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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning  

Forslaget fremsættes på baggrund af den Europæiske Unions (EU) gradvise indførelse af 

sanktioner og restriktive foranstaltninger mod Rusland siden 2014, som reaktion på den 

ulovlige annektering af halvøen Krim og efterfølgende beslutning fra Rusland om at 

anerkende de separatistkontrollerede oblaster Donetsk og Luhansk i Donbass regionen samt 

invasion af Ukraine.  

 

Det internationale samfund har som reaktion på dette fordømt Ruslands invasion af Ukraine, 

hvilket har medført en række sanktionstiltag, her iblandt af EU, der siden den 24. februar 

2022 har vedtaget en række nye forordninger med indgribende sanktioner mod Rusland samt i 

forlængelse heraf Belarus. Disse forordninger gennemføres i EU og er direkte gældende i 

EU’s medlemsstater. Da Grønland ikke er medlem af EU, er disse forordninger ikke gældende 

eller bindende for Grønland. 

 

Hvis Grønland ønsker, at sådanne sanktioner også skal være gældende og bindende for 

Grønland, må Grønland selv vedtage dem. Forslaget lægger derfor op til, at Naalakkersuisut 

bemyndiges til at vedtage sådanne sanktioner, både dem der allerede er vedtaget og dem, der 

senere hen måtte blive vedtaget. 

 

1.1. Den Europæiske Unions indførelse af sanktioner 

Den Europæiske Union (EU) har på nuværende tidspunkt indført fem pakker af økonomiske 

og individuelle sanktioner som reaktion på Ruslands aggression mod Ukraine. Disse pakker 

indeholder en række omfattende tiltag, der på forskellig vis har indvirkning på samarbejde 

samt samhandlen med Rusland inden for udvalgte sektorer.  

 

Sanktionspakke 1 blev vedtaget den 23. februar 2022 og indeholder målrettede sanktioner 

mod 338 Duma-medlemmer, som stemte for anerkendelsen af de to separatistkontrollede 

områder i Donbass.  

 

Sanktionspakke 2 blev vedtaget den 25. februar 2022 og omhandler fem områder.  For det 

første er der finansielle restriktioner, der bl.a. forbyder offentlige finansieringer eller finansiel 

bistand til handel med eller investering i Rusland, refinansiering for visse russiske private 

banker og statsejede virksomheder samt restriktioner ift. finansielle flows ind i EU. For det 

andet er der skærpede øvrige sektorsanktioner med eksportforbud mod teknologi til brug i 

olieudvinding samt fly, flydele og tjenester relateret til vedligeholdelse. For det tredje er der 

markant skærpelse af eksportrestriktioner ift. dual-use produkter, der kan anvendes både civilt 

og militært.  
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Med skærpelsen forbydes bl.a. eksport af produkter, der endnu ikke er omfattet af EU’s 

eksisterende dual-use liste inklusiv almindelig moderne teknologi som computere, sensorer, 

lasere, fremdrift og navigationsudstyr. Listen omfatter ligeledes delkomponenter og udstyr, 

som indgår i produktionen af listede produkter, såsom halvledere. For det fjerde er der 

suspendering af visumlempelser for indrejse i Schengen af russiske diplomater, embedsmænd 

og forretningsfolk. Slutteligt er der udvidelse af EU’s sanktionskriterier mod oligarker samt 

disses familiemedlemmer. 

 

Sanktionspakke 3 blev indført den 28. februar 2022 og indeholder et forbud mod transaktioner 

med den russiske centralbank samt forbud for investeringer i projekter, der er medfinansieret 

af den russiske investeringsfond. Yderligere blev syv banker afskåret fra adgang til det 

internationale finansielle netværk ’SWIFT’, og der blev indført forbud mod overførelser af 

euro-sedler til Rusland.  

