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e u r o p o s  s ą j u n g a

2023 m. sausio 9 d. pasibaigė pereinamasis ES sankcijų daugeliui plataus
vartojimo prekių iš Rusijos laikotarpis. Nuo šiol importuoti jas į ES yra
draudžiama. 

Į draudžiamų importuoti rusiškų prekių sąrašą įtraukta daugelis plataus
vartojimo prekių, įskaitant kosmetiką, valymo priemones, drabužius, avalynę ir
kt.

Pilną draudžiamų importuoti prekių sąrašą galite rasti Tarybos Reglamento
(ES) Nr.833/2014 3i straipsnyje nurodytame XXI priede. 

Įsigaliojo draudimas iš Rusijos importuoti plataus vartojimo prekes

Informacija apie įšaldytą turtą Europos Sąjungoje 

Kaip nustatyta galiojančiuose Europos Sąjungos (ES) ribojamųjų priemonių
(sankcijų) reglamentuose, valstybės narės privalo informuoti Europos Komisiją
apie pagal šias priemones įšaldytas turto sumas.

Taikomuose reglamentuose taip pat nurodyta, kad bet kokia informacija, kurią
Komisija gauna apie tokį įšaldytą turtą, gali būti naudojama tik tiems tikslams,
kuriems ji buvo pateikta arba gauta. Todėl Komisija negali pateikti ir
komentuoti tikslios kiekvienos valstybės narės įšaldyto turto sumos.

2022 m. gruodžio 16 dienai valstybės narės yra pranešusios apie iš viso
18,9 mlrd. EUR įšaldyto turto, esančio jų jurisdikcijose.

Daugiau informacijos (anglų k.): Parliamentary question | Answer for
question E-003420/22 | European Parliament 

Informacija dėl jūrų paslaugų draudimo, susijusio su Rusijos kilmės
 naftos produktais

2022 m. gruodžio 5 d. įsigaliojo Rusijos kilmės žalios naftos kainos viršutinės
ribos sistema, kurios pagrindu leidžiama Europos operatoriams gabenti
Rusijos naftą į trečiąsias šalis, jei Rusijos kilmės žalios naftos kaina yra
mažesnė už nustatytą viršutinę kainos ribą.

Pažymėtina, kad asmenims, kuriems taikomi ES jūrų paslaugų draudimai,
nedraudžiama teikti paslaugas, susijusias su Rusijos kilmės žalios nafta, kuri
buvo pakrauta į laivą iki 2022 m. gruodžio 5 d. ir bus iškrauta iki 2023 m.
sausio 19 d.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Koalicijos (ES, G7 ir Australija) nariai susitarė
išplėsti jūrų paslaugų draudimą, kad jis be Rusijos kilmės žalios naftos taip pat
apimtų ir Rusijos kilmės naftos produktus. Jūrų paslaugų (techninės
pagalbos, tarpininkavimo paslaugų, finansavimo ar finansinės paramos arba
bet kokių kitų paslaugų, susijusių draudimu pirkti, importuoti ar perduoti žalią
naftą ir naftos produktus, jei jų kilmės šalis yra Rusija arba jie yra
eksportuojami iš Rusijos) draudimas Rusijos kilmės naftos produktams
įsigalios 2023 metų vasario 5 dieną. Atitinkamai iki šios datos Tarptautinė
naftos kainų viršutinės ribos koalicija nustatys naftos produktų kainų
viršutinę ribą. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0833-20221204&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003420-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003420-ASW_EN.html
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2023 m. sausio 11 d. Europos Komisijos Prezidentė Ursula Von der Leyen,
spaudos konferencijoje po trečiosios ES ir NATO bendros bendradarbiavimo
deklaracijos pasirašymo, pranešė, kad Europos Sąjunga išplės sankcijas,
paskelbtas reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, tiems, kurie
kariškai palaiko Rusijos karą, kaip pavyzdžiui, Baltarusijai. Ji taip pat
patvirtino, kad ES tęs humanitarinę ekonominę ir saugumo pagalbą Ukrainai
tol, kol tai bus būtina.

