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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000060/2020
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

Předmět: Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi

Extrateritoriální účinky právních předpisů třetí země mohou mít přímý dopad na hospodářské subjekty 
EU zapojené do legálního mezinárodního obchodu. EU se zavázala, že zajistí, aby tyto subjekty 
mohly svobodně provozovat své podnikání v EU i jinde v souladu s mezinárodními, unijními a 
vnitrostátními právními předpisy.

1. Komise ve svém sdělení ze dne 30. dubna 20191 uvedla, že by EU měla využívat svého 
ekonomického vlivu k posílení svých kapacit v oblasti sankcí. Jakým způsobem zlepší Komise 
stávající nástroje a jak se lépe vybaví proti extrateritoriálním účinkům jednostranných sankcí?

2. Je iniciativa týkající se posílení evropské hospodářské a finanční suverenity pro EU stále 
prioritou, vzhledem k tomu, že lhůta pro revidovaný pracovní program Komise pro rok 2020 
navazující na koronavirovou krizi2 byla posunuta dopředu?

3. USA nesouhlasí se stavbou plynovodu Nord Stream 2 a uvalily sankce na společnosti kladoucí 
potrubí. Jak Komise na tento protizákonný krok odpoví? Jaké kroky Komise podniká s cílem řešit 
tuto otázku s příslušnými americkými orgány a chránit zájmy občanů a společností EU?

4. INSTEX je zvláštní účelový mechanismus, jehož cílem je umožnit společnostem z EU legitimně 
podnikat v Íránu v souladu se společným komplexním akčním plánem (JCPOA), jenž byl 
schválen Radou bezpečnosti OSN. Jak Komise ve spolupráci s členskými státy zvýší účinnost 
tohoto nástroje?

5. Jakým způsobem řeší Komise důsledky aktivace hlavy III a IV Helms-Burtonova zákona z roku 
1996?

6. Vzhledem k tomu, že za provádění blokovacího nařízení odpovídají členské státy, jakým 
způsobem zajišťuje Komise koordinovaný přístup na úrovni EU, aby mohly hospodářské subjekty 
z EU získat náhradu škody a právní předpisy třetích zemí neměly přednost před pravidly a 
rozhodnutími EU? Kdy můžeme očekávat nový legislativní návrh, který toto nařízení nahradí?

Předložení: 25/09/2020

Platná do: 26/12/2020

1 Sdělení Komise ze dne 30. dubna 2019 nazvané „Evropa v květnu 2019: příprava na jednotnější, silnější a 
demokratičtější Unii ve stále nejistějším světě“ (COM(2019)0218).

2 Sdělení Komise ze dne 29. ledna 2020 nazvané „Pracovní program Komise na rok 2020 – Unie, která si 
klade vyšší cíle“ (COM(2020)0037) a jeho příloha a sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané 
„Upravený pracovní program Komise na rok 2020“ a jeho příloha (COM(2020)0440).