 

Sanktionspakke 4 blev vedtaget den 15. marts 2022, og har til formål at isolere Rusland 

yderligere fra den globale økonomi. Dette indebærer bl.a., at flere russiske statsejede 

virksomheder har mistet al adgang til EU’s marked og fået indefrosset aktiver i EU. 

Yderligere indebærer dette, at Rusland bliver frataget handelsfordele, som landet har nydt 

godt af i kraft af sit WTO-medlemskab (som ’Most Favoured Nation’ status), samt begrænset 

Ruslands mulighed for internationale lån og finansiering gennem Verdensbanken, 

International Monetary Fund (IMF) og andre internationale finansielle institutioner.    

 

Sanktionspakke 5 blev vedtaget den 8. april 2022 og indeholder en række yderligere 

restriktive foranstaltninger, herunder et forbud fra august 2022 mod at importere kul og andre 

faste fossile brændstoffer, såfremt de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland. 

Derudover er der tillæg til eksportforbuddene samt importforbuddene, heriblandt af bl.a. træ, 

cement, fisk og spiritus. Der indføres et generelt EU-forbud mod, at russiske virksomheder 

deltager i offentlige udbud i medlemsstaterne samt en udelukkelse af enhver form for 

finansiel støtte til russiske myndigheder. Det allerede eksisterende forbud mod indskud 

udvides til også at omfatte ’crypto wallets’ og omfatter alle EU-medlemsstaternes officielle 

valutaer. 

 

Se også oversigt over EU’s sanktioner vedlagt som bilag 2, samt EU’s egen hjemmeside over 

sanktioner: www.sanctionsmap.eu. 

 

1.2. Andre landes indførelse af sanktioner 

Foruden Den Europæiske Union har også en række lande indført sanktioner mod Rusland 

m.fl. Blandt disse lande tælles USA, Canada, UK, Norge og Island. På Færøerne er der 

ligeledes et forslag til lov om indførelse af sanktioner mod Rusland m.fl. til behandling i 

Lagtinget (det færøske parlament). Forslaget forventes at blive vedtaget af Lagtinget primo 

maj 2022. 

http://www.sanctionsmap.eu/
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1.3. Formålet med forslaget 

Formålet med forslaget er at bemyndige Naalakkersuisut til at tilslutte Grønland de sanktioner 

mod Rusland m.fl., som fastsat af Den Europæiske Union (EU), De Forenede Nationer (FN) 

eller andre internationale organisationer som følge af Ruslands aggression mod Ukraine.  

 

Naalakkersuisut bemyndiges også til at tilslutte Grønland sanktioner mod Rusland m.fl., som 

vedtaget af andre lande, herunder Danmark og Færøerne. 

 

Ved tilslutningen til sanktioner har Naalakkersuisut bemyndigelse til at tilpasse sanktionerne 

de grønlandske forhold. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget  

2.1. Gældende ret  

Området er på nuværende tidspunkt ikke reguleret ved lov.  

 

2.2. Forslagets indhold 

Forslaget indfører ikke i sig selv sanktioner mod Rusland eller andre.  

 

Men forslaget bemyndiger Naalakkersuisut til at tiltræde sanktioner, som Den Europæiske 

Union (EU), De Forenede Nationer (FN) eller andre internationale organisationer har indført 

mod Rusland m.fl. Naalakkersuisut bemyndiges derudover til at tilslutte Grønland sanktioner, 

som vedtaget af andre lande, herunder Danmark og Færøerne. Naalakkersuisut har ved 

fastsættelsen af sanktioner også bemyndigelse til at tilpasse disse de grønlandske forhold. 

Forslaget giver ikke mulighed for, at Naalakkersuisut af egen drift indfører sanktioner mod 

Rusland m.fl.  

 

Forslaget bemyndiger Naalakkersuisut til at tiltræde sanktioner mod Rusland m.fl., der i tid 

går tilbage til Ruslands oprindelige aggression mod Ukraine i februar og marts 2014, der 

sluttede ved den ulovlige annektering af halvøen Krim. 

