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Spørgsmål nr. S 343 fra Rune Lund (EL) til udenrigsministeren:

”Vil udenrigsministeren bruge sin vetoret i EU for at forhindre, at våbenembargoen 
mod Kina bliver ophævet?” 
 
Svar:
Våbenembargoen over for Kina er den eneste tilbageværende del af de sanktioner, som EU 
indførte under indtryk af begivenhederne på Tiananmen Pladsen i 1989, og omfatter eksport af 
våben og ammunition. Våbenembargoen var en integreret del af den erklæring om Kina, som 
Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Madrid d. 26. – 27. juni 1989. Embargoen er 
implementeret nationalt af medlemsstaterne. 
 
Det Europæiske Råd besluttede på sit møde den 12. december 2003 at bede Rådet om at tage 
EU’s våbenembargo mod Kina op til fornyet overvejelse. På Rådsmødet (almindelige 
anliggender og eksterne forbindelser) den 26.-27. januar, 26.-27. april, 11.-12. oktober, 22.-23. 
november samt 13.-14. december 2004 var der foreløbige drøftelser af spørgsmålet om 
våbenembargoen. På mødet i Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2004 bekræftedes 
”den politiske vilje til fortsat at arbejde henimod en ophævelse af våbenembargoen. Det 
opfordrede det næste formandskab til at afslutte det allerede langt fremskredne arbejde, så der 
kan træffes en afgørelse” .   
 
Fra dansk side har man i drøftelserne om våbenembargoen lagt vægt på, at 1) Kina skaber 
fremskridt på menneskerettighedsområdet, herunder forøget samarbejde med EU indenfor 
rammerne af Det Strategiske Partnerskab; samt at 2) EU’s adfærdskodeks for våbeneksport 
styrkes, så der ikke sker en destabiliserende eksport af våben og højteknologi til Kina. Også 
hensynet til situationen i Taiwan Strædet samt det transatlantiske forhold er vigtige elementer 
for beslutningsgrundlaget. Fra dansk side lægges vægt på, at arbejdet med styrkelse af EU’s 
adfærdskodeks, først og fremmest den særlige ’tool box,’ er afsluttet, når beslutning om 
ophævelse af embargoen træffes. 
 
Sagen har været forelagt Europaudvalget til orientering ved en række lejligheder og blev den 18. 
marts d.å. forelagt som forhandlingsoplæg. I tilslutning til ovenstående har Udenrigspolitisk 
Nævn den 29. januar, 1. marts og 19. august 2004 samt den 17. marts d.å. drøftet sagen. Sagen 
har endvidere været drøftet i Folketinget den 31. marts 2004. F 47 danner rammerne for 
regeringens deltagelse i drøftelserne.   


