Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
JŪLIJS 2019
Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos


2019. gada 4. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) no Irākas
sankciju saraksta svītroja 13 ierakstus. Eiropas Savienība (ES) šīs izmaiņas pārņēma ar
Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/1141.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13868.doc.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.180.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2019:180:TOC



2019. gada 9. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma Komisijas Īstenošanas Regulu (ES)
2019/1163, ar kuru tiek publicēta katras ES dalībvalsts par sankcijām atbildīgo iestāžu
kontaktinformācija.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.182.01.0033.01.ENG&toc=OJ:L:2019:182:TOC



2019. gada 12. jūlijā ANO DP Mali sankciju sarakstā iekļāva 5 personas. ES šīs izmaiņas
pārņēma ar Padomes Īstenošanas Lēmumu (CFSP) 2019/1216.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13879.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2019/sc13878.doc.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1563963044504&uri=CELEX:32019D1216



2019. gada 16. jūlijā ES pagarināja autonomās sankcijas (līdzekļu iesaldēšana un ceļošanas
aizliegums) pret Ziemeļkorejas personām un organizācijām, kuru darbība vērsta, lai
palīdzētu īstenot Ziemeļkorejas kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu
iznīcināšanas ieroču programmas vai izvairītos no sankcijām.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/north-koreaeu-renews-its-autonomous-sanctions-on-individuals-and-entities/



2019. gada 17. jūlijā ES atjaunoja un papildināja informāciju par vienu no Dienvidsudānas
sarakstā iekļautajiem ierakstiem.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.191.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2019:191:TOC



2019. gada 17. jūlijā ES izņēma personu un atjaunoja informāciju par citiem ierakstiem
Ziemeļkorejas sankciju sarakstā, t.sk. par Maritime Administrative Bureau.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.191.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:191:TOC

Jaunumi ASV OFAC sankciju sarakstos


2019. gada 1. jūlijā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset Control –
OFAC) noteica sankcijas pret Venecuēlas bijušo elektroenerģijas ministru un National
Electric Corporation prezidentu Luis Alfredo Motta Dominguez, Finanšu, investīciju un
stratēģiskās apvienības ministrijas finanšu ministra vietnieku Eustiquio Jose Lugo Gomez,
kā arī noteica aktīvu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegumu Venecuēlas prezidenta dēlam
Nicolas Ernesto Maduro Guerra.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190627.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm718
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190628.aspx



2019. gada 3. jūlijā ASV OFAC noteica sankcijas pret Cubametales, pamatojot to ar
atkārtotiem Venecuēlas sankciju režīma pārkāpumiem, importējot un eksportējot naftu
un dažādus ar to saistītus produktus no Venecuēlas.
Ar to pašu rīkojumu no sankciju saraksta tika izņemti seši PB Tankers kuģi, jo PB Tankers
pārtrauca čartera līgumu ar Cubametales un veica papildu pasākumus, lai pastiprinātu
kontroli pār savām darbībām un novērstu turpmākus sankciju pārkāpumus.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190703.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm722



2019. gada 18. jūlijā ASV OFAC saskaņā ar Global Magnitsky Act par smagiem cilvēktiesību
pārkāpumiem noteica sankcijas pret divām augsta ranga Irākas militārpersonām un
diviem bijušajiem Irākas gubernatoriem.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm735
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190718.aspx



2019. gada 21. jūlijā ASV OFAC noteica sankcijas pret četrām Venecuēlas Militārās
pretizlūkošanas ģenerāldirektorāta amatpersonām (General Directorate of Military
Counterintelligence). Pret pašu iestādi sankcijas tika noteiktas jau iepriekš.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm727
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190711.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm738



2019. gada 20. jūlijā ASV OFAC noteica sankcijas pret starptautisku Irānas kodoliepirkumu
tīklu, kas sastāv no fiktīviem uzņēmumiem un aģentiem, kas nodarbojās ar sankcionētu
preču un pakalpojumu iegādi, tādējādi apejot noteiktās sankcijas.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm736

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190718_33.aspx


2019. gada 22. jūlijā ASV OFAC noteica sankcijas pret Ķīnas valsts naftas uzņēmumu
Zhuhai Zhenrong Company Limited un tās izpilddirektoru Youmin Li saistībā ar ASV OFAC
Irānas sankciju pārkāpumiem. Minētā kompānija importēja Irānas naftu.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190722.aspx

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā


Ārlietu ministrija atgādina, ka 2019. gada 4. jūlijā stājās spēkā grozījumi Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Grozījumiem ir būtiska nozīme Moneyval
rekomendāciju ieviešanā un Latvijas finanšu sistēmas sakārtošanā, paredzot Apvienoto
Nāciju Organizācijas noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas piemērot bez kavēšanās.
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28059-saeima-atbalstagrozijumusstarptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likuma
https://likumi.lv/ta/id/307657-grozijumi-starptautisko-un-latvijas-republikasnacionalosankciju-likuma



2019. gada 3. jūlijā spēkā stājās grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību
par Latvijai saistošo sankciju pārkāpšanu.
https://likumi.lv/ta/id/307635-grozijumi-kriminallikuma

Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļa
E-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