 

Forslaget bemyndiger også Naalakkersuisut til at tiltræde nye sanktioner mod Rusland m.fl., 

så længe Ruslands aggressioner mod Ukraine fortsætter. Det er på nuværende tidspunkt ikke 

muligt at sige, hvor længe disse aggressioner vil vare, eller hvordan de vil udvikle sig. 

 

Derimod indeholder forslaget ikke bemyndigelse til, at Naalakkersuisut tilslutter sig 

sanktioner ved eventuelle andre konflikter og invasioner, der måtte opstå, og som er uden 

relation til Ruslands invasion af Ukraine. 

 

Forslaget giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte, at overtrædelse af de tiltrådte 

sanktioner kan medføre foranstaltninger og konfiskation efter kriminalloven. 
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2.3. Saglige og territoriale begrænsninger af sanktioner 

Bemyndigelsen i forslaget sætter ikke saglige eller territoriale begrænsninger for, hvilke 

sanktioner Naalakkersuisut kan vedtage. Den eneste begrænsning i forslaget er, at 

sanktionerne skal være vedtaget af andre, f.eks. EU, FN, andre internationale organisationer, 

eller andre lande, og at de skal udspringe fra Ruslands aggression mod Ukraine. 

 

I henhold til lov om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) har Grønlands Selvstyre den 

lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Den bemyndigelse, som 

Naalakkersuisut får ved dette forslag, vil således være begrænset til overtagne sagsområder. 

Denne vurdering skal Naalakkersuisut foretage, før Naalakkersuisut vedtager de forskellige 

sanktioner. Derudover vil de tiltrådte sanktioner, som udgangspunkt, kun være gældende på 

grønlandsk territorie. 

 

2.4. Rådføring hos Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Inatsisartut har til opgave at behandle udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske forhold og at fremsætte de spørgsmål og bemærkninger, som disse forhold 

giver anledning til, jf. kapitel 3 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 

 

Naalakkersuisut vil således skulle rådføre sig hos Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 

forud for, at Naalakkersuisut beslutter at tiltræde sanktioner mod Rusland m.fl. 

 

2.5. Mulige krav om erstatning fra borgere og virksomheder 

Vedtagelse af sanktioner mod Rusland m.fl. sker på baggrund af Ruslands aggression og 

senere invasion af Ukraine. Naalakkersuisut betragter således hele situationen som en nødrets 

situation; en force majeure situation. Naalakkersuisut betragter sig derfor ikke 

erstatningsansvarlig for mulige tab, direkte som indirekte, der måtte opstå som følge af 

Naalakkersuisuts vedtagelse af sanktioner mod Rusland m.fl. 

 

Eventuelle spørgsmål om erstatning må indbringes for domstolene. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

Forslaget indebærer, at offentlige myndigheder skal implementere sanktioner samt 

restriktioner over for Rusland i forvaltningen af politiske initiativer eller programmer på deres 

område i en periode, indtil konflikten kommer til ophør. Implementeringen samt den 

efterfølgende opfølgning herpå vil kræve en vis administrativ indsats, samt kræve 

udarbejdelse af eventuelle bekendtgørelser om sanktionernes størrelse og restriktionernes 

omfang.  

 

Når Naalakkersuisut har fastsat samt udarbejdet bekendtgørelser om sanktionernes indgriben, 

størrelse og omfang, vil det være nødvendigt at bearbejde materialet samt rette henvendelse til 

de virksomheder og organisationer, der kommer til at blive påvirket og pålagt at overholde 

restriktioner. 
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Departementet for Fiskeri og Fangst har på nuværende tidspunkt endnu ikke modtaget nogen 

ansøgninger om fiskerilicens for 2022, hvorfor der endnu ikke er overblik over potentiel 

russisk investering på fiskeri og fangstområdet. Dette må dog antages at være svært at danne 

overblik over, idet der på nuværende tidspunkt er 900 personer og enheder på 

sanktionslisterne.  

