EU omejevalni ukepi proti Rusiji (Ukrajina); stanje na dan 19/04/2022
Omejevalni ukrep

Vsebina omejevalnega ukrepa

Izvzetja/izjeme/odstopanja, ki jih določijo pristojni
organi

Sankcije, ki zadevajo centralno banko, Rusijo in vlado
Poslovanje z vrednostnimi
Prepoved neposrednega ali posrednega nakupa,
papirji in instrumenti
prodaje, zagotavljanja investicijskih storitev ali
denarnega trga (MMI), ki so jih pomoči pri izdaji prenosljivih vrednostnih papirjev in
izdali CBR, Rusija in vlada
instrumentov denarnega trga, ki jih po 9. marcu
2022 izda CBR (ali katera koli pravna oseba, subjekt
ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih CBR) ter
Rusija in njena vlada, ali drugega poslovanja z njimi.
(člen 5a(1) Uredbi (EU) 833/2014)
Nova posojila in krediti
Prepoved neposrednega ali posrednega sklepanja
ali sodelovanja v kakršnih koli dogovorih za
sklepanje novih posojil ali kreditov za CBR (ali
katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje
v imenu ali po navodilih CBR) ter za Rusijo in njeno
vlado. (člen 5a(2) uredbe o kapitalu št. 833/2014)

Naslovniki in subjekti (matična družba;
hčerinske družbe, registrirane na ozemlju,
druge hčerinske družbe/podružnice)
Rusija in njena vlada, CBR in katera koli pravna
oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po
navodilih CBR.

Prepoved ne velja za (i) financiranje nezaščitenega
uvoza ali izvoza blaga in nefinančnih storitev med
Unijo in katero koli tretjo državo (vključno z izdatki za
blago in storitve iz druge tretje države, ki so potrebni
za izvajanje izvoznih ali uvoznih pogodb); ali (ii) za
črpanje ali izplačila za pogodbe, sklenjene pred 23.
februarjem 2022, če so izpolnjeni določeni pogoji v
zvezi s pogoji pogodbe. (člen 5a(2) in (3) Uredbe
833/2014).
Zamrznitev sredstev
Prepoved transakcij, povezanih z upravljanjem
Pristojni organi v državah članicah EU lahko izdajo
(centralna banka)
rezerv in sredstev CBR (vključno s transakcijami s
dovoljenja za take transakcije le, če je to nujno
katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki
potrebno za zagotovitev finančne stabilnosti EU kot
deluje v njenem imenu ali po njenih navodilih). (člen
celote ali zadevne države članice, o svoji nameri pa
5a(4) uredbe o kapitalskih zahtevah št. 833/2014)
morajo obvestiti druge države članice in Komisijo.
(člen 5a(5) in (6) Uredbe št. 833/2014).
Ruski sklad za neposredne
Prepoved vlaganja, sodelovanja ali drugačnega
Pristojni organi lahko odobrijo naložbeno udeležbo ali
naložbe (RDIF)
prispevanja k projektom, ki jih sofinancira RDIF.
prispevek k projektom, ki jih sofinancira RDIF, če to
(člen 2e(3) in (4) Uredbe št. 833/2014)
izhaja iz pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022, ali
pomožnih pogodb, potrebnih za izvajanje teh pogodb.
Sankcije, ki zadevajo subjekte pod javnim nadzorom centralne Banko, Rusije in vlade
Transakcije s subjekti pod
Prepoved neposrednega ali posrednega
Izvzete so
javnim nadzorom
sodelovanja v kakršni koli transakciji
transakcije, nujno potrebne za nakup, uvoz ali
(novi čl. 5aa v povezavi s prilogo XIX)
prevoz fosilnih goriv, zlasti premoga, nafte in
naravnega plina ter titana, aluminija, bakra,
niklja, paladija in železove rude, iz ali preko
Rusije v Unijo, državo EGP, Švico ali Zahodni
Balkan;
transakcije, povezane z energetskimi projekti
izven Rusije, v katerih je pravna oseba, subjekt
ali organ iz Priloge XIX manjšinski delničar
transakcije za nakup, uvoz ali prevoz premoga
in drugih trdnih fosilnih goriv iz Priloge XXII v
Unijo do 10. avgusta 2022.
-
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Rusija in njena vlada, CBR in katera koli pravna
oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po
navodilih CBR.

