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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och 

                                                 
1  Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT ...)/(ännu ej offentliggjord i EUT)] och 

rådets beslut av den …. 
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av följande skäl: 

(1) Rådets förordning (EG) nr 1236/20051 antogs 2005 och trädde i kraft den 30 juli 2006. 

Som svar på uppmaningar från Europaparlamentet under 20102 och på grund av 

indikationer på att läkemedel som exporterats från unionen hade använts till dödsstraff i ett 

tredjeland, ändrades förteckningarna över  varor i bilagorna II och III till den förordningen, 

med vilka handel är förbjuden eller kontrollerad, genom kommissionens 

genomförandeförordning (EU) nr 1352/20113. Kommissionen gjorde, med hjälp av en 

expertgrupp, en bedömning av behovet av ytterligare ändringar av förordning (EG) nr 

1236/2005 och dess bilagor. I juli 2014 ändrades bilagorna II och III i enlighet med 

detta genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 775/20144. 

                                                 
1  Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan 

användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1). 
2  Europaparlamentets resolution av den 17 juni 2010 om tillämpning av rådets förordning (EG) 

nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT C 236E, 12.8.2011, s. 107). 
3  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2011 av den 20 december 2011 om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till 

dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT 

L 338, 21.12.2011, s. 31.) 
4  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 775/2014 av den 16 juli 2014 om ändring av 

rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till 

dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

(EUT L 210, 17.7.2014, s. 1.). 
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(2) Genom Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 blev Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) rättsligt bindande. Den 

definition av tortyr som används i förordning (EG) nr 1236/2005 togs över från 1984 års 

konvention mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning och är fortfarande giltig. Definitionen av ”annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning”, som inte återfinns i den konventionen, bör 

ändras för att anpassas till rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna. Det är också lämpligt att klargöra innebörden av begreppet ”lagenliga 

påföljder” i definitionerna av ”tortyr” och ”annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning”, med beaktande av ▌ unionens politik i fråga om dödsstraff. 

(3) Genom förordning (EG) nr 1236/2005 fastställdes ett system för exporttillstånd som är 

utformat för att förhindra att varor förtecknade i bilaga III till den förordningen används till 

dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.  

(4) Systemet för exporttillstånd bör inte gå utöver vad som är proportionellt. Följaktligen bör 

det inte hindra export av läkemedel som ska användas för berättigade terapeutiska 

ändamål. 
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(5) Med tanke på skillnaderna mellan dödsstraff, å ena sidan, och tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, å andra sidan, är det lämpligt att 

inrätta ett särskilt system för exporttillstånd i syfte att förhindra att vissa varor används till 

dödsstraff. Ett sådant system bör ta hänsyn till att ett antal länder har avskaffat dödsstraffet 

för alla brott och gjort ett internationellt åtagande om denna fråga. Eftersom det finns risk 

för återexport till länder som inte har gjort det, bör vissa villkor och krav införas när export 

till länder som har avskaffat dödsstraffet tillåts. Det är därför lämpligt att bevilja ett 

generellt exporttillstånd för export till de länder som har avskaffat dödsstraffet för alla 

brott och bekräftat detta avskaffande genom ett internationellt åtagande. 



 

AM\1103898SV.docx 6/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

(6) Om ett land inte har avskaffat dödsstraffet för alla brott och bekräftat detta avskaffande 

genom ett internationellt åtagande bör de behöriga myndigheterna, när de prövar en 

ansökan om exporttillstånd, kontrollera om det finns risk för att slutanvändaren i 

bestämmelselandet använder de exporterade varorna för sådan bestraffning. Lämpliga 

villkor och krav bör införas i syfte att kontrollera slutanvändarens försäljning eller 

överföring till tredje part. Om flera leveranser sker mellan samma exportör och 

slutanvändare bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att se över slutanvändarens 

status regelbundet, t.ex. var sjätte månad, i stället för varje gång ett exporttillstånd för en 

leverans beviljas, utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att i motiverade 

fall ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd i enlighet 

med artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1236/2005.  

(7) För att begränsa den administrativa bördan för exportörer bör de behöriga myndigheterna 

tillåtas bevilja en exportör ett globalt tillstånd för alla leveranser av läkemedel från 

exportören till en viss slutanvändare för en fastställd tidsperiod, i vilket specificeras, om 

det är nödvändigt, en kvantitet som motsvarar slutanvändarens normala användning av 

dessa varor. Ett sådant tillstånd skulle, i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 

1236/2005, vara giltigt i mellan ett och tre år med möjlighet till förlängning på upp till två 

år.  
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(8) Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall då en tillverkare avser 

exportera läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett 

land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och 

distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta 

lämpliga åtgärder som säkerställer att läkemedlen inte används till dödsstraff. 

(9) Förteckningen över de varor för vilka ett exporttillstånd krävs för att förhindra att 

varorna används till dödsstraff bör endast omfatta varor som har använts för dödsstraff i 

ett tredjeland som inte har avskaffat dödsstraffet och varor som ett sådant tredjeland har 

godkänt för användning till dödsstraff utan att ännu ha använt dem i detta syfte. Den 

bör inte omfatta icke-dödliga varor som inte är väsentliga för att avrätta en dömd 

person, såsom standardinredning som även kan finnas i ett avrättningsrum. 
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(10) Läkemedel som omfattas av förordning (EG) nr 1236/2005 kan komma att kontrolleras i 

enlighet med internationella konventioner om narkotika och psykotropa ämnen, till 

exempel 1971 års konvention om psykotropa ämnen. Eftersom sådana kontroller inte 

används för att förhindra att relevanta läkemedel används till dödsstraff, utan för att 

förhindra illegal narkotikahandel, bör exportkontrollerna i förordning (EG) nr 1236/2005 

användas som komplement till internationella kontroller. Medlemsstaterna bör dock 

uppmuntras att använda ett enda förfarande för att tillämpa båda kontrollsystemen. 

(11) För att begränsa den administrativa bördan för exportörer bör behöriga myndigheter tillåtas 

bevilja en exportör ett globalt tillstånd för varor förtecknade i bilaga III till förordning 

(EG) nr 1236/2005 för att förhindra att de används för tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

(12) Exportkontrollerna i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005 bör inte omfatta varor 

vars export kontrolleras i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP1, 

rådets förordning (EG) nr 428/20092 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 258/20123.  

                                                 
1  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP av den 8 december 2008 om fastställande av 

gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 

13.12.2008, s. 99). 
2  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning 

för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla 

användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1). 
3  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om 

genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, 

delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av 

exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och 

ammunition (EUT L 94, 30.3.2012, s. 1). 
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(13) I förordning (EG) nr 1236/2005 förbjuds export och import av varor som anges i bilaga 

II till den förordningen och tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådana varor. 

När sådana varor finns i ett tredjeland är det nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen 

att tillhandahålla förmedlingstjänster som avser sådana varor, eftersom de inte har något 

annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana 

förmedlingstjänster skulle syfta till att skydda den allmänna moralen och respektera 

principerna om mänsklig värdighet, som ligger till grund för de europeiska värdena, i 

den form de fastställts i fördraget om Europeiska unionen och i stadgan.  

(14) ▌Tillhandahållande av förmedlingstjänster och tillhandahållande av tekniskt bistånd som 

rör ▌ varor som anges i bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005 bör 

vara föremål för förhandstillstånd för att förhindra att förmedlingstjänsterna eller det 

tekniska biståndet bidrar till användningen av de varor som de avser för dödsstraff, ▌ 

tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ▌.  

(15) De förmedlingstjänster och det tekniska bistånd som enligt denna förordning ska vara 

föremål för förhandstillstånd bör vara de som tillhandahålls inom unionen, dvs. inom de 

territorier som omfattas av fördragens territoriella tillämpningsområde, inbegripet 

luftrum samt alla luftfartyg och fartyg inom en medlemsstats jurisdiktion. 
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(16) När tillstånd att tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga III till 

förordning (EG) nr 1236/2005 beviljas bör de behöriga myndigheterna sträva efter att 

säkerställa att det tekniska biståndet och all utbildning i användningen av sådana varor 

som ska tillhandahållas eller erbjudas i samband med det tekniska bistånd för vilket 

tillståndet begärs, tillhandahålls på ett sätt som främjar standarder för 

brottsbekämpning som respekterar mänskliga rättigheter och bidrar till att förhindra 

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

(17) Eftersom varor som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 1236/2005 inte har något 

annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning, är det lämpligt att förbjuda förmedlare 

och tillhandahållare av tekniskt bistånd att tillhandahålla tredjeländer utbildning i 

användningen av sådana varor samt förbjuda både marknadsföring av sådana varor på 

mässor eller utställningar i unionen och försäljning eller köp av reklamplats i tryckta 

medier eller på internet och reklamtid i television eller radio med koppling till sådana 

varor.  
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(18) För att förhindra att ekonomiska aktörer drar fördel av att transportera varor som 

passerar genom unionens tullområde på väg mot ett tredjeland och som är avsedda för 

dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, är det nödvändigt att förbjuda transport inom unionen av sådana varor om 

de anges i bilaga II eller, under förutsättning att den ekonomiska aktören har kunskap 

om den avsedda användningen, om de är förtecknade i bilaga III eller bilaga IIIa till 

förordning (EG) nr 1236/2005. 

(19) Det bör tydliggöras att medlemsstaterna får vidta åtgärder som begränsar 

tillhandahållandet av vissa tjänster med koppling till de varor som anges i bilaga II till 

förordning (EG) nr 1236/2005, i enlighet med tillämpliga unionsregler. 

