v 1. točki zgoraj. Države članice morajo sprejeti potrebne ukrepe, da osebam, navedenim 
na seznamu, preprečijo vstop na svoje ozemlje ali prehod preko njega.  

Praviloma pravni instrument, ki uvaja take omejitve, dovoljuje izjeme od prepovedi 
izdajanja vizumov ali potovanja zaradi humanitarnih in drugih razlogov ali zaradi 
obveznosti države članice po mednarodnem pravu. Omejitve za vstop ne zavezujejo 
države članice, da lastnim državljanom zavrne vstop na svoje ozemlje. 

 
3. Ciljno usmerjene sankcije EU v boju proti terorizmu 
EU uporablja sankcije v okviru resolucij Varnostnega sveta ZN št. 1267 in 1373. EU 
uvede ukrepe proti posameznikom ali skupinam, navedenim na t.i. „terorističnem 
seznamu EU“, katerega posodobljena različica je na voljo v najnovejšem skupnem 
stališču, ki spreminja Skupno stališče 2001/931/SZVP. V skladu z uredbo Skupnosti se 
ne uvedejo finančne sankcije proti posameznikom ali organizacijam s seznama, ki so 
označeni z zvezdico, čeprav se za te osebe lahko uporabljajo nacionalne finančne 
sankcije. Za vse ostale posameznike in organizacije s seznama veljajo finančne sankcije 
iz Uredbe Sveta št. 2580/2001.  
 
Svet EU je pripravil tudi kratko predstavitev z naslovom „Seznam EU oseb, skupin in 
organizacij, za katere veljajo posebni ukrepi za boj proti terorizmu“. Pooblastila in način 
dela Delovne skupine za skupno stališče 931 (CP 931), ki je pristojna za proučitev 
predlogov za vključitev na seznam in črtanje z njega, so opredeljena v dokumentu Sveta 
10826/1/07 REV1.  
 
EU izvaja tudi sankcije Združenih narodov proti mreži Al-Kaida in talibanom. 
 
4. Katera načela vodijo politiko EU glede sankcij ali omejevalnih ukrepov ? 
 
Praviloma morajo biti sankcije čim bolj ciljno usmerjene na posameznike, skupine in 
organizacije, ki so odgovorne za neželene politike in ukrepe, saj se tako kar najbolj 
zmanjšajo škodljivi učinki za druge.  
 
Uvedba in izvajanje omejevalnih ukrepov morata biti vedno v skladu z veljavnim 
mednarodnim pravom. Spoštovati je treba človekove pravice in temeljne svoboščine, 
zlasti pravico do sodnega varstva in pravico do pravnega jamstva. Sprejeti ukrepi morajo 
biti vedno sorazmerni s svojim ciljem. Ciljno usmerjene sankcije predvidevajo ustrezne 
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izjeme zaradi upoštevanja osnovnih človekovih potreb oseb, ki so jim sankcije 
namenjene. 
 
Omejevalni ukrepi morajo spoštovati tudi mednarodne obveznosti Evropske skupnosti in 
njenih držav članic, zlasti sporazume v okviru Svetovne trgovinske organizacije. EU zato 
gospodarske in finančne sankcije uporablja previdno, saj pomenijo odstopanje od načel 
skupnega trga, ki temelji na prostem pretoku kapitala in liberalizaciji trgovine. Preden EU 
uvede sankcije, lahko najprej uporabi določbe o začasni prekinitvi obstoječih sporazumov 
s tretjimi državami ali pa take sporazume dokončno prekine.  
 
Evropska unija ne sme sprejeti zakonodajnih aktov z ekstrateritorialno uporabo, saj bi s 
tem kršila mednarodno pravo. 
 
Temeljni vidik omejevalnih ukrepov EU je tudi določba o izteku veljavnosti ali pregledu, 
s katero se zagotovi razveljavitev ali prilagoditev omejevalnih ukrepov glede na razvoj 
dogodkov. Vsi avtonomni ukrepi EU se stalno pregledujejo. 
 
5. Pomembni dokumenti 
 
Skupna stališča in veljavne uredbe, ki uvajajo in izvajajo sankcije ali omejevalne ukrepe 
v okviru Skupne zunanje in varnostne politike.  
 
Besedila vseh zakonodajnih aktov SZVP in uredb o sankcijah so objavljena v Uradnem 
listu v vseh uradnih jezikih EU.  
 