Daugiau informacijos (anglų k.): Statement by President von der Leyen at
the joint press conference with NATO Secretary-General Stoltenberg and
President Michel following the signature of the Joint Declaration on EU-NATO
Cooperation 

Komisijos Prezidentės pranešimas apie tolimesnes sankcijas Baltarusijai

L i e t u v a
Informacija apie įšaldytą turtą Lietuvoje

Vadovaujantis Tarybos reglamentu dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų
atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam
vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi,
Lietuvoje finansinės sankcijos yra taikomos 9 juridiniams asmenims, remiantis
sąsajomis per nuosavybės teisę ar kontrolę. Šiems asmenims priklausančių
įšaldytų lėšų sąskaitose bendra suma yra daugiau nei 29,352 mln. Eurų,
1,777 mln. JAV dolerių. 

Bendra įeinančių įšaldytų lėšų , kurių siuntėjams taikomos ES ribojamosios
priemonės, suma yra 1,254 mln. eurų, daugiau nei 1,315 mln. JAV dolerių ir
daugiau nei 215 tūkst. Rusijos rublių.

Vadovaujantis 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006
dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos
įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, šiuo metu įšaldytos lėšos 6
juridinių asmenų ir 1 fizinio asmens sąskaitose, bendra suma 34,366 mln.
eurų ir 7,68 mln. JAV dolerių.

Informacija parengta remiantis FNTT tinklapyje skelbiama informacija.
Informacija pateikta 2023.01.03 dienai. 

Daugiau informacijos (lietuvių k.): TARPTAUTINĖS FINANSINĖS SANKCIJOS |
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 

Rekomendacijos verslui dėl iš trečiųjų šalių
 per Rusijos Federaciją ir Baltarusiją tranzitu gabenamų prekių

2023 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos muitinė, atsižvelgdama į
gaunamus paklausimus ir kylančius neaiškumus, taip pat į Europos Komisijos
pateiktus paaiškinimus, pateikė rekomendacijas verslui dėl Europos
Sąjungos teisės aktais nustatytų ribojamųjų priemonių ir muitinės
formalumų atlikimo tvarkos taikymo, kai tranzitu iš trečių šalių per
Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją gabenamos prekės, kurioms nustatyti
importo iš Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos apribojimai.

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/statement-president-von-der-leyen-joint-press-conference-nato-secretary-general_en
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/statement-president-von-der-leyen-joint-press-conference-nato-secretary-general_en
https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166
https://fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166


54

prekių pakrovimo ir išsiuntimo vieta yra ne Rusijos Federacijoje ar
Baltarusijoje;
prekės ta pačia transporto priemone iš trečiosios šalies vežamos tranzitu
per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją;
prekių tranzito per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją metu prekės nėra
perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą
transporto priemonę, įskaitant priekabos ar puspriekabės su prekėmis
perkabinimą (vilkiko pakeitimą).

vežamos į Sąrašą įtrauktos prekės nėra kilusios iš Rusijos Federacijos ar
Baltarusijos;
jų tranzitas per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją yra tik dalis viso prekių
gabenimo maršruto, prasidedančio ir pasibaigiančio už Rusijos Federacijos
ir/ar Baltarusijos ribų;

Visų pirma, atkreipiamas dėmesys į tai, kad visi Tarybos reglamentu (ES) Nr.
833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas Nr. 833/2014) ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į
padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą
(toliau – Reglamentas Nr. 765/2006) nustatyti apribojimai turi būti aiškinami
kartu atsižvelgiant į Reglamento Nr. 833/2014 12 straipsnio ir Reglamento Nr.
765/2006 1m straipsnio nuostatas, draudžiančias sąmoningai ir apgalvotai
dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama
reglamentuose nustatytų draudimų.

