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Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos


2019. gada 14. maijā ANO Drošības padome (ANO DP) savā ISIL/Da’esh sankciju sarakstā
iekļāva Islāma valsti Irākā un “Levant – Khorasan” (ISIL-K). Grupu izveidoja bijušais Tehrike Taliban Pakistan (TTP) komandieris, kuru atbalstīja bijušie Taliban frakciju komandieri
un kurš ir uzņēmies atbildību par uzbrukumiem Afganistānā un Pakistānā.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13806.doc.htm



2019. gada 14. maijā ANO DP ir svītrojusi Nessim ben Mohamed al-Cherif ben Mohamed
Saleh al-Saadi no saviem sankciju sarakstiem.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13808.doc.htm



2019. gada 17. maijā Eiropas Savienība (ES) pārņēma minētās izmaiņas ar Komisijas
Īstenošanas regulu (ES) 2019/791 (2019. gada 16. maijs), ar ko 302. reizi groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret
konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un
Al-Qaida.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0791



2019. gada 14. maijā ANO DP no saviem Irākas sankciju sarakstiem svītroja 4 personas.
Sīkāka
informācija
par
tām
ir
pieejama
https://www.un.org/press/en/2019/sc13807.doc.htm



2019. gada 20. maijā ES pārņēma minētās izmaiņas ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES)
2019/432 (2019. gada 18. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par
konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar
Irāku
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0432



2019. gada 17. maijā ES pagarināja Sīrijas sankciju režīmu uz 1 gadu. Sankciju režīms ietver
ceļošanas aizliegumu, aktīvu iesaldēšanu, naftas embargo, noteiktu ieguldījumu
ierobežojumus un tādu iekārtu un tehnoloģiju eksporta ierobežojumus, ko varētu
izmantot iekšējām represijām vai uzraudzībai un sakaru pārtveršanai.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D0806
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/05/17/syria-eurenews-sanctions-against-the-regime-by-one-year/



2019. gada 17. maijā ES tika izveidots jauns kibersankciju režīms. Kibersankciju mērķis ir
novērst kiberuzbrukumus, kas apdraud ES dalībvalstis, trešās valstis vai starptautiskās
organizācijas, un reaģēt uz tiem. Ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanas pasākumus
var piemērot tiem , kas ir atbildīgi par kiberuzbrukumiem vai kiberuzbrukumu
mēģinājumiem, kā arī tiem, kas sniedz finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu šādiem
uzbrukumiem vai kas ir iesaistīti citos veidos. Turcija, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne,
Serbija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Islande, Norvēģija, Moldova un Gruzija ir
pievienojušās šim lēmumam.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attackscouncil-is-now-able-to-impose-sanctions/



2019. gada 24. maijā ANO DP no saviem ISIL/Da’esh sankciju sarakstiem svītroja Mazen
Salah Mohammed. ES arī ieviesa šo svītrojumu savā sankciju sarakstā.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13818.doc.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.139.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2019:139:TOC



2019. gada 31. maijā ANO DP atjaunoja sankcijas pret Dienvisudānu uz 1 gadu, līdz
2020. gada 31. maijam.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13827.doc.htm

Jaunumi/aktualitātes ASV OFAC sankciju sarakstos


2019. gada 8. maijā Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC)
izdeva paziņojumu par Izpildrīkojumu 13871 (Executive Order 13871 of May 8, 2019), kas
nosaka sankcijas pret Irānas metālapstrādes sektoru. Izpildrīkojums veic pasākumus, lai
liegtu Irānai gūt ieņēmumus eksportējot izstrādājumus no Irānas dzelzs, tērauda,
alumīnija un vara nozarēm, ko var izmantot, lai finansētu un atbalstītu masu
iznīcināšanas ieroču izplatīšanu, teroristu grupas un tīklus, reģionālās agresijas kampaņas
un militāro izvēršanos. Rīkojums nosaka arī ar korespondentkontiem saistītas sankcijas
ārvalstu finanšu iestādēm par nozīmīgu finanšu darījumu veikšanu vai atvieglošanu
attiecībā uz šīm nozarēm.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190508.aspx
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-jtrump-regarding-imposing-sanctions-respect-iron-steel-aluminum-copper-sectors-iran/
https://www.treasury.gov/resourcecenter/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#eo_metals



2019. gada 13. maijā ASV OFAC savos sankciju sarakstos iekļāva 2 uzņēmumus, kas
saistīti ar Venecuēlas naftas sektoru, kā arī 2 kuģus, kuri pieder šiem uzņēmumiem.
Monsoon Navigation Corporation un tās kuģis Ocean Elegance, un Serenity Maritime
Limited un tās kuģis Leon Dias ir iekļauti sankciju sarakstos.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190510.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm685


2019. gada 16. maijā saskaņā ar Magņitska likumu (Magnitsky act) OFAC noteica sankcijas
pret 5 personām un 1 vienību. Sankcionēšanas mērķis ir “tie, kas iesaistīti Sergeja
Magņitska aizturēšanā, ļaunprātīgā izmantošanā un nāvē” un “tie, kas ir atbildīgi par
nežēlīgiem nodarījumiem Krievijā, tostarp par Borisa Ņemcova ārpustiesas nogalināšanu
un LGBTI personu masveida ļaunprātīgu tiesību neievērošanu Čečenijā”. Indivīdi ir Ruslan
Geremeyev, Gennady Vyacheslavovich Karlov, Sergey Leonidovich Kossiev, Elena
Anatolievna Trikulya, un Abuzayed Visuradov, kā arī Terek - īpašā ātrās reaģēšanas
vienība Čečenijā.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190516.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm691



2019. gada 24. maijā OFAC savos sankciju sarakstos iekļāva Argentīnas uzņēmumu
Goldpharma, balstoties uz to, ka uzņēmums piedalījās narkotiku pārvadāšanā un
ražošanā. Sīkāka informācija pieejama saitēs zemāk.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190523.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm694

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā


Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas
Darba devēju konfederāciju aicina uzņēmējus elektroniski iesūtīt jautājumus par sankcijām
un to piemērošanas kārtību, lai sadarbībā ar uzraudzības institūcijām izdiskutētu un
sagatavotu biežāk uzdoto jautājumu apkopojumu, kas sekmētu uzņēmēju informētību par
sankciju sistēmas svarīgākajiem aspektiem, kā arī nodrošinātu tās pilnvērtīgu ieviešanu
Latvijā. Uzņēmēji aicināti iesūtīt savus jautājumus uz lobijs@chamber.lv līdz 5. jūnijam.



2019. gada 27. un 28. maijā Ārlietu ministrijā norisinājās starptautiska konference “Kā
uzlabot efektivitāti IO 11? Praktiski izaicinājumi sankciju ieviešanā” (How to improve
effectiveness in IO11? Practical challenges in the implementation of sanctions), kuru
rīkoja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests sadarbībā ar Ārlietu
ministriju. Paneļdiskusijās un prezentācijās starptautiski atzīti eksperti dalījās pieredzē
mērķēto sankciju ievērošanā, kas vērstas pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas
(proliferācijas) finansēšanu. Tika apskatīts gan normatīvais regulējums un atbilstība
starptautiskajiem standartiem, gan sankciju efektīva ievērošana un uzraudzība, kā arī
valsts un privātā sektora sadarbības nozīme.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/63563-riga-norisinajas-starptautiskakonference-par-sankciju-ieverosanu-proliferacijas-finansesanas-noversanas-joma

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

