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Udkast 

Ofte stillede spørgsmål om EU's restriktive foranstaltninger 

 

1. Hvor finder jeg de officielle udgaver af Rådets afgørelser og forordninger 

om sanktioner? 

Den Europæiske Unions Tidende er den eneste juridisk bindende officielle kilde til gældende 

retsakter i EU. Du finder EU-Tidende her http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html eller på 

http://eur-lex.europa.eu/. 

Afgørelser og forordninger om restriktive foranstaltninger finder du lettest på EU-Tidendes 

hjemmeside, hvis du kender publikationsåret og dokumentnummeret. Så kan du finde 

dokumentet med en enkel søgning. Du kan også bruge den avancerede søgemulighed, 

afhængigt af hvilke oplysninger du har. 

Hvis du ved, hvilken sanktionsordning du er interesseret i, men ikke har nummeret på 

retsakten, kan du lede efter den i listen over retsakter på EU-Udenrigstjenestens 

hjemmeside (se spørgsmål 4). Der kan du finde nummeret på retsakten og lave en enkel 

søgning på EU-Tidendes hjemmeside.  

2. Hvor finder jeg en konsolideret udgave af den afgørelse eller forordning, 

jeg er interesseret i? 
 
EU-Tidende indeholder konsoliderede udgaver af de retsakter, der offentliggøres. Bemærk, 
at i modsætning til selve retsakterne er de konsoliderede udgaver ikke juridisk bindende og 
kun udarbejdet til orientering. 

 
Du finder de konsoliderede udgaver på EU-Tidendes hjemmeside:  http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html eller http://eur-lex.europa.eu/. Oplysningerne om 
dokumentet indeholder en mulighed for at se den bibliografiske note. Hvis der foreligger 
konsoliderede udgaver, kan de findes her.  

 
Bemærk, at de konsoliderede udgaver ikke altid er opdateret med de allerseneste ændringer 
af retsakten. I så fald er du nødt til at tage højde for de ændringer, der er offentliggjort efter 
datoen for konsolideringen af retsakten, for at få et fuldt overblik over den pågældende 
retsakts aktuelle status. 
 

3. Hvor finder jeg generelle oplysninger om EU's restriktive 

foranstaltninger? 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
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Du finder generelle oplysninger om EU's restriktive foranstaltninger på denne webside 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Siden indeholder også en samlet 

præsentation af EU's sanktioner: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf. 

4. Hvor finder jeg en liste over EU's restriktive foranstaltninger? 

Går du ind på http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, finder du en 

redigeret liste over gældende restriktive foranstaltninger, opdelt efter land. Listen opdateres 

regelmæssigt, når retsakterne bliver ændret. 

Du skal dog være opmærksom på, at dette dokument kun udarbejdes til orientering. Den 
Europæiske Unions Tidende er den eneste juridisk bindende officielle kilde til gældende 
retsakter i EU (se spørgsmål 1).  
 

5. Hvordan finder jeg generelle oplysninger om gennemførelsen af EU's 

restriktive foranstaltninger? 
 
Yderligere oplysninger om gennemførelsen af restriktive foranstaltninger finder du i 
retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive foranstaltninger  
(sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf) eller EU's bedste 
praksis for effektiv gennemførelse af restriktive  
foranstaltninger (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-
re01.en08.pdf).  
Se også de nye elementer om begreberne ejerskab og kontrol og tilrådighedsstillelse af 
pengemidler eller økonomiske ressourcer 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Du kan også finde yderligere oplysninger på websitet for den kompetente myndighed i dit 
hjemland, som er angivet på de websites, der er nævnt i forordningerne om EU's restriktive 
foranstaltninger (se spørgsmål 9). 

 

6. Hvor finder jeg en liste over personer og enheder, som er underlagt 

finansielle restriktive foranstaltninger, f.eks. indefrysning af aktiver? 
 

Den konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er pålagt finansielle 
sanktioner i EU kan downloades her: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-
list_en.htm. Du får en meddelelse til daglig brug ved klikke på linket her: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l 
Hvis du nærer tvivl om en person, gruppe eller enhed på listen, bedes du gå til den 
kompetente myndighed i dit hjemland, som er angivet på de websites, der er nævnt i de 
relevante forordninger. De vil i givet fald kontakte de relevante EU-institutioner eller -
tjenestegrene. 
 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
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Forskellige andre oplysninger, der er relevante for retsakterne om sanktioner, finder du i den 
bibliografiske note i EU-Tidende, herunder oplysninger om domme afsagt af europæiske 
domstole.  
 

7. Kan jeg få regelmæssige automatiske opdateringer om restriktive 

foranstaltninger? 
 
Du kan abonnere på RSS-feeds på websitet EUR-Lex: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html. Når du har logget på, i) klikker du på "avanceret søgning" og 
laver en søgning, f.eks. på alle forordninger med ordene "restriktive foranstaltninger" kun i 
titlen; ii) klik på "opret i mine RSS-feeds" oven over søgeresultaterne, og iii) klik "gem" for at 
oprette dit feed. På hjælpesiderne kan du læse mere om, hvordan du opretter dine egne 
RSS-feeds: http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Du kan dog ikke få opdateringerne pr. e-mail.  

8. Kan jeg eksportere/importere [dette produkt] fra [dette land]? 

Først bør du undersøge, om der gælder restriktive foranstaltninger for det pågældende land 

(se spørgsmål 4). 