Pažymėtina, kad Reglamento Nr. 833/2014 3g, 3i, 3j, 3m ir 3o straipsniuose
nustatyti apribojimai taikomi jo XVII, XXI, XXII, XXV ir XXVI prieduose nurodytų
prekių, o Reglamento Nr. 765/2006 1h, 1o, 1p, 1q ir 1r straipsniuose nustatyti
apibojimai – jo VII, X, XI, XII ir XIII prieduose nurodytų prekių (toliau – į Sąrašą
įtrauktos prekės) importui į Europos Sąjungą. Minėtais straipsniais
nustatytas ne tik draudimas importuoti į Sąrašą įtrauktas prekes, tačiau
ir draudimai jas vežti bei teikti su jų deklaravimu susijusias muitinės
tarpininkų paslaugas.

Tais atvejais, kuomet į Sąrašą įtrauktos prekės yra tik gabenamos iš trečiųjų
šalių tranzitu per Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos teritoriją į Europos
Sąjungą arba trečiąją šalį, minėti apribojimai nėra taikomi, jei į Sąrašą įtrauktų
prekių nėra pagrindo laikyti ,,kilusiomis“ arba ,,eksportuotomis“ iš Rusijos
Federacijos ar Baltarusijos. Į Sąrašą įtrauktų prekių gabenimas tranzitu per
Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją turi atitikti šias sąlygas:

Į Sąrašą įtrauktos prekės laikytinos eksportuotomis iš Rusijos Federacijos
arba iš Baltarusijos, jei jų gabenimas tranzitu neatitinka bent vienos iš
aukščiau paminėtų sąlygų, todėl joms bus taikomas importo į Europos
Sąjungą draudimas, neatsižvelgiant į tai, ar prekės kilusios iš Rusijos
Federacijos ar Baltarusijos, ar ne.

Be to, įsigyjant į Sąrašą įtrauktas prekes, teikiant jų vežimo ar su prekių vežimu
susijusias muitinės tarpininkų paslaugas, svarbu atsižvelgti į tai, kad gabenant
į Sąrašą įtrauktas prekes tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją yra
didelė minėtų tranzito sąlygų nesilaikymo arba mėginimo kitaip apeiti
sankcijas rizika, todėl rekomenduojama visais atvejais, prieš įsigyjant ar
prieš priimant tokias prekes vežti bei prieš teikiant tokių prekių
deklaravimo muitinei ar su tuo susijusias muitinės tarpininko paslaugas,
atidžiai atlikti išsamų jų vežimo sąlygų bei kilmės patikrinimą. Tai yra
svarbu, nes įvežant į Sąrašą įtrauktas prekes į Europos Sąjungą, privalu pateikti
įrodymus Lietuvos Respublikos muitinei, kad nėra pagrindo prekių laikyti
„kilusiomis“ ar „eksportuotomis“ iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos ir kad jų
vežimas tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją atitiko pirmiau
minėtas sąlygas. Priklausomai nuo konkretaus atvejo, įrodymai, kuriuos reikės
pateikti, visų pirma turėtų patikimai pagrįsti, kad:
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prekės nebuvo perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos,
perkraunamos į kitą transporto priemonę, įskaitant priekabos ar
puspriekabės su prekėmis perkabinimą (vilkiko pakeitimą);
prekes įmanoma identifikuoti nuo jų pakrovimo trečiojoje šalyje iki
pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei.

Lietuvos Respublikos muitinė, spręsdama, ar į Sąrašą įtrauktas prekes galima
įvežti į Europos Sąjungą, vertins, ar prekių gabenimas tranzitu per Rusijos
Federaciją ir/ar Baltarusiją atitiko minėtas sąlygas ir prekės nėra laikytinos
„kilusiomis“ ar „eksportuotomis“ iš Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos. 

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad minėtų Reglamento Nr. 833/2014 ir
Reglamento Nr. 765/2006 nuostatų pažeidimas yra laikomas tarptautinių
sankcijų pažeidimu ir šį pažeidimą padaręs asmuo (importuotojas,
vežėjas ar muitinės tarpininkas) gali būti patrauktas administracinėn
atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo
kodekso 515 straipsnį.