Datum začetka
veljavnosti

23. februar 2022
Uporaba za
vrednostne
papirje/
instrumente,
izdane po 9.
marcu 2022
23. februar 2022
Omejena uporaba
za pogodbe,
sklenjene pred 23.
februarjem 2022

CBR, vključno s katero koli pravno osebo,
subjektom ali organom, ki deluje v njenem imenu
ali po njenih navodilih.

28. februar 2022

RDIF

2. marec 2022

Pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem
v Rusiji, ki so pod javnim nadzorom ali v več kot
50-odstotni javni lasti To so:
OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE
CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

16. marec 2022
do 15. maja 2022
se ne uporablja za
izvrševanje
pogodb, sklenjenih
pred 16. marcem
2022

Sankcije, ki zadevajo finančne institucije
Zamrznitev sredstev (finančne "Zamrznitev sredstev" pomeni, da (i) je treba
institucije)
zamrzniti vsa sredstva in gospodarske vire, ki
pripadajo osebam s seznama ali njihovim
sodelavcem, so v njihovi lasti, s katerimi razpolagajo
ali jih nadzorujejo, in (ii) da osebam s seznama ali
njihovim sodelavcem niso neposredno ali posredno
na voljo nobena sredstva ali gospodarski viri ali so
jim v korist. (2. člen Uredbe št. 269/2014).
Osebe s seznama so vključene v Prilogo I k Uredbi
(EU) 269/2014.

Pristojni organi lahko odobrijo sprostitev nekaterih
zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so
izpolnjeni določeni pogoji (osnovne potrebe, strokovni
honorarji, bančne provizije in stroški storitev, izredni
stroški, arbitražne ali sodne odločbe, izpolnjevanje
nekaterih pogodbenih plačilnih obveznosti, plačila
krimskemu morskemu pristanišču) (členi 4-6a Uredbe
(EU) 269/2014).
Zamrznitev sredstev finančnim ali kreditnim
institucijam ne preprečuje, da na zamrznjene račune
nakažejo sredstva tretjih oseb, obresti ali zaslužke,
plačila na podlagi pogodb, sklenjenih pred uvrstitvijo
na seznam, ali arbitražne, upravne ali sodne odločbe,
če so zamrznjeni tudi dodatni zneski (členi 7-8 Uredbe
(EU) 269/2014).
Novo odstopanje državam članicam omogoča, da
dovolijo sprostitev zamrznjenih sredstev ali
gospodarskih virov, ki pripadajo trem ruskim bankam,
ali jim dajo na voljo sredstva ali gospodarske vire, če
je to potrebno, da se do 24. avgusta 2022 prekinejo
posli, pogodbe ali drugi sporazumi, vključno s
korespondenčnimi bančnimi odnosi, sklenjeni s temi
bankami pred 23. februarjem 2022 (nov člen 6b v
Uredbi (EU) 2022/259)

Poslovanje z vrednostnimi
papirji in instrumenti
denarnega trga (kreditne
institucije in nefinančne
institucije)

Prepovedano je kupovati, prodajati, opravljati
investicijske storitve ali pomagati pri izdaji ali kako
drugače poslovati z nekaterimi prenosljivimi
vrednostnimi papirji in MMI, ki so jih izdale nekatere
ruske institucije (ali subjekti, ki niso iz EU, v več kot
50-odstotni lasti teh subjektov ali subjektov, ki
delujejo v njihovem imenu/po njihovih navodilih).

Prepoved ne velja za hčerinske družbe in podružnice
(pravne osebe, subjekte ali organe) s sedežem v Uniji,
tudi če so v več kot 50-odstotni lasti bank, za katere
velja prepoved.

