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Vad är sanktioner och hur är 
de relevanta för finansiella 
institut?

u Internationell fred och säkerhet
u FN:s säkerhetsråd – ansvarigt enligt FN-

stadgan, kap. VII
u Händelsestyrd dagordning
u Besluten bindande för FN:s medlemsstater

u Politiskt instrument med juridiska 
konsekvenser – påverka beteende



Vad är 
sanktioner forts.
u Oftast riktade sanktioner 

mot stater och ansvariga 
individer – landsituationen i 
fokus

u Rättsligt bindande (FN/EU-
autonoma)

u Sanktionskommittéer 
verkställer och granskar
u Listningar, avlistningar, 

undantag, expertpanelers 
besök/resor, rapporter och 
rekommendationer

Källa: UN/PoE Report 2018



Olika sanktionsåtgärder
u Vapenembargo
u Förbud mot handel/transport av vissa varor, 
t.ex. kol, olja, produkter med dubbla 
användningsområden, lyxprodukter
u Frysning av tillgångar 
u Rese- och transitförbud
u Undantagsmöjligheter finns

Finansinspektionen
u Tillsyn gällande efterlevnad av sanktionsförordningar 

enligt LBF
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Ex på vad en
expertpanel rapporterar
– kringående Somalia

u Sanktioner med förbud mot 
kolexport (även vapenembargo
och riktade sanktioner)

u Kol smugglas för miljontals US-
dollar 

u al-Qaida länkade al-Shabab 
u Rutt till mellanöstern via Iran
u Påstås att kolet kommer från

Ghana el Elfenbenskusten
u Implementering A och O

Källa: UN/PoE Report 2018



EU:s regelverk

u Gemensam Utrikes- och 
Säkerhetspolitik (GUSP)

u EU-MS genomför gemensamt FN-
resolutionerna – transponering av FN-
sanktionerna

u EU-MS inför även egna sanktioner (EU-
autonoma)

u Ministerrådet beslutar om EU-sanktioner 
genom ett rådsbeslut som är bindande
för MS

u Rådsbeslut genomförs i 
rådsförordningar – bindande och 
direkt tillämplig EU-rätt, bl.a. frysning av
tillgångar, handelsrestriktioner 
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Svensk sanktionslagstiftning
u Lagen (1996:95) om internationella sanktioner

u Straffbelägger direkt brott mot EU-sanktioner
uBöter eller fängelse högst fyra år
uBemyndigande för regeringen att genomföra FN:s 

sanktionsbeslut i förordning

u Aktuellt: sanktionslagsutredning - varit på remiss
u Sverige har åtminstone ett fall av fällande dom –

upptäcktes via rapport från en bank till 
Finanspolisen 
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Fällande dom
u Två ventiler som kan användas både i 

oljeraffinaderier och vid anrikning av uran
u Ventilerna stoppades på flygplats i 

Götebog. I tulldeklarationen uppgavs att 
ventilerna skulle till Förenade 
arabemiraten, men etiketterna på kollit 
visade att slutdestinationen var Iran

u En 31-åring sålde ventilerna genom ett 
handelsbolag i Lund. Hans förklaring var 
att han inte förstått att det var förbjudet 
att skicka ventilerna till Iran

u Åtalades för brott mot internationella 
sanktioner

u Dömdes 2013 till villkorlig dom och 
dagsböter 

Foto: Tullen



Brister i efterlevnaden av EU-sanktioner

Inkluderat i FI:s sanktionsbeslut 
mot Nordea 2015 (2011, 2013)

u Nordea inte screenat samtliga 
SWIFT-meddelanden mot 
sanktionslistor

u Endast två typer av 
meddelanden av ett drygt 30-
tal hade kontrollerats mot 
sanktionslistor

u Sena med att rapportera in 
frysta tillgångar till FI (2013)



Ex. på sanktioner: 
Nordkorea

u Missiluppskjutningar/kärnvapenprov vår, 
sommar och höst 2017

u Uppskjutning av interkontinental robot i 
nov 2017

u Fördömdes av FN:s säkerhetsråd
u Ytterligare nordkoreanska medborgare 

föremål för reseförbud och frysning av 
tillgångar

u Vidare skärpningar av sanktioner 

u Händelsestyrt – mest omfattande och 
långtgående av alla FN:s sanktioner



Ex. på sanktioner: Nordkorea

u Resolutioner senaste åren:
u 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 

(2017), 2375 (2017), 2397 (2017)

u Ytterligare förbud kring t ex:
uexport el import av olja, stål,
unordkoreanska investeringar el 

arbetskraft,
uandra varor som textilier, jordbruksvaror, 

fartyg, försäkring, fisk etc etc.
u Ytterligare listade indvider (>70) och 

enheter (>50)