Daugiau informacijos (lietuvių k.): Aktualija (lrmuitine.lt)

5

J u n g t i n ė  k a r a l y s t ė

Iždas paskelbė pranešimus dėl 4 bendrųjų licencijų

Bendroji licencija INT/2022/2469656 leidžia tiekti arba pristatyti laivu
Rusijos žalią naftą, taip pat teikti susijusias paslaugas, tol, kol už Rusijos
naftą ar naftos produktus mokama kaina yra mažesnė nei viršutinė kainos
riba. Pagal šią bendrąją licenciją žalios naftos kaina yra 60 USD už barelį.

Bendroji licencija INT/2022/2470256 leidžia sudaryti sutartis gabenti
rusišką naftą, kuria prekiaujama didesne nei nustatyta kainos viršutinė riba,
kuri buvo pakrauta iki 2022 m. gruodžio 5 d. ir buvo arba bus iškrauta
trečiojoje šalyje iki 2023 m. sausio 19 d.

Bendroji licencija INT/2022/2470156 leidžia tam tikrais atvejais tiekti arba
pristatyti Rusijos naftą laivu iš Rusijos į trečiąją šalį, arba iš vienos trečiosios
šalies į kitą trečiąją šalį, taip pat paslaugų teikėjams teikti atitinkamas
paslaugas bet kuriam asmeniui (nesvarbu ar tai Jungtinės Karalystės (JK)
asmuo ar ne), susijusias su Rusijos naftos tiekimu arba pristatymu laivu iš
Rusijos į trečiąją šalį arba iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį.

Bendroji licencija INT/2022/2470156. 

Jos Didenybės Iždas (angl. HM Treasury) paskelbė pranešimus, susijusius
su 2022 m. gruodžio 4 d. išduotomis 4 bendrosiomis licencijomis, kurių
pagrindu siekiama įgyvendinti naftos kainų viršutinę ribą. Šios bendrosios
licencijos įsigaliojo 2022 m. gruodžio 5 d.

Pranešimuose dar kartą primenama, kad: 

2023 m. sausio 5 d. Iždas atnaujino Bendrąją licenciją INT/2022/2470156. 

Remiantis licencijoje nurodytomis sąlygomis bei su sąlyga, kad asmeniui,
kuriam taikomos sankcijos, nebus tiekiama Rusijos kilmės nafta arba
atitinkamai neteikiamos tam tikros paslaugos, ryšium su konkrečiai
išvardintais projektais (1 licencijos sąraše) ir šalims, kurioms taikoma išimtis
(išvardytos 2 licencijos sąraše): 

https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801998f7
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1121742/2469656_OFSI_OPC_GL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1122838/Oil_Price_Cap_Wind-down_INT_2022_2470256.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1127593/Sakhalin_Island_GL_amended_INT20222470156.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1127593/Sakhalin_Island_GL_amended_INT20222470156.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1127594/Oil_Price_Cap_General_Licence_Publication_Notice_05-01-23.pdf


Asmuo gali tiekti arba pristatyti Rusijos naftą laivu iš Rusijos į trečiąją šalį
arba iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį.

Paslaugų teikėjas gali teikti atitinkamas paslaugas bet kuriam asmeniui
(nesvarbu, ar tai būtų JK asmuo ar ne), susijusias su Rusijos kilmės naftos
tiekimu arba pristatymu laivu iš Rusijos į trečiąją šalį arba iš vienos
trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį.

veiklos, vykdomos pagal šią bendrąją licenciją, aprašymas;
bet kokių prekių, paslaugų ar lėšų, su kuriomis susijusi veikla, aprašymas;
veiklos data arba datos, tarp kurių veikla vyko;
bet kurio prekių, su kuriomis susijusi veikla, gavėjo arba bet kurio paslaugų
ar lėšų, su kuriais susijusi veikla, gavėjo pavadinimas ir adresas;
prekių, paslaugų ar lėšų, su kuriomis susijusi veikla, galutinio vartotojo
pavadinimas ir adresas ir kt. 