Prepoved velja za vrednostne papirje in MMI:
a. Izdani po 1. avgustu 2014 do 12.
septembra 2014 z zapadlostjo, daljšo od
90 dni;
b. izdane po 12. septembru 2014 do 12.
aprila 2022 z zapadlostjo, daljšo od 30
dni;
c. Izdane po 12. aprilu 2022 (brez praga
zapadlosti) (merilo, dodano z novim
členom 5(1) v Uredb (EU) 2022/328)
(Novi členi 5(1) do (4) v Uredbi (EU). 833/2014).
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Med subjekti iz Priloge I so tri ruske banke
(matični subjekti), ki so bile 23. februarja 2022
uvrščene na seznam
VEB.RF (tudi Vnesheconombank), Bank Rossiya
Promsvyazban (CIR 2022/260)
Ena ruska banka (nadrejena oseba) je bila
uvrščena na seznam 30. julija 2014
Russian National Commercial Bank (ki posluje
predvsem na Krimu).
Dne 8. aprila 2022 so bile na seznam uvrščene
še 4 ruske banke: Otkritie FC Bank,
Novikombank, Sovcombank in VTB Bank
Zajete so hčerinske družbe in podružnice teh
subjektov v EU in zunaj nje. Zamrznitev sredstev
se nanaša na sredstva in gospodarske vire, ki jih
nadzorujejo ti subjekti ali katere koli z njimi
povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali
organi. Zato se uporablja za sredstva in
gospodarske vire vseh hčerinskih družb in
podružnic subjektov na ozemlju Unije ter
preprečuje, da bi jim sredstva ali gospodarske
vire dala na voljo katera koli oseba, za katero se
uporablja uredba 269/2014 (glej ozemeljsko
področje uporabe v nadaljevanju).
Prepoved velja za:
a. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank,
Vnesheconombank (VEB) in
Rosselkhozbank (matične družbe v Prilogi
III) po 1. avgustu 2014
b. Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya in
Promsvyazbank (matične družbe v Prilogi
XII) od 26. februarja 2022 v zvezi z
vrednostnimi papirji in MMI, izdanimi po 12.
aprilu 2022.
c. OPK Oboronprom, United Aircraft
Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft,
Transneft, Gazprom Neft (matične družbe)
(glej prilogi V in VI) od 12. septembra 2014
d. Almaz-Antey, Kamaz Novorossiysk
Commercial Sea Port, Rostec (Ruska
tehnologija in državna korporacija), Ruske
železnice, JSC PO Sevmash, Sovcomflot in
United Shipbuilding Corporation (matične
družbe) (glej Prilogo XIII) od 26. februarja
2022 v zvezi z vrednostnimi papirji in MMI,
izdanimi po 12. aprilu 2022.

Uredba je začela
veljati 17. marca
2014
Tri ruske banke so
bile uvrščene na
seznam 23.
februarja 2022,
ena pa 30. julija
2014.
Zamrznitev
premoženja velja
od datuma
uvrstitve na
seznam.
Odstopanje v
korist nacionalnih
organov do 24.
avgusta 2022.

Uredba je začela
veljati in se
uporablja od 1.
avgusta 2014 (z
več razširitvami
področja
uporabe).
Nova razširjena
prepoved je
začela veljati 26.
februarja 2022 in
se uporablja za
vrednostne papirje
in MMI, izdane po
12. aprilu 2022.

Nova posojila in krediti

Prepoved odobritve ali sodelovanja v kakršnem koli
dogovoru za odobritev novega posojila ali kredita
kateri koli od zgoraj navedenih kreditnih institucij in
strateških nefinančnih institucij (ali subjektom zunaj
EU, ki so v njihovi več kot 50-odstotni lasti, ali
subjektom, ki delujejo v njihovem imenu/po njihovih
navodilih).
Prepoved velja za nova posojila in kredite:
a. z zapadlostjo, daljšo od 30 dni po 12. septembru
2014 do 26. februarja 2022;
b. brez roka zapadlosti po 26. februarju 2022
(merilo, dodano z novim členom 5(6) v Uredbi (EU)
833/2014)

