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Bernd Lange
for Udvalget om International Handel

Om: De handelsrelaterede eksterritoriale virkninger af tredjelandes sanktioner

De eksterritoriale virkninger af et tredjelands lovgivning kan få direkte konsekvenser for EU-
erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med lovlig international handel. EU er forpligtet til at sikre, at de 
frit kan udøve deres aktiviteter både i og uden for EU i overensstemmelse med international 
lovgivning, EU-lovgivning og national lovgivning.

1. Kommissionen anførte i sin meddelelse af 30. april 20191, at EU bør anvende sin økonomiske 
vægt til at øge sin kapacitet på sanktionsområdet. Hvordan vil Kommissionen forbedre de 
eksisterende redskaber og ruste sig bedre mod de eksterritoriale virkninger af ensidige 
sanktioner?

2. Er initiativet vedrørende styrkelse af Europas økonomiske og finansielle suverænitet stadig er en 
prioritet for EU, vel vidende at tidsfristen for Kommissionens reviderede arbejdsprogram for 2020 
efter covid-19-epidemien2 er blevet fremrykket?

3. USA har modsat sig anlæggelsen af Nord Stream 2 ved at indføre sanktioner mod de 
virksomheder, der lægger rørene. Hvordan agter Kommissionen at imødegå denne ulovlige 
handling? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at tage dette spørgsmål op med de 
relevante amerikanske myndigheder og beskytte EU-borgeres og ‑virksomheders interesser?

4. INSTEX er en mekanisme med det særlige formål at sætte EU-virksomheder i stand til at drive 
lovlig virksomhed i Iran i overensstemmelse med den fælles omfattende handlingsplan, som er 
godkendt af FN's Sikkerhedsråd. Hvordan vil Kommissionen forbedre effektiviteten af dette 
instrument i samarbejde med medlemsstaterne?

5. Hvordan imødegår Kommissionen konsekvenserne af aktiveringen af afsnit III og IV i den 
amerikanske Helms-Burton Act fra 1996?

6. Eftersom medlemsstaternes myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af statutten om 
spærring, hvordan sikrer Kommissionen så en koordineret tilgang på EU-plan, således at EU-
erhvervsdrivende kan få erstatning, og tredjelandes lovgivning ikke har forrang for EU's regler og 
afgørelser? Hvornår kan vi forvente et nyt forslag til retsakt, som skal erstatte den?
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1 Kommissionens meddelelse af 30. april 2019 med titlen "Europa i maj 2019: Forberedelse til en mere forenet, 
stærkere og mere demokratisk Union i en stadig mere usikker verden" (COM(2019)0218).

2 Kommissionens meddelelse af 29. januar 2020 med titlen "Kommissionens arbejdsprogram for 2020. En 
mere ambitiøs Union" og bilaget hertil (COM(2020)0037) og Kommissionens meddelelse af 27. maj 2020 med 
titlen "Kommissionens tilpassede arbejdsprogram for 2020" og bilaget hertil (COM(2020)0440).


