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SEPTEMBRIS 2019
Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2019. gada 6. septembrī Eiropas Savienības Pastāvīgo pārstāvju komiteja pagarināja
sankcijas pret personām un uzņēmumiem, kuri ir noteikti Padomes Regulā Nr. 269/2014
un Padomes 2014. gada 11. marta lēmumā. 2019. gada 12. septembrī ES Padome
apstiprināja noteikto sankciju pagarināšanu, pieņemot Regulu Nr. 2019/1403 un Padomes
lēmumu 2014/145/CFSP.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.236.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:236:TO
C
2019. gada 27. septembrī ES Padome noteica sankcijas pret septiņām Venecuēlas
amatpersonām saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem pret Apvienoto Nāciju Organizācijas
pārstāvjiem.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/27/venezuela-eu-adds7-members-of-the-security-and-intelligence-forces-to-sanctions-list/

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2019. gada 2. septembrī ASV noteica Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign
Asset
Control,
OFAC)
noteiktās
sankcijas
četrām
personām.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm761
2019. gada 2. septembrī OFAC noteica sankcijas Libānas bankai Jammal Trust Bank.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190829.aspx
2019. gada 2. septembrī OFAC noteica sankcijas divām personām un trīs kuģniecības
uzņēmumiem no Honkongas un Taivānas. https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190830.aspx
2019. gada 6. septembrī OFAC sankciju sarakstā iekļāva sešpadsmit juridiskas personas,
desmit fiziskas personas un desmit kuģus, pamatojoties uz izpildrakstu (E.O) 133225.
Sankcijas
noteiktas
par
darbībām,
kas
saistītas
ar
terorismu.
https://www.state.gov/sanctioning-of-vast-irgc-qf-petroleum-shipping-network/
2019. gada 9. septembrī OFAC grozīja Kubas Aktīvu Kontroles Regulas 31. panta
515. daļu, kas stāsies spēkā 2019. gada 9. oktobrī. https://home.treasury.gov/news/pressreleases/sm770

2019. gada 18. septembrī OFAC vienojās ar British Arab Commercial Bank par 4 miljonu
dolāru lielu sodu, jo banka veica 72 maksājumus 190 miljonu dolāru apmērā Sudānas
finanšu institūciju vārdā laika posmā no 2010. gada līdz 2014. gadam.
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb_settlement.pdf
2019. gada 25. septembrī OFAC noteica sankcijas četrām juridiskām personām, kuras
darbojas naftas nozarē Venecuēlā: Caroil Transport Marine Ltd, Trocana World Inc,
Tovase Development Crop, Bluelane Overseas SA. Tika identificēti četri kuģi, kuri
pārvadāja naftas produktus no Venecuēlas uz Kubu. https://home.treasury.gov/news/pressreleases/sm784
2019. gada 24. septembrī OFAC atcēla sankcijas pret divām pārvadājuma kompānijām
Lima Shipping Corporation un Serenity Maritime Limited. Ar to pašu rīkojumu no sankciju
saraksta tika izņemti kompānijām piederošie divi kuģi un lidaparāts N133JA.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm784
2019. gada 26. septembrī OFAC noteica sankcijas pret sešām Ķīnas pārvadājumu
kompānijām un pieciem Ķīnas pilsoņiem saskaņā ar izpildrakstu (E.O.) 13846 par apzinātu
sadarbību ar Irānu. https://www.europeansanctions.com/2019/09/us-sanctions-6-chinesecompanies-for-importing-iranian-oil-imports/
2019. gada 26. septembrī ASV paziņoja par sankciju ieviešanu Krievijas pārvadājumu
kompānijai Maritime Assistance LLC par lidaparātu degvielas piegādāšanu Sīrijai.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm785

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2019. gada 27. septembrī Ārlietu ministrijā norisinājās seminārs “Jaunumi par sankciju
piemērošanu”. Ārlietu ministrijas eksperti semināra dalībniekiem sniedza informāciju par
Latvijā aktuāliem sankciju režīmu veidiem un jaunumiem sankciju piemērošanā, kā arī
iepazīstināja ar grozījumiem tiesību aktos. Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā
“Informatīvie materiāli” ir publicēta semināra prezentācija. Drīzumā tiks izziņota
informācija
par
gaidāmajiem
semināriem
Ārlietu
ministrijā.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/64393-arlietu-ministrija-seminara-informe-parjaunumiem-sankciju-piemerosana
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