Prepoved ne velja za hčerinske družbe in podružnice
(pravne osebe, subjekte ali organe) s sedežem v Uniji,
tudi če je več kot 50 % v lasti bank, za katere velja
prepoved.
Prepoved ne velja za:
a. posojila ali kredite za zagotavljanje
financiranja nezaščitenega uvoza ali izvoza
blaga in nefinančnih storitev med Unijo in
katero koli tretjo državo, vključno z izdatki za
blago in storitve iz druge tretje države, ki so
potrebni za izvajanje izvoznih ali uvoznih
pogodb;
b. posojila, ki zagotavljajo nujno financiranje za
izpolnjevanje meril solventnosti in likvidnosti
za pravne osebe s sedežem v Uniji (z več
kot 50-odstotnim lastništvom Sberbank, VTB
Bank, Gazprombank, VEB in
Rosselkhozbank)
c. črpanja ali izplačila na podlagi pogodb,
sklenjenih pred 26. februarjem 2022, če so
izpolnjeni določeni pogoji (glej pogoje,
dodane z novim členom 5(7) v Uredbi (EU)
2022/328)
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Prepoved velja tudi za vrednostne papirje in
MMI, ki jih izdajo subjekti zunaj EU, ki so v več
kot 50-odstotni lasti teh subjektov ali subjektov,
ki delujejo v njihovem imenu/po njihovih
navodilih. Prepoved torej velja za vrednostne
papirje in MMI, ki jih izdajo hčerinske družbe, ki
so subjekti zunaj EU, NE pa hčerinske družbe in
podružnice v EU (glej okvir "carve-out").
Prepoved iz točke (a) velja za:
1. Sberbank, VTB Bank, Gazprombank,
Vnesheconombank (VEB) in
Rosselkhozbank (matične družbe v Prilogi
III); in
2. OPK Oboronprom, United Aircraft
Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft,
Transneft, Gazprom Neft (matične družbe)
(glej Prilogi V in VI) od 12. septembra 2014
Prepoved iz točke (b) se uporablja za točki (1) in
(2) zgoraj ter:
1. Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya in
Promsvyazbank (matične družbe v Prilogi
XII); in
2. Almaz-Antey, Kamaz Novorossiysk
Commercial Sea Port, Rostec (Ruska
tehnologija in državna korporacija), Ruske
železnice, JSC PO Sevmash, Sovcomflot in
United Shipbuilding Corporation (matične
družbe) (glej Prilogo XIII) od 26. februarja
2022 v zvezi z vrednostnimi papirji in MMI,
izdanimi po 12. aprilu 2022.
Prepoved velja tudi za vrednostne papirje in
MMI, ki jih izdajo subjekti zunaj EU, ki so v več
kot 50-odstotni lasti teh subjektov ali subjektov,
ki delujejo v njihovem imenu/po njihovih
navodilih. Prepoved torej velja za vrednostne
papirje in MMI, ki jih izdajo hčerinske družbe, ki
so subjekti zunaj EU, NE pa hčerinske družbe in
podružnice v EU (glej okvir "carve-out").

Prvotna prepoved
je začela veljati
12. septembra
2014.
Nova prepoved je
začela veljati 26.
februarja 2022.

Depoziti/dobroimetja

Prepoved sprejemanja depozitov/sredstev od ruskih
državljanov ali fizičnih oseb s prebivališčem v Rusiji
ali subjektov s sedežem v Rusiji, če skupna vrednost
depozita/doborimetja teh oseb / subjektov presega
100.000 EUR (na kreditno institucijo) (nov člen 5b v
Uredbi (EU) 833/2014)

Prepoved ne velja za državljane države članice ali
fizične osebe z dovoljenjem za začasno ali stalno
prebivanje v državi članici.
Prepoved ne velja za državljane države članice,
države članice EGP ali Švice ali fizične osebe, ki imajo
dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi
članici, v državi članici EGP ali v Švici.“;

Ruski državljani ali fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Rusiji ali subjekti s sedežem v
Rusiji

26. februar 2022

Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank,
Bank Rossiya, Sovcombank,
VNESCHECONOMBANK (VEB), VTB Bank

2. marec 2022

Vsaka fizična pravna oseba, subjekt ali organ v
Rusiji, vključno z vlado in centralno banko
Rusije, ali za uporabo v Rusiji.

