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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 5. augustā Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Padomes regulu (ES) Nr.
377/2012 atcēla sankcijas pret divām fiziskām personām, kuras reģistrētas GvinejasBisavas
Republikā.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R037720190709&qid=1628496316472&from=EN
2021. gada 5. augustā Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Padomes īstenošanas regulu
(ES) 2021/1301 papildināja identifikācijas informāciju par piecām Gvinejā reģistrētām
fiziskām personām, pret kurām ir noteiktas Eiropas Savienības sankcijas. https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1301
2021. gada 5. augustā Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Padomes īstenošanas regulu
(ES) 2021/1300 papildināja identifikācijas informāciju par 13 Korejas Tautas
Demokrātiskās Republikas (turpmāk – KTDR) amatpersonām, vienu fizisku un vienu
juridisku
KTDR
reģistrētu
personu.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1300&qid=1628491144250&from=EN
2021. gada 13. augustā Eiropas Savienības Komisija papildināja vadlīnijas par humānās
palīdzības sniegšanu ar nolūku apkarot Covid-19, kad noteiktajā valstī vai reģionā ir spēkā
Eiropas
Savienības
sankcijas.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance
/documents/210813-humanitarian-aid-guidance-note_lv.pdf

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 6. augustā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar
Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 594 noteica sankcijas pret divām
Somālijā, vienu Mauritānijā, vienu Mali un vienu Mozambikā reģistrētu fizisku personu.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210806

2021. gada 9. augustā, gadu pēc Baltkrievijas 2020. gada falsificētajām prezidenta
vēlēšanām, ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13405,
noteica sankcijas pret 23 fiziskām un 21 juridisku Baltkrievijā reģistrētu personu.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315
2021. gada 9. augustā ASV OFAC publicēja vispārīgo licenci Nr. 4, kas ļauj pabeigt
iesāktos darījumus ar Belaruskali OAO, pret kuru 2021. gada 9. augustā tika noteiktas ASV
OFAC sankcijas. Šī licence ir spēkā līdz 2021. gada 8. decembra 00:01 eastern standard
time. https://home.treasury.gov/system/files/126/belarus_gl4.pdf
2021. gada 9. augustā saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 14038 ASV
OFAC publicēja trīs jaunas atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par sankcijām pret
Baltkrieviju.
FAQ
916:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/faqs/916;
FAQ
917:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/faqs/917;
FAQ
918
https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/faqs/918
2021. gada 13. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta pretterorisma
izpildrīkojumu E.O. 13224 noteica sankcijas pret vienu Omānā reģistrētu fizisku personu,
divām Omānā, vienu Libērijā un vienu Rumānijā reģistrētu juridisku personu un vienu
Libērijā reģistrētu kuģi, par dalību starptautiskā naftas kontrabandas tīklā, kas atbalsta
Irānas
Islamic
Revolutionary
Guard
Corps
–
Qods
Force.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210813;
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0320
2021. gada 13. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret divām Kubas amatpersonām un vienu Kubas Revolucionāro
militāro spēku ministrijas struktūrvienību par cilvēktiesību pārkāpumiem Kubā.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210813;
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0321
2021. gada 19. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret trīs Kubas amatpersonām par cilvēktiesību pārkāpumiem
Kubā. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0327
2021. gada 20. augustā, gadu pēc Alekseja Navaļnija saindēšanas, ASV OFAC saskaņā ar
ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumiem E.O. 13382 un E.O. 14024 noteica sankcijas pret
deviņām fiziskām un divām Krievijā reģistrētām juridiskām personām.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0328

2021. gada 23. augustā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret vienu Eritrejas amatpersonu par cilvēktiesību pārkāpumiem
Tigrajas konfliktā. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0329
2021. gada 24. augustā ASV OFAC saskaņā ar Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret trīs fiziskām un piecām Paragvajā reģistrētām juridiskām
personām Paragvajā par korupciju. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0332

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 9. augustā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu
nozares asociāciju, Ārlietu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizēja
tiešsaistes semināru “Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju. Skaidrojums”, lai
veicinātu uzņēmēju izpratni par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju piemērošanu.
Seminārs notika no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.15 un bija pieejams tiešraidē Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājaslapā un Facebook lapā. Semināra ieraksts ir
pieejams Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Youtube lapā.
https://www.youtube.com/watch?v=3VwcfdFYFDM
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-aicina-piedalities-seminara-eiropassavienibas-sankcijas-pret-baltkrieviju-skaidrojums

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

