Embargá a sankcie
Naši zákazníci denne posielajú tovary do celého sveta, množstvo krajín a medzinárodných
organizácií vrátane Európskej únie však zavádza určité obmedzenia, tiež známe ako embargá,
ohľadom toho, čo môžete určitým osobám, organizáciám alebo do určitých krajín posielať.
Embargá môžu mať mnoho foriem, ale vo všeobecnosti sú zamerané na ochranu pred tým, aby
boli konkrétnym príjemcom doručené určité tovary, služby, finančné prostriedky a znalosti.
Vašou povinnosťou je skontrolovať, či odoslaním danej položky neporušujete sankčné predpisy.
Pri porušení sankčných predpisov môžeme s vami posielanými položkami naložiť rôznym
spôsobom vrátane ich likvidácie. Je možné, že vás budú vyšetrovať príslušné orgány.
Kde sa môžem dozvedieť viac?
Ak posielate tovary zo Slovenska
http://www.foreign.gov.sk/sk/europske_zalezitosti/prehlad_europske_zalezitosti
poskytuje užitočné informácie vrátane odkazov na príslušné informácie zverejnené Organizáciou
spojených národov (OSN) a Európskou úniou (EÚ). Webové stránky vlády obsahujú informácie
týkajúce sa:
- krajín, na ktoré sú uvalené sankcie
V posledných rokoch medzi ne patria krajiny uvedené nižšie. Zoznam sa však zvykne meniť, a
preto by ste mali pred odoslaním položky skontrolovať, aký je aktuálny status krajiny.
Afganistan, Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Barma (Mjanmarsko), Čína, Konžská
demokratická republika, Egypt, Eritrea, Guinejská republika (Konakry), Guinea- Bissau, Haiti, Irán,
Irak, Pobrežie slonoviny, Severná Kórea, Libanon, Libéria, Líbya, Sierra Leone, Somálsko, Južný
Sudán, Sudán, Sýria, Tunisko, a Zimbabwe.
Pre každú z týchto krajín existujú špecifické obmedzenia v prípade posielania určitých druhov
tovarov. Často ide o tovary, ktoré sa môžu využívať na vojenské alebo dvojaké účely. Ak posielate
položky do niektorej zo sankcionovaných krajín, musíte sa ubezpečiť, že je povolené dané položky
posielať.
- jednotlivci a organizácie, na ktoré sú uvalené sankcie
Vláda vedie zoznam jednotlivcov a organizácií (napr. banky, podniky verejných služieb alebo
teroristické organizácie), na ktoré sú uvalené sankcie uznané Slovenskou republikou (ktoré
zahrňujú sankcie vydané EÚ a OSN).
Vo všeobecnosti je s jednotlivcami a organizáciami „zo zoznamu“ zakázané realizovať styk, napr.
posielať im peniaze alebo tovary. Dané osoby a organizácie majú často prepojenie, alebo
pochádzajú z vyššie uvedených krajín. Môžu však mať sídlo v ľubovoľnej krajine sveta vrátane
Slovenska. Ak sa chystáte poslať nejaké položky spomínaným jednotlivcom alebo organizáciám,
mali by ste sa poradiť s odborníkom.
Zoznam uvedených jednotlivcov a organizácií nájdete na:
http://www.foreign.gov.sk/sk/europske_zalezitosti/prehlad_europske_zalezitosti
Vezmite na vedomie, že nič z vyššie uvedeného sa nedá považovať za právnu radu a
nemožno teda pokladať za kompletný opis sankčných predpisov, ktoré by sa mohli
vzťahovať na vás alebo položky, ktoré posielate.