Osnovna načela o uporabi omejevalnih ukrepov 
 
Ko je Svet odobril smernice za sankcije iz leta 2003 (glej spodaj), je tudi zahteval, da 
generalni sekretar/visoki predstavnik v sodelovanju s Komisijo pripravi politični okvir za 
bolj učinkovito rabo sankcij. Svet je nato 7. junija 2004 sprejel dokument o osnovnih 
načelih (dokument Sveta 10198/1/04 REV 1), v katerem opredeljuje svoja stališča o 
sankcijah ter načinu in času njihove uporabe.  
 
Smernice za izvajanje in ocenjevanje omejevalnih ukrepov (sankcij) v okviru skupne 
zunanje in varnostne politike EU  
 
Leta 2003 je Svet začel s pregledom svoje prakse in politike glede sankcij, katerega 
rezultat je sporazum o smernicah za sankcije z dne 8. decembra 2003 (dokument Sveta 
15579/03). Svet je 2. decembra 2005 ta dokument tudi posodobil (dokument Sveta 
15114/05). Te smernice zagotavljajo tehnično pomoč pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju omejevalnih ukrepov na podlagi SZVP ter določajo standardna besedila pri 
pripravi pravnih aktov SZVP.  
 
Najboljše prakse EU za učinkovito izvajanje omejevalnih ukrepov 
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Svet je decembra 2004 najprej sprejel tehnični dokument o posebnih vprašanjih glede 
finančnih sankcij za teroristične skupine (dokument Sveta 13851/4/04 REV 4). 
Dokument je bil posodobljen in razširjen decembra 2005, tako da zajema postopek 
priprave seznama in uporabe finančnih sankcij (dokument Sveta 15115/05), Svet pa je 
sprejel tudi popravek (samo v angleščini). Svet je ta dokument posodobil najprej 14. 
junija 2006 (dokument Sveta 10533/06 in COR 1), nato pa še 9. julija 2007 (dokument 
Sveta 11679/07). Ta dokument se nenehno spreminja, saj Svet redno pregleduje nova 
priporočila in najboljše prakse glede vseh vidikov izvajanja sankcij.  
 
Pooblastila in način dela Delovne skupine za skupno stališče 931 („teroristični seznam“) 
 
Pooblastila in način dela Delovne skupine za skupno stališče 931 (CP 931), ki je pristojna 
za proučitev predlogov za vključitev na seznam in črtanje z njega, so opredeljena v 
dokumentu Sveta 10826/1/07 REV1. 
 
Dokument Sveta na kratko predstavlja seznam, način odločanja, način obveščanja 
zadevnih oseb o razlogih za uvrstitev na seznam, redne preglede seznama ter možnosti za 
osebe na seznamu, da ugovarjajo uvrstitvi na seznam ali zahtevajo dostop do zamrznjenih 
sredstev. 
 
Priporočila za obravnavanje samostojnih sankcij EU zoper posamezne države ali sankcij, 
ki se dodajo na sezname sankcij ZN (dokumenta Sveta 7697/07 in 11054/07). 
 
Aprila 2007 je Svet sprejel sveženj priporočil v zvezi z navedbo razlogov in obveščanjem 
oseb, skupin in organizacij, ki so uvrščeni na seznam v okviru samostojnih sankcij EU 
zoper posamezne države ali v okviru sankcij EU, ki dopolnjujejo sankcije ZN. Priporočila 
zadevajo naslednje: utemeljitev za uvrstitev na seznam, postopek priglasitve (kjer je to 
potrebno), postopek obveščanja oseb, skupin ali organizacij o pravici, da izrazijo svoje 
stališče, postopek za črtanje s seznama in potrebo po natančnih informacijah, s katerimi 
se jasno določi identiteta tistih, ki so uvrščeni na seznam (dokument Sveta 7697/07). 
 
Junija 2007 je Svet sprejel še niz praktičnih priporočil za uvrstitev na seznam in črtanje z 
njega v zvezi s temi sankcijami (dokument Sveta 11054/07). 
 
6. Katere so pravne podlage za ukrepe EU? 
 
Pravna podlaga za sankcije je odvisna od narave omejevalnih ukrepov in področij ali 
ciljev, katerim so namenjeni. Za ukrepanje Skupnosti je treba najprej sprejeti skupno 
stališče na podlagi člena 15 Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. Novo skupno stališče, 
instrument SZVP, se lahko sprejme samo s soglasjem vseh držav članic EU v Svetu.  
 