Bendrojoje licencijoje taip pat apibrėžti įrašų saugojimo reikalavimai, kuriais
remiantis, asmuo privalo saugoti tikslius ir išsamius įrašus, skaitomus anglų
kalba, popieriuje arba elektroniniu būdu, kuriuose išsamiai nurodoma,
įskaitant, bet neapsiribojant, 

Bendroji licencija įtvirtina, kad Asmuo privalo saugoti aukščiau nurodytą
informaciją 4 metus , o taip pat būtina pranešti OFSI apie bet kokią veiklą,
kuri yra vykdoma pagal šią Bendrąją licenciją per 30 kalendorinių dienų
nuo pirmojo šios licencijos panaudojimo momento. 
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Atnaujintos gairės dėl sankcijų taikomų Rusijai 

2023 m. sausio 5 d. JK atnaujino gaires dėl sankcijų Rusijai įgyvendinimo.
Atnaujintomis gairėmis siekiama paaiškinti draudimų teikti techninę pagalbą
aviacijos ir kosmoso prekėms ir technologijoms bei ypatingos svarbos
pramonės prekėms ir technologijoms taikymą. 

J A V

Paskelbtos OFAC preliminarios gairės dėl Rusijos Federacijos kilmės
 naftos produktų kainų viršutinės ribos politikos įgyvendinimo

naftos produktų kainų viršutinė riba bus taikoma nuo Rusijos naftos
produktų vežimo jūra pradžios (pvz., kai Rusijos naftos produktus parduoda
Rusijos subjektas jūrų transportui) iki to momento, kai pirmą kartą Rusijos
naftos produktai bus iškrauti ne Rusijos Federacijos jurisdikcijoje. Tai
reiškia, kad atlikus Rusijos naftos produktų muitinės procedūrų
formalumus ne Rusijos Federacijos jurisdikcijoje, viršutinė kainos riba
nebus taikoma tolesniam naftos produktų pardavimui sausumoje; 

2022 m. gruodžio 30 d.  JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės
biuras (OFAC) paskelbė preliminarias gaires dėl Rusijos Federacijos kilmės
naftos produktų (toliau – Rusijos naftos produktai) kainų viršutinės ribos
politikos įgyvendinimo. 

OFAC artimiausiu metu planuoja paskelbti atskirą(-us) sprendimą(-us), kurių
pagrindu bus nustatyta Rusijos naftos produktų kainų viršutinė riba. OFAC
nurodo, kad taip pat planuojama iš dalies pakeisti Bendrąją licenciją 56 ir
Bendrąją licenciją 57 , siekiant į jas įtraukti atitinkamas nuostatas reikalingas
Rusijos naftos produktų kainų viršutinės ribos įgyvendinimui. 

Vadovaujantis preliminariomis gairėmis, OFAC numato, kad: 

https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance
https://home.treasury.gov/system/files/126/price_cap_prelim_guidance_petroleum_products_20221230.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl56.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl57.pdf


jei po muitinės procedūrų atlikimo Rusijos naftos produktai iš naujo
gabenami vandeniu (t.y. naudojant jūrų transportą) iš esmės jų neperdirbus
už Rusijos Federacijos ribų, tokiems naftos produktams bus taikoma
viršutinė kainų riba, o JAV paslaugų teikėjai atitinkamas paslaugas galės
teikti tik tuomet, jei rusiški naftos produktai bus parduodami už tuo metu
galiojančią viršutinę kainos ribą arba mažesnę kainą;

siekdami įvertinti, ar naftos produktai yra Rusijos Federacijos kilmės, JAV
asmenys gali pagrįstai pasikliauti kilmės sertifikatu, tačiau OFAC atkreipė
dėmesį, kad JAV asmenys vis tiek turėtų būti atsargūs, jei kiltų pagrįstų
įtarimų, kad kilmės sertifikatas buvo suklastotas arba jame nurodyta
informacija yra klaidinga.