 

Departementet for Sundhed har i samarbejde med Sundhedsledelsen, Landslægen og Allorfik 

undersøgt mulige snitflader med Rusland og Belarus, der kunne tænkes at blive berørt af 

sanktionerne mod Rusland. Sundhedsvæsnet har gennem it-leverandøren ’Fujtsu’ haft en 

mindre snitflade med en russisk underleverandør, men dette er ophørt. International Union for 

Circumpolar Health konference, som landslægeembedet skulle have deltaget i, er blevet 

aflyst. Yderligere har Departementet for Sundhed deltaget i en arbejdsgruppe, EPPR-I, under 

Arktisk Råd, hvilket er blevet stillet i bero grundet Ruslands invasion af Ukraine.  

 

Departementet for Kultur, Uddannelse, Idræt og Kirke kan oplyse, at der er sket suspendering 

af russisk deltagelse til ’Arctic Winter Games’, hvor Canada er vært i 2023. Derudover er 

forskningssamarbejdet i Arktisk Råd berørt, idet alt samarbejde, hvor der er russisk 

deltagelse, er sat i bero, herunder bl.a. International Arctic Science Committee og Forum for 

Arctic Research Operators.  

 

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked oplyser, at tiltrædelse af 

sanktionerne mod Rusland formentlig vil betyde tab på nogle arbejdspladser, og generelt kan 

krigshandlingerne i Ukraine potentielt betyde flygtninge til Grønland også. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Forslaget medfører en ændring af handelsmulighederne inden for det russiske marked. Der vil 

blive indført restriktioner i forbindelse med handel, herunder eksport og transportmuligheder, 

hvilket kan have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Det forventes, at virksomheder og organisationer sætter al eksport, handel og samarbejde med 

Rusland og det russiske marked i bero, indtil der skulle komme afklaring på eller ophør af 

konflikten.  

 

Dette kan medføre økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, da 

berostilling af eksport og handel kan medføre økonomiske tab. 

 

Her skal der tilføjes, at Rusland den 12. marts 2022 blev udelukket fra det internationale 

betalingssystem SWIFT. Dette har medført, at samhandlen med Rusland stort set allerede er 

ophørt. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  
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Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed.  

 

6. Konsekvenser for borgerne  

Forslaget kan komme til at have konsekvenser for borgerne, idet der er vedtaget en betydelig 

mængde sanktioner af EU, som kan komme til at ramme den almindelige borger også. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser  

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvordan konflikten kommer til at udvikle 

sig samt hvilke nye sanktioner, der kan indføres i fremtiden. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer mv.  

Forslaget har været i forkortet offentlig høring på Naalakkersuisuts høringsportal i perioden 

4.-12. april 2022. Grundet forslagets ekstraordinære og hastende karakter har det ikke været 

muligt at overholde den almindelige 4 ugers høringsfrist.  

 

Forslaget er derudover blevet sendt direkte til følgende:  

Selskaber: Air Greenland, Boligselskabet INI, Great Greenland, Greenland Oil Spill Respons, 

Greenland Holding, Illuut, KNI, NunaOil, Royal Arctic Line, Royal Greenland, Tusass, Visit 

Greenland, BankNordik, Grønlands Banken, Polar Seafood, Inu:IT, Comby, Permagreen. 

 

Foreninger og andre: Grønlands Erhverv, Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), 

Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK), Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK), 

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), 

Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK), Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Kalaallit 

Nunaata Radioa (KNR), Sermitsiaq AG. 

 

Se høringsnotat vedlagt som bilag 1. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Bestemmelsen fastsætter den overordnede ramme for bemyndigelsen til Naalakkersuisut.  

