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Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna med Irak
Uppdaterad:

Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa
specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella
förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG)
nr 2465/96
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,
med beaktande av gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP om Irak och om
upphävande av gemensamma ståndpunkterna 1996/741/GUSP och 2002/599/GUSP,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1) Ett omfattande embargo mot handel med Irak infördes genom FN:s
säkerhetsråds resolution 661 (1990) och senare relevanta resolutioner, särskilt
resolution 986 (1995). Detta embargo fastställs för närvarande i rådets förordning
(EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak.
(2) Säkerhetsrådet beslutade genom resolution 1483 (2003) av den 22 maj 2003
att förbuden mot handel med Irak och mot tillhandahållande av finansiella medel
och ekonomiska resurser till Irak, med vissa undantag, inte längre bör gälla.
(3) Enligt resolutionen skall de omfattande begränsningarna avseende handel,
med undantag av förbudet mot export av vapen och liknande materiel till Irak,
upphävas och ersättas med specifika begränsningar som gäller intäkter av all export
av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak samt handel med föremål som ingår i
Iraks kulturarv i syfte att underlätta att dessa föremål säkert kan återbördas.
(4) Enligt resolutionen bör dessutom vissa tillgångar och ekonomiska resurser,
särskilt de som tillhör Iraks f.d. president Saddam Hussein och högre tjänstemän i
hans regim, frysas i enlighet med beslut av den kommitté inom säkerhetsrådet som
inrättas genom punkt 6 i resolution 661 (1990) och sådana tillgångar bör därefter
överföras till utvecklingsfonden för Irak.
(5) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att sörja för att frysta tillgångar,
ekonomiska resurser och intäkter av ekonomiska resurser överförs till
utvecklingsfonden för Irak bör det föreskrivas att frysningen av sådana resurser skall
upphävas.
(6) Enligt resolutionen bör all olja, alla oljeprodukter och all naturgas som Irak
exporterar samt betalningar för dessa varor undantas från rättsliga förfaranden,
beslagtagande, kvarstad och utmätning från dem som har fordringar gentemot Irak.
Denna tillfälliga åtgärd behövs för att främja den ekonomiska återuppbyggnaden av
Irak och omstruktureringen av landets skulder, vilket kommer att bidra till att i
världssamfundets och i synnerhet gemenskapens och dess medlemsstaters
gemensamma intresse undanröja det hot mot internationell fred och säkerhet som
den nuvarande situationen i Irak utgör.
(7) Gemensam ståndpunkt 2003/495/GUSP innehåller bestämmelser om en
ändring av den nuvarande gemenskapsordningen så att den kan anpassas till
resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.
(8) Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde, och särskilt i syfte
att undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning för
att i fråga om gemenskapens territorium genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut.
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Gemenskapens territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas
territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i fördraget.
(9) För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom gemenskapen bör man
offentliggöra namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska eller juridiska
personer, grupper eller enheter som identifierats av FN:s myndigheter och vars
tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas, och det bör fastställas ett förfarande
inom gemenskapen för ändring av dessa förteckningar.
(10) Det är lämpligt att kommissionen bemyndigas att ändra de bilagor till denna
förordning som förtecknar kulturföremål, de personer, organ och enheter vars
tillgångar och ekonomiska resurser skall frysas samt de behöriga myndigheterna.
(11) Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov bemyndigas att se till
att denna förordning efterlevs.
(12) Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta varandra om de åtgärder
som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de
förfogar över med anknytning till denna förordning, och de bör samarbeta med den
kommitté som inrättas genom FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990), bl.a. genom
att förse den med information.
(13) Medlemsstaterna bör fastställa regler för vilka påföljder som skall tillämpas
vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen samt se till att de tillämpas.
Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.
(14) Eftersom de omfattande handelsåtgärderna i förordning (EG) nr 2465/96
ersätts med de specifika handelsbegränsningarna i den här förordningen och det
genom den här förordningen införs sådana åtgärder för frysning av tillgångar som
förutsätter omedelbar tillämpning från de ekonomiska aktörernas sida är det
nödvändigt att se till att påföljderna för överträdelser av den här förordningen kan
tillämpas så snart den träder i kraft.
(15) Förordning (EG) nr 2465/96 bör av tydlighetsskäl upphävas i sin helhet.
(16) Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot
att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas
av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner
([10161] o.f.) bör förbli i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
[10131] I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som
här anges:
1. sanktionskommittén: den kommitté som FN:s säkerhetsråd inrättat genom
punkt 6 i resolution 661 (1990).
2. tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag,
inbegripet men inte begränsat till
a) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra
betalningsinstrument,
b) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden,
skuldebrev och skuldförbindelser,
c) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier
och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis
och derivatkontrakt,
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d) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller
skapas genom tillgångar,
e) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra
finansiella åtaganden,
f) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,
g) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella
medel, och
h) varje annat exportfinansieringsinstrument.
3. ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös
eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar,
varor eller tjänster.
4. frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, ändring,
användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring
av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller
någon annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna,
inbegripet portföljförvaltning.
5. frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något
sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart
genom försäljning, uthyrning eller inteckning.
6. utvecklingsfonden för Irak: den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den
irakiska centralbanken.
Artikel 2
[10132] Alla intäkter av export av olja, oljeprodukter och naturgas från Irak, enligt
förteckningen i bilaga I [10149], ska från och med den 22 maj 2003 deponeras i
utvecklingsfonden för Irak enligt de villkor som anges i FN:s säkerhetsråds
resolution 1483 (2003), särskilt punkterna 20 och 21 i denna. Förordning 195/2008.
Artikel 3
[10133] 1. Följande skall vara förbjudet:
a) Import eller införsel till gemenskapens territorium av,
b) utförsel eller bortförande från gemenskapens territorium av, och
c) handel med irakisk kulturegendom och andra föremål av arkeologiskt,
historiskt, kulturellt, sällsynt vetenskapligt och religiöst värde, inbegripet dem i
förteckningen i bilaga II [10150], om de olagligt har förts bort från Irak, särskilt om
i) dessa föremål utgör en integrerad del av offentliga samlingar förtecknade
hos irakiska museer, arkiv eller biblioteks bevarade samlingar eller inventarier i
irakiska religiösa institutioner, eller
ii) det skäligen kan misstänkas att föremålen har förts bort från Irak utan den
laglige ägarens medgivande eller har förts bort i strid med den irakiska
lagstiftningen.
2. Dessa förbud skall inte gälla om det påvisas att kulturföremålen antingen
a) fördes ut ur Irak före den 6 augusti 1990, eller
b) håller på att återlämnas till irakiska institutioner i enlighet med målet om
säkert återbördande enligt punkt 7 resolution 1483 (2003) från FN:s säkerhetsråd.
Artikel 4
[10134] 1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör Iraks tidigare
regering eller någon eller något av den regeringens offentliga organ, företag –
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inbegripet privaträttsliga företag i vilka de offentliga myndigheterna äger eller
kontrollerar en majoritetsandel – eller inrättningar som identifierats av
sanktionskommittén och förtecknas i bilaga III skall frysas, om de fanns utanför Irak
den 22 maj 2003.
2. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs eller innehas av
följande personer, som identifierats av sanktionskommittén och förtecknas i bilaga
IV, skall frysas:
a) F.d. president Saddam Hussein.
b) Högre tjänstemän i hans regim.
c) Deras närmaste familjemedlemmar.
d) Juridiska personer, organ eller enheter som direkt eller indirekt ägs eller
kontrolleras av de personer som avses i leden a, b och c eller av en fysisk eller
juridisk person som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.
3. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till
förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska eller juridiska personer,
organ eller enheter som förtecknas i bilaga IV.
4. Punkten har upphört att gälla enligt förordning 791/2014. Förordning 791/2014.
Artikel 4a
[10134 A] Förbudet i artikel 4.3 ska inte medföra ansvar av något slag för de
berörda fysiska eller juridiska personerna eller enheterna om dessa inte kände till
eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot
detta förbud. Förordning 791/2014.
Artikel 5
[10135] 1. Artikel 4 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot
tillgångar som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, en
enhet eller ett organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under
förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller
kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana
transaktioner.
2. Genom avvikelse från artikel 4.3 får de behöriga myndigheter som anges på de
webbplatser som listas i bilaga V, ge tillstånd till att vissa tillgångar eller
ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga,
efter det att de har konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska
resurserna
a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska
personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV och för sådana fysiska
personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar,
mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för
samhällstjänster,
b) är avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden och kostnader för
juridiska tjänster,
c) är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig
hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, eller
d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den
relevanta behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet har
meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av
vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.
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3. De berörda medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och
kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel. Förordning
791/2014.
Artikel 6
[10136] 1. Med avvikelse från artikel 4 får de behöriga myndigheter som anges på
de webbplatser som förtecknas i bilaga V [10153] ge tillstånd till att frysta tillgångar
eller ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor uppfylls:
a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet
med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den
22 maj 2003, eller föremål för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som
meddelats före den dagen.
b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för
att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts
som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och
förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.
c) Indrivningen av fordringen strider inte mot förordning (EG) nr 3541/92
([10161] o.f.).
d) Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med grunderna för den
berörda medlemsstatens rättsordning.
2. Under alla övriga omständigheter ska frysningen av tillgångar, ekonomiska
resurser och intäkter av ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 4