Dokumente taip pat nurodoma, kad jei Rusijos naftos produktas arba
rusiška nafta iš esmės transformuojama (pvz.: atliekami tam tikri išvardinti
perdirbimo procesai) ne Rusijos Federacijos jurisdikcijoje, tokie naftos
produktai nebelaikomi Rusijos Federacijos kilmės, taigi naftos produktų
kainos viršutinė riba nėra taikoma. 

OFAC pažymi, kad maišymo operacijos, įskaitant benzino maišymą,
distiliato maišymą, neapdoroto mazuto maišymą, likutinio mazuto maišymą ar
kitas paprastas maišymo operacijas, nelaikomos esminiu naftos produkto
perdirbimu.

7

Nustatytos naujos sankcijos Iranui

2023 m. sausio 6 d. OFAC nustatė sankcijas Qods Aviation Industries ,
pagrindinio Irano gynybos gamintojo, atsakingo už nepilotuojamų orlaivių
(UAV) projektavimą ir gamybą, vadovams ir valdybos nariams. OFAC
pranešime nurodoma, kad Iranas perdavė bepiločius orlaivius Rusijai, kad
pastaroji juos galėtų panaudoti Rusijos agresijos kare Ukrainoje. 

OFAC taip pat nustatė sankcijas Irano Aerospace Industries Organization,
pagrindinės organizacijos, atsakingos už Irano balistinių raketų programų
priežiūrą, direktoriui. 

Pažymėtina, kad sankcijos nustatytos pagal vykdomąjį įsakymą E.O. 13382
„Masinio naikinimo ginklų platintojų ir jų rėmėjų nuosavybės blokavimas“.

Daugiau informacijos (anglų k.): New Sanctions Targeting Iran’s UAV and
Ballistic Missile Industries - United States Department of State

 

K A N A D A

Nustatytos naujos sankcijos Iranui

Vahid Yaminpour (Irano sporto ir jaunimo ministro pavaduotojas ir
Aukščiausiosios jaunimo reikalų tarybos sekretorius); ir 
Mohsen Qomi (vyresnysis režimo asmuo, šiitų dvasininkas ir Kultūros
revoliucijos spaudos stebėtojų tarybos ir Aukščiausiosios tarybos narys).

2023 m. sausio 9 d. Kanada, vadovaujantis Irano sankcijų režimu,
paskelbė, kad į sąrašą subjektų, kuriems taikomos sankcijos, dėl jų
tariamo dalyvavimo demonstracijų represijose ir Irano vyriausybės
propagandos skleidime, įtraukiami 2 asmenys ir 3 subjektai. 

Į sąrašą įtraukti asmenys: 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1182
https://www.state.gov/new-sanctions-targeting-irans-uav-and-ballistic-missile-industries/
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„15 Khordad Foundation“ (dar žinomas kaip „Fifteenth of Khordad
Foundation“); 
Irano laikraštis; ir 
Spaudos stebėtojų taryba.

Į sąrašą įtraukti subjektai:

Pažymėtina, kad Mohsen Qomi, 15 Khordad fondui ir Irano spaudos
stebėtojų tarybai sankcijas taip pat taiko ir JAV. 

Daugiau informacijos (anglų k.): Canada imposes sanctions on additional
Iranian individuals and entities

K I T O S  n a u j i e n o s

2022 m. gruodžio 29 d. Amsterdamo apeliacinis teismas (toliau - Teismas)
nusprendė, kad Rusijos bendrovė „SBK Art“, dėl jai nustatytų ES sankcijų, negali
naudotis savo balsavimo teisėmis ar dalyvauti Fortenova grupės akcininkų
susirinkimuose be nacionalinės kompetentingos institucijos išduoto leidimo. 