2. marec 2022
(evrobankovci)

(izvzetje za članice
EGP in Švice velja
od 9. 3. 2022)

Prepoved ne velja za depozite/dobroimetja, potrebne
za neprepovedano čezmejno trgovino z blagom in
storitvami med Unijo in Rusijo.
Prepoved ne velja za prenose z obstoječih računov
(oseb, za katere sicer ne veljajo sankcije), niti ne
zahteva, da se obstoječe vloge nad pragom
zmanjšajo. Na račune, ki že presegajo prag 100.000
EUR, pa ni mogoče prejeti dodatnih sredstev.
V določenih okoliščinah lahko pristojni organi v
državah članicah EU za vsak primer posebej izdajo
ustrezna dovoljenja za izjeme. Uvedene so bile tudi
obveznosti obveščanja, v skladu s katerimi morajo
kreditne institucije svojim pristojnim nacionalnim
organom najpozneje do 27. maja 2022 predložiti
sezname zadevnih vlog, ki presegajo 100.000 EUR.
Obstaja široka prepoved izogibanja, kar pomeni, da
bodo prepovedane tudi vloge neruskih subjektov v
imenu ruskih oseb ali subjektov.
Plačila SWIFT

Dobava bankovcev

Prepoved opravljanja specializiranih storitev
sporočanja, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih
podatkov, osebam s seznama (ali kateri koli pravni
osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji,
katerih lastniške pravice so neposredno ali posredno
v več kot 50-odstotni lasti subjekta s seznama)
(čl. 5h Uredbe 833/2014)
Prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza
eurobankovcev v Rusijo ali kateri koli fizični pravni
osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z vlado
in centralno banko Rusije, ali za uporabo v Rusiji

Od 9. 4. 2022 prepoved velja za bankovce v kateri
koli valuti držav članic EU (dopolnjen člen 5i Uredbe
833/2014)
Sankcije, ki zadevajo kapitalske trge
Mesta trgovanja
Prepoved kotiranja ali opravljanja storitev na mestih
trgovanja, registriranih ali priznanih v EU

Ne uporablja se, kadar je to potrebno za osebno
uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih
ožjih družinskih članov, ki potujejo z njimi, ali za
uradne namene diplomatskih in konzularnih
predstavništev ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki
uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

9. april 2022
(bankovci v
katerikoli valuti DČ
EU)

Izdajatelji prenosljivih vrednostnih papirjev, ki so
subjekti s sedežem v Rusiji z več kot 50odstotnim javnim lastništvom.
Opozoriti na pomen spremljanja sprememb
lastništva izdajateljev ne le pred uvrstitvijo na
borzo, temveč tudi med opravljanjem storitev.
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(Izključitev velja od
12. marca 2022)

25. februar 2022,
za operacije na
dan ali po njem in
za vrednostne
papirje, izdane od
12. aprila 2022

Centralne depotne družbe

Prodaja vrednostnih papirjev

Prepoved za centralne depotne družbe EU, ki
opravljajo ustrezne storitve (kot so opredeljene v
Prilogi k Uredbi (EU) št. 909/2014) za prenosljive
vrednostne papirje.
Prepoved prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev,
denominiranih v eurih (od 9. aprila 2022 v katerikoli
valuti držav članic EU), izdanih po 12. aprilu 2022,
ali enot kolektivnih naložbenih podjemov, ki
zagotavljajo izpostavljenost tem vrednostnim
papirjem
(člen 5f(1) Uredbe 833/2014)

Druge prepovedi financiranja ali finančne pomoči v zvezi s trgovinskimi sankcijami
Javno financiranje
Prepoved javnega financiranja ali finančne pomoči
za trgovino z Rusijo ali naložbe v Rusijo.
(člen 2e(1) Uredbe 833/2014)