Hvis det er tilfældet, skal du tjekke, om produktet står på listen over forbudte varer i 

bilagene til forordningen. I tvivlstilfælde kan den kompetente myndighed i den pågældende 

medlemsstat, som du finder på de websites, der er nævnt i den relevante forordning, oplyse 

dig, om eksport/import af bestemte varer er tilladt, eller give dig en tilladelse til at 

eksportere/importere varerne, hvis den gældende lovgivning tillader det.  

For at få en tilladelse til at eksportere/importere en vare, der er omfattet af et specifikt krav 

om tilladelse på grund af restriktive foranstaltninger, skal du kontakte den kompetente 

myndighed i det land, du driver virksomhed fra, jf. bilagene i de relevante forordninger (se 

spørgsmål 9). 

Du bør også tjekke, om produktet er omfattet af våbenembargoen. Det gør du ved at 

kontrollere fortegnelsen over varer på den fælles liste over militært udstyr. Den fælles liste 

over militært udstyr opdateres hvert år. Den seneste udgave finder du her: 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:DA:PDF). 

Du skal også tjekke, om produktet står på listen over varer med dobbelt anvendelse. Den 

finder du i forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel 

af produkter med dobbelt anvendelse (civil og militær). Den seneste konsoliderede udgave 

af forordningen finder du her: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF. 

Derudover skal du sikre dig, at personer, grupper eller enheder, du handler med, ikke står på 

en liste, eller at din transaktion ikke vil gavne dem direkte eller indirekte. Du finder 

yderligere oplysninger om indirekte forsyning med pengemidler eller økonomiske ressourcer 

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:DA:PDF
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og begreberne ejerskab og kontrol i følgende dokument 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Du kan også finde yderligere oplysninger på websitet for den kompetente myndighed i dit 

hjemland, som er angivet på de websites, der er nævnt i de relevante forordninger (se 

spørgsmål 9). 

9. Hvordan kan jeg kontakte den kompetente myndighed i mit hjemland? 

EU-landenes kompetente myndigheder er angivet på de websites, der er nævnt i de 

relevante forordninger om restriktive foranstaltninger. 

10. Hvordan kan jeg kontakte de tjenestegrene i Kommissionen, der er 

ansvarlige for restriktive foranstaltninger? 

Du kan kontakte de tjenestegrene i Kommissionen, der er ansvarlige for restriktive 

foranstaltninger, på denne mailadresse: relex-sanctions@ec.europa.eu.  

11. Kan jeg handle med/modtage penge fra/stille pengemidler eller 

økonomiske ressources til rådighed for [denne person/gruppe/enhed]? 

Vi opfordrer dig til at tjekke de konsoliderede lister over personer, grupper og enheder, som 

er underlagt finansielle sanktioner i EU: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-

list_en.htm. Du får en meddelelse til daglig brug ved klikke på linket her: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l . Se også spørgsmål 6. 

Du skal sikre dig, at personer, grupper eller enheder, du handler med, ikke står på en liste, og 

at din transaktion ikke vil gavne dem direkte eller indirekte. Du finder yderligere oplysninger 

om indirekte forsyning med pengemidler eller økonomiske ressourcer og begreberne 

ejerskab og kontrol i følgende dokument:  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Hvis du nærer tvivl om en person, gruppe eller enhed på en liste, bedes du gå til den 

kompetente myndighed i dit hjemland, som er angivet på de websites, der er nævnt i bilagene 

til de relevante forordninger. De vil i givet fald kontakte de relevante EU-institutioner eller -

tjenestegrene. 
 

12. Retten har annulleret opførelsen af [denne person/gruppe/enhed] på 

listen. Navnet på [denne person/gruppe/enhed] er dog stadig opført på den 

konsoliderede liste over personer, grupper og enheder, der er underlagt 

EU's finansielle sanktioner. Gælder de restriktive foranstaltninger over for 

[denne person/gruppe/enhed] stadig? 

 
Annulleringen af retsakterne med restriktive foranstaltninger over for en 

person/gruppe/enhed træder ikke i kraft umiddelbart efter Rettens domsafsigelse. 

Virkningerne af retsakter, som er annulleret i første instans af Retten, fortsætter indtil 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
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appelfristens udløb (to måneder og ti dage efter forkyndelsen af dommen). I dette tidsrum 

kan Rådet, eller eventuelt Kommission, afhjælpe de konstaterede overtrædelser ved at 

vedtage nye restriktive foranstaltninger over for de pågældende personer og enheder. 

Alternativt kan Rådet, eller eventuelt Kommissionen, indgive appel. I så fald gælder listerne 

fortsat fuldt ud, indtil appellen er afgjort. Efter de to måneder og ti dage vil de restriktive 

foranstaltninger over for [denne person/gruppe/enhed] enten udløbe eller fortsat gælde 

fuldt ud, afhængigt af om Rådet, eller eventuelt Kommissionen eller andre aktører, beslutter 

at træffe nogle af de ovennævnte foranstaltninger. 

13. Jeg ved, at [denne person/gruppe/enhed] overtræder EU's restriktive 

foranstaltninger. Hvad skal jeg gøre? 

Kontakt den kompetente myndighed i det pågældende EU-land (angivet på de websites, der 

er nævnt i de relevante forordninger, se spørgsmål 9). Du kan også henvende dig til 

Kommissionen (se spørgsmål 10), som så vil kontakte den relevante kompetente myndighed.  

 