upphävas endast så att dessa kan överföras till efterträdaren till den utvecklingsfond
för Irak som inrättats av Iraks regering, i enlighet med de villkor som fastställs i
FN:s säkerhetsråds resolutioner 1483 (2003) och 1956 (2010). Förordning 85/2013.
Artikel 7
[10137] 1. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars
syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå artikel 4 eller att främja sådana
transaktioner som avses i artiklarna 2 och 3.
2. Uppgifter om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har
kringgåtts, ska anmälas till de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser
som förtecknas i bilaga V [10153] samt till kommissionen, antingen direkt eller
genom dessa behöriga myndigheter. Förordning 195/2008.
Artikel 8
[10138] 1. Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess
och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i fördraget ska fysiska och
juridiska personer, enheter och organ
a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna
förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med
artikel 4, till de behöriga myndigheterna enligt de webbplatser som förtecknas i
bilaga V [10153], i de medlemsstater där de är bosatta eller belägna samt till
kommissionen, antingen direkt eller genom dessa behöriga myndigheter,
b) samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som
förtecknas i bilaga V om uppgifterna kontrolleras.
2. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de
syften för vilka de lämnades eller mottogs. Förordning 195/2008.
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Artikel 9
[10139] Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser, utförd i god tro att
frysningen sker i överensstämmelse med denna förordning, skall inte medföra ansvar
av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför
frysningen eller för dess ledning eller anställda, om det inte påvisas att tillgångarna
och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.
Artikel 10
[10140] 1. Följande skall omfattas av immunitet mot rättsliga förfaranden och inte
kunna göras till föremål för någon form av beslagtagande, kvarstad eller utmätning:
a) Olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, fram till dess att
äganderätten till sådana varor har övergått till en köpare.
b) Intäkter och skyldigheter som uppkommer av försäljningen av olja,
oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak, inbegripet de betalningar för
varorna som görs till den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska
centralbanken.
c) Tillgångar och ekonomiska resurser som frysts i enlighet med artikel 3.
d) Den utvecklingsfond för Irak som förvaltas av den irakiska centralbanken.
2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall de intäkter och skyldigheter som
uppkommer från försäljning av olja, oljeprodukter och naturgas med ursprung i Irak
samt utvecklingsfonden för Irak inte omfattas av immunitet mot fordringar som
utkrävs på grundval av Iraks ansvar för skador i samband med miljöolyckor som
inträffar efter den 22 maj 2003.
Artikel 11
[10141] Kommissionen skall bemyndigas att
a) vid behov ändra bilaga II [10150],
b) ändra och komplettera bilagorna III och IV på grundval av beslut som fattas av
FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén, och
c) ändra bilaga V [10153] på grundval av uppgifter som lämnas av
medlemsstaterna.
Artikel 12
[10142] Utan att det påverkar medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt
FN:s stadga skall kommissionen upprätthålla alla förbindelser med
sanktionskommittén som behövs för att denna förordning skall kunna genomföras
effektivt.
Artikel 13
[10143] Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra
om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning. De skall lämna varandra
relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt
uppgifter som mottagits i enlighet med artikel 8 samt uppgifter om överträdelser av
förordningen, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av
nationella domstolar.
Artikel 14
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[10144] Denna förordning skall tillämpas utan hinder av rättigheter eller
skyldigheter som föreligger på grund av internationella överenskommelser som
undertecknats eller avtal som ingåtts eller licenser eller tillstånd som beviljats före
ikraftträdandet av denna förordning.
Artikel 15
[10145] 1. Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall
gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga
åtgärder för att se till att de bestämmelserna tillämpas. Sanktionerna skall vara
effektiva, proportionella och avskräckande.
2. I avvaktan på att nödvändig lagstiftning eventuellt antas i detta syfte skall de
tillämpliga sanktionerna, vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, i
förekommande fall vara de som medlemsstaterna fastställt för att genomföra artikel
7.3 i förordning (EG) nr 2465/96.
3. Varje medlemsstat skall vara ansvarig för att inleda ett förfarande mot en
fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet under dess jurisdiktion om denna
person, grupp eller enhet överträtt en begränsning i denna förordning.
Artikel 15a
[10145 A] 1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning och ange vilka de är på eller via de
webbplatser som förtecknas i bilaga V [10153].
2. Medlemsstaterna ska före den 15 mars 2008 meddela kommissionen namnen
på sina behöriga myndigheter och därefter alla ändringar av dessa uppgifter.
Förordning 195/2008.
Artikel 16
[10146] Denna förordning ska tillämpas
a) inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,
b) ombord på alla flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,
c) på varje person inom eller utanför gemenskapens territorium som är
medborgare i en medlemsstat,
d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i
enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och
e) på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av
affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen. Förordning
195/2008.
Artikel 17
[10147] Förordning (EG) nr 2465/96 skall upphöra att gälla.
Artikel 18
[10148] 1. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
2. Den skall, med undantag av artiklarna 4 och 6, tillämpas från och med den
23 maj 2003.
3. Artiklarna 2 och 10 ska tillämpas till och med den 30 juni 2011. Förordning
131/2011.
Anm. Förordningen offentliggjordes i EUT L 169, den 8 juli 2003.