Dobava blaga in tehnologije

Krim & Sevastopol

Skupno investiranje in
zagotavljanje posojil ali
kreditov – energetski sektor

Uvoz, nakup, transport
izdelkov

Prepovedi veljajo za dobavo blaga in tehnologije za
energetsko industrijo, letalsko industrijo, obrambno
in varnostno tehnologijo ter blago in tehnologijo z
dvojno rabo. Zajeto je tudi financiranje ali finančna
pomoč, povezana z blagom in tehnologijo, za katero
veljajo sankcije.
Prepovedi veljajo za naložbe na Krimu in v
Sevastopolu ter dobavo blaga in tehnologije za
promet, telekomunikacije, energetiko in industrijo
virov. Zajeto je tudi financiranje ali finančna pomoč,
povezana z blagom in tehnologijo, za katero veljajo
sankcije.
Prepoved velja za energetski sektor. Prepovedano
je investiranje in skupna vlaganja z ruskimi
entitetami, ki delujejo v energetskem sektorju, ter
financiranje in zagotavljanje posojil ali kreditov takim
entitetam. Prepovedano je tudi skupno ustanavljanje
takšnih entitet.
(člen 3a(1) Uredbe 833/2014)
Prepoved uvoza, nakupa in transporta
a) izdelkov iz železa in jekla če izvirajo iz Rusije
ali so bili izvoženi iz Rusije (člen 3g v povezavi
s prilogo XVII).
b) Prepoved velja od 9. 4. 2022 tudi za blago, ki
ustvarja znatne prihodke za Rusijo (člen 3i v
povezavi s prilogo XXI) ter n premog in druga
trdna fosilna goriva (člen 3j v povezavi s
prilogo XXII).
Prepoved vključuje tudi financiranje in finančno
pomoč v povezavi s takšnim blagom.

Izjema so državljani države članice ali fizične osebe z
dovoljenjem za začasno ali stalno prebivanje v državi
članici.

Velja za vse ruske državljane ali fizične osebe s
prebivališčem v Rusiji ali pravne osebe, subjekte
ali organe s sedežem v Rusiji.

25 februar 2022

Prepoved ne velja za državljane države članice ali
fizične osebe z dovoljenjem za začasno ali stalno
prebivanje v državi članici.

Vsi ruski državljani ali fizične osebe s
prebivališčem v Rusiji ali subjekti s sedežem v
Rusiji.

25. februar 2022
(prenosljivi VP v
eurih)
9. april 2024
(prenosljivi VP v
katerikoli valuti DČ
EU)

Izjeme veljajo za (i) zavezujoče obveznosti
financiranja ali finančne pomoči, prevzete pred 26.
februarjem 2022; (ii) obveznosti do skupne vrednosti
10 milijonov EUR na projekt za MSP; in (iii) trgovino s
hrano, v kmetijske, zdravstvene ali humanitarne
namene.
Veljajo številne izjeme, ki so običajno odvisne od
datumov pogodb

25. februar 2022

Veljajo izjeme (zlasti za pogodbe, sklenjene pred
določenimi datumi)

20. december
2014

Izjeme veljajo, če je to potrebno za zagotovitev kritične
oskrbe z energijo v Uniji, kot tudi za prevoz fosilnih
goriv, zlasti premoga, nafte in zemeljskega plina, iz ali
preko Rusije v Unijo; ali se to nanaša izključno na
pravno osebo, subjekt ali organ, ki deluje
v energetskem sektorju v Rusiji, ki je v lasti pravne
osebe, subjekta ali organa, ki je registriran ali
ustanovljen na podlagi prava države članice
izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 16. marcem 2022

1. avgust 2014
(številne
dopolnitve)

Pravne osebe, subjekti ali organi registrirani ali
ustanovljeni na podlagi prava Rusije ali katere
koli tretje države, ter ki deluje v energetskem
sektorju v Rusiji.

16. marec 2022

a) 16. marec 2022
b) 9. april 2022
Do 10. julija 2022
se ne uporablja za
izvrševanje
pogodb, sklenjenih
pred 9. aprila.
2022.
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Prodaja, dobava, prenos,
izvoz – luksuzno blago

a)

b)

Prepovedano je neposredno ali posredno
prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati
luksuzno blago kateri koli fizični ali pravni
osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za
uporabo v Rusiji (če njegova vrednost
presega 300 EUR za posamezni artikel
(člen 3h v povezavi s prilogo XVIII).
Prepoved velja od 9. 4. 2022 tudi za
blago, ki bi lahko prispevalo h krepitvi
ruskih industrijskih zmogljivosti (člen
3k v povezavi s prilogo XXIII).