▌ 
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(20) Tullmyndigheterna bör utbyta viss information med andra tullmyndigheter genom att 

använda tullriskhanteringssystemet i enlighet med unionens tullagstiftning, och de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1236/2005 bör utbyta 

viss information med andra behöriga myndigheter i enlighet med artikel 11 i den 

förordningen. Det är lämpligt att kräva att de behöriga myndigheterna använder ett 

säkert och krypterat system för informationsutbyte om avslag i enlighet med artikel 11 i 

förordning (EG) nr 1236/2005. Kommissionen bör i detta syfte tillhandahålla en ny 

funktion i det befintliga system som upprättats i enlighet med artikel 19.4 i förordning 

(EG) nr 428/2009. 

▌ 

(21) Det är lämpligt att klargöra att i de fall personuppgifter behandlas, ska behandling och 

utbyte av uppgifter överensstämma med tillämpliga regler om behandling och utbyte av 

personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1 och i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20012. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). 
2  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 

enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 

den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 
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(22) I syfte att anta de bestämmelser som krävs för tillämpning av förordning (EG) nr 

1236/2005 bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med 

avseende på att ändra de nya bilagorna IIIa, IIIb, VI och VII till förordning (EG) nr 

1236/2005. Det bör noteras att i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

37/20141 delegerades befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget till kommissionen när det gäller att ändra bilagorna I, II, III, IV och V till 

förordning (EG) nr 1236/2005. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa 

samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 

april 2016 om bättre lagstiftning2. För att säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelserna av delegerade akter är det särskilt viktigt att Europaparlamentet och 

rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras 

experter systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar 

med förberedelse av delegerade akter. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av 

vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av 

vissa åtgärder (EUT L 18, 21.1.2014, s. 1). 
2  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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(23) För att unionen snabbt ska kunna reagera när nya varor som kan användas till 

dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning utvecklas, och om det föreligger en tydlig och omedelbar risk för att sådana 

varor kommer att användas för syften som innebär sådana brott mot de mänskliga 

rättigheterna, är det lämpligt att föreskriva omedelbar tillämpning av den relevanta 

kommissionsakten, när det, i fråga om ändringar av bilaga II eller bilaga III till förordning 

(EG) nr 1236/2005, föreligger tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en sådan 

ändring. För att unionen ska kunna reagera snabbt när ett tredjeland eller flera 

tredjeländer antingen godkänner att vissa varor används till dödsstraff, eller accepterar 

eller kränker ett internationellt åtagande att avskaffa dödsstraffet för alla brott, är det 

lämpligt att föreskriva omedelbar tillämpning av den relevanta kommissionsakten, när, i 

fråga om ändringar av bilaga IIIa eller bilaga IIIb till förordning (EG) nr 1236/2005, 

tvingande skäl till skyndsamhet kräver detta. När det skyndsamma förfarandet tillämpas 

är det av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå. 
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(24) En samordningsgrupp bör inrättas. Gruppen bör utgöra en plattform där 

medlemsstaternas experter och kommissionen kan utbyta information om administrativa 

metoder och diskutera frågor om tolkningen av denna förordning, tekniska frågor med 

avseende på de förtecknade varorna, utvecklingen i samband med denna förordning och 

eventuella andra frågor. Gruppen kan särskilt diskutera frågor avseende varornas natur 

och avsedda effekt, varors tillgänglighet i tredjeland och frågan huruvida varor specifikt 

utformas eller ändras för att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. Om kommissionen beslutar att höra 

gruppen när den förbereder delegerade akter bör detta ske i enlighet med de principer 

som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 

(25) Kommissionen upphandlar inte utrustning för brottsbekämpning, eftersom den inte 

ansvarar för upprätthållande av lag och ordning, lagföring eller verkställighet av 

domstolsbeslut i brottmål. Därför bör ett förfarande fastställas för att säkerställa att 

kommissionen får information om icke-förtecknad utrustning och icke-förtecknade 

produkter för brottsbekämpning som saluförs i unionen för att säkerställa att 

förteckningarna över varor med vilka handel är förbjuden eller kontrollerad uppdateras 

med hänsyn till utvecklingen på området. När en medlemsstat riktar en begäran till 

kommissionen bör denna medlemsstat vidarebefordra sin begäran att lägga till varor i 

bilaga II, bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005 till övriga 

medlemsstater.  



 

AM\1103898SV.docx 16/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

(26) För att ge ekonomiska aktörer och de behöriga myndigheterna tid att ansöka om 

respektive utfärda de begärda tillstånden, bör en kort övergångsperiod fastställas för 

tillämpningen av de nya kontrollerna av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1 

Förordning (EG) nr 1236/2005 ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 1 ska ersättas med följande: 

”Artikel 1 

Syfte 

I denna förordning fastställs unionsregler för handel med tredjeländer med varor som kan 

användas till dödsstraff eller till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, och regler för tillhandahållande av förmedlingstjänster, 

tekniskt bistånd, utbildning avseende och reklam för sådana varor.” 
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2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:  

a) Leden a, b, c, d, e, h och i ska ersättas med följande: 

a) tortyr: varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller 

psykiskt lidande medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att 

erhålla information eller en bekännelse av denna person eller en tredje 

person, att straffa personen för en gärning som denna person eller en tredje 

person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga personen 

eller en tredje person, eller av något skäl som har sin grund i någon form av 

diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller 

på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman 

eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. 

Med tortyr avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer 

genom eller är förknippade med lagenliga påföljder. ▌ Dödsstraff får under 

inga omständigheter anses som en lagenlig påföljd. 

b) annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning: varje 

handling genom vilken tillräckligt allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller 

psykiskt lidande tillfogas någon, under förutsättning att smärtan eller lidandet 

åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en 

offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar som företrädare 

för det allmänna. Med annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning avses dock inte smärta eller lidande som enbart uppkommer 

genom eller är förknippade med lagenliga påföljder. ▌ Dödsstraff får under 

inga omständigheter anses som en lagenlig påföljd. 
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c) brottsbekämpande myndighet: en myndighet med ansvar för att 

förebygga, upptäcka, undersöka, bekämpa och bestraffa brott, inbegripet 

men inte begränsat till polis, åklagare, rättsliga myndigheter, offentliga 

eller privata fängelsemyndigheter och i förekommande fall statens 

säkerhetstjänst och militära myndigheter. 

d) export: utförsel av varor från unionens tullområde, däribland utförsel av 

varor som kräver tulldeklaration och utförsel av varor efter förvaring i 

frizon i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 952/2013*. 

e) import: införsel av varor till unionens tullområde, däribland tillfällig 

förvaring, uppläggning i frizon, hänförande till ett särskilt förfarande och 

övergång till fri omsättning i den mening som avses i förordning (EU) 

nr 952/2013. 
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h) behörig myndighet: en myndighet i en medlemsstat, enligt förteckningen i 

bilaga I, som i enlighet med artikel 8 har rätt att besluta om 

tillståndsansökningar eller att förbjuda en exportör att använda unionens 

generella exporttillstånd. 

i) med sökande avses 

1. exportören, när det gäller export som avses i artiklarna 3, 5 eller 7b, 

2. den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som 

transporterar varorna inom unionens tullområde, när det gäller 

transitering som avses i artikel 4a ,  

3. tillhandahållaren av tekniskt bistånd, när det gäller 

tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 3, 

4. det museum som kommer att visa varorna, när det gäller den import 

och det tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 4, 

och 

5. tillhandahållaren eller förmedlaren av tekniskt bistånd, när det 

gäller det tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 

7a eller förmedlingstjänster som avses i artikel 7d. 

______________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av 

den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen 

(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)." 
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b) Följande led ska läggas till:  

”j) unionens tullområde: de områden som avses i artikel 4 i förordning (EU) 

nr 952/2013*. 

k) förmedlingstjänster: 

1. förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning 

eller leverans av relevanta varor från ett tredjeland till ett annat 

tredjeland, eller  

2. försäljning eller inköp av relevanta varor som finns i ett tredjeland för 

överföring till ett annat tredjeland. 

I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna 

definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring och 

återförsäkring samt allmän reklam och säljfrämjande åtgärder. 

l) förmedlare: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, inbegripet 

partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat ▌och som 

tillhandahåller tjänster som definieras i led k från unionen, varje fysisk person 

som är medborgare i en medlemsstat, oavsett var denna är bosatt, som 

tillhandahåller sådana tjänster från unionen, och varje juridisk person, 

enhet eller organ som har inrättats eller bildats enligt en medlemsstats 

lagstiftning, oavsett etableringsort, och som tillhandahåller sådana tjänster 

från unionen.  
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m) tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person, enhet 

eller organ, inbegripet partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en 

medlemsstat ▌och som tillhandahåller sådant tekniskt bistånd som definieras i 

led f från unionen, varje fysisk person som är medborgare i en medlemsstat, 

oavsett var denna är bosatt, som tillhandahåller sådant bistånd från unionen, 

och varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i 

enlighet med en medlemsstats lagstiftning, oavsett etableringsort, och som 

tillhandahåller sådant bistånd från unionen. 

n) exportör: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, inbegripet 

partnerskap, på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person, 

den enhet eller det organ som vid tidpunkten för exportdeklarationens 

godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som 

har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om 

inget sådant exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte 

agerar på egna vägnar, avses med exportör den person, den enhet eller det 

organ som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens 

tullområde. När förfoganderätten över varorna innehas av en person, en enhet 

eller ett organ med etableringsort utanför unionen enligt kontraktet, ska den 

kontraktsslutande part som är bosatt eller etablerad i unionen anses vara 

exportör.  
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o) unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export enligt 

definitionen i led d till vissa bestämmelseländer som är tillgängligt för alla 

exportörer som uppfyller villkoren och kraven för användning av detta tillstånd 

enligt bilaga IIIb. 

