SKLADNI ZAJTRK
MEDNARODNI OMEJEVALNI UKREPI
20. APRIL 2022

SPLOŠNO O OMEJEVALNIH UKREPIH
KAJ SO OMEJEVALNI UKREPI OZIROMA SANKCIJE?

„Omejevalni ukrepi so orodje s katerim želi mednarodna skupnost brez uporabe sile doseči spremembo
ravnanja določenih držav ali subjektov, ki ogrožajo mednarodni mir in varnost“.
Omejevalne ukrepe se uporablja za:
§ Preventivne namene:
§ Preprečevanje vojn,
§ Promocija demokratičnih vrednot,
§ Preprečevanje širjenja jedrskega orožja in orožja za množično uničenje.
§ Kaznovanje:
§ Kaznovanje kršiteljev človekovih pravic,
§ Osvoboditev ujetih državljanov,
§ Osvoboditev in ponovna vzpostavitev suverenih ozemelj.
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SPLOŠNO O OMEJEVALNIH UKREPIH
VRSTE OMEJEVALNIH UKREPOV
FINANČNE SANKCIJE
§

Prepoved državnih in meddržavnih posojil
targetiranim državam,

§

Označitev države kot nekooperativne vodi v
prekinitev/omejitev komercialnega
financiranja,

§

Zamrznitev sredstev (in gospodarskih virov)
targetiranih oseb,

§

Vpliv finančnih sankcij na trgovinsko
financiranje.

TRGOVINSKE SANKCIJE
Embargo so trgovinske sankcije, katerih namen je omejiti
uvoz in izvoz ciljne države. Trgovinske sankcije lahko
omejujejo:
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§

Izvoz sankcionirane države, s čimer se zmanjšuje
prodajo blaga in surovin v tujini ter posledično
zmanjša dostop do deviznih sredstev,

§

Uvoz v sankcionirane države, s čimer se
onemogoča dostop do kritičnih surovin in blaga.

SPLOŠNO O OMEJEVALNIH UKREPIH
VRSTE OMEJEVALNIH UKREPOV
CELOVITE SANKCIJE

§

Finančne sankcije (omejitev dostopa do
finančnih sredstev),

§

Popoln trgovinski embargo (prepoved uvoza
in izvoza),

§

SEKTORSKE SANKCIJE

Sektorske sankcije so uperjene zoper ključne entitete in
gospodarska področja neke države. Primer:
§

Prepoved izdajanja posojil finančnemu sektorju,

§

Prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti
izdanih s strani targetiranih subjektov,

§

Prepoved izvoza napredne tehnologije.

Prekinitev diplomatskih odnosov.
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SPLOŠNO O OMEJEVALNIH UKREPIH
VRSTE OMEJEVALNIH UKREPOV
OMEJEVALNI UKREPI ZOPER PROLIFERACIJO

PREPOVED VSTOPA, TRANZITA, POLETOV

Omejevalni ukrepi zoper proliferacijo so
usmerjeni proti državam, ki ne spoštujejo
mednarodne konvencije o neširjenju jedrskega
orožja in orožja za množično uničenje ter s
svojimi aktivnostmi ogrožajo mednarodni mir in
stabilnost.
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§

Prepoved vstopa omejuje, kam lahko posameznik
potuje,

§

Prepovedi potovanj lahko spodkopajo legitimnost
voditeljev, ponazarjajo moralno odločenost in
tem posameznikom onemogočajo dostop do
računov v tujini.

Pri omejevalnih ukrepih velja stroga
odgovornost, kar pomeni, da je oseba

POMEMBNO!

oziroma subjekt odgovoren tudi, če je do
kršitve sankcij prišlo nenamerno.
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SISTEM ZA SPREMLJAVO OMEJEVALNIH UKREPOV

Preverjanje imen in subjektov
Preverjanje plačil
Spremljava ladij in zabojnikov

Kalibracija sistema
„Fuzzy logic“

Redno testiranje sistema in
nastavitev

Upravljanje sankcijskih list
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29.7.2014

EU SANKCIJE 2014

§
§
§

3.

§
§

RUSIJA

2.

Prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti z ročnostjo
daljšo od 90 dni, katerih izdajatelji so večje banke v
državnem lastništvu (kasneje skrajšano na 30 dni ročnosti).
Prepoved izvoza/uvoza orožja in sorodne opreme.
Prepoved izvoza blaga z dvojno rabo in tehnologije za rusko
vojsko.
Prepoved izvoza opreme in tehnologije povezanih s
globokomorskim pridobivanjem nafte, itd.
Prepoved investicij v transport, telekomunikacije,
energetski sektor in industrijo, ki se ukvarja s
pridobivanjem nafte, zemeljskega plina, in mineralov.

23.6.2014
Prepoved uvoza dobrin iz polotoka Krim oziroma
Sevastopola.
17.3.2014

1.

Zamrznitev sredstev in prepoved potovanj za 21 ruskih in
ukrajinskih uradnikov (seznam se je dopolnjeval z novimi
imeni).

EU SANKCIJE 2022
4. sveženj sankcij
prepoveduje/omejuje:
•
•
•
•

Vse transakcije z določenimi
državnimi podjetji.
Dodeljevanje bonitetnih ocen.
Investicije v ruski energetski sektor.
Trgovanje z železom, jeklom in
luksuznimi dobrinami.

2. sveženj sankcij je
usmerjen v:
•
•
•
•

5. sveženj sankcij
prepoveduje:

8.4.2022

•
•

25.2.2022
1. sveženj sankcij
vključuje:

23.2.2022

3. sveženj sankcij
prepoveduje:
•

•
•
•

Uvoz premoga in trdih fosilnih goriv.
Vstop ruskih plovil v EU pristanišča.
Uvoz lesa, cementa, morske hrane in
pijače.
Izvoz letalskih goriv.
Depozite v kripto denarnice.

15.3.2022

2.3.2022

Energetski sektor
Transportni sektor
Tehnološki sektor
Diplomatski sektor

•
•
•

Targetirane sankcije vključujejo
zamrznitve sredstev.
Prepoved uvoza dobrin iz regij
Doneck in Lugansk.
Omejitve trgovanja in investicij.

•
•
•
•

Investiranje oz. sodelovanje pri
projektih sofinanciranih s strani
ruskega sklada za neposredne
naložbe (RDFI).
Transakcije z Rusko centralno banko.
Oddajanje dveh ruskih državnih
medijev v EU.
Uporabo EU zračnega prostora.
Izključitev 7 ruskih bank iz sistema
SWIFT.

IZZIVI PRI ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

Časovni pritisk
sprejemanja
odločitev

Pomanjkanje
strokovnega kadra
Kompleksnost in obsežnost
sankcij
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Hitrost sprejemanja
novih sankcij

HVALA ZA POZORNOST
Klemen
+386 51 273 874
klemen@2gether.si