Če skupno stališče predvideva zmanjšanje ali prekinitev gospodarskih stikov s tretjo 
državo, tj. če uvaja gospodarske in finančne sankcije, izvajanje na ravni Skupnosti ureja 
člen 301, pri finančnih omejitvah pa člen 60 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
V teh primerih mora Komisija predlagati uredbo Sveta, ki jo Svet lahko sprejme s 
kvalificirano večino. 
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Kadar so omejevalni ukrepi namenjeni osebam, skupinam in organizacijam, ki niso 
neposredno povezani z režimom tretje države, se uporabljajo členi 60, 301 in 308 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V tem primeru je za sprejetje uredbe Sveta 
potrebno soglasje in predhodno posvetovanje z Evropskim parlamentom.  
 
Včasih je mogoče nekatere omejevalne ukrepe izvesti tudi z zakonodajnim aktom SZVP 
in že veljavno uredbo, npr. prepoved uvoza diamantov iz Slonokoščene obale je bila 
uvedena na podlagi Uredbe 2368/2002, ki usklajuje trgovanje EU s surovimi diamanti s 
pravili procesa Kimberley. 
 
Uredbe Sveta, ki uvajajo sankcije, ter povezane odločbe Sveta in uredbe Komisije so del 
prava Skupnosti. Stalna sodna praksa je, da ima pravo Skupnosti vedno prednost pred 
zakonodajo držav članic, ki bi bila v nasprotju z njim. Takšne uredbe Sveta in Komisije 
se neposredno uporabljajo in imajo neposredni učinek v državah članicah ter vsem, za 
katere veljajo (vključno z državljani EU in gospodarskimi subjekti), zagotavljajo pravice 
in jim nalagajo dolžnosti. Za njihovo uporabo in uveljavljanje so pristojni ustrezni organi 
držav članic in Komisije.  
 
Nekatere sankcije na podlagi skupnih stališč, kot na primer embargo na orožje, izvajajo 
države članice. Čeprav je trgovina z blagom v izključni pristojnosti Skupnosti, pa člen 
296 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti omogoča, da države članice z 
nacionalnimi ukrepi izvajajo embargo na vojaško blago. Zato je običajna praksa, da se 
embargo na orožje uvede s skupnim stališčem, izvršuje pa se na podlagi zakonodaje 
držav članic o nadzoru izvoza (čeprav se prepoved zagotavljanja s tem povezane finančne 
ali tehnične pomoči izvaja z uredbo).  
 
Podobno se omejitve vstopa (prepoved izdajanja vizumov ali potovanja), določene v 
skupnih stališčih, izvajajo na podlagi zakonodaje držav članic o vstopu nedržavljanov. 
 
7. Kakšen je postopek sprejemanja pravnih instrumentov za izvajanje omejevalnih 
ukrepov? 
 
Predsedstvo oziroma ena od držav članic (s pomočjo sekretariata Sveta) ali Komisija 
pripravi predlog skupnega stališča. Predlog pregledajo in obravnavajo ustrezne skupine 
Sveta, običajno skupina Sveta, odgovorna za odnose z zadevno tretjo državo, v vseh 
primerih pa Delovna skupina svetovalcev za zunanje odnose (RELEX) in Odbor stalnih 
predstavnikov (COREPER), ki predloži predlog skupnega stališča Svetu. Ko Svet 
sprejme skupno stališče, se besedilo objavi v Uradnem listu Evropske unije.  
 
Če skupno stališče poziva Skupnost k uvedbi nekaterih ali vseh omejevalnih ukrepov, 
Komisija pripravi predlog za uredbo Sveta in ga predloži Svetu v skladu s členoma 60 in 
301 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Preden Svet sprejme predlog, ga morata 
pregledati Delovna skupina RELEX in Odbor stalnih predstavnikov COREPER. Uradno 
je treba predlog za uredbo Sveta predložiti po sprejetju skupnega stališča. Zaradi 
učinkovitosti pa Komisija običajno predloži svoj predlog za uredbo Sveta o omejevalnih 
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ukrepih dovolj zgodaj, da lahko Svet obe besedili obravnava hkrati in, če je možno, hkrati 
sprejme oba pravna akta. 
 