p) individuellt tillstånd: ett tillstånd som beviljas  

1. en bestämd exportör för export enligt definitionen i led d till en 

slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller 

flera varor, 

2. en bestämd förmedlare för tillhandahållande av förmedlingstjänster 

enligt definitionen i led k, till en slutanvändare eller mottagare i ett 

tredjeland och som omfattar en eller flera varor, eller 

3. en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som 

transporterar varor inom unionens tullområde för transitering enligt 

definitionen i led s. 
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q) globalt tillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör eller 

förmedlare för en typ av vara som anges i bilaga III eller bilaga IIIa, som 

kan vara giltigt för 

1. export enligt definitionen i led d till en eller flera angivna 

slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer,  

2. export enligt definitionen i led d till en eller flera angivna 

distributörer i ett eller flera angivna tredjeländer, när exportören är en 

tillverkare av sådana varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III 

eller i del 1 i bilaga IIIa, 

3. tillhandahållande av förmedlingstjänster avseende överföring av 

varor som finns i ett tredjeland till en eller flera angivna 

slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer,  

4. tillhandahållande av förmedlingstjänster avseende överföring av 

varor som finns i ett tredjeland till en eller flera angivna distributörer 

i ett eller flera angivna tredjeländer, när förmedlaren är en tillverkare 

av sådana varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 

i bilaga IIIa. 
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r) distributör: en ekonomisk aktör som utför grossistverksamhet avseende varor 

som anges i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa, t.ex. 

upphandling av sådana varor från tillverkare eller innehav, leverans eller 

export av sådana varor. Grossistverksamhet med sådana varor omfattar inte 

upphandling av varken ett sjukhus, en farmaceut eller en läkare som enbart 

syftar till att tillhandahålla allmänheten sådana varor. 

s) transitering: transport inom unionens tullområde av icke-unionsvaror som 

passerar genom unionens tullområde för leverans till ett 

bestämmelseland/en bestämmelseort utanför unionens tullområde.” 
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3. Artikel 3.1 ska ersättas med följande: 

”1.  All export av varor som, som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av 

varornas ursprung. 

Bilaga II ska omfatta varor som inte har något annat praktiskt 

användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. 

En förmedlare ska förbjudas att tillhandahålla personer, enheter eller organ i ett 

tredjeland tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga II, oavsett om 

ersättning utgår eller inte.”  

4. Artikel 4.1 ska ersättas med följande: 

”1. All import av varor som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas 

ursprung. 

Det ska vara förbjudet för personer, enheter eller organ inom unionen att ta emot 

tekniskt bistånd som rör sådana varor som anges i bilaga II från personer, enheter 

eller organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte.” 
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5. Följande artiklar ska införas: 

”Artikel 4a 

Förbud mot transitering 

1. All transitering av varor som anges i bilaga II ska förbjudas. 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för 

transitering av sådana varor som anges i bilaga II, om det påvisas att varorna i 

bestämmelselandet endast kommer att offentligt visas upp i ett museum med 

hänsyn till deras historiska betydelse. 

Artikel 4b 

Förbud mot förmedlingsverksamhet 

En förmedlare ska förbjudas att tillhandahålla personer, enheter eller organ i ett tredjeland 

förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga II, oberoende av varornas ursprung. 
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Artikel 4c 

Förbud mot utbildning 

En tillhandahållare av tekniskt bistånd eller en förmedlare ska förbjudas att 

tillhandahålla eller erbjuda personer, enheter eller organ i ett tredjeland tekniskt bistånd 

i form av utbildning i användningen av varor som anges i bilaga II. 

Artikel 4d 

Mässor 

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inklusive partnerskap, oberoende 

av om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, ska förbjudas att på en utställning 

eller mässa i unionen visa eller saluföra alla sådana varor som anges i bilaga II, om det 

inte påvisas att en sådan visning eller saluföring, mot bakgrund av utställningens eller 

mässans natur, varken är avgörande för eller främjar försäljningen eller 

tillhandahållandet av dessa varor till personer, enheter eller organ i ett tredjeland.  
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Artikel 4e 

Reklam 

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inklusive partnerskap, oberoende 

av om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, som säljer eller köper reklamplats 

eller reklamtid i unionen, alla fysiska personer som är medborgare i en medlemsstat och 

som säljer eller köper reklamplats eller reklamtid i unionen, samt alla juridiska 

personer, enheter eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en 

medlemsstats lagstiftning och som säljer eller köper reklamplats eller reklamtid i 

unionen ska förbjudas att till eller från personer, enheter eller organ i ett tredjeland 

sälja eller köpa reklamplats i tryckta medier eller på internet eller reklamtid i television 

eller radio i samband med varor som förtecknas i bilaga II. 
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Artikel 4f 

Nationella åtgärder  

1. Utan att det påverkar tillämpliga unionsbestämmelser, inklusive förbudet mot 

diskriminering på grund av nationalitet, får medlemsstaterna anta eller behålla 

nationella åtgärder som begränsar transport, finansiella tjänster, försäkring eller 

återförsäkring, allmän reklam eller marknadsföring i samband med varor som 

anges i bilaga II. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla åtgärder som antas enligt 

punkt 1. Befintliga åtgärder ska anmälas senast den ... [två månader efter den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Nya åtgärder, ändringar och 

upphävanden ska anmälas innan de träder i kraft.” 
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6. Artikel 5.1 ska ersättas med följande: 

”1. Tillstånd ska krävas för all export av varor som anges i bilaga III, oberoende av 

varornas ursprung. Tillstånd ska dock inte krävas för varor som endast passerar 

unionens tullområde, dvs. varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd 

behandling eller användning än förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i 

förordning (EU) nr 952/2013, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras 

som unionsvaror i en frizon ▌. 

Bilaga III ska endast omfatta följande varor som kan användas för tortyr och annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning: 

a) Varor som främst används för brottsbekämpning.  

b) Varor där det, med tanke på deras utformning och tekniska egenskaper, finns 

en betydande risk för att de används för tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Bilaga III ska inte omfatta följande: 

a) Vapen som kontrolleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 258/2012*.  

b) Varor med dubbla användningsområden som kontrolleras genom rådets 

förordning (EG) nr 428/2009**.   

(c) Varor som kontrolleras i enlighet med rådets gemensamma ståndpunkt 

2008/944/GUSP***. 

       

*  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 

2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning 

av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till 

Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad 

brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av 



 

AM\1103898SV.docx 32/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till 

skjutvapen och ammunition (EUT L 94, 30.3.2012, s. 1) 

**  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en 

gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och 

transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 

29.5.2009, s. 1) 

***  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om 

fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik 

och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99). ” 
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7. Artikel 6.1 ska ändras på följande sätt: 

 a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

”1. Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som 

anges i bilaga III ska fattas av den behöriga myndigheten ▌ med beaktande av alla 

relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt 

väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre 

åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för 

omdirigering.” 
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 b) Följande punkter ska läggas till: 

”3. Följande regler ska tillämpas på kontroll av den avsedda slutanvändningen och 

risken för omdirigering. 

3.1. Om tillverkaren av varor som anges i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga III begär 

tillstånd för export av sådana varor till en distributör, ska den behöriga 

myndigheten göra en bedömning av de avtalsarrangemang som träffats av 

tillverkaren och distributören och de åtgärder som de vidtar för att se till att 

dessa varor och, i tillämpliga fall, de produkter som de kommer att ingå i inte 

kommer att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. 

3.2. Om ett tillstånd söks för export av varor som anges i punkt 3.2 eller 3.3. i 

bilaga III till en slutanvändare kan den behöriga myndigheten, vid 

bedömning av risken för omdirigering, beakta gällande avtalsarrangemang 

och det slutanvändarintyg som slutanvändaren undertecknat, om ett sådant 

intyg finns. Om slutanvändarintyg saknas åligger det exportören att visa vem 

som kommer att vara slutanvändare och hur varorna kommer att användas. 

Om exportören underlåter att ge tillräcklig information om slutanvändaren 

och slutanvändningen, ska den behöriga myndigheten anses ha rimliga skäl 

att anta att varorna kan komma att användas för tortyr eller annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
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4. När den behöriga myndigheten bedömer en ansökan om globalt tillstånd ska de 

utöver kriterierna i punkt 1 även beakta huruvida exportören tillämpar åtgärder 

som är proportionella och tillräckliga för att säkerställa efterlevnad av 

bestämmelserna och målen i denna förordning och kraven och villkoren för 

tillståndet.” 

8. Följande artikel ska införas:  

”Artikel 6a 

Förbud mot transitering 

Alla fysiska och juridiska personer, enheter eller organ, inbegripet partnerskap, oavsett 

om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat eller inte, ska förbjudas att utföra 

transiteringar av varor som anges i bilaga III om de har kännedom om att en del av en 

leverans av sådana varor är avsedd att användas för tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett tredjeland.” 
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9. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 7a 

Krav på tillstånd för vissa tjänster 

1. Det ska krävas tillstånd för varje tillhandahållande från en tillhandahållare av 

tekniskt bistånd eller en förmedlare av följande tjänster till personer, enheter eller organ i 

ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte: 

a) Tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas 

ursprung.   

b) Förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga III, oberoende av varornas 

ursprung.  
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2. När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av 

förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga III ska artikel 6 gälla i 

tillämpliga delar.  

När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av tekniskt 

bistånd som rör varor som anges i bilaga III ska kriterierna i artikel 6 beaktas för att 

utvärdera följande: 

a) Huruvida det tekniska biståndet ska tillhandahållas personer, enheter eller 

organ ▌som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet 

avser till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.  

b) Huruvida det tekniska biståndet ska användas för att reparera, utveckla, 

tillverka, prova, underhålla eller montera ihop varor som anges i bilaga III 

för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, eller tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan 

komma att använda de varor som det tekniska biståndet avser till tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
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3. Punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållandet av tekniskt bistånd om 

a) det tekniska biståndet tillhandahålls en brottsbekämpande myndighet i en 

medlemsstat eller militär eller civil personal i en medlemsstat enligt vad som 

anges i artikel 5.3 första meningen, 

b) det tekniska biståndet består av tillhandahållande av information som är 

allmänt tillgänglig, eller 

c) det tekniska biståndet är det minimum som erfordras för installation, drift, 

underhåll och reparation av sådana varor som anges i bilaga III och för 

vilka exporttillstånd har beviljats av en behörig myndighet i enlighet med 

denna förordning. 