 

Bestemmelsen fastsætter, at bemyndigelsen kun kan anvendes til sanktioner, som følger af 

Ruslands aggression mod Ukraine, herunder Ruslands ulovlige annektering af halvøen Krim i 

2014, Ruslands anerkendelse af de separatistkontrollerede oblaster Donetsk og Luhansk i 

Donbass regionen, samt Ruslands invasion af Ukraine. Bemyndigelsen gælder, så længe som 

aggressionerne mod Ukraine består. 

 

Sanktionerne kan rette sig mod Rusland og mod Ruslands allierede og støtter i aggressioner 

mod Ukraine. For tiden er der tale om Belarus, samt de ukrainske oblaster Donetsk og 

Luhansk, som Rusland har anerkendt som selvstændige stater. 

 

Til § 2 

 

Stk. 1 og 2. 

Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler om, at Grønland tilslutter sig 

sanktioner mod Rusland m.fl., som vedtaget af Den Europæiske Union (EU), De Forenede 

Nationer (FN) eller andre internationale organisationer. 

  

Bestemmelsen bemyndiger også Naalakkersuisut til at fastsætte regler om, at Grønland 

tilslutter sig sanktioner mod Rusland m.fl., som vedtaget af andre lande, herunder Danmark 

og Færøerne.  

 

Det er dog et krav, at sanktionerne allerede er vedtaget af andre. Bestemmelsen bemyndiger 

ikke Naalakkersuisut til at indføre sanktioner af egen drift.  

 

Stk. 3. 

Ved fastsættelsen af sanktioner kan Naalakkersuisut tilpasse dem grønlandske forhold. 

 

Efter at Naalakkersuisut har fastsat sanktioner ved bekendtgørelse, vil disse sanktioner være 

umiddelbart gældende og bindende over for enhver på det grønlandske territorie. Derudover 

har Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte, at overtrædelsen af disse sanktioner kan 

medføre foranstaltninger og konfiskation efter kriminalloven. 

 

På grund af at Naalakkersuisut her tiltræder sanktioner, som andre har udfærdiget til at gælde 

andre steder end i Grønland, vil det være overvejende sandsynligt, at disse sanktioner må 

tilpasses de grønlandske forhold for at give indholdsmæssig mening og for at kunne 

håndhæves juridisk. 
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Her kan der være tale om sproglige tilpasninger, (hvor sanktionerne f.eks. henviser til EU-

medlemslande, må Grønland ”tilføjes” disse), men der kan også være tale om 

indholdsmæssige tilpasninger, som de grønlandske forhold kræver. 

 

For at sanktionerne skal kunne håndhæves over for borgeren og virksomheder mv. kræves, at 

sanktionerne er tilpas klare i deres indhold. Dvs. at det må fremstå tilpas klart, hvilke 

forpligtelser der er gældende for borgeren og virksomheder mv. 

 

Dette gør sig særligt gældende, hvis overtrædelse af sanktionerne kan sanktioneres med 

foranstaltninger og konfiskation efter kriminalloven. 

 

Til § 3 

 

Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte, at overtrædelse af fastsatte 

sanktioner kan sanktioneres med foranstaltninger efter kriminalloven. Derudover kan der også 

fastsættes bestemmelser om konfiskation efter kriminalloven. 

 

Foranstaltninger og konfiskation efter kriminalloven kan også pålægges selskaber mv. 

(juridiske personer). 

 

Bøder og konfiskation tilfalder landskassen. 

 

Til § 4 

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 
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Bilag 1  

 

Høringsnotat 

 

Formandens Departement har haft forslaget i forkortet offentlig høring på Naalakkersuisuts 

høringsportal i perioden 4.-12. april 2022. Grundet forslagets ekstraordinære og hastende 

karakter har det ikke været muligt at overholde den almindelige 4 ugers høringsfrist.  