Ex. på 
sanktioner: 
Nordkorea

Kommitté – Implementering A och O

• Implementeringsrapporteringen från MS

Expertpanel – rapportering – konsensus

• Årsrapport – diskuteras i kommittén
• Baseras på uppgifter om inrapporterade misstänkta

aktiviteter och svar på frågor som panelen ställt till MS, 
företag etc

• Uppgifter om militärt samarbete, export trots sanktioner, 
fartyg med förbjuden last etc etc

Humanitärt undantag – precist språkbruk för att 
undvika oönskade effekter av sanktionerna



Ansvariga mydigheter i Sverige

u Migrationsverket – reserestriktioner och uppehålls-
och arbetstillstånd

u Inspektionen för strategiska produkter (ISP) –
vapenembargo

u ISP eller Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) –
produkter med dubbla användningsområden

u Kommerskollegium – dispenser från förbud mot 
lyxvaror

u Finansinspektionen – uppgifter om frysta konton 
m.m.

u Försäkringskassan – dispenser från frysning av 
tillgångar

u Tullverket – hanterar deklarationer av last
u Relevant lärosäte eller Säkerhetspolisen -

utbildningsrestriktioner
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Utvecklingsarbete 
gällande sanktioner
u Riktlinjer och mandat (kommittéer och 

expertpaneler i FN)
u Regelbunden översyn
u Rättssäkerhet

u överklagandehänvisning (t ex EU:s 
domstolar)

u tydligare listningskriterier
u motiveringar och notifieringar
u avlistningsprocedur

u Focal Point – individer kan vända sig 
direkt till FN

u Undantag vid humanitära behov
u EU:s guidelines och Bästa praxis

AMLAC



Vad gäller –
inledande av 
affärsrelation/ 
”träff mot lista”

Om kontroll mot EU:s sanktionslista
genererar träff (manuell el 
systembaserad) ska denna
utredas

Om en blivande kund/eller 
kundens verkliga huvudman finns 
på EU:s sanktionslista får ingen 
affärsförbindelse inledas

Transaktioner får heller inte 
genomföras och kundens tillgångar 
ska omedelbart frysas

En kund (juridisk person) som ägs till 
mer än 50 %, eller kontrolleras av en 
annan juridisk person/VHM som är 
sanktionslistad, anses vara ”smittad”

Rapportera till Finanspolisen
och Finansinspektionen



Vad gäller – ”träff mot lista” forts

Utred utifrån den 
information Banken

har om kunden
(personnr., adress

etc)

Kontroll kan göras med 
Skatteverket ang vistelsetid i

Sverige och födelseort, 
namnet kan googlas osv. 

Stämmer det överens med 
informationen i
sanktionslistan?

Om kunden finns i
Banken ska kunden

”blockeras” och
tillgångarna frysas

”Blockering” 
kvarstår tills 
Banken kan

avfärda träff - eller
får den bekräftad

Om träff ej kan
avfärdas rapporterar
Banken till FIPO och

FI (om tillgångar
finns)

Var noggrann med 
att stöd finns i

förordningen för att
frysa medlen

Dokumentera
ärendet och
utredningen
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Hur förhåller sig EU till 
tredjelandsanktioner 
t ex USA (OFAC)?
u Stor mängd sanktioner utöver FN/EU-

sanktioner
u Tredjelandsanktioner som utöver 

folkrätten har en extraterritoriell effekt 
som inte är tillåten
u T ex när ett lands sanktioner mot ett annat 

inte enbart syftar till att ändra ett lands 
beteende utan flera, t ex EU-
medlemsstater

u Kan påverka EU-medlemsstater och dess 
företag som ägnar sig åt laglig handel
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Hur förhåller sig EU till 
tredjelandsanktioner 

t ex USA (OFAC)?

EU:s blockeringsförordning (aug 2018 
Iran/Kuba)
u Blockeringsförordningen är en viktig 

markering av EU mot USA:s sanktioner som 
återinfördes 2018

u Blockeringsförordningens syfte är att 
skydda EU-företag och EU-medborgare 
mot US-sanktionerna och dess negativa 
effekter

u EU erkänner inte US-sanktionerna men EU-
företag kan genom förordningen söka 
tillstånd att begära undantag från US-
sanktionerna
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Hur förhåller sig EU till tredjelandsanktioner?
Blockeringsförordningen forts.
u Liten praktisk betydelse eftersom EU-företag själva fattar sina 

affärsbeslut och bestämmer i vilka länder man vill göra affärer – just 
friheten EU värnar

u Svårt/omöjligt att genomföra betalningar även med tillåtna 
produkter

u EU-företag avvecklat verksamhet, andra ”övervintrar”

Andra åtgärder av EU/EUMS
u UK, FR, DE mfl arbetar med ”Instex”, det europeiska 

betalningssystemet för "byteshandel" med Iran (8 medlemmar idag)
u USA varnar för att Instex och de som medverkar i det kan bli 

avstängda från US finansiella system

Trend? 
u Kommande tredjelandsanktioner från andra länder? 
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