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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001509/2018 

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger) 
Artikel 130 van het Reglement 

Marietje Schaake (ALDE), Krišjānis Kariņš (PPE), Miroslav Poche (S&D), Pavel Telička (ALDE), 

Rebecca Harms (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Monica Macovei (ECR), Molly Scott Cato 

(Verts/ALE), Nils Torvalds (ALDE), Morten Helveg Petersen (ALDE), Svetoslav Hristov Malinov 

(PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Tunne Kelam (PPE), Nessa Childers (S&D), Petras 

Auštrevičius (ALDE), Hans-Olaf Henkel (ECR), Helga Trüpel (Verts/ALE), Jasenko Selimovic 

(ALDE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), Boris Zala 

(S&D), Ana Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Michaela 

Šojdrová (PPE), Milan Zver (PPE), Monika Beňová (S&D), Indrek Tarand (Verts/ALE), María 

Teresa Giménez Barbat (ALDE) en Robert Rochefort (ALDE) 

Betreft: VP/HR - Tenuitvoerlegging van sancties tegen Rusland 

In november 2017 is het Russische bedrijf EN+ geïntroduceerd op de London Stock Exchange (LSE)1.  

EN+ valt niet uitdrukkelijk onder de sanctieregeling die de EU na de illegale annexatie van de Krim 
aan Rusland heeft opgelegd. 

De eigenaar van het bedrijf is Oleg Deripaska, een nauwe zakenpartner van president Poetin en de 
directeur van Basic Element, een van de grootste industriële concerns in Rusland. Basic Element 
heeft een aandeel van 47 % in Rusal, een van de grootste aluminiumproducenten ter wereld. 

EN+ heeft aangegeven dat een deel van de middelen die het op de LSE aantrekt zullen worden 
gebruikt voor de terugbetaling van de schuld die het bedrijf heeft bij VTB, een Russische staatsbank 
die aan EU-sancties is onderworpen. 

1. Is de vv/hv ervan op de hoogte dat EN+ vorig jaar is geïntroduceerd op een Europese beurs, 
als eerste bedrijf sinds de oplegging van de EU-sancties? 

2. Wat is het standpunt van de VV/HV ten aanzien van de specifieke situatie van EN+ wat betreft 
de EU-sancties die de toegang van bepaalde Russische banken en bedrijven tot de primaire 
en secundaire kapitaalmarkten van de EU beperken, de handel in wapens verbieden en de 
toegang van Rusland tot bepaalde gevoelige technologieën en diensten die voor olieproductie 
en -exploratie kunnen worden gebruikt, beknotten? 

3. Kan de VV/HV verduidelijken of de EU-sancties in bepaalde gevallen ook indirect moeten 
worden toegepast en kan zij aangeven of dit het geval zou kunnen zijn voor EN+? 

                                                      
1  https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-

idUKKBN1D30N0 