4. Trots vad som sägs i punkt 1 får en medlemsstat behålla ett förbud avseende 

tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser benfängsel, kedjor för att 

binda samman flera personer och bärbara elchocksanordningar. När en 

medlemsstat behåller ett sådant förbud ska den till kommissionen anmäla de 

åtgärder som har vidtagits senast den ... [två månader efter den dag då denna 

ändringsförordning träder i kraft] och meddela kommissionen om dessa åtgärder 

ändras eller upphävs.” 



 

AM\1103898SV.docx 39/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

10. Följande kapitel ska införas efter artikel 7a: 

”KAPITEL IIIa 

Varor som kan användas till dödsstraff 

Artikel 7b 

Krav på exporttillstånd 

1. För varje export av varor som anges i bilaga IIIa ska ett tillstånd krävas, oberoende 

av varornas ursprung. Tillstånd ska dock inte krävas för varor som endast passerar 

unionens tullområde, dvs. de varor som inte tilldelas någon annan av tullen godkänd 

behandling eller användning än förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i 

förordning (EU) nr 952/2013, inbegripet förvaring av varor som inte klassificeras 

som unionsvaror i en frizon ▌. 

Bilaga IIIa ska endast omfatta varor som kan användas till dödsstraff och som har 

godkänts eller som faktiskt har använts till dödsstraff i ett eller flera tredjeländer som 

inte har avskaffat dödsstraffet. Bilaga IIIa ska inte omfatta följande:  

a) Vapen som kontrolleras genom förordning (EU) nr 258/2012.  

b) Varor med dubbla användningsområden som kontrolleras genom förordning 

(EG) nr 428/2009.  

c) Varor som kontrolleras i enlighet med gemensam ståndpunkt 2008/944/GUSP. 
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2. Om export av läkemedel kräver exporttillstånd enligt denna förordning och exporten 

också omfattas av tillståndskrav i enlighet med internationella konventioner om 

narkotika och psykotropa ämnen, till exempel 1971 års konvention om psykotropa 

ämnen, får medlemsstater använda ett enda förfarande för att uppfylla åtagandena i 

denna förordning och i relevant konvention.  
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Artikel 7c 

Kriterier för beviljande av exporttillstånd 

1. Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som 

anges i bilaga IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten ▌ med beaktande av alla 

relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt 

väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre 

åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för 

omdirigering. 

2. Den behöriga myndigheten ska inte bevilja tillstånd om det finns rimliga skäl att anta 

att varor som anges i bilaga IIIa skulle kunna användas till dödsstraff i ett tredjeland. 
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3. Följande regler ska tillämpas på kontroll av den avsedda slutanvändningen och 

risken för omdirigering. 

3.1. Om tillverkaren av varor som anges i del 1 i bilaga IIIa begär tillstånd för 

export av sådana varor till en distributör ▌, ska den behöriga myndigheten göra 

en bedömning av de avtalsarrangemang som träffats av tillverkaren och 

distributören och av de åtgärder som de vidtar för att säkerställa att varorna 

inte kommer att användas till dödsstraff. 

3.2. Om ett tillstånd söks för export av varor som anges i del 1 i bilaga IIIa till en 

slutanvändare ▌ kan den behöriga myndigheten, vid bedömning av risken för 

omdirigering, beakta gällande avtalsarrangemang och slutanvändarintyget som 

slutanvändaren undertecknat, om ett sådant intyg finns. Om slutanvändarintyg 

saknas åligger det exportören att visa vem som kommer att vara slutanvändare 

och hur varorna kommer att användas. Om exportören underlåter att ge 

tillräcklig information om slutanvändaren och slutanvändningen ska den 

behöriga myndigheten anses ha rimliga skäl att anta att varorna skulle kunna 

användas till dödsstraff. 

3.3.  Kommissionen får, i samarbete med behöriga myndigheter i 

medlemsstaterna, anta riktlinjer för bästa praxis om bedömningen av 

slutanvändning och av det syfte som det tekniska biståndet ska användas till. 
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4. När de behöriga myndigheterna bedömer en ansökan om globalt tillstånd ska de 

utöver kriterierna i punkt 1 även beakta huruvida exportören tillämpar åtgärder 

som är proportionella och tillräckliga för att säkerställa efterlevnad av 

bestämmelserna och målen i denna förordning och kraven och villkoren för 

tillståndet. 

Artikel 7d 

Förbud mot transitering 

Alla fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet partnerskap, oavsett 

om de är bosatta eller etablerade i en medlemsstat, ska förbjudas att utföra 

transiteringar av varor som anges i bilaga IIIa om de har kännedom om att en del av en 

leverans av sådana varor är avsedd att användas till dödsstraff i ett tredjeland. 
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Artikel 7e 

Krav på tillstånd för vissa tjänster 

1. Det ska krävas tillstånd för varje tillhandahållande från en tillhandahållare av 

tekniskt bistånd eller en förmedlare av följande tjänster till personer, enheter eller 

organ i ett tredjeland, oavsett om ersättning utgår eller inte: 

a) Tekniskt bistånd som rör varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av varornas 

ursprung.   

b) Förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga IIIa, oberoende av 

varornas ursprung.  
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2. När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av 

förmedlingstjänster som avser varor som anges i bilaga IIIa ska artikel 7c gälla i 

tillämpliga delar.  

När beslut fattas om ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av tekniskt 

bistånd som rör varor som anges i bilaga IIIa ska kriterierna i artikel 7c beaktas 

för att bedöma följande: 

a) Huruvida det tekniska biståndet ska tillhandahållas personer, enheter eller 

organ ▌som kan komma att använda de varor som det tekniska biståndet 

avser till dödsstraff.  

b) Huruvida det tekniska biståndet ska användas för att reparera, utveckla, 

tillverka, prova, underhålla eller montera ihop varor som anges i bilaga IIIa 

för, eller tillhandahållas personer, enheter eller organ som kan komma att 

använda de varor som det tekniska biståndet avser till dödsstraff. 

3. Punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållandet av tekniskt bistånd om 

a) det tekniska biståndet består av tillhandahållande av information som är 

allmänt tillgänglig, eller 

b) det tekniska biståndet är det minimum som erfordras för installation, drift, 

underhåll och reparation av sådana varor som anges i bilaga IIIa och för 

vilka exporttillstånd har beviljats av en behörig myndighet i enlighet med 

denna förordning.” 
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11. Artikel 8 ska ersättas med följande: 

”Artikel 8 

Typer av tillstånd och utfärdande myndigheter 

1. Unionens generella exporttillstånd för viss export enligt bilaga IIIb inrättas genom 

denna förordning. 

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad 

kan förbjuda exportören att använda detta tillstånd om det föreligger skäligen 

grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga att följa villkoren för tillståndet 

eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll. 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om alla exportörer 

som fråntagits rätten att använda unionens generella exporttillstånd, såvida de inte 

fastställer att en viss exportör inte kommer att försöka exportera produkter som anges 

i bilaga IIIa genom en annan medlemsstat. Ett säkert och krypterat system för 

informationsutbyte ska användas för detta syfte. 

2. Ett tillstånd för annan export än den som avses i punkt 1 för vilken tillstånd krävs 

enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat 

där exportören är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I. Ett sådant 

tillstånd kan vara individuellt eller globalt, om det avser varor som anges i bilaga III 

eller IIIa. Ett tillstånd för sådana varor som anges i bilaga II ska vara ett individuellt 

tillstånd. 



 

AM\1103898SV.docx 47/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

3. Ett tillstånd för transitering av varor som anges i bilaga II ska beviljas av den 

behöriga myndigheten i den medlemsstat där den fysiska eller juridiska person 

eller den enhet eller det organ som transporterar varorna inom unionens 

tullområde är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I. Om denna 

person eller enhet eller detta organ inte är bosatt eller etablerad i en medlemsstat 

ska tillståndet beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där 

införseln av varorna till unionens tullområde äger rum. Ett sådant tillstånd ska 

vara ett individuellt tillstånd. 

4. Ett tillstånd för import, för vilken tillstånd krävs enligt denna förordning, ska beviljas 

av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där museet är etablerat, enligt 

förteckningen i bilaga I. Ett tillstånd för sådana varor som anges i bilaga II ska vara 

ett individuellt tillstånd. 



 

AM\1103898SV.docx 48/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

5. Ett tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådana varor som anges 

i bilaga II ska beviljas av  

a) den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt 

bistånd är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i bilaga I, eller, om det 

inte finns någon sådan medlemsstat, den behöriga myndigheten i den 

medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är medborgare eller i 

enlighet med vars lagstiftning tillhandahållaren har inrättats eller bildats, 

om biståndet ska tillhandahållas ett museum i ett tredjeland, eller  

b) den behöriga myndigheten i den medlemsstat där museet är etablerat, enligt 

förteckningen i bilaga I, om biståndet ska tillhandahållas ett museum i unionen. 

6. Ett tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör de varor som anges i 

bilaga III eller bilaga IIIa ska beviljas av den behöriga myndigheten i den 

medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad, 

enligt förteckningen i bilaga I, eller, om det inte finns någon sådan medlemsstat, 

den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt 

bistånd är medborgare eller i enlighet med vars lagstiftning tillhandahållaren har 

inrättats eller bildats.  
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7. Ett tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser de varor som 

anges i bilaga III eller bilaga IIIa ska beviljas av den behöriga myndigheten i den 

medlemsstat där förmedlaren är bosatt eller etablerad, enligt förteckningen i 

bilaga I, eller, om det inte finns någon sådan medlemsstat, den behöriga 

myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren är medborgare eller i enlighet 

med vars lagstiftning förmedlaren har inrättats eller bildats. Ett sådant tillstånd 

ska beviljas för en fastställd kvantitet specifika varor som flyttas mellan två eller 

flera tredjeländer. Det ska tydligt framgå var varorna finns i 

ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var denna befinner sig. 

