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Oznámení hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům 

(2022/C 145 I/01)

Evropská unie přijala několik souborů předpisů (1) proti Ruské federaci, které se týkají omezujících opatření vzhledem 
k válečné agresi Ruska vůči Ukrajině, a proti Běloruské republice, které se týkají omezujících opatření vzhledem k situaci 
v Bělorusku. Všechna uvedená opatření musí být účinně prováděna jak příslušnými orgány, tak hospodářskými subjekty 
v EU.

Tato opatření zakazují přímý nebo nepřímý dovoz nebo vývoz dotčeného zboží a zakazují vědomou i záměrnou účast na 
činnostech směřujících k obcházení těchto zákazů. Rovněž stanoví, že členské státy uplatní za porušení těchto předpisů 
sankce.

Vzhledem k riziku obcházení by hospodářské subjekty v EU měly přijmout vhodná dostupná opatření náležité kontroly, 
aby zabránily obcházení uvedených opatření

— prostřednictvím vývozu do třetích zemí, z nichž lze toto zboží snadno přesměrovat do Ruska a Běloruska; zvláštní 
pozornost je potřeba věnovat vývozu tohoto zboží do zemí Euroasijské hospodářské unie (EAHU, kterou kromě Ruské 
federace a Běloruské republiky tvoří Arménská republika, Republika Kazachstán a Kyrgyzská republika), protože zboží 
v kterémkoli členském státě EAHU je ve volném oběhu v celé EAHU,

— prostřednictvím dovozu ze třetích zemí, z nichž lze dotčené zboží snadno přesměrovat do EU, zejména pokud tyto 
země neuplatňují na dovoz z Ruska a Běloruska omezení; tak je tomu zejména v případě zboží dováženého z jiných 
zemí EAHU.

Příkladem opatření náležité péče, která by měli vývozci a dovozci přijmout, je zavést do dovozních a vývozních smluv 
ustanovení k zajištění toho, že dovážené nebo vyvážené zboží není předmětem těchto omezení. Tato ustanovení mohou 
mít například podobu prohlášení, že dodržení takového ustanovení je zásadním prvkem smlouvy, nebo smluvních 
doložek zavazujících dovozce ve třetích zemích nevyvážet dotčené zboží do Ruska nebo Běloruska a nepřeprodávat 
dotčené zboží žádnému třetímu obchodnímu partnerovi, který se nezaváže nevyvézt dotčené zboží do Ruska nebo 
Běloruska, což zakládá odpovědnost v případě, že posledně jmenovaný subjekt toto zboží do uvedených zemí zpětně 
vyveze.

Hospodářské subjekty by měly vzít v úvahu, že s cílem zabránit obcházení těchto předpisů mohou celní orgány EU 
provádět přísnější kontroly a mohou rovněž požadovat přesvědčivé důkazy o tom, že dotčené zboží není dováženo 
z Ruska a Běloruska přes třetí země nebo není přes třetí země do Ruska a Běloruska vyváženo.

(1) https://www.sanctionsmap.eu/#/main
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