Status for Rusland-sanktionerne
Her følger en kort status om den del af sanktionerne mod Rusland samt Krim og Sevastopol, som
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndighed for.
•

Krim og Sevastopol. Som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol har EU
vedtaget en række sanktioner i forhold til området. EU har forbudt import af varer fra Krim og
Sevastopol, indført et forbud mod udenlandske investeringer og turismeaktiviteter, herunder søfart,
samt et eksportforbud mod varer, teknologi og tjenesteydelser i transport-, telekommunikations- og
energisektoren og i sektoren for udnyttelse for olie, gas og mineraler. Den 20. juni 2018 besluttede
EU at forlænge sanktionerne mod Krim og Sevastopol til den 23. juni 2020.

•

Indefrysning. I alt 161 personer og 38 entiteter og organer omfattet af indefrysning som følge af
sanktionerne mod Rusland samt Krim og Sevastopol. EU’s samlede liste over indfrosne personer
og enheder og organer kan findes her.

•

Forbud mod eksport af dual-use produkter til militært brug og til visse russiske
virksomheder. Hvis slutbrugeren er det russiske militær, anses alle dual-use produkter og teknologi for at være til militært brug og dermed forbudte at udføre. Udførsel af dual-use produkter
til virksomheder opført på bilag IV til forordningen er også forbudt. Der vil fortsat kunne gives
tilladelse til eksport af dual-use produkter til civilt brug i Rusland.

•

Tilladelsesordning til produkter, der kan anvendes i den russiske oliesektor. Eksport af
produkter opført i bilag II til Rusland-forordningen er forbudt, hvis der er grund til at tro, at
produkterne skal anvendes til projekter, der vedrører efterforskning og produktion af olie i vand
med en dybde på over 150 m., efterforskning og produktion af olie i offshore-området nord for
Polarcirklen eller projekter, der har potentiale til at producere olie fra ressourcer, der befinder sig i
skiferformationer. Virksomheder, der ønsker at eksportere produkter opført på bilag II til Ruslandforordningen, skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til eksporten.

EU-Kommissionen har offentliggjort en vejledende note "Guidance Note" (engelsk) om fortolkning af nogle
af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 833/2014 om sanktionerne mod Rusland med senere
ændringer.
EU har besluttet at forlænge sanktionerne mod Rusland med seks måneder, så de nu gælder indtil den 31.
juli 2020.
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