8. De sökande ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som 

krävs för ansökan om ett individuellt eller globalt tillstånd för export eller 

förmedlingstjänster, ett tillstånd för tekniskt bistånd, ett individuellt importtillstånd 

eller ett individuellt tillstånd för transitering.  

När det gäller export ska de behöriga myndigheterna erhålla fullständig 

information, i synnerhet om slutanvändare, bestämmelseland och varornas 

slutanvändning. 

När det gäller förmedlingstjänster ska de behöriga myndigheterna i synnerhet 

erhålla uppgifter om var varorna finns i ursprungstredjelandet, en tydlig 

beskrivning av varorna och uppgift om de berörda kvantiteterna, tredje parter som 

är involverade i transaktionen, det tredjeland som är bestämmelseland, 

slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig. 

Beviljandet av ett tillstånd får omfattas av ett slutanvändarintyg, om det är lämpligt. 



 

AM\1103898SV.docx 50/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

9. Genom undantag från punkt 8 gäller att när ▌en tillverkare eller en tillverkares 

representant ska exportera eller sälja och överföra varor som ingår i punkt 3.2 

eller 3.3 i bilaga III eller i del 1 i bilaga IIIa till en återförsäljare i ett tredjeland ska 

tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder 

som vidtagits för att förhindra att de varor som ingår i punkt 3.2 eller 3.3 i bilaga 

III kan användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning eller för att förhindra att de varor som ingår i del 1 i 

bilaga IIIa kan användas till dödsstraff, information om bestämmelselandet och, om 

det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna. 

10. På begäran av en nationell förebyggande mekanism som har inrättats genom det 

fakultativa tilläggsprotokollet till 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kan de behöriga 

myndigheterna besluta att göra den information som de har erhållit från en 

sökande om bestämmelseland, mottagare, varornas slutanvändning och 

slutanvändarna eller, om det är relevant, distributören och de arrangemang och 

åtgärder som avses i punkt 9, tillgänglig för den begärande nationella 

förebyggande mekanismen. De behöriga myndigheterna ska höra sökanden innan 

informationen görs tillgänglig och kan införa restriktioner för hur informationen 

får användas. De behöriga myndigheterna ska fatta sina beslut i enlighet med 

nationell rätt och praxis. 

11. Medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd 

inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med nationell rätt eller praxis.” 
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12. Artikel 9 ska ersättas med följande: 

”Artikel 9 

Tillstånd 

1. Tillstånd för export, import eller transitering ska utfärdas på ett formulär som 

överensstämmer med förlagan i bilaga V. Tillstånd för förmedlingstjänster ska 

utfärdas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga VI. Tillstånd 

för tekniskt bistånd ska utfärdas på ett formulär som överensstämmer med 

förlagan i bilaga VII. Sådana tillstånd ska vara giltiga i hela unionen. 

Giltighetstiden för ett tillstånd ska vara mellan tre och tolv månader med möjlighet 

till förlängning på upp till tolv månader. Giltighetstiden för ett globalt tillstånd ska 

vara mellan ett och tre år med möjlighet till förlängning på upp till två år. 

21. Ett exporttillstånd som beviljats i enlighet med artikel 6 eller 7c innebär att 

exportören får tillhandahålla slutanvändaren tekniskt bistånd i den omfattning 

som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av sådana varor som 

får exporteras. 
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3. Tillstånden får utfärdas på elektronisk väg. De särskilda förfarandena ska 

fastställas nationellt. De medlemsstater som använder detta alternativ ska 

informera kommissionen. 

4. Tillstånd för export, import, transitering, tillhandahållande av tekniskt bistånd 

eller tillhandahållande av förmedlingstjänster ska uppfylla de krav och villkor som 

den behöriga myndigheten anser vara lämpliga. 

5. De behöriga myndigheterna får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja 

ett tillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett 

tillstånd som de en gång har beviljat.” 
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13. Artikel 10.2 ska ersättas med följande: 

”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II, III 

och IIIa fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning 

för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor 

som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet 

med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex 

månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan 

ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med 

tillämplig nationell rätt.” 
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14. Artikel 11 ska ersättas med följande: 

”Artikel 11 

Krav på anmälningar och samråd 

1. En medlemsstat ska meddela övriga medlemsstater och kommissionen när dess 

behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilaga I fattar ett beslut om att avslå 

ett tillstånd enligt denna förordning eller när de återkallar ett tillstånd de har 

beviljat. Anmälan ska göras senast trettio dagar efter dagen för beslutet eller 

återkallandet. 

2. Den behöriga myndigheten ska, via diplomatiska kanaler om så krävs eller är 

lämpligt, samråda med den eller de myndigheter som under de föregående tre åren 

har avslagit en ansökan om tillstånd för export, transitering, tillhandahållande av 

tekniskt bistånd till en person eller enhet eller ett organ i ett tredjeland eller 

tillhandahållande av förmedlingstjänster enligt denna förordning, om 

myndigheten tar emot en ansökan som avser export, transitering, 

tillhandahållande av tekniskt bistånd till en person eller enhet eller ett organ i ett 

tredjeland eller tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser en i stort sett 

identisk transaktion som i den tidigare ansökan och ändå anser att ett tillstånd bör 

beviljas. 
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3. Om den behöriga myndigheten efter de samråd som avses i punkt 2 beslutar att 

bevilja ett tillstånd ska den berörda medlemsstaten omedelbart informera övriga 

medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och redogöra för skälen till 

beslutet, samt i tillämpliga fall lägga fram de uppgifter som har utgjort stöd för 

beslutet. 

4. Om en vägran att bevilja ett tillstånd grundar sig på ett nationellt förbud i enlighet 

med artikel 7.1 eller 7a.4, ska den inte utgöra ett beslut om avslag av en ansökan i 

den mening som avses i punkt 1 i den här artikeln. 

5. Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via ett säkert och krypterat 

system för informationsutbyte.” 
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15. Artikel 12 ska ersättas med följande: 

”Artikel 12 

Ändring av bilagorna 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a, 

▌för att ändra bilagorna I, II, III, IIIa, IIIb, IV, V, VI och VII. Uppgifterna i bilaga I om 

behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska ändras på grundval av information från 

medlemsstaterna. 

Om det, när det gäller ändring av bilaga II, III, IIIa eller IIIb, föreligger tvingande skäl till 

skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 15b tillämpas på delegerade akter som 

antas i enlighet med denna artikel.” 
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16. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 12a 

Ansökan om att lägga till varor till en av förteckningarna över varor 

1. Varje medlemsstat får rikta en vederbörligen motiverad begäran till kommissionen 

om att lägga till varor som är avsedda eller marknadsförda för brottsbekämpning till 

bilaga II, bilaga III eller bilaga IIIa. En sådan begäran ska innehålla information om 

a) konstruktionen och egenskaper hos varorna,  

b) alla ändamål varorna kan användas för, och   

c) internationella eller nationella regler som skulle överträdas om varorna skulle 

användas för brottsbekämpning. 

Den begärande medlemsstaten ska, när den riktar sin begäran till kommissionen, också 

vidarebefordra denna begäran till övriga medlemsstater. 
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2. Kommissionen får, inom tre månader från mottagandet av begäran, begära att den 

ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser 

att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs 

ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de 

punkter där kompletterande information behövs. Kommissionen ska vidarebefordra 

dessa begäranden till de övriga medlemsstaterna. De övriga medlemsstaterna kan 

också förse kommissionen med ytterligare information för bedömningen av 

begäran.  

3. Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i 

förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har 

begärt ska kommissionen, inom tjugo veckor från mottagandet av begäran eller 

mottagandet av kompletterande information, påbörja förfarandet för antagande av 

den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till 

att inte anta den." 
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17. Följande punkt ska införas i artikel 13: 

”3a. Kommissionen ska utarbeta en årlig rapport bestående av de årliga 

verksamhetsrapporter som avses i punkt 3. Den årliga rapporten ska 

offentliggöras.” 

18. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 13a 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter ska behandlas och utbytas i enlighet med reglerna i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG * och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

45/2001 **. 

–––––––––––––––––––––– 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 

om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 

behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 

8, 12.1.2001, s. 1).” 

▌ 
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19. Artikel 15a ska ersättas med följande:  

”Artikel 15a 

Utövande av delegeringen 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.  

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den ... [den dag då denna 

ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om 

delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.  

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av 

den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 

det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft.  



 

AM\1103898SV.docx 61/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.  

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.  

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom 

en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och 

rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

_____________ 

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”  
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20. Följande artiklar ska införas: 

Artikel 15b 

”Skyndsamt förfarande 

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och 

ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen 

av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till 

varför det skyndsamma förfarandet tillämpas. 

2. Såväl Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med 

det förfarande som avses i artikel 15a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva 

akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt 

beslut om att invända.  
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Artikel 15c 

Samordningsgruppen mot tortyr 

1. En samordningsgrupp mot tortyr ska inrättas, med en företrädare för 

kommissionen som ordförande. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till 

denna grupp. 

2. Gruppen ska undersöka frågor som avser tillämpningen av denna förordning, 

inbegripet, utan begränsningar, utbyte av information om administrativa metoder 

och frågor som kan tas upp antingen av ordföranden eller av en företrädare för en 

medlemsstat. 

3. Samordningsgruppen mot tortyr ska, när den anser det nödvändigt, samråda med 

de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta 

aktörer som berörs av den här förordningen. 

4. Kommissionen ska årligen lägga fram en skriftlig rapport för Europaparlamentet 

om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd 

som hållits av samordningsgruppen mot tortyr. 

Årsrapporten ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till behovet av att inte äventyra 

fysiska eller juridiska personers affärsintressen. Diskussionerna i gruppen ska 

vara konfidentiella. 



 

AM\1103898SV.docx 64/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

Artikel 15d 

Översyn 

1. Senast den 31 juli 2020 och därefter vart femte år ska kommissionen se över 

genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga 

fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av 

genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla ändringsförslag. Översynen 

ska bedöma behovet av att inkludera EU-medborgares verksamhet utomlands. 

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den 

behöver för att utarbeta denna rapport. 

2. Rapporten ska innehålla särskilda avsnitt som behandlar följande: 

a) Samordningsgruppen mot tortyr och dess verksamhet. Rapporten ska 

utarbetas med vederbörlig hänsyn till behovet av att inte äventyra fysiska 

eller juridiska personers affärsintressen. Diskussionerna i gruppen ska vara 

konfidentiella.  

b) Information om de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i enlighet med 

artikel 17.1 och som anmäls till kommissionen i enlighet med artikel 17.2.” 
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21. Artikel 18.1 ska ersättas med följande: 

”1. Denna förordning ska ha samma territoriella tillämpningsområde som fördragen, 

med undantag av artikel 3.1 första stycket, artikel 4.1 första stycket och artiklarna 

4a, 5, 6a,  7, 7b, 7d, 8.1˗ 8.4 och 10, som ska tillämpas på 

– unionens tullområde, 

– de spanska områdena Ceuta och Melilla, 

– det tyska området Helgoland.” 

22. Bilagorna ska ändras på följande sätt: 

a) I bilaga II ska punkt 1.1 ersättas med följande: 

"KN-nummer 

ex 4421 90 97 

ex 8208 90 00 

Beskrivning 

1.1 Galgar, giljotiner och blad till giljotiner 

b) Delarna 4 och 5 i bilaga III ska utgå. 

c) En ny bilaga, vars text återfinns i bilaga I till denna förordning, ska införas som 

bilaga IIIa. 

d) En ny bilaga, vars text återfinns i bilaga II till denna förordning, ska införas 

som bilaga IIIb. 

e) En ny bilaga, vars text återfinns i bilaga III till denna förordning, ska läggas 

till som bilaga VI. 

f) En ny bilaga, vars text återfinns i bilaga IV till denna förordning, ska läggas 

till som bilaga VII." 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 1.9 och, i den mån den inför artikel 7e, artikel 1.10 ska tillämpas från och med den ... 

[tre månader efter den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i ..., 

På Europaparlamentets vägnar   På rådets vägnar 

Ordförande      Ordförande  
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▌ 

BILAGA I 

”Bilaga IIIa 

Varor som kan användas till dödsstraff som avses i artikel 7b 

KN-nummer Beskrivning 

 1. Produkter som kan användas för avrättning av människor 

genom dödlig injektion: 

 1.1. Kort- och medellångverkande barbituratbaserade 

anestetika inklusive, men inte begränsat till:  

ex 2933 53 90 [(a) 

till (f)] 

ex 2933 59 95 [(g) 

och (h)] 

 

 

 

a) amobarbital (CAS RN 57-43-2) 

b) natriumsalt av amobarbital (CAS RN 64-43-7) 

c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4) 

d) natriumsalt av pentobarbital (CAS 57-33-0) 

e) sekobarbital (CAS RN 76-73-3) 

f) natriumsalt av sekobarbital (CAS RN 309-43-3) 

g) tiopental (CAS RN 76-75-5) 

h) natriumsalt av tiopental (CAS RN 71-73-8), också känt 

som tiopentalnatrium. 

 

ex 3003 90 00 

ex 3004 90 00 

ex 3824 90 96  

 

Anm.:  

Denna punkt omfattar också produkter som innehåller något 

av de anestetika som förtecknas under kort- eller 

medellångverkande barbituratbaserade anestetika. 

 

"
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BILAGA II 

”Bilaga IIIb 

Unionens generella exporttillstånd EU GEA 1236/2005  

 

Del 1 – Varor 

 

Detta generella exporttillstånd omfattar varor som anges i bilaga IIIa till rådets förordning 

(EG) nr 1236/2005*. 

Det omfattar också tillhandahållanden av tekniskt bistånd till slutanvändaren i den 

omfattning detta bistånd erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av 

sådana varor som får exporteras, om biståndet tillhandahålls av exportören. 

 

Del 2 – Bestämmelseorter/bestämmelseländer 

 

Exporttillstånd enligt förordning (EG) nr 1236/2005 krävs inte för leveranser till ett land eller 

territorium som ingår i unionens tullområde, som med avseende på tillämpningen av den här 

förordningen omfattar Ceuta, Helgoland och Melilla (artikel 18.2).  

Detta generella exporttillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande 

bestämmelseorter/bestämmelseländer: 

Danska territorier som inte ingår i unionens tullområde: 

– Färöarna 

– Grönland 
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Franska territorier som inte ingår i unionens tullområde:  

– Franska Polynesien  

– De franska sydliga och antarktiska områdena  

– Nya Kaledonien och tillhörande områden 

– Saint Barthélemy 

– Saint-Pierre och Miquelon, 

– Wallis och Futuna  

Nederländska territorier som inte ingår i unionens tullområde: 

– Aruba  

– Bonaire  

– Curaçao  

– Saba  

– Sint Eustatius  

– Sint-Maarten 
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Relevanta brittiska territorier som inte ingår i unionens tullområde: 

– Anguilla 

– Bermuda 

– Falklandsöarna  

– Gibraltar 

– Montserrat 

– Sankt Helena och tillhörande områden 

– Sydgeorgien och Sydsandwichöarna  

– Turks- och Caicosöarna  

Albanien 

Andorra 

Argentina 

Australien 

Benin 

Bolivia 

Bosnien och Hercegovina 
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Colombia 

Costa Rica 

Djibouti 

Ecuador 

Filippinerna 

 

Gabon 

Georgien 

Guinea-Bissau 

Honduras 

Island 

Kanada 

Kap Verde 

 

Kirgizistan 

Liberia 

Liechtenstein 

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

▌ 

Mexiko 
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Moldavien 

Mongoliet 

Montenegro 

Moçambique 

Namibia 

Nepal 

Nya Zeeland 

Nicaragua 

Norge 

Panama 

Paraguay 

Rwanda 
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San Marino 

▌ 

Serbien  

Seychellerna 

Sydafrika 

Schweiz (inklusive Büsingen och Campione d’Italia) 

Turkiet 

Turkmenistan 

Ukraina 

Uruguay 

Uzbekistan 

Venezuela 

Östtimor 
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Del 3 — Villkor och krav för användningen av detta generella exporttillstånd  

 

1. Detta generella exporttillstånd får inte användas om 

a) exportören har förbjudits att använda detta generella exporttillstånd i enlighet med 

artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1236/2005, 

b) ▌de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är bosatt eller 

etablerad har informerat exportören om att varorna i fråga, i sin helhet eller delvis, 

är eller kan tänkas vara avsedda för återexport till tredjeland eller för att användas till 

dödsstraff i ett tredjeland, 

c) exportören vet eller har rimliga  skäl att anta att varorna i fråga, i sin helhet eller 

delvis, är avsedda antingen för återexport till tredjeland eller för att användas till 

dödsstraff i ett tredjeland,  

d) de berörda varorna exporteras till en tullfri zon eller ett frilager på en 

bestämmelseort som omfattas av detta generella exporttillstånd, 

e) exportören är tillverkaren av de berörda läkemedlen och inte har lämnat in ett 

rättsligt bindande avtal med distributören som förelägger distributören att se till att 

alla leveranser och överföringar omfattas av ett rättsligt bindande avtal som kräver, 

helst med avskräckande avtalsenliga påföljder, att kunden  

i) inte använder någon av de varor som mottagits från distributören till dödsstraff, 

ii) inte levererar eller överför någon av dessa varor till en tredje part, om kunden 

vet eller har rimliga  skäl att anta att varorna är ▌avsedda att användas till 

dödsstraff, och  

iii) ålägger den tredje part till vilken kunden kan leverera eller överföra någon av 

dessa varor samma krav, 

f) exportören inte är tillverkaren av de berörda läkemedlen och inte har fått en 

undertecknad slutanvändarförklaring från slutanvändaren i bestämmelselandet, ▌ 

g) exportören av läkemedel inte har ingått ett rättsligt bindande avtal med distributören 

eller slutanvändare som kräver, helst med avskräckande avtalsenliga påföljder, att 

distributören eller, om avtalet ingicks av slutanvändaren, slutanvändaren ska inhämta 

ett förhandsgodkännande från exportören för  

i) överlåtelse eller leverans av någon del av transporten till en brottsbekämpande 

myndighet i ett land eller territorium som inte har avskaffat dödsstraffet, 

ii) överlåtelse eller leverans av någon del av transporten till en fysisk eller juridisk 
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person, en enhet eller ett organ som upphandlar relevanta varor för eller 

tillhandahåller tjänster som inbegriper användning av sådana varor till en sådan 

brottsbekämpande myndighet, och  

iii)  återexport eller överföring av någon del av leveransen till ett land eller 

territorium som inte har avskaffat dödsstraffet, eller  

h) exportören av andra varor än läkemedel inte har ingått ett sådant rättsligt 

bindande avtal som avses i led g med slutanvändaren. 

 

2. Exportörer som använder detta generella exporttillstånd EU GEA 1236/2005 ska 

underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller 

etablerade om sin första användning av detta generella exporttillstånd senast 30 dagar 

efter den dag då den första exporten ägde rum. 

Exportörerna ska också rapportera i tulldeklarationen att de använder detta generella 

exporttillstånd EU GEA 1236/2005 genom att ▌i fält 44 ange relevant kod från 

TARIC-databasen. 

 

3. Medlemsstaterna ska fastställa rapporteringskraven i samband med användningen av 

detta generella exporttillstånd samt de ytterligare upplysningar som den medlemsstat 

från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras enligt detta 

generella exporttillstånd. 

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är bosatt eller etablerad i den 

medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta generella 

exporttillstånd. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 i förordning 

(EG) nr 1236/2005 ska registreringen vara automatisk och erkännas av de behöriga 

myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio 

arbetsdagar från mottagandet. 
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* Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa 

varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).”  
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BILAGA III 

”Bilaga VI 

Formulär för tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avses i artikel 9.1 

Teknisk specifikation: 

Följande formulär ska ha formatet 210 × 297 mm, med en måttvariation på högst 5 mm 

mindre och 8 mm mer. Fälten är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum 

horisontellt och en sjättedel av en tum vertikalt. Underavdelningarna är baserade på en 

måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt. 
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EUROPEISKA UNIONEN

□ □

6  Tredjeland där varorna finns Landskod

□ Slutanvändare □ Distributör □ Annat

7  Bestämmelsetredjeland Landskod

□ Slutanvändare □ Distributör

11 Slutanvändning (där så är lämpligt)

13 Varubeskrivning 14 Varunr 15 HS-nummer

16 Kvantitet

17 Valuta och värde

13 Varubeskrivning 14 Varunr 15 HS-nummer

16 Kvantitet

17 Valuta och värde

13 Varubeskrivning 14 Varunr 15 HS-nummer

16 Kvantitet

17 Valuta och värde

18 Särskilda krav och villkor

20 Antal bilagor

Namn (maskinskrivet eller med versaler)

Underskrift: (Utfärdande myndighets stämpel)

Om det inte finns någon sådan medlemsstat, den medlemsstat där 

förmedlaren är medborgare eller inrättad juridisk person, enhet eller organ

Utfärdat i (ort, datum)

12 Detaljerad information om varornas belägenhet i det tredjeland där varorna 

finns.

19 Jag intygar härmed att den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1236/2005 och med iakttagande av de krav, villkor och 

förfaranden som anges i detta formulär och i de bilagor som det hänvisas till i formuläret, har beviljat tillstånd för förmedlingstjänster som avser de varor som 

beskrivs i fält 13.

Individuellt tillstånd

10 M edverkande tredje part (t.ex. agent)

2

1

9  M edlemsstat där förmedlaren är bosatt eller etablerad

Globalt tillstånd

5  M ottagare i bestämmelsetredjelandet (fullständigt namn och adress)

3

8  Slutanvändare eller distributör i bestämmelsetredjelandet (fullständigt namn 

och adress) om annan än mottagaren

4  Förfallodag

1
T

il
ls

tå
n

d
 f

ö
r 

fö
rm

e
d

li
n

g
s
tj

ä
n

s
te

r 
(f

ö
ro

rd
n

in
g

 n
r 

1
2
3
6
/2

0
0
5
)

1

2  Fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som exporterar varorna från 

det relevanta tredje landet till bestämmelsetredjelandet (fullständigt namn och 

adress)

TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV 

FÖRMEDLINGSTJÄNSTER SOM AVSER VAROR SOM KAN 

ANVÄNDAS TILL TORTYR ELLER DÖDSSTRAFF 

(FÖRORDNING (EG) NR 1236/2005)

1  Ansökande förmedlare (fullständigt namn och adress)

Utfärdande myndighet

3  Tillståndsnummer
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EUROPEISKA UNIONEN

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3  Tillståndsnummer

TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV 

FÖRMEDLINGSTJÄNSTER SOM AVSER VAROR SOM KAN 

ANVÄNDAS TILL TORTYR ELLER DÖDSSTRAFF 

(FÖRORDNING (EG) NR 1236/2005)

22 Datum för 

avdrag
23 Referensdokument (stat, typ, nummer)

21 Nettokvantitet (nettovikt eller annan enhet) med 

angivande av enhet
14 Varunr

R appo rt  o m användningen av t illåtna kvant iteter

Obs.: I ko lumn 21 anges den kvant itet  so m fo rt farande återstår 

i del 1 o ch den kvant itet  so m dras av vid detta t illfä lle  i del 2
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Förklarande noter till formuläret 

”Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster som avser varor som kan användas 

till tortyr eller dödsstraff (rådets förordning (EG) nr 1236/2005*)” 

 

Detta formulär för tillstånd ska användas för att utfärda tillstånd för tillhandahållande av 

förmedlingstjänster i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005*.  

 

Den utfärdande myndigheten är den myndighet som definieras i artikel 2 h i förordning 

(EG) nr 1236/2005. Det är en myndighet som är upptagen i förteckningen över behöriga 

myndigheter i bilaga I till den förordningen. 

 

Fält 1 Ansökande 

förmedlare 

Ange den ansökande förmedlarens namn och 

fullständiga adress. Förmedlare definieras i artikel 

2 led l i förordning (EG) nr 1236/2005. 

Fält 3 Tillståndsnummer Ange numret och kryssa för den ruta som anger om 

tillståndet är individuellt eller globalt (se artikel 2 p 

och 2 q i förordning (EG) nr 1236/2005 för 

definitionerna). 
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Fält 4 Sista 

giltighetsdag 

Ange dag (två siffror), månad (två siffror) och år 

(fyra siffror). Giltighetstiden för ett individuellt 

tillstånd är mellan tre och tolv månader, och för ett 

globalt tillstånd mellan ett och tre år. När 

giltighetstiden går ut kan en förlängning vid behov 

begäras.  

Fält 5 Mottagare Ange namn, adress och huruvida mottagaren i det 

tredjeland som är bestämmelseland är 

slutanvändare, distributör som avses i artikel 2 r i 

förordning (EG) nr 1236/2005 eller en part som har 

en annan roll i transaktionen.  

Om mottagaren är en distributör som också 

använder en del av leveransen i ett särskilt 

slutanvändningssyfte, kryssa för både ”Distributör” 

och ”Slutanvändare” och ange slutanvändningen i 

fält 11.  

Fält 6 Tredjeland där 

varorna finns 

Ange både landet i fråga och relevant landskod från 

de koder som fastställts i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

471/2009**. Se kommissionens förordning (EU) nr 

1106/2012***.  
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Fält 7 Tredjeland som 

är 

bestämmelseland 

Ange både landet i fråga och relevant landskod från 

de koder som fastställts i enlighet med förordning 

(EG) nr 471/2009. Se förordning (EU) nr 

1106/2012.  

Fält 9  Utfärdande 

medlemsstat 

Ange på respektive rad såväl den berörda 

medlemsstaten som relevant landskod från de koder 

som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 

471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.  

Fält 11 Slutanvändning Ge en detaljerad beskrivning av hur varorna 

kommer att användas, och ange också huruvida 

slutanvändaren är en brottsbekämpande myndighet 

enligt definitionen i artikel 2 c i förordning (EG) nr 

1236/2005 eller en tillhandahållare av utbildning i 

användningen av de förmedlade varorna. 

Lämna fältet tomt om förmedlingstjänsterna 

tillhandahålls en distributör, om inte distributören 

själv använder del av leveransen i ett särskilt 

slutanvändningssyfte.  
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Fält 12 Varornas exakta 

belägenhet i det 

tredjeland som de 

ska exporteras 

ifrån 

Ange var varorna finns i det tredjeland från vilket 

de kommer att tillhandahållas den person eller 

enhet eller det organ som anges i fält 2. Platsen ska 

vara en adress i det land som anges i fält 6 eller 

liknande information som beskriver var varorna 

finns. Obs! Det är inte tillåtet att ange ett 

postboxnummer eller en liknande postadress.  

Fält 13 Beskrivning av 

varan 

Beskrivningen av varorna bör innehålla en 

hänvisning till en specifik vara i bilaga III eller 

bilaga IIIa till förordning (EG) nr 1236/2005. Tänk 

på att inbegripa uppgifter om de berörda varornas 

förpackning. 

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 13, 

fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande 

av tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 20. 

Fält 14 Varunummer Detta fält behöver endast fyllas i på baksidan av 

formuläret. Kontrollera att varunumret motsvarar 

det tryckta varunummer i fält 14 som finns bredvid 

beskrivningen av den relevanta varan på framsidan. 
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Fält 15 HS-nummer HS-numret är en tullkod som tilldelas varorna i 

Harmoniserade systemet. Om koden från EU:s 

kombinerade nomenklatur är känd kan den koden 

användas i stället. Se kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/1754**** för 

den gällande versionen av den kombinerade 

nomenklaturen. 

Fält 17 Valuta och värde Ange valuta och värde genom att ange det pris som 

ska betalas (utan att konvertera det). Om det priset 

inte är känt bör ett beräknat värde anges, och 

föregås av förkortningen BV. Valutan ska anges i 

den alfabetiska koden enligt ISO 4217:2015. 

Fält 18 Särskilda krav 

och villkor 

Fält 18 gäller vara 1, 2 eller 3 (ange vilken) som 

beskrivs i de ovanstående fälten 14–16. Om det inte 

finns tillräckligt utrymme i fält 18, fortsätt på ett 

bifogat blankt papper, med angivande av 

tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 20.  

Fält 20 Antal bilagor Ange antalet bilagor, om sådana förekommer (se 

förklaringarna till fälten 13 och 18). 

 

__________________ 

* Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor 

som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande 

av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23). 

*** Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller 

uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 

28.11.2012, s. 7). 

**** Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1754 av den 6 oktober 2015 om 

ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och 
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statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 285, 30.10.2015, s. 1).
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Bilaga IV 

”Bilaga VII 

Formulär för tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som avses i artikel 9.1 

 

Teknisk specifikation: 

Följande formulär ska ha formatet 210 × 297 mm, med en måttvariation på högst 5 mm 

mindre och 8 mm mer. Fälten är baserade på en måttenhet på en tiondel av en tum 

horisontellt och en sjättedel av en tum vertikalt. Underavdelningarna är baserade på en 

måttenhet på en tiondel av en tum horisontellt. 
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EUROPEISKA UNIONEN

På grundval av artikel 7a 7d

Utfärdande myndighet

10 Beskrivning av det tekniska bistånd för vilket tillstånd beviljas

11. Om den person eller enhet eller det organ som anges i fält 2 är en person eller enhet eller ett organ i ett tredjeland kommer det tekniska biståndet att tillhandahållas 

från EU till det tredjelandet av personal i det tredjelandet från ett annat tredjeland (ange vilket)

14 Särskilda krav och villkor

16 Antal bilagor

Namn (maskinskrivet eller med versaler)

Underskrift:

1
T

il
ls

tå
n

d
 f

ö
r 

te
k
n

is
k
t 

b
is

tå
n

d
 (

fö
ro

rd
n

in
g

 n
r 

1
2
3
6
/2

0
0
5
)

1

En institution som tillhandahåller utbildning

Ett museum

Ett brottsförebyggande organ

Inget av det ovannämnda. Ange den verksamhet som bedrivs av den 

fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som anges i 

fält 2.

□
□

□

(Utfärdande myndighets stämpel)

Utfärdat i (ort, datum)

15 Jag intygar härmed att den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1236/2005 och med iakttagande av de krav, villkor och 

förfaranden som anges i detta formulär och i de bilagor som det hänvisas till i formuläret, har beviljat tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör 

de varor som beskrivs i fält 9.

En tredje part som agerar för eller tillsammans med tillhandahållaren 

av tekniskt bistånd (fullständigt namn och adress)

Den tillhandahållare av tekniskt bistånd som anges i fält 1

13 Utbildningen i användningen av de varor som anges i fält 9 ska tillhandahållas av

□
□

12 Beskrivning av all utbildning i användningen av de varor som det tekniska 

biståndet avser, som ska tillhandahållas den fysiska eller juridiska person, den 

enhet eller det organ som anges i fält 2 

4  Förfallodag

3  Tillståndsnummer

1  Ansökande tillhandahållare av tekniskt bistånd (fullständigt namn och adress)

2  Fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som ska tillhandahållas det 

tekniska biståndet (fullständigt namn och adress)

6  Tredjeland eller medlemsstat som ska tillhandahållas det tekniska biståndet 

(landsnamn och landskod)

□ □ □ □

TILLSTÅND FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISKT 

BISTÅND SOM RÖR VAROR SOM KAN ANVÄNDAS TILL 

TORTYR ELLER DÖDSSTRAFF (FÖRORDNING (EG) NR 

1236/2005)

Om det inte finns någon sådan medlemsstat, den medlemsstat där 

tillhandahållaren av tekniskt bistånd är medborgare eller inrättad juridisk 

person, enhet eller organ

□
□

□

5  Den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som anges i fält 2 är

En tillhandahållare av reparationstjänster, underhåll eller andra 

tekniska tjänster som avser de varor som det tekniska biståndet 

avser

7  Detta tillstånd gäller för 

□

□

□ □□

9  Beskrivning av typen av varor som det tekniska biståndet avser

Ett enda tillhandahållande av tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd som tillhandahålls under en tidsperiod. Ange denna 

tidsperiod:En tillverkare av de varor som det tekniska biståndet avser

8  M edlemsstat där tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller 

etablerad
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Förklarande noter till formuläret 

”Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som kan användas till 

tortyr eller dödsstraff (rådets förordning (EG) nr 1236/2005*)” 

 

Detta formulär för tillstånd ska användas för att bevilja tillstånd för tillhandahållande av 

tekniskt bistånd i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2005. Om det tekniska biståndet 

utgör en del av en export för vilken tillstånd har beviljats genom eller i enlighet med 

förordning (EG) nr 1236/2005 ska detta formulär inte användas, utom i följande fall:  

– det tekniska biståndet avser varor som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 

1236/2005 (se artikel 3.2), eller 

– det tekniska bistånd som rör varor som anges i bilaga III eller bilaga IIIa till 

förordning (EG) nr 1236/2005 omfattar mer än vad som erfordras för 

installation, drift, underhåll och reparation av de exporterade varorna (se artikel 

9.2 och, för varor som anges i bilaga IIIa, del 1 av Unionens generella 

exporttillstånd EU GEA 1236/2005 i bilaga IIIb till förordning (EG) nr 

1236/2005).  

Den utfärdande myndigheten är den myndighet som definieras i artikel 2 h i förordning 

(EG) nr 1236/2005. Det är en myndighet som är upptagen i förteckningen över behöriga 

myndigheter i bilaga I till den förordningen. 

 

Tillstånd ska utfärdas på detta ensidiga formulär, vid behov med bilagor. 
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Fält 1 Ansökande 

tillhandahållare 

av tekniskt 

bistånd 

Ange sökandens namn och fullständiga adress. 

Tillhandahållare av tekniskt bistånd definieras i 

artikel 2 m i förordning (EG) nr 1236/2005. 

Om det tekniska biståndet utgör del av en export 

som har beviljats tillstånd ska också sökandens 

tullnummer om möjligt anges, samt numret på det 

tillhörande exporttillståndet i fält 14. 

Fält 3 Tillståndsnummer Ange numret och kryssa för den ruta som anger den 

artikel i förordning (EG) nr 1236/2005 som 

tillståndet grundas på.  

Fält 4 Sista giltighetsdag Ange dag (två siffror), månad (två siffror) och år 

(fyra siffror). Giltighetstiden för ett tillstånd är tre 

till tolv månader. När giltighetstiden går ut kan en 

förlängning vid behov begäras.  



 

AM\1103898SV.docx 90/93 PE568.564 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

Fält 5 Den verksamhet 

som bedrivs av 

den fysiska eller 

juridiska person 

eller enhet eller 

det organ som 

nämns i fält 2 

Ange huvudsaklig verksamhet för den person eller 

enhet eller det organ som ska tillhandahållas det 

tekniska biståndet. Termen brottsförebyggande 

myndighet definieras i artikel 2 c i förordning (EG) 

nr 1236/2005. 

Om den huvudsakliga verksamheten inte finns med 

i listan, kryssa för ”Inget av ovanstående” och 

beskriv den huvudsakliga verksamheten med 

vanliga ord (t.ex. grossist, detaljhandlare, sjukhus).  

Fält 6 Tredjeland eller 

medlemsstat som 

ska 

tillhandahållas 

det tekniska 

biståndet 

Ange både landet i fråga och relevant landskod från 

de koder som fastställts i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

471/2009**. Se kommissionens förordning (EU) nr 

1106/2012***.  

Obs! I fält 6 ska en medlemsstat anges endast om 

tillståndet är grundat på artikel 4 i förordning (EG) 

nr 1236/2005. 
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Fält 7 Typ av tillstånd Ange om tillhandahållandet av tekniskt bistånd ska 

ske under en tidsbegränsad period och, om så är 

fallet, ange i dagar, veckor eller månader den 

period under vilken tillhandahållaren av tekniskt 

bistånd ska ge råd, stöd eller utbildning. Ett enda 

tillhandahållande av tekniskt bistånd avser en 

specifik begäran om råd eller stöd eller en specifik 

utbildning (även om det avser en kurs som pågår i 

flera dagar). 

Fält 8 Utfärdande 

medlemsstat 

Ange på respektive rad såväl den berörda 

medlemsstaten som relevant landskod från de koder 

som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 

471/2009. Se förordning (EU) nr 1106/2012.  

Fält 9 Beskrivning av 

typen av varor 

som det tekniska 

biståndet avser 

Beskriv vilken typ av varor som det tekniska 

biståndet avser. Beskrivningen av varorna bör 

innehålla en hänvisning till en specifik vara i bilaga 

II, bilaga III eller bilaga IIIa till förordning (EG) 

nr 1236/2005.  
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Fält 10 Beskrivning av 

det tekniska 

bistånd för vilket 

tillstånd har 

beviljats. 

Beskriv det tekniska biståndet klart och tydligt. 

Ange en hänvisning till datum för och nummer på 

ett avtal som har ingåtts av tillhandahållaren av 

tekniskt bistånd eller bifoga ett sådant avtal, om så 

är lämpligt. 

Fält 11 Metod för 

tillhandahållande 

Fält 11 ska inte fyllas i om tillståndet är grundat på 

artikel 4 i förordning (EG) nr 1236/2005. 

Om det tekniska biståndet tillhandahålls från ett 

annat tredjeland än det tredjeland där mottagaren 

är bosatt eller etablerad, ange både landet i fråga 

och relevant landskod från de koder som fastställts i 

enlighet med förordning (EG) nr 471/2009. Se 

förordning (EU) nr 1106/2012.  
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Fält 12 Beskrivning av 

utbildning i 

användningen av 

varor som det 

tekniska 

biståndet avser 

Ange huruvida det tekniska stöd eller den tekniska 

tjänst som omfattas av definitionen av tekniskt 

bistånd i artikel 2 f i förordning (EG) 1236/2005 

åtföljs av utbildning för dem som ska använda 

varorna. Ange vilken typ av användare som 

kommer att få sådan utbildning, och ange 

utbildningsprogrammets mål och innehåll. 

Fält 14 Särskilda krav 

och villkor 

Om det inte finns tillräckligt utrymme i fält 14, 

fortsätt på ett bifogat blankt papper, med angivande 

av tillståndsnummer. Ange antalet bilagor i fält 16. 

Fält 16 Antal bilagor Ange antalet bilagor, om sådana förekommer (se 

förklaringarna till fälten 10 och 14). 

___________________ 

* Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa 

varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23). 

*** Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller 

uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 

28.11.2012, s. 7). 

 

Or. en 

 