8. Kako se omejevalni ukrepi izvajajo, uveljavljajo in nadzirajo? 
 
Čeprav je pomembno, da omejevalni ukrepi ustrezajo določenim razmeram zadevne 
države ali oseb, pa so lahko učinkoviti samo, če se pravilno izvajajo, uveljavljajo in 
spremljajo. EU je zato v smernicah za sankcije in dokumentu o najboljših praksah 
predstavila nekaj pomembnih predlogov. Glede na naravo določenih sankcij imajo države 
članice in Komisija posebne naloge pri izvajanju omejevalnih ukrepov. 
 
Pristojni organi držav članic so običajno odgovorni za:  

o določitev kazni za kršitve omejevalnih ukrepov;  
o odobritev izjem;  
o prejemanje informacij od gospodarskih subjektov (tudi finančnih in kreditnih 

ustanov) ter sodelovanje z njimi;  
o poročanje o izvajanju Komisiji; 
o za povezovanje z odbori Varnostnega sveta za sankcije v zvezi s sankcijami ZN, 

če je to potrebno zaradi posebnih izjem in črtanja s seznama.  
 

Več informacij o nalogah Komisije je v 9. točki.  
 
Na podlagi smernic EU za sankcije je bil ustanovljen poseben organ za sankcije Delovne 
skupine svetovalcev za zunanje odnose (RELEX), ki ima z izmenjavo informacij in 
izkušenj nalogo razvijati najboljše prakse pri izvajanju in uporabi omejevalnih ukrepov. 
 
9. Kakšna je vloga Komisije? 
 
Komisija pripravi predlog uredbe o uvedbi omejevalnih ukrepov, ki sodijo v pristojnost 
Skupnosti, sprejme pa jo Svet. Komisija lahko pripravi tudi predlog skupnega stališča. 
 
Komisija je tudi pooblaščena za pripravo nekaterih izvedbenih uredb o spremembi te 
zakonodaje, zlasti z objavo seznamov zadevnih oseb, skupin ali organizacij. 
 
Za vse ukrepe, ki sodijo v pristojnost Skupnosti, mora Komisija zagotoviti, da države 
članice pravilno in pravočasno izvajajo uredbe o omejevalnih ukrepih (npr. s pripravo 
nacionalnih predpisov o kaznih, ki se uporabljajo, če osebe ali organizacije, ki sodijo v 
pristojnost Skupnosti, kršijo uredbe) ter z ustreznimi ukrepi uporabljajo in uveljavljajo 
določbe teh uredb. Uredbe o izvajanju omejevalnih ukrepov v Skupnosti ponavadi zato 
vsebujejo posebno zahtevo po poročanju pristojnih organov držav članic. Če država 
članica ne sprejme potrebnih izvedbenih določb, lahko Komisija začne postopek za 
ugotavljanje kršitev v skladu s členoma 227 in 228 Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. 
 
Komisija se tudi udeležuje sestankov organa za sankcije delovne skupine RELEX in 
sodeluje pri obravnavi dokumentov v tem organu.  
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10. Izbrane raziskovalne študije 
 
Opomba: spodnje izbrane raziskovalne študije vsebujejo informacije o zadevah, ki 
jih uradni dokumenti ne obravnavajo. Komisija ne odgovarja za vsebino teh študij 
ali za druge navedene povezave, ki so zgolj informativne. Uvrstitev študije ali 
povezave v ta izbor ne pomeni, da se Komisija strinja z njeno vsebino. Prav tako 
nima nobenega posebnega pomena, če kakšna študija ali povezava ni vključena v 
izbor. Glej pomembno pravno obvestilo, ki se uporablja za vse informacije na tem 
spletišču. 
 
10.1. Zgodovinski pregled politik EU 
 
Študija o politiki sankcij EU z naslovom „Hard Measures by a Soft Power? Sanctions 
Policy of the European Union“ Joakima Kreutza, ki jo je januarja 2006 objavil center 
Bonn International Centre for Conversion. 
 
10.2. Ciljno usmerjene (pametne) sankcije 
 
Pomembna priporočila o pametnih sankcijah so nastala na podlagi vrste konferenc v 
posameznih državah:  

o http://www.smartsanctions.ch (proces Interlaken 1998–2001 – ciljno usmerjene 
finančne sankcije);  

o http://www.smartsanctions.de (proces Bonn-Berlin 2000–2001 – izboljšanje 
oblikovanja in izvajanja embarga na orožje ter sankcij, povezanih s potovanjem in 
zračnim prometom); 

o http://www.smartsanctions.se (proces Stockholm, 2001–2003 – povečanje 
učinkovitosti ciljno usmerjenih sankcij). 

 
Vlade Nemčije, Švedske in Švice so naročile študijo „Strengthening Targeted Sanctions 
Through Fair and Clear Procedures“, ki je bila marca 2006 objavljena v okviru projekta o 
ciljno usmerjenih sankcijah pri inštitutu Watson Institute for International Studies, Brown 
University. 
 
Urad ZN za pravne zadeve je naročil študijo, zaključeno marca 2006, o ciljno usmerjenih 
sankcijah in  pravici do sodnega varstva („Targeted Sanctions and Due Process“).  
 
Svet Evrope je pri profesorju Iainu Cameronu naročil poročilo „The European 
Convention on Human Rights, Due Process and United Nations Security Council 
Counter-Terrorism Sanctions“, ki je bilo objavljeno februarja 2006. 
 
11. Izbrani dokumenti v okviru SZVP 
 
Nadzor nad izvozom konvencionalnega orožja 
Države članice EU izvajajo nadzor nad izvozom vojaške opreme, za katero ne velja 
embargo na orožje. Pri tem velja omeniti „Kodeksa ravnanja Evropske unije glede izvoza 
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orožja“, ki so ga države članice sprejele junija 1998, da bi tako okrepile sodelovanje in 
usklajevanje na področju izvoza konvencionalnega orožja v okviru SZVP. Vse države 
članice so soglašale, da bodo kodeks ravnanja uporabljale pri ocenjevanju vlog za izvoz 
izdelkov, navedenih na skupnem seznamu vojaške opreme EU, nazadnje posodobljenem 
10. marca 2008. Prva določba se nanaša na spoštovanje mednarodnih obveznosti držav 
članic, zlasti sankcij, ki jih je določil Varnostni svet ZN, in tistih, ki jih je določila 
Skupnost, sporazumov o boju proti razširjanju orožja in drugih zadevah ter drugih 
mednarodnih obveznosti. Kodeks vzpostavlja tudi mehanizem, v skladu s katerim se 
lahko države članice EU medsebojno posvetujejo in obveščajo o zavrnitvi dovoljenj za 
izvoz orožja. Kodeks tako dopolnjuje nacionalne predpise o nadzoru izvoza. Več o tem je 
na voljo na strani Sveta o nadzoru nad izvozom zaradi varnosti.  
 
Posredovanje orožja 
Svet je junija 2003 sprejel skupno stališče o nadzoru posredovanja orožja (Skupno 
stališče Sveta 2003/468/SZVP), ki ureja nadzor nad posredovanjem orožja in preprečuje 
izmikanje embargu ZN, EU ali OVSE glede izvoza orožja. Stališče vsebuje nekatere 
določbe, ki jih morajo izvesti države članice: sprejeti potrebne ukrepe za nadzor 
dejavnosti posredovanja v njihovi pristojnosti; oceniti vloge za dovoljenja za 
posredovanje v skladu s Kodeksom ravnanja Evropske unije glede izvoza orožja; 
vzpostaviti sistem izmenjave informacij o posredniških dejavnostih; in uvesti ustrezne 
sankcije, da zagotovijo učinkovito izvajanje nadzora. 
 
Blago z dvojno rabo 
Nadzor nad izvozom blaga, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene („blago z 
dvojno rabo“), se izvaja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428//2009 (velika datoteka). 
Več informacij in najnovejše podatke o nadzoru nad izvozom blaga z dvojno rabo najdete 
na strani Generalnega direktorata Evropske komisije za trgovino. 
 
Trgovina z blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje 
Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005, ki je začela veljati 30. julija 2006, je uvedla nov nadzor 
nad blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 
okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje. Nekatere predmete je 
prepovedano izvažati ali uvažati v ES, za drugo blago pa je potrebno posebno dovoljenje. 
 
Trgovina s surovimi diamanti (proces Kimberley) 
Nadzor nad trgovino s surovimi diamanti poteka s programom za potrjevanje 
geografskega izvora diamantov (Kimberley Process Certification Scheme – KPCS), ki so 
ga uvedli leta 2002, da bi preprečili financiranje vojaških spopadov z diamanti. V EU se 
izvaja z Uredbo Sveta (ES) št. 2368/2002, Evropsko unijo pa v programu KPCS zastopa 
Evropska komisija. Več informacij je na voljo na posebni spletni strani Komisije. 
 
Trgovina z lesom (izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov   
– FLEGT) 
Komisija želi zagotovili, da v EU vstopa samo zakonito pridobljen les, zato je vzpostavila 
sistem izdajanja dovoljenj za uvoz lesa. Države proizvajalke lesa lahko o tem z EU 
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sklenejo prostovoljne partnerske sporazume, ki so zanje nato pravno zavezujoči. Več 
informacij je na voljo na strani Generalnega direktorata za razvoj o programu FLEGT in 
v Uredbi Sveta (ES) št. 2173/2005. 
 
Prekinitev pomoči in sodelovanja 
Odnose med EU in tretjimi državami pogosto urejajo dvostranski sporazumi. Primer je 
Sporazum iz Cotonouja iz leta 2000, ki ureja odnose med Evropsko unijo in afriškimi, 
karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami. Sporazum v členu 96 določa možnost 
ustreznih ukrepov, kadar ena od pogodbenic sporazuma krši bistvene sestavne dele 
sporazuma, kot so spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in načel pravne 
države. Več informacij o dvostranskih sporazumih med EU ter drugimi državami in 
regijami je na voljo na spletišču „EU v svetu“. 
 
Preklic tarifnih preferencialov 
Tarifne preferenciale v okviru Splošnega sistema preferencialov (GSP) ter postopek in 
razloge za njihov preklic ureja Uredba Sveta (ES) št. 980/2005. 
 
12. Druge uporabne povezave  
 
Področja politik EU 
Dodatne, bolj splošne informacije so na voljo na: 

o straneh Komisije o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) 
o straneh Sveta o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) 
o straneh Komisije o boju proti terorizmu 
o straneh Sveta o boju proti terorizmu 
o strani Sveta s pomembnimi dokumenti o boju proti terorizmu 
o straneh Sveta o evropski varnostni in obrambni politiki 
o straneh Komisije o boju proti širjenju orožja in razoroževanju 
o straneh Komisije o spodbujanju spoštovanja človekovih pravic 

 
Združeni narodi: 

o resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov; 
o podatki o raznih odborih za sankcije Varnostnega sveta; 
o poročilo neformalne delovne skupine o splošnih vprašanjih glede sankcij: „Report 

on general recommendations on how to improve the effectiveness of United 
Nations sanctions“ (dokument ZN S/2006/997);  

o poročilo Skupine na visoki ravni za grožnje, izzive in spremembe Generalnega 
sekretarja „A more secure world: our shared responsibility“, december 2004, 
dokument ZN A/59/565 (glej odstavke 9 in 178–182 o sankcijah);  

o priročnik o humanitarnih posledicah sankcij „Sanctions Assessment Handbook: 
Assessing the Humanitarian Impact of Sanctions“, Medagencijski stalni odbor 
ZN, oktober 2004. 

 
13. Pišite nam 
 
Naš poštni naslov je:  

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:SL:PDF
http://ec.europa.eu/development/geographical/cotonouintro_en.cfm
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:0043:SL:PDF
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/intro/
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=248&lang=en&mode=g
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/terrorism/dg_terrorism_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=406&lang=en
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=631&lang=en&mode=g
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=261&lang=sl
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/npd/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
http://www.un.org/Docs/sc/index.html
http://www.un.org/sc/committees
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/685/06/pdf/N0668506.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/685/06/pdf/N0668506.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/685/06/pdf/N0668506.pdf?OpenElement
http://www.un.org/secureworld/report.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/sanctions/handbook/index.htm
http://www.humanitarianinfo.org/sanctions/handbook/index.htm


 
European Commission 
Directorate-General External Relations 
Directorate A Crisis Platform and Policy Co-ordination in CFSP 
Unit A2 Crisis Response and Peace Building - Sanctions 
CHAR 12/45 
B – 1049 Bruxelles/Brussel 
Belgium 
 
Informacije o zunanjepolitičnih dejavnostih Komisije. 
 
Odgovore na vsa splošna vprašanja o Evropski uniji lahko dobite na spletišču Europe 
Direct ali na brezplačni telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11, ki jo lahko pokličite 
kjerkoli v 27 državah članicah in se z operaterjem pogovorite v svojem jeziku.  
 
 
Zadnja sprememba: 15. 09.2009 

http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/
http://ec.europa.eu/europedirect/

