VšĮ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS KOMPETENCIJŲ CENTRAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS VERSLO SUBJEKTAMS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS
RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO RUSIJAI IR BALTARUSIJAI

2022 m. kovo 16 d.
Remiantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymu visi Lietuvos
Respublikoje registruoti ar ekonominę veiklą vykdantys subjektai privalo laikytis Europos Sąjungos ribojamųjų
priemonių.
Dėl Rusijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje Europos Sąjunga iki 2022 m. kovo 15 d. (imtinai) išleido tris
pagrindinius sankcijų reglamentus, kuriuos nuolat atnaujina (žr. I priedą):
▪ 2014 m. kovo 17 d. Tarybos Sprendimu 2014/145/BUSP priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr.
269/2014;
▪ 2014 m. liepos 31 d. Tarybos Sprendimu 2014/512/BUSP priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr.
833/2014;
▪ 2022 m. vasario 23 d. išleistas Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 269/2014.
Dėl Baltarusijos įsitraukimo į Rusijos karinius veiksmus prieš Ukrainą, Europos Sąjunga iki 2022 m. kovo 10 d.
išleido reglamentą, kurį nuolat atnaujina (žr. II priedą):
▪ 2006 m . gegužės 18 d. išleistas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2006, prie kurio 2012 m. spalio 15
d. išleistas Tarybos Sprendimas 2012/642/BUSP.
Reglamentais ir jų vėlesniais papildymais įvestos ribojimo priemonės
Rusijai ir jos aneksuotoms teritorijoms:
• Įšaldomi su Rusija ir Baltarusija susijusių 877 fizinių ir 62 juridinių asmenų, subjektų ar
organizacijų ar su jomis susijusių asmenų, nuosavybėje esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos
lėšos ir ekonominiai ištekliai bei draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai šiomis lėšomis ir (ar) turtu
naudotis.
• Draudžiama su Rusija ir Baltarusija susijusiems 877 fiziniams asmenims atvykti į Europos Sąjungos
teritoriją ar per ją keliauti tranzitu.
• Draudimai susiję su Krymo, Sevastopolio, Donecko ir Luhansko teritorijomis:
o draudžiamas prekių importas,
o apribojama prekyba ir investicijos į šį regioną,
o draudžiama teikti turizmo paslaugas,
o draudžiamas prekių ir technologijų susijusių su transporto, komunikacijos, energetikos,
naftos, dujų ir mineralų išteklių paieška, žvalgyba ir gavyba eksportas.
• Draudžiama į Rusijos teritoriją eksportuoti ar teikti techninę, finansinę ar kitokią pagalba susijusią
su:
o dvigubos paskirties prekėmis ir technologijomis, įskaitant prekes ir technologijas kuriomis
galėtų būti tobulinamos Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologijos, naftos
perdirbimui tinkamomis prekėmis ir technologijomis,
o aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamomis naudoti prekėmis ir technologijomis,
o jūrų navigacijos prekėmis ir technologijomis,
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geležies ir plieno gaminiais (ribojimai geležies ir plieno gaminiams taikomi ir importo iš
Rusijos teritorijos ar kai Rusija yra kilmės šalis atveju),
o prabangos prekėmis, kurių vertė viršija 300 EUR už vienetą,
o produktais ir technologijomis susijusiomis su energetikos sektoriumi, išskyrus branduolinę
pramonę ir energijos transportavimo galutinės grandinės sektorių.
Draudžiamos investicijos į Rusijos energetikos sektorių, įskaitant tokių įmonių kapitalo dalies
įsigijimą ar jos didinimą.
Draudžiama investuoti į Rusijos Tiesioginių investicijų fondo bendrai finansuojamus projektus,
juose dalyvauti ar kitaip prie jų prisidėti.
Draudžiama naudotis Europos Sąjungos oro erdve ir infrastruktūra visiems Rusijoje registruotiems ir
Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų eksploatuojamiems, valdomiems ir
kontroliuojamiems orlaiviams.
Draudžiamas visų „Russia Today“ ir „Sputnik“ kanalų transliavimas ir su transliavimu susijusių
paslaugų veikla Europos Sąjungos teritorijoje.
Draudžiama Rusijos asmenims ar subjektams teikti visas kredito reitingų paslaugas ir leisti naudotis
visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis.
Draudžiami bet kokie sandoriai su Tarybos Reglamente (ES) 2022/428 XIX priede nustatytomis
valstybės valdomomis įmonėmis ir jų dukterinėmis įmonėmis, kurių daugiau nei 50% (50%+1
akcija) akcijų tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba jas kontroliuoja šios įmonės.
Rusijos bankams taikomos sankcijos (žr. III priedą).
Finansinės sankcijos (žr. Informacinis pranešimas dėl Europos Sąjungos naujų Ribojamųjų
priemonių taikymo Rusijai).
o
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Baltarusijai:
• Įšaldomi su Baltarusija susijusių 183 fizinių ir 26 juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų ar su
jomis susijusių asmenų, nuosavybėje esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai
ištekliai bei draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai šiomis lėšomis ir(ar) turtu naudotis.
• Draudžiama su Baltarusija susijusiems fiziniams asmenims atvykti į Europos Sąjungos teritoriją ar
per ją keliauti tranzitu.
• Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Baltarusijos teritoriją:
o dvejopo naudojimo prekes ir technologijas,
o įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudotos vidaus,
o prekes skirtas tabako gaminiams gaminti,
o Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės mašininę įrangą.
• Draudžiama įsigyti, importuoti, pervežti produktus kurių kilmės šalis yra Baltarusija arba jie yra
eksportuojami iš Baltarusijos teritorijos:
o mineralinius produktus,
o kalio chlorido (kalio karbonato) produktus,
o medienos gaminius,
o cemento produktus,
o geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus,
o kaučiuko, guminius gaminius.
• Draudžiama naudotis Europos Sąjungos oro erdve ir infrastruktūra visiems Rusijoje registruotiems ir
Baltarusijos fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų eksploatuojamiems, valdomiems ir
kontroliuojamiems orlaiviams.
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•

Baltarusijos bankams taikomos sankcijos (žr. III priedą).

Svarbu! Vadovaujantis 2022 m. kovo 10 d. priimtu Tarybos Sprendimu (BUSP) 2022/411, nuspręsta dar
šešiems mėnesiams iki 2022 m. rugsėjo 15 d. pratęsti sankcijų taikymą tiems, kurie atsakingi už kenkimą arba
keliamą grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir jos nepriklausomybei.

RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ IŠIMTYS

Svarbu! Sankcijoms gali būti taikomos išimtys, apie kurias informacija pateikiama atitinkamuose Tarybos
reglamentuose ir sprendimuose.
Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, siekdami pasinaudoti ES reglamentuose nurodytomis
sankcijų įgyvendinimo išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją.
Išimties prašymai Lietuvos Respublikoje turi būt teikiami FNTT oficialiu prašymu, kuriame privalo nurodyti
tikslų Tarybos Reglamentą ir straipsnį, kurio pagrindu išimties yra prašoma, bei pateikdami jį pagrindžiančius
dokumentus. FNTT, gavusi oficialų įmonės prašymą, kreipiasi į URM dėl išimties įgyvendinimo ir įgyvendina
išimtį tik gavusi URM sutikimą.
Dėl sankcijų išimčių įgyvendinimo prašome kreiptis raštu į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, J.
Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius, el. paštais urm@urm.lt – sankciju.grupe@urm.lt ir Finansinių nusikaltimų tyrimų
tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šermukšnių g. 3, Vilnius, el. paštu
dokumentas@fntt.lt.

RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMO VERSLO SUBJEKTE REKOMENDACIJOS
Visiems Lietuvos Respublikoje registruotiems ar veiklą vykdantiems verslo subjektams rekomenduojame:
1. Patikrinti, ar planuojamai verslo veiklai (pvz. eksportas, importas, mokėjimai ir kt.) nėra taikomi
apribojimai dėl aukščiau nurodytuose ES sprendimuose ir reglamentuose įtvirtintų apribojimų ir
jų išimčių (pvz. sandorių vykdymo ir užbaigimo terminai ir kt.).
2. Reguliariai atlikti verslo rizikos vertinimą ribojamųjų priemonių kontekste. Rekomenduojama
įsivertinti:
a. Geografinę riziką – kuriose valstybėse ir (ar) teritorijose vykdoma veikla;
b. Produkto riziką – kokios yra galimos sankcijų rizikos ir apribojimai kylą (pvz. eksporto,
importo ir kiti apribojimai) dėl gaminamo ar teikiamo produkto;
c. Klientų ir partnerių riziką – kokia sankcijų rizika kyla dėl verslo turimos klientų bazės ir
partnerių.
3. Reguliariai atlikti Pažink savo klientą ar partnerį procesą, kuris padės įsivertinti su individualiais
klientais ir partneriais kylančias rizikas.
4. Patikrinti, ar esamose ir būsimose sutartyse su klientais ir (ar) verslo partneriais nėra sutartinių
sąlygų, pagal kurias, pavyzdžiui, prekes tiekianti įmonė yra atsakinga už žalą, dėl tiekimo
sustabdymo, kuris sąlygojamas draudimo įvesto pagal patvirtintas ES sankcijas. Tokiu atveju,
svarbu nepamiršti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių
sankcijų įgyvendinimo įstatymo 10 str. 1 d. fiziniams ir juridiniams asmenims už prievolių
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nevykdymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo civilinė atsakomybė netaikoma arba jie
atleidžiami nuo jos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
5. Sudarant naujas sutartis su Rusijos ir (ar) Baltarusijos klientais ir (ar) verslo subjektais
rekomenduojama svarstyti galimybę įtraukti į sutartis sankcijų sąlygą, kuri leistų sustabdyti
sutarties galiojimą, jei būtų taikomos papildomos sankcijos Rusijai ir (ar) Baltarusijai. Idealiu
atveju, sutartyje rekomenduojame numatyti taikytinos teisės ir jurisdikcijos sąlygą, kuri yra už
Rusijos ribų.
Pažink savo klientą ar partnerį turi apimti:
1. Kliento ar partnerio tapatybės nustatymą, surenkant tapatybės nustatymui reikalingą informaciją
ir dokumentaciją.
2. Kliento ar partnerio akcininkų ir naudos gavėjų (fizinių asmenų) tapatybės nustatymą, surenkant
tapatybės nustatymui reikalingą informaciją ir dokumentaciją. Sankcijų tikslais akcininkai ir
naudos gavėjais laikomi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai valdo
daugiau nei 50% (50%+1 akcija) ar kitaip kontroliuoja juridinį asmenį.
3. Kliento ar partnerio atstovo (fizinio asmens) tapatybės nustatymą, surenkant tapatybės
nustatymui reikalingą informaciją ir dokumentaciją.
4. Kliento ar partnerio, jo akcininkų, naudos gavėjų ir atstovų tikrinimą sankcijų sąrašuose. Tai
galima padaryti nuolat atnaujinamoje Europos Sąjungos sankcionuotų asmenų duomenų bazėje EU Sanctions Map.
Svarbu! Dabartiniame ES taikomų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai kontekste ypatingai svarbu atidžiai vertinti
klientų ir (ar) verslo partnerių ryšius su sankcionuotais asmenimis/subjektais. Pažymėtina, kad sankcionuoti
asmenys/subjektai gali bandyti apeiti sankcijas pasitelkdami trečiuosius asmenis/subjektus, kuriuos jie
kontroliuoja. Todėl, rekomenduojame taip pat atlikti informacijos paiešką viešuosiuose šaltiniuose ir ją vertinti,
siekiant įsitikinti, kad viešai prieinamoje informacijoje nėra duomenų, jog klientas ir (ar) verslo partneris gali
būti susijęs su sankcionuotu asmeniu/subjektu.
Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

Reikalinga informacija
tapatybės nustatymui

▪
▪
▪
▪
▪

Vardas (-ai)
Pavardė(-ės)
Gimimo data
Gimimo vieta
Pilietybė(-s)

▪
▪
▪

Pavadinimas
Registracijos numeris
Registracijos adresas

Galimi dokumentai asmens
tapatybei patvirtinti

▪
▪

▪
▪

Išrašas iš registrų centro
Steigimo dokumentai

▪

Asmens pasas
Asmens tapatybės kortelė
(ES)
Leidimas gyventi Lietuvoje

▪
▪
▪

Išrašas iš akcininkų registro
Išrašas iš galutinių naudos registrų
Išrašas iš vertybinių popierių biržos ir kt.

Galimi dokumentai
akcininkams ir galutiniams
naudos gavėjams nustatyti
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Pažink savo klientą ar partnerį atlikti rekomenduojama:
→ Prieš pradedant naujus dalykinius santykius;
→ Periodiškai – įmonės nustatytais periodais, atsižvelgiant į įmonės klientų, partnerių riziką (pvz. jei
įmonė dirba su aukštos rizikos rinkomis, tokiomis kaip Rusija ir Baltarusija atlikti periodinį
patikrinimą rekomenduojama ne rečiau kaip kartą per metus);
→ Europos Sąjungai išleidus naujus sankcijų paketus rekomenduojama atlikti tikslinės klientų ir
partnerių dalies patikras.

SU EKSPORTU, IMPORTU IR PERVEŽIMU SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS SKIRTOS
PAPILDOMOS REKOMENDACIJOS
1. Prekės kilmės šalies ir ją tiekiančio juridinio ar fizinio asmens nustatymas;
2. Įrašų apie atitinkamus prekių ar medžiagų prekių kodus patikrinimas. Ryšium su tuo, kad ES sankcijos
riboja tam tikrų prekių kategorijų eksportą, importą ir pervežimą, būtina atlikti patikros procedūrą ir
identifikuoti ar prekėms/medžiagoms nėra taikomos sankcijos. Informaciją apie su konkrečiomis
prekėmis susijusius eksporto ribojimus galima rasti Lietuvos muitinės sistemoje LITAR nuorodoje.
3. Valstybės, teritorijos per kurias prekė bus gabenama, kartu su jūrų ir oro uostų nustatymu;
4. Pervežimo įmonės(-ių) identifikavimas;
5. Galutinis prekės tikslo (valstybės, teritorijos ir gavėjo įmonės ar asmens nustatymas);
6. Visų į eksporto, importo ir pervežimo procesą įtrauktų asmenų tikrinimas sankcijų sąrašuose - EU
Sanctions Map.
! Išsamiau su informacija dėl eksportuojamos įrangos ir prekių kontrolės ES priėmus naujas sankcijas Rusijai ir
Baltarusijai galite susipažinti LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtame dokumente.
Dokumentai, kurių gali prašyti finansinės institucijos ir muitinė prekių importui, eksportui ir pervežimui:
Finansinės institucijos ir muitinė vykdydamos sankcijų reikalavimus gali papildomai prašyti informacijos ir
dokumentacijos susijusios su verslo subjekto vykdoma veikla, pavienėmis prekėmis, paslaugomis ar
technologijomis, taip pat mokėjimais bei su verslo subjekto klientais ir partneriais susijusios informacijos.
Verslo subjektai turėtų būti pasiruošę pateikti:
→ Verslo subjekto išrašus iš registrų centro, o jei toks neegzistuoja steigimo dokumentus;
→ Dokumentus įrodančius verslo subjekto akcininkus ir galutinius naudos gavėjus (pvz.: išrašus iš
galutinių naudos gavėjų registrų);
→ Teikiamų paslaugų detalius aprašymus;
→ Dokumentus su importuojamų, eksportuojamų, pervežamų prekių sąrašu;
→ Importuojamų, eksportuojamų, pervežamų prekių detalius aprašymus;
→ Importo ir eksporto licencijas, jei importuojamos, eksportuojamos ar pervežamos prekės, kurioms
reikalingos tokios licencijos;
→ Pirkimo – pardavimo sutartis tarp prekių tiekėjo ir galutinio gavėjo;
→ Kliento ar partnerio informaciją įskaitant, akcininkų ir naudos gavėjus pagrindžiančius dokumentus;
→ Mokėjimų už prekes išrašus iš bankų.
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Dažniausiai pasitaikančios sankcijų vengimo schemos:
→ Dokumentų, susijusių su prekių vežimu, importu ir (ar) eksportu klastojimas, siekiant, pavyzdžiui,
paslėpti tikrąją prekių kilmę ir (arba) galutinį prekių gavėją. Tokiu atveju, asmuo arba subjektas siekiantis
išvengti sankcijų gali specialiai siekti suklaidinti ir atlikti daugybę su prekių vežimu, eksportu arba importu,
susijusių dokumentų pakeitimų, tokiu būdu bandant suklaidinti dėl tikrosios prekių kilmės, galutinio prekės
gavėjo arba jurisdikcijos.
→ Sankcijų vengiančių asmenų ir (arba) subjektų vykdomas prekių vežimas, eksportas ir (arba)
importas gali būti, susijęs su jurisdikcijomis, esančiomis šalia teritorijos, kuriai taikomos sankcijos (pvz. Rusijos
atveju, tai gali būti Kazachstanas arba Gruzija). Tokiu atveju, rekomenduojama kritiškai vertinti informaciją, jei
pavyzdžiui, neplanuotai pasikeičia galutinė prekių iškrovimo vieta t.y. vietoje Rusijos, nusprendžiama prekes
iškrauti Kazachstane.
→ Įmonės vengiančios sankcijų keičia atsiskaitymo būdus, bankus ar įmones. Asmenys iš
sankcionuotų šalių prašo už prekes ar paslaugas atsiskaityti iš kito ar į kitą banką ar mokėjimo įstaigą taip pat
keičia atsiskaitymo valiutą, įskaitant virtualiąsias valiutas, ar prašo perrašyti sąskaitą faktūrą trečiajai šaliai (kitai
įmonei ar fiziniam asmeniui). Verslo subjektams rekomenduojama kritiškai vertinti tokius prašymus, įsivertinti
jų priežastis ir tikslą, bei išsiaiškinti trečiųjų šalių sąsajas su klientu ar partneriu ir kylančias sankcijų rizikas.

RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ PAŽEIDIMŲ IR VENGIMO PRANEŠIMAS
Nustatytus sankcijų pažeidimus ar vengimo atvejus visi fiziniai ar juridiniai asmenys apie tokią veiklą turi
pranešti:
→ susisiekiant su Užsienio reikalų ministerija, arba
→ anonimiškai galima pranešti užpildant formą Europos Komisijos sukurtame įrankyje – EU Sanctions
Whistleblower Tool.
Primename, jog už tarptautinių sankcijų reikalavimų nesilaikymą arba siekiant jas apeiti fiziniams ir juridiniams
asmenims gali būti taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
→ Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 515 str., Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų
tarptautinių sankcijų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
→ Pagal Baudžiamojo kodekso 1231 straipsnį, tas, kas pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas
tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams, baudžiamas
bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Svarbu! Pažymėtina, kad pranešimas yra rekomendacinio pobūdžio ir individualūs verslo subjektai turėtų
įsivertinti jiems kylančias rizikas ir imtis proporcingų veiksmų sankcijų rizikai identifikuoti, valdyti ir mažinti.
Pirminė šio informacinio pranešimo versija parengta pagal aktualiausią informaciją, kuri buvo žinoma iki 2022
m. kovo 15 d. (imtinai). Pažymėtina, kad informaciniame pranešime pateikiamų rekomendacijų verslo
subjektams sąrašas nėra baigtinis ir esant poreikiui bus pildomas.

Kilus klausimams kreiptis galite į VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro Teisėkūros iniciatyvų ir
metodikos grupės koordinatorę Rūtą Bajarūnaitę el.p. ruta.bajarunaite@amlcenter.lt ir ekspertę Simoną
Niedvaraitę el. p. simona.niedvaraite@amlcenter.lt
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I PRIEDAS
Rusijai taikomos ribojamosios priemonės:
o 2014 m. kovo 17 d. priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 (konsoliduotas tekstas iki 2021 m.
gruodžio 13 d.)
▪ Tarybos reglamentai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 269/2014:
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/259,
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/330
▪ Tarybos įgyvendinimo reglamentai skirti Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 269/2014 įgyvendinti:
• 2022 m. vasario 21 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/236
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/260
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/261
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/332
• 2022 m. vasario 28 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/336
• 2022 m. kovo 2 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/353
• 2022 m. kovo 9 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/396
• 2022 m. kovo 15 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2022/427
o 2014 m. kovo 17 d. priimtas Tarybos Sprendimas 2014/145/BUSP 2014 m. kovo 17 d. (konsoliduotas
tekstas iki 2021 m. gruodžio 13 d.)
▪ Tarybos sprendimai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Sprendimas 2014/145/BUSP:
• 2022 m. vasario 21 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/241
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/265
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/329
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/331
• 2022 m. vasario 28 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/337
• 2022 m. kovo 2d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/354
• 2022 m. kovo 9 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/397
• 2022 m. kovo 15 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/429
o 2014 m. liepos 31 d. priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 (konsoliduotas tekstas iki 2019 m.
liepos 9 d.)
▪ Tarybos reglamentai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 833/2014:
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/262
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/328
• 2022 m. vasario 28 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/334
• 2022 m. kovo 1 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/350
• 2022 m. kovo 1 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/345
• 2022 m. kovo 9 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/394
• 2022 m. kovo 15 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/428
o 2014 m. liepos 31 d. priimtas Tarybos Sprendimas 2014/512/BUSP (konsoliduotas tekstas iki 2022 m.
sausio 15 d.):
▪ Tarybos sprendimai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Sprendimas 2014/512/BUSP:
• 2022 m. vasario 23 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/264
• 2022 m. vasario 25 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/327
• 2022 m. vasario 28 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/335
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•
•
•
•

2022 m. kovo 1 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/346
2022 m. kovo 1 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/351
2022 m. kovo 9 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/395
2022 m. kovo 15 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/430

o

Donecko ir Luhansko teritorijoms taikomos ribojamosios priemonės:
2022 m. vasario 23 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/263

o

Krymo ir Sevastopolio teritorijoms taikomos ribojamosios priemonės:
2014 m. birželio 23 d. priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 692/2014
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II PRIEDAS
Baltarusijai taikomos ribojamosios priemonės:
o 2006 m. birželio 23 d. priimtas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 (konsoliduotas tekstas iki 2021 m.
gruodžio 2 d.)
▪ Tarybos reglamentai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 765/2006:
• 2022 m. vasario 17 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/212
• 2022 m. kovo 9 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2022/398
o 2014 m. spalio 15 d. priimtas Tarybos Sprendimas 2012/642/BUSP (konsoliduotas tekstas iki 2021 m.
gruodžio 2 d.)
▪ Tarybos sprendimai, kuriais iš dalies keičiamas Tarybos Sprendimas 2012/642/BUSP:
• 2022 m. vasario 17 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/218
• 2022 m. kovo 9 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2022/399
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III PRIEDAS
Ribojamosios priemonės taikomos Rusijos ir Baltarusijos bankams:
Finansų įstaiga
Sberbank (rus. Сбербанк России)
VTB (rus. Банк ВТБ)
Gazprombank (rus. Газпромбанк)
Alfa-Bank (rus. Альфа-Банк)
Promsvyazbank (rus. "Промсвязьбанк
Otkritie bank (rus. Банк „ФК
Открытие“)
Russian Agricultural Bank (rus.
Россельхозбанк)
Novikombank (rus. Новикомбанк)
Bank Rossiya (rus. Банк „Росси́я“)
Sovcombank (rus. Совкомбанк)
VEB.RF (rus. ВЭБ.РФ)
Bank of Russia (Rusijos centrinis
bankas) (rus. Центральный банк
Российской Федерации)
Belarusbank (balt. „Беларусбанк“)
Belinvestbank (balt. „Белинвестбанк“)
Belagroprombank (balt.
„Белагропромбанк“)
Bank Dabrabyt (balt. „Банк Дабрабыт“)
Development Bank of the Republic of
Belarus

Skolos ir
kapitalo
apribojimai
X
X
X

Turto
įšaldymas

Pašalinimas iš
SWIFT

Vertybinio popierių ir
pinigų rinkos
priemones ribojimai

Rezervų ir
turto
šaldymas

Euro
banknotų
apribojimai

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
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