 

Forslaget er derudover blevet sendt direkte til følgende:  

Selskaber: Air Greenland, Boligselskabet INI, Great Greenland, Greenland Oil Spill Respons, 

Greenland Holding, Illuut, KNI, NunaOil, Royal Arctic Line, Royal Greenland, Tusass, Visit 

Greenland, BankNordik, Grønlands Banken, Polar Seafood, Inu:IT, Comby, Permagreen. 

 

Foreninger og andre: Grønlands Erhverv, Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG), 

Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK), Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK), 

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), 

Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (SSK), Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Kalaallit 

Nunaata Radioa (KNR), Sermitsiaq AG. 

 

--- 

 

Følgende har afgivet høringssvar: Grønlands Erhverv og BankNordik. 

 

Derudover har følgende danske myndigheder afgiver høringssvar: Udenrigsministeriet, 

Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Grønlands Erhverv 

”Grønlands Erhverv tilslutter sig, at Naalakkersuisut får bemyndigelse til at gennemføre de 

restriktioner, der gennemgøres i EU, FN eller hvor andre lande er fælles om restriktioner 

mod Rusland. 

 

Der er en vid bemyndigelse i § 1, hvor der står ”andre”, men i bemærkningerne hertil 

begrænses bemyndigelsen til følgende: ”andre internationale organisationer, eller 

sammenslutninger af lande, som fastsætter sanktioner mod Rusland, som udspringer af 

Ruslands aggression mod Ukraine.” 

 

På den baggrund tilslutter Grønlands Erhverv sig lovforslaget i sin helhed.” 

 

Formandens Departement: 

Lovteksten er efterfølgende blevet præciseret, se den nye formulering af § 2, stk. 1 og 2. Det 

fremgår nu klart af lovteksten, hvem der skal have vedtaget de sanktioner, som 

Naalakkersuisut bemyndiges til at tilslutte Grønlands Selvstyre. 
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BankNordik 

BankNordik har ingen bemærkninger til lovforslaget. 

 

Formandens Departement: 

Formandens Departement takker for høringssvaret. 

 

Udenrigsministeriet 

Udenrigsministeriet bemærker, at EU sanktioner, modsat FN sanktioner, ikke i sig selv skaber 

forpligtelser for Grønland, og at den overordnede beslutning om at indføre sanktioner er af 

udenrigspolitisk karakter. Udenrigsministeriet bemærker ligeledes, at der med fordel kan 

anføres, at den tidsmæssige udstrækning af grønlandske sanktioner følger udløbet af EU’s 

sanktioner. 

 

Formandens Departement: 

I henhold til lov om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven) har Grønlands Selvstyre den 

lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Grønlands Selvstyre har 

således kompetence til at fastsætte, at særlige regler skal være gældende for Rusland m.fl., på 

overtagne sagsområder. Se også afsnit 2.4. om saglige og territoriale begrænsninger af 

sanktioner i de almindelige bemærkninger. 

 

Vedrørende den tidsmæssige udstrækning af eventuelle grønlandske sanktioner, så følger det 

direkte af lovteksten, at Naalakkersuisut kun bemyndiges til at tiltræde sanktioner mod 

Rusland m.fl., som andre har vedtage, dvs. internationale organisationer eller lande.  

 

Naalakkersuisuts tiltrædelse til sanktioner vil således ophøre samtidig med, at den 

internationale organisation eller land, hvis sanktioner Naalakkersuisut tiltræder, vælger at 

sætte sanktionerne ud af kraft.  

 

Juridisk set vil det også fremgå af de bekendtgørelser, som Naalakkersuisut senere kommer til 

at udmønte vedrørende tiltrædelse til sanktioner. 

 

Erhvervsministeriet 

Erhvervsministeriet bemærker, at det bør fremgå af lovforslagets bemærkninger, hvorledes 

bemyndigelsen fremsat i lovforslaget nærmere forventes udmøntet, herunder hvilke EU-

sanktioner inden for overtagne sagsområder, der forventes gennemført i Grønland ved 

bekendtgørelse. Erhvervsministertiet bemærker ligeledes, at det er ønskeligt at 

lovbemærkningerne forholder sig til, hvilke EU-sanktioner inden for ikke-overtagne 

sagsområder, som ønskes gennemført i Grønland, men som kræver lovgivning fra Danmark. 

 

Formandens Departement: 
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Der er på nuværende tidspunkt ikke fuldt overblik over, hvilke sanktioner Naalakkersuisut 

ønsker at tiltræde efterfølgende. Og før Naalakkersuisut vælger at tiltræde eventuelle 

sanktioner, skal Naalakkersuisut rådføre sig hos Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i 

Inatsisartut.  

 

Der arbejdes på højtryk på at klarlægge, hvilke sanktioner Naalakkersuisut skal tiltræde 

efterfølgende. Dette gør sig også gældende i forhold til sanktioner på ikke-overtagne 

sagsområder, hvor der kræves dansk lovgivning. 

 

Justitsministeriet 

Justitsministeriet bemærker, at der inden for Justitsministeriets ressortområde er fastsat 

sanktioner vedrørende våben, da dette er et ressortområde der falder under 

rigsmyndighederne. 

 

Formandens Departement: 

Lovforslaget er kun gældende på overtagne sagsområder. Dette skal der tages højde for, når 

der efterfølgende tiltrædes sanktioner mod Rusland m.fl. Se også afsnit 2.4. om saglige og 

territoriale begrænsninger af sanktioner i de almindelige bemærkninger. 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bemærker, at det ikke fremgår af 

bemærkningerne til lovforslaget, at Grønland har overtaget de dele af fødevare- og 

veterinærområdet, der omhandler import og eksport af ikke animalske produkter. 

 

Formandens Departement: 

Der har ikke været tid til at udarbejde en samlet oversigt over, hvordan de forskellige 

sanktioner påvirker de forskellige sagsområder i Grønland. Heller ikke på de sagsområder, der 

er overtaget delvist.  
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Bilag 2 

 

Oversigt over sanktioner vedtaget af den Europæiske Union (EU) 

(Opdateret, den 12. maj 2022) 

 

Sanktionspakke 1 af 23. februar 2022:  

 Forbud mod finansiering af den russiske regering og centralbank;  

 Indefrysning af aktiver, samhandelsforbud og indrejseforbud for 351 medlemmer af 

statsdumaen og 27 andre enheder;  

 Handelsrestriktioner mellem EU og de besatte dele af Donetsk- og Luhansk-oblasterne i 

Ukraine. 

 

Sanktionspakke 2 af 25. februar 2022:  

 Eksportforbud af dual-use varer, med visse undtagelser, samt varer der kan bidrage til 

Ruslands forsvars- og sikkerhedskapacitet. Eksportforbuddet begrænser Ruslands adgang 

til afgørende avanceret teknologi (såsom droner og software til droner, software til 

krypteringsenheder, halvledere og avanceret elektronik) og udvider listen over enheder i 

Ruslands forsvarsindustribase underlagt endnu strengere kontrol;  

 Forbud mod offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller investering i 

Rusland;  

 Eksportforbud af varer og teknologi til brug i olieraffinering, hvilket umuliggør 

opgradering af Ruslands olieraffinaderier; 

 Forbud mod reservedele og tjenesteydelser til luftfartssektoren;  

 Forbud mod en række finansielle interaktioner og transaktioner med Rusland, med russisk 

adgang til EU's kapitalmarkeder og øgede låneomkostningerne for de sanktionerede 

enheder til følge; 

 Udvidede sanktionskriterier mod oligarker samt disses familiemedlemmer; 

 Suspendering af visumlempelser for indrejse i Schengen af russiske diplomater, 

embedsmænd og forretningsfolk;  

 Designering af yderligere medlemmer af Dumaen og Rusland Sikkerhedsråd; 

 Indefrysning af aktiver for blandt andre præsident Vladimir Putin og udenrigsminister 

Sergey Lavrov. 

 

Sanktionspakke 3 af 28. februar samt 2. marts 2022:  

 Forbud mod alle transaktioner med Ruslands centralbank;  

 Overflyvningsforbud for alle russiske luftfartsselskaber; 

 Sanktionsdesignering af 26 personer (oligarker, militærfolk m.fl.) og 1 enhed.  

 Investeringsforbud mod projekter der er medfinansieret af den russiske direkte 

investeringsfond;  

 Afkobling af syv russiske banker fra SWIFT-systemet; 

 Suspendering af licensen for russiske mediekanaler RT & Sputnik; 
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 Forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af euro-sedler til Rusland; 

 Flere sanktioner mod Belarus: yderligere sektorsanktioner (inkl. trævarer, 

cementprodukter, potaske, jern og stål m.m.), håndtering af smuthuller i tidligere 

sanktioner, designering af 22 militærfolk og strammere eksportkontrol. 

 

Compliance-pakke af 9. marts 2022:  

 Afkobling af tre belarusiske banker fra SWIFT-systemet; 

 Forbud for transaktioner med Belarus’ centralbank; 

 Forbud mod tjenesteydelser omkring aktier i belarusiske statsejede enheder; 

 Finansielle begrænsninger fra Belarus til EU i form af begrænsede indskud, forbud mod 

handel med og konti til værdipapirer i euro; 

 Forbud mod levering af euro-sedler til Belarus; 

 Eksportrestriktioner på søfartsprodukter og radiokommunikationsteknologi til Rusland; 

 Omfattelse af kryptoaktiver i sektorsanktioner; 

 Designering af 14 oligarker og 146 medlemmer af Ruslands Føderationsråd. I alt er 862 

personer og 53 enheder nu sanktionsdesigneret af EU. 

 

Sanktionspakke 4 af 15. marts 2022:  

 Importforbud af færdigbehandlede stål- og jernprodukter; 

 Eksportforbud vedr. luksusvarer; 

 Forbud mod nye investeringer i den russiske energisektor; 

 Lukke for EU-markedsadgang og indefrysning af aktiver for en række russiske statsejede 

virksomheder; 

 Forbud mod kreditvurderinger af russiske kunder; 

 Tilføjelse af yderligere 15 oligarker og 9 russiske enheder til EU’s sanktionsliste; 

 Fratagelse af russiske handelsfordele i WTO og arbejde mod suspension af russisk 

medlemskab i WTO og IMF. 

 

Sanktionspakke 5 af 8. april 2022:  

 Forbud mod at importere kul og andre faste fossile brændstoffer med oprindelse i Rusland 

eller eksporteres fra Rusland (gældende fra august 2022); 

 Importforbud af træ, cement, gødningsstoffer, fisk, skaldyr og spiritus; 

 Anløbsforbud til havne i EU for fartøjer registreret under russisk flag;  

 Forbud mod alle russiske transportvirksomheder; 

 Eksportforbud rettet mod jetbrændstof, herunder bl.a. kvantecomputere og avancerede 

halvledere, højtydende elektronik, software, følsomme maskiner og transportmidler 

 Generelt EU-forbud mod, at russiske virksomheder deltager i offentlige udbud i form for 

finansiel støtte til russiske myndigheder; 

 Crypto-wallets indføres under forbud mod indskud;  

 Tilføjelse af alle EU-medlemslandenes officielle valutaer tilføjes til forbuddet mod 

eksport m.m. af pengesedler og omsættelige værdipapirer;  
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 Tilføjelse af 216 personer og 18 enheder til EU’s sanktionsliste; 

 Forbud mod alle vejtransportvirksomheder fra Belarus; 

 Forbud mod eksport m.m. af pengesedler og omsættelige værdipapirer denomineret i EUR 

samt EU-medlemsstaternes officielle valutaer til Belarus.  

 