Teismo sprendime nurodoma, kad „SBK Art“ yra netiesiogiai Rusijos Sberbank
priklausanti dukterinė įmonė. „SBK Art“ buvo įkurta kaip specialios paskirties
įmonė, siekiant išlaikyti Sberbank interesus Fortenova grupėje. 2022 m.
balandžio 5 d. Sberbank interesai „Fortenova“ grupėje buvo perduoti „SBK Art“.
Nuo tada „SBK Art“ valdo 41,82% „Fortenova TopCo“ kapitalo patikos biuro
išleistų akcijų depozitoriumo pakvitavimų.

VTB Bank (Europe) SE (toliau – VTB) valdo 7,27 % patikos biuro išleistų akcijų
depozitoriumo pakvitavimų Fortenova TopCo kapitale ir jam taikomos
ribojamosios priemonės pagal Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 269/2014.

2022 m. rugpjūčio 9 d. patikos biuro valdyba kvietė depozitoriumo
pakvitavimų turėtojus į depozitoriumo pakvitavimų turėtojų susirinkimą ir
nurodė, kad depozitoriumo pakvitavimų turėtojams, kuriems taikomos ES, JAV
arba Jungtinės Karalystės sankcijos, neleidžiama naudotis su sertifikatais
susijusiomis teisėmis, įskaitant teisę balsuoti depozitoriumo pakvitavimų
turėtojų susirinkime.

2022 m. rugpjūčio 29 d. „Fortenova Grupa“ generalinis direktorius pateikė
rašytinį pareiškimą, kuriame teigiama, kad „Fortenova Grupa“ patiria didelių
grėsmių savo verslo veiklai ir tęstinumui dėl to, kad ją kontroliuoja subjektai,
kuriems taikomos ES sankcijos, t.y. „SBK Art ir VTB kartu turi 49,90% sertifikatų,
o dauguma sprendimų priimami esant 50%.

Šioje byloje sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėjo
priimtu 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu buvo patenkintas pagrindinis „SBK
Art“ ieškinys, pagal kurį patikėjimo biuras laikotarpiu iki 2022 m. gruodžio 31 d.
imtinai privalėjo „SBK Art“ suteikti prieigą prie depozitoriumo ir leisti „SBK Art“
pasinaudoti savo balsavimo teisėmis tam tikrais darbotvarkės klausimais. 

2022 m. gruodžio 16 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentu (ES) 2022/2476,
„SBK Art“ buvo įtraukta į Tarybos Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede
nurodytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ES ribojamosios priemonės,
sąrašą. 

Teismas 2022 m. gruodžio 29 d. sprendime konstatavo, kad atsižvelgiant į ES
sankcijas, „SBK Art“ negali būti priimtas į patikėjimo biuro depozitoriumo
pakvitavimų turėtojų susirinkimą ir naudotis su jais susijusiomis balsavimo
teisėmis. 

Nyderlandų teismo sprendimas – 
naudojimasis balsavimo teisėmis gali pažeisti sankcijas

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/01/canada-imposes-sanctions-on-additional-iranian-individuals-and-entities.html


Todėl Teismas atmetė „SBK Art“ prašymą leisti dalyvauti susitikimuose
Fortenova Group patikos biure. Teismas (atsižvelgdamas į Europos Komisijos
gaires) nurodė, kad ES sankcijos draudžia į sąrašą įtrauktam asmeniui
naudotis balsavimo teisėmis, dėl kurių gali pasikeisti akcijų kiekis (pvz., jų
apimtis, kiekis, vieta, nuosavybė, pobūdis, paskirtis ir kt.) ir kad balsavimo
teisės galėtų būti laikomos ekonominiais ištekliais, kurie naudojami
lėšoms, prekėms ar paslaugoms gauti.

Daugiau informacijos (olandų k.): Amsterdamo apeliacinio teismo
sprendimas

79

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:3691&showbutton=true&keyword=SBK%2Bart&idx=1