Sankcije, ki vplivajo na kriptovalute
Pojem “prenosljivi vrednostni
Prepovedi, ki se po novem nanašajo tudi na
papirji” vključuje tudi
kriptovalute:
kriptovalute
Prepoved neposrednega ali posrednega nakupa,
prodaje, zagotavljanja investicijskih storitev ali
pomoči pri izdaji prenosljivih vrednostnih papirjev in
instrumentov denarnega trga, ki jih po 9. marcu
2022 izda CBR (ali katera koli pravna oseba, subjekt
ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih CBR) ter
Rusija in njena vlada, ali drugega poslovanja z njimi.
(člen 5a(1) Uredbi (EU) 833/2014)

a)

Blago, potrebno za uradne naloge diplomatskih
ali konzularnih predstavništev držav članic ali
partnerskih držav v Rusiji ali mednarodnih
organizacij, ki imajo imuniteto v skladu
z mednarodnim pravom, ali za osebne predmete
njihovega osebja

glej pri prenosljivih VP

Prepovedano je kupovati, prodajati, opravljati
investicijske storitve ali pomagati pri izdaji ali kako
drugače poslovati z nekaterimi prenosljivimi
vrednostnimi papirji in MMI, ki so jih izdale nekatere
ruske institucije (ali subjekti, ki niso iz EU, v več kot
50-odstotni lasti teh subjektov ali subjektov, ki
delujejo v njihovem imenu/po njihovih navodilih).
Prepoved velja za vrednostne papirje in MMI:
a. Izdani po 1. avgustu 2014 do 12.
septembra 2014 z zapadlostjo, daljšo od
90 dni;
b. izdane po 12. septembru 2014 do 12.
aprila 2022 z zapadlostjo, daljšo od 30
dni;
c. Izdane po 12. aprilu 2022 (brez praga
zapadlosti) (merilo, dodano z novim
členom 5(1) v Uredbi (EU) 2022/328)
(Novi členi 5(1) do (4) v Uredbi (EU) 833/2014).
Prepoved kotiranja ali opravljanja storitev na mestih
trgovanja, registriranih ali priznanih v EU (To se
nanaša na: Izdajatelji prenosljivih vrednostnih
papirjev, ki so subjekti s sedežem v Rusiji z več kot
50-odstotnim javnim lastništvom.
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a) 16. marec 2022
b) 9. april 2022
Do 10. julija 2022
se ne uporablja za
izvrševanje
pogodb, sklenjenih
pred 9. aprila.
2022.

glej pri prenosljivih VP

10. marec 2022

Opozoriti na pomen spremljanja sprememb
lastništva izdajateljev ne le pred uvrstitvijo na borzo,
temveč tudi med opravljanjem storitev.
Prepoved za centralne depotne družbe EU, ki
opravljajo ustrezne storitve (kot so opredeljene v
Prilogi k Uredbi (EU) št. 909/2014) za prenosljive
vrednostne papirje.
Prepoved prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev,
denominiranih v eurih, izdanih po 12. aprilu 2022, ali
enot kolektivnih naložbenih podjemov, ki
zagotavljajo izpostavljenost tem vrednostnim
Zagotavljanje storitev v
povezavi s kriptosredstvi

papirjem.
Prepoved zagotavljanja denarnic, bančnih ali
skrbniških storitev v zvezi s kriptosredstvi, če
skupna vrednost kriptosredstev fizične ali pravne
osebe, subjekta ali organa na denarnico, bančne ali
skrbniške storitve presega 10.000 EUR (člen 5b
Uredbe (EU) 833/2014).

Prepoved ne velja za državljane države članice ali
fizične osebe z dovoljenjem za začasno ali stalno
prebivanje v državi članici.
Prepoved ne velja za državljane države članice,
države članice EGP ali Švice ali fizične osebe, ki imajo
dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi
članici, v državi članici EGP ali v Švici.“;

Ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo
v Rusiji, pravne osebe, subjekti ali organi
s sedežem v Rusiji

9. april 2022

Izvzeti so državljani držav članic ali fizične osebe, ki
imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje
v državi članici.
Pristojni organi lahko odobrijo dodelitev in nadaljnje
izvajanje pogodb.

Ruski državljani ali fizične osebe, ki prebivajo
v Rusiji, pravne osebe, subjekti ali organi
s sedežem v Rusiji
Ruski državljani ali fizične ali pravne osebe,
subjekti ali organi s sedežem v Rusiji;

Prepoved učinkuje
od 15. april 2022

Prepoved se v določenih primerih ne uporablja (npr.
humanitarni nameni, podnebni, okoljski, fitosanitarni,
veterinarski programi,…)

Prepoved velja tudi za pravne osebe, subjekte
ali organe, katerih več kot 50-odstotni delež je v
neposredni ali posredni lasti subjekta iz zgornje
alineje ali pravnim osebam, subjektom ali
organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih
subjekta iz zgornje alineje.
Pravne osebe, subjekti ali organi s sedežem v
Rusiji, ki so v več kot 50-odstotni javni lasti ali
pod javnim nadzorom.

Prepoved ne velja za depozite/dobroimetja, potrebne
za neprepovedano čezmejno trgovino z blagom in
storitvami med Unijo in Rusijo.
V določenih okoliščinah lahko pristojni organi v
državah članicah EU za vsak primer posebej izdajo
ustrezna dovoljenja za izjeme.
Ostale sankcije
Bonitetne ocene
Javno naročanje in koncesije

Podpora in financiranje
programov Unije, Euratoma
ali držav članic

Prepoved dodeljevanja kreditnih bonitetnih ocen in
dostopa do naročnin na informacije o kreditnih
bonitetnih ocenah in analizah (novi čl. 5j)
Prepoved dodeljevanja ali nadaljnjega izvajanja
kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb
(novi člen 5k Uredbe 833/2014)

Prepovedano je zagotavljanje neposredne ali
posredne podpore, vključno s financiranjem in
finančno pomočjo, ali katere koli druge koristi v
okviru programa Unije, Euratoma ali nacionalnega
programa in pogodb države članice v smislu Uredbe
(EU, Euratom) 2018/1046
(novi člen 5l Uredbe 833/2014)
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9. april 2022
Do 10. oktobra
2022 se ne
uporablja za
izvrševanje
pogodb, sklenjenih
pred 9. aprilom
2022.
9. april 2022

Registracija in storitve za
sklade

Prepoved registracije, zagotavljanja registriranega
sedeža, poslovnega ali upravnega naslova ter
upravljavskih storitev za sklad ali katero koli
podobno pravno ureditev.
Od 10. maja 2022 je prepovedano delovati kot
skrbnik, pooblaščeni delničar, direktor, sekretar ali
izvajati podoben položaj ali poskrbeti za to, da druga
oseba deluje kot skrbnik, pooblaščeni delničar,
direktor, sekretar ali izvaja podoben položaj za sklad
ali podobno pravno ureditev.

Prepovedi se ne uporabljajo za posle, ki so nujno
potrebni, da se do 10. maja 2022 prekinejo pogodbe,
ki niso združljive s tem členom, sklenjene pred 9.
aprilom 2022, ali pomožne pogodbe, potrebne za
izvrševanje takih pogodb.
Pristojni organi lahko odobrijo izjeme (humanitarni
nameni, dejavnost civilne družbe, ki neposredno
spodbujajo demokracijo, človekove pravice ali pravno
državo v Rusiji).

a)
b)
c)

d)

e)
(novi člen 5m Uredbe 833/2014)

Teritorialno področje uporabe

ruskega državljana ali fizične osebe, ki
prebivajo v Rusiji;
pravne osebe, subjekte ali organe s
sedežem v Rusiji;
pravne osebe, subjekte ali organe, katerih
več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali
posredni lasti fizične ali pravne osebe,
subjekta ali organa iz točke (a) ali (b);
pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih
obvladuje fizična ali pravna oseba, subjekt
ali organ iz točke (a), (b) ali (c);
fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ,
ki deluje v imenu ali po navodilih fizične ali
pravne osebe, subjekta ali organa iz točke
(a), (b), (c) ali (d)

V skladu s členom 17 Uredbe št. 269/2014 in členom 13 Uredbe št. 833/2014 se uporabljajo omejevalni ukrepi EU:
a. na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom [ali na krovu katerega koli zrakoplova ali plovila v pristojnosti države članice iz člena 13];
b. na krovu katerega koli zrakoplova ali katerega koli plovila v pristojnosti države članice;
c. kateri koli osebi na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki je državljan države članice;
d. kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki je registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice;
e. kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu v zvezi s katerim koli poslom, ki se v celoti ali delno opravlja v Uniji
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9. april 2022