Import- och exportföreskrifter/Sanktioner

8

Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och
finansiella förbindelserna med Irak
Uppdaterad:

Bilaga I
[10149] Förteckning över de varor som avses i artikel 2 [10132]
KN-nummer

Varubeskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (andra än råolja)
och produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans,
innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent
oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

2712 10

Vaselin

2712 20 00

Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja

ex 2712 90

”Slack wax”, ”scale wax”

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar
samt naturlig bitumenhaltigsand; asfaltit och asfaltsten

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen,
petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex.
asfaltmastix, ”cut backs”)

2901

Acykliska kolväten

2902 11 00

Cyklohexan

2902 20 00

Bensen (bensol)

2902 30 00

Toluen (toluol)

2902 41 00

o-Xylen

2902 42 00

m-Xylen

2902 43 00

p-Xylen

2902 44

Blandade xylenisomerer

2902 50 00

Styren (styrol)

2902 60 00

Etylbensen

2902 70 00

Kumen

2905 11 00

Metanol (metylalkohol)

3403 19 10

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat
för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra
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medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på
smörjmedel) samt preparat som innehåller som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, inte utgörande karaktärsgivande beståndsdel
3811 21 00

Tillsatsmedel för smörjoljor innehållande oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral

3824 90 10

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av
alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga
sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror
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Bilaga II
[10150] Förteckning över de varor som avses i artikel 3 [10133]
ex KN-nummer

Varubeskrivning

9705 00 00
9706 00 00

1. Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från
– utgrävningar och fynd på land eller under vatten,
– arkeologiska fyndplatser,
– arkeologiska samlingar.

9705 00 00
9706 00 00

2. Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga,
historiska eller religiösa monument som är äldre än 100 år.

9701

3. Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 3a eller 4, som
utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som
helst, som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

9701

3A. Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på
vilket underlag och i vilket material som helst, som är äldre än 50 år
och inte tillhör sina upphovsmän.

6914
9701

4. Mosaiker, som inte ingår i kategorierna 1 eller 2, som utförts helt
för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt
för hand på vilket underlag och i vilket material som helst, som är
äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

Kapitel 49
9702 00 00
8442 50 99

5. Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras
respektive matriser och originalaffischer, som är äldre än 50 år och
inte tillhör sina upphovsmän.

9703 00 00

6. Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda
enligt samma process som originalet, som är äldre än 50 år och inte
tillhör sina upphovsmän och som inte tillhör kategori 1.

3704
3705
3706
4911 91 80

7. Fotografier, filmer och negativ av dessa, som är äldre än 50 år och
inte tillhör sina upphovsmän.

9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00

8. Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka
eller i samlingar, som är mer än 50 år gamla och inte tillhör sina
upphovsmän.

9705 00 00
9706 00 00

9. Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar.

9706 00 00

10. Tryckta kartor som är äldre än 200 år

3704
3705
3706

11. Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket
underlag och i vilket medium som helst.
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4901
4906
9705 00 00
9706 00 00
9705 00 00
9705 00 00

12. a) Samlingar, enligt definitionen av EG-domstolen i dess dom i
mål 252/841, och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska
eller anatomiska samlingar.
b) Samlingar, enligt definitionen av EG-domstolen i dess dom i
mål 252/84, av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller
numismatiskt intresse.

9705 00 00

13. Transportmedel som är äldre än 75 år.

Kapitel 86–89

14. Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna A1–A13 och som
är
a) mellan 50 och 100 år gamla:

Kapitel 95

– leksaker och spel

7013

– glas och glasvaror

7114

– guld och silversmedsvaror

Kapitel 94

– möbler

Kapitel 90

– optiska instrument och apparater, foto och kinoapparater

Kapitel 92

– musikinstrument

Kapitel 91

– ur och delar till ur

Kapitel 44

– varor av trä

Kapitel 69

– keramiska produkter

5805 00 00

– tapisserier

Kapitel 57

– mattor

4814

– papperstapeter

Kapitel 93

– vapen

9706 00 00

b) äldre än 100 år

1

Samlarföremål enligt nr 97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för
att ingå i en samling, dvs föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga
ändamål, är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål
och är av högt värde.
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Bilaga III
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Bilaga V
[10153] Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i
artiklarna 6 [10136], 7 [10137] och 8 [10138]samt adress för anmälningar till
Europeiska kommissionen
A. Behöriga myndigheter i varje medlemsstat:
BELGIEN
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIEN
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
TJECKIEN
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
TYSKLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404
888.html ESTLAND http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GREKLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANIEN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionO
portunidadesRiesgