EUROPOS SĄJUNGOS

~INFORMACIJOS SUVESTINĖ~
Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos
specialios priemonės kovojant su terorizmu,
ES sąrašas
2008 m. vasario 6 d.
ES pirmą kartą patvirtino ribojančias priemones, taikomas asmenims ir subjektams,
dalyvaujantiems teroro aktuose, 2001 m. gruodžio mėn., po tų metų rugsėjo 11 d. įvykdytų teroro
aktų. ES sąrašas buvo sudarytas siekiant įgyvendinti JTST Rezoliucijoje 1373 (2001), kuri buvo
priimta pagal JT Chartijos VII skyrių. Šiuo tikslu ES priėmė Tarybos bendrąją poziciją
2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir
subjektams siekiant kovoti su terorizmu.
Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP nustatomi teroro aktuose dalyvaujančių asmenų, grupių ar
subjektų įtraukimo į sąrašus kriterijai ir apibrėžiami veiksmai, kurie laikomi teroro aktais.
Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001 numatoma įšaldyti atitinkamiems asmenims, grupėms ir
subjektams priklausančias lėšas, kitą finansinį turtą ir ekonominius išteklius. Be to, jame nustatoma,
kad jiems neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir
ekonominiais ištekliais. Jame taip pat numatomos išimtys humanitariniais tikslais, sudarančios
sąlygas naudoti lėšas tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, mokėjimams už maisto produktus,
vaistus ar mokesčius už teisines paslaugas.
Visiems asmenims, grupės ir subjektams, įtrauktiems į Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP priede
pateikiamą sąrašą su vėlesniais pakeitimais, taikomos sustiprintos priemonės, susijusios su policijos
ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose pagal Europos Sąjungos sutartį. Be to, šiems
asmenims, grupėms ir subjektams, kurie taip pat įtraukti į Tarybos reglamente (EB) Nr. 2580/2001
pateikiamą sąrašą, taikomas jų lėšų įšaldymas, kurį vykdo Europos bendrija.
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ES sąrašas yra atskirtas nuo ES režimo, įgyvendinančio JT Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1390
(2002) dėl asmenų ir subjektų, susijusių su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, lėšų
įšaldymo (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002).
Įtraukimo į sąrašą kriterijai
Bendroji pozicija 2001/931/BUSP taikoma asmenims, grupėms ir subjektams, dalyvaujantiems
teroro aktuose, kompetentingai institucijai priėmus sprendimą atitinkamo asmens, grupės ar
subjekto atžvilgiu.
Toks sprendimas gali būti susijęs su tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo dėl teroro akto,
pasikėsinimo jį įvykdyti ar palankių sąlygų tokiam aktui sudarymo remiantis rimtais ir patikimais
įrodymais ar įkalčiais, pradėjimu ar tokio akto pasmerkimu.
Kompetentinga institucija yra teisminė institucija arba, tais atvejais, kai teisminės institucijos neturi
kompetencijos šioje srityje, atitinkama kompetentinga institucija.
Teroro akto sąvokos apibrėžtis pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP
Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta „teroro akto“ reikšmė:
„Teroro aktas“ – tyčinė veika, kuri, atsižvelgiant į jos pobūdį ir kontekstą, gali padaryti didelės
žalos valstybei ar tarptautinei organizacijai ir kuri pagal nacionalinę teisę apibrėžiama kaip
nusikaltimas. Tai yra:
•
•
•
•
•
•
•

pasikėsinimai į asmens gyvybę, galintys sukelti mirtį;
pasikėsinimai į asmens fizinę neliečiamybę;
žmogaus pagrobimas arba laikymas įkaitu;
didelio masto vyriausybinio ar visuomeninio pastato, transporto sistemos, infrastruktūros
objekto naikinimas;
orlaivių, laivų ar kitų viešojo ar krovininio transporto priemonių užgrobimas;
ginklų, sprogmenų arba branduolinio, biologinio ar cheminio ginklo gaminimas, laikymas,
įgijimas, gabenimas, tiekimas ar naudojimas;
dalyvavimas teroristinės grupės veikloje, įskaitant informacijos ar materialinių išteklių
tiekimą, arba jos veiklos finansavimas, žinant, kad tokiu dalyvavimu prisidedama prie
grupės nusikalstamos veiklos.

Kad tokie aktai būtų laikomi teroro aktais, jie turi būti atlikti siekiant labai įbauginti gyventojus,
neteisėtai priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokius nors veiksmus ar susilaikyti
nuo jų, arba stipriai destabilizuoti ar sunaikinti valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindines
politines, konstitucines, ekonomines ar socialines struktūras.
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Procedūra
Pirmąjį 2007 m. pusmetį Taryba atliko išsamią procedūrų, pagal kurias asmenys, grupės ir subjektai
įtraukiami į sąrašą ir išbraukiami iš jo pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 2580/2001, peržiūrą ir jas konsolidavo.
Atlikus šią peržiūrą buvo susitarta dėl konkrečių patobulinimų siekiant nustatyti aiškesnę ir
skaidresnę procedūrą. Pagrindiniai taikytinos procedūros elementai išdėstyti toliau.
Buvo įsteigta nauja darbo grupė – Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių
taikymo kovojant su terorizmu įgyvendinimo darbo grupė (Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP
įgyvendinimo darbo grupė), kuriai pavesta nagrinėti pasiūlymus dėl asmenų, grupių ir subjektų
įtraukimo į sąrašą bei išbraukimo iš jo ir organizuoti pasirengimą reguliarioms Tarybos
atliekamoms sąrašo peržiūroms, kaip numatyta Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio
6 dalyje. Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupė pakeičia valstybių narių
neoficialių konsultacijų mechanizmą, kuris buvo taikomas nuo 2001 m.
Asmenys, grupės ir subjektai gali būti įtraukti į sąrašą remiantis valstybių narių ar trečiųjų valstybių
pateiktais pasiūlymais. Teikiant pasiūlymus dėl įtraukimo į sąrašus turi būti pateikta visa
pagrindžianti susijusi informacija. Ši informacija išplatinama valstybių narių delegacijoms
diskusijoms Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupės posėdyje.
Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupė nagrinėja ir vertina informaciją
siekdama įtraukti į sąrašą ir išbraukti iš jo asmenis, grupes ir subjektus ir įvertinti, ar informacija
atitinka Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP išdėstytus kriterijus. Tuomet ji parengia
rekomendacijas dėl įtraukimo į sąrašą ir išbraukimo iš jo, kurios turi būti atspindėtos atitinkamuose
teisiniuose dokumentuose, kuriuos priims Taryba ir kurie bus skelbiami Oficialiajame leidinyje.
Tinkamai užtikrinamas nagrinėjimo Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo
grupėje konfidencialumas.
Motyvų pareiškimas
Dėl kiekvieno asmens, grupės ar subjekto, kuriems taikomos ribojančios priemonės pagal Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 2580/2001, Taryba pateikia motyvų pareiškimą, kuris yra pakankamai
išsamus, kad į sąrašą įtrauktas asmuo, grupė ar subjektas suprastų jų įtraukimo į sąrašą priežastis, o
Bendrijos teismai galėtų naudotis savo galiomis peržiūros srityje, jeigu pateikiamas oficialus
skundas dėl įtraukimo į sąrašą.
Motyvų pareiškime aiškiai parodoma, kaip atitinkami Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP
nustatyti kriterijai. Jis pradedamas pareiškimu, kad atitinkamas asmuo, grupė ar subjektas dalyvavo
teroro aktuose. Tokį pareiškimą sudaro šie konkretūs elementai:
•

įvykdyti teroro aktai pagal atitinkamas Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP nuostatas;
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•
•

kompetentingos institucijos, kuri priėmė sprendimą dėl atitinkamo asmens, grupės ar
subjekto, pobūdis arba identifikavimas;
sprendimo, priimto pagal atitinkamas Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP nuostatas, rūšis.

Pranešimas
Tarybai priėmus sprendimą dėl įtraukimo į sąrašą, Tarybos sekretoriatas informuoja kiekvieną
asmenį, grupę ar subjektą, kuriam taikomos ribojančios priemonės pagal Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 2580/2001, nusiųsdamas jam pranešimo laišką, jei tai praktiškai įmanoma. Šį laišką sudaro
tokios dalys:
•
•
•
•
•
•

patvirtintos ribojančios priemonės aprašymas;
galimų išimčių humanitariniais tikslais paminėjimas;
Tarybos motyvų pareiškimas dėl įtraukimo į sąrašą;
nuoroda, kad asmuo, grupė ar subjektas gali nusiųsti Tarybai dokumentaciją, su
patvirtinamaisiais dokumentais, prašydamas iš naujo išnagrinėti jų įtraukimą į sąrašą;
nuoroda, kad laikantis EB sutarties galima pateikti skundą Pirmosios instancijos teismui;
prašymas į sąrašą įtrauktam asmeniui, grupei ar subjektui duoti sutikimą, kad visuomenei
būtų sudaryta galimybė susipažinti su motyvų pareiškimu.

