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Par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju piemērošanu Latvijā*
Baltkrievija

Noteiktās sankcijas:
- bruņojuma un ar to saistītu
materiālu eksporta aizliegums;
- aprīkojuma, ko var izmantot
iekšējām represijām, eksporta
aizliegums;
- atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar
bruņojumu) sniegšanas aizliegums;
- ceļošanas ierobežojumi;
- līdzekļu un saimniecisko resursu
iesaldēšana un aizliegums darīt tos
pieejamus.

Padomes Lēmums
Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem
pret Baltkrieviju konsolidētā versija (līdz 25.06.2013) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2012D0642:20
130625:LV:PDF
29.10.2013 grozījumi Padomes Lēmumā 2012/642/KĀDP http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:288:0069:012
4:LV:PDF
Padomes Regula (ar grozījumiem)
Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem
attiecībā uz Baltkrieviju konsolidētā versija (līdz 30.05.2013)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0765:20
130530:LV:PDF
29.10.2013 grozījumi Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2006 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:288:0001:005
6:LV:PDF

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām un uzņēmumiem, kuri ir norādīti
2012.gada 15.oktobra Padomes Lēmuma 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret
Baltkrieviju pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2006.gada 18.maija Padomes
Regulas (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju pielikumā (skatīt
arī attiecīgos Regulas grozījumus).
Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (aizliegts pārdot, piegādāt,
nodot vai eksportēt uz Baltkrieviju bruņojumu un ar to saistītus visa veida materiālus, tostarp ieročus
un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un visa
iepriekšminētā rezerves daļas, kā arī tādu aprīkojumu, ko var izmantot iekšējai apspiešanai), atsevišķu
pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus,
finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo), ceļošanas
ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas
sankciju sarakstā) un finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir
sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti,
kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un
saimnieciskos resursus).
Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie
ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.
Pamatojoties uz likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas
Republikā”, Ārlietu ministrija informē Latvijas kompetentās iestādes par fiziskajām un juridiskajām
personām, kurām tiek piemēroti ES ierobežojošie pasākumi. Kompetentās iestādes veic nepieciešamos
pasākumus ES noteikto sankciju piemērošanai un nepieciešamības gadījumā lemj par noteikto sankciju
piespiedu izpildi.
Finanšu ierobežojumi:
Saskaņā ar likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas
Republikā” visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir
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aizliegts veikt jebkāda veida operācijas ar finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kuri daļēji vai
pilnībā, tieši vai netieši pieder privātpersonām, pret kurām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību
aktiem ir ieviesti finanšu ierobežojumi.
Piemērojamie izņēmumi attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:
1) Kompetentā iestāde var darīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos
resursus sarakstā iekļautajai personai, ja tie nepieciešami šīs personas pamatvajadzībām,
atlīdzībai par juridiskajiem pakalpojumiem, komisijas vai apkalpošanas maksai par resursu
pārvaldību, kā arī, ja kompetentā iestāde konstatē, ka šie resursi nepieciešami ārkārtas
izdevumiem (Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 3.pants).
2) Kompetentā iestāde var darīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos
resursus trešajām personām, ja sarakstā iekļautajai personai ir jāveic maksājums saskaņā ar
līgumu, kas ticis noslēgts pirms šīs personas iekļaušanas sarakstā, vai saistībām, kas radušās
pirms šīs personas iekļaušanas sarakstā (Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 4.a pants).
3) Kompetentā iestāde var darīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos
resursus, ja tie nepieciešami diplomātisko misiju vai konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko
organizāciju oficiālām vajadzībām (Padomes Regulas (EK) Nr.765/2006 4.b pants).
*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu
publikācijas
pieejamas
Eiropas
Savienības
Oficiālajā
Vēstnesī
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.
Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās
Darbības Dienesta mājas lapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