Be to, Oficialiajame leidinyje paskelbiamas pranešimas, kuriuo asmenys, grupės ir subjektai,
kuriems taikomos ribojančios priemonės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001,
informuojami apie šias sudedamąsias dalis.
Šiuo pranešimu taip pat informuojami asmenys, grupės ir subjektai, kurių adresas nėra žinomas,
apie galimybę gauti su jais susijusį Tarybos motyvų pareiškimą.
Peržiūros procedūra
Taryba šį sąrašą peržiūri reguliariai ir ne rečiau kaip kas šešis mėnesius.
Valstybės narės informuoja viena kitą apie naujus su sąrašais susijusius faktus ir pokyčius.
Pranešimo laišku atitinkami asmenys, grupės ir subjektai yra kviečiami pareikšti savo nuomonę.
Šios peržiūros tikslais Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupė nuodugniai
įvertina, ar vis dar tinkamos kiekvieno įtraukimo į sąrašą priežastys. Ji atsižvelgia į visas susijusias
aplinkybes, įskaitant informaciją apie asmens, grupės ar subjekto dalyvavimą teroro aktuose
praeityje, dabartinį grupės ar subjekto statusą ir numanomus asmens, grupės ar subjekto ketinimus
ateityje.
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Atlikus šį įvertinimą, Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo grupė parengia
rekomendacijas, į kurias turi būti atsižvelgta rengiant būtinus Tarybos priimamus teisinius
dokumentus. Šiuose teisiniuose dokumentuose pateikiami nauji asmenų, grupių ir subjektų sąrašai ir
jie skelbiami Oficialiajame leidinyje. Atitinkami asmenys, grupės ir subjektai yra informuojami
apie peržiūros rezultatus nauju pranešimo laišku.
Taryba ne tik atlieka reguliarią peržiūrą, bet ir neatsižvelgdama į ją gali bet kuriuo metu priimti
sprendimą dėl asmenų, grupių ir subjektų įtraukimo į sąrašą arba išbraukimo iš jo.
Išbraukimas iš sąrašo
Prašymą išbraukti ši sąrašo gali pateikti ne tik į sąrašą įtraukti asmenys, grupės ar subjektai, bet ir
valstybė narė arba trečioji valstybė, kuri iš pradžių pasiūlė asmenį, grupę ar subjektą įtraukti į
sąrašą. Visi prašymai išbraukti iš sąrašo Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP įgyvendinimo darbo
grupėje aptariami prioritetine tvarka.
Iš sąrašo išbraukiama, kai nebeatitinkama kriterijų įtraukti į sąrašą, kurie nurodyti Bendrojoje
pozicijoje 2001/931/BUSP. Iš sąrašo taip pat gali būti išbraukiama kitais atvejais, pvz., į sąrašą
įtraukto asmens mirties ar į sąrašą įtraukto subjekto likvidavimo atveju.
Kadangi Taryba reguliariai atlieka peržiūrą, nuo 2002 m. iš sąrašo buvo išbraukta 10 asmenų ir 5
grupės bei subjektai.
Dabartinis sąrašas
Naujas sąrašas buvo paskelbtas 2007 m. gruodžio 22 d. (OL L 340, p. 190). Į šį sąrašą įtraukti
54 asmenys ir 48 grupės bei subjektai. Iš jų 35 asmenims ir 30 grupių bei subjektų taikomos
ribojančios priemonės (lėšų įšaldymas) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001.
Kad tai būtų atspindėta, Oficialiajame leidinyje paskelbti du teisiniai dokumentai: Bendroji pozicija,
atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP, kurioje išvardyti visi su teroro aktais susiję
asmenys, grupės ir subjektai, kuriems taikoma pastaroji Bendroji pozicija, ir remiantis Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 2580/2001 priimtas Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma, kuriems
asmenims, grupėms ar subjektams, išvardytiems Bendrosios pozicijos sąraše, taip pat taikomos
tame reglamente numatytos ribojančios priemonės.
Be to, pranešimas, kurį sudaro skyriuje apie „pranešimą“ nurodytos dalys, skelbiamas Oficialiojo
leidinio C serijoje.
Tikimasi, kad naujas sąrašas bus paskelbtas 2008 m. birželio mėn., atlikus kitą reguliarią peržiūrą.
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Kokias pasirinkimo galimybes turi į sąrašą įtrauktas asmuo, grupė ar subjektas?
Į sąrašą įtraukti asmenys, grupės ir subjektai gali:
•
•
•
•

prašyti Tarybos iš naujo apsvarstyti jų atvejį, remiantis patvirtinamaisiais dokumentais;
pagal nacionalines procedūras apskųsti nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimą;
jei taikomos ribojančios priemonės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001, apskųsti
Tarybos sprendimą Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismui, laikantis Europos
bendrijos steigimo sutarties 230 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų sąlygų;
jei taikomos ribojančios priemonės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001, prašyti
išimčių humanitariniais tikslais, kad būtų patenkinti pagrindiniai poreikiai.
___________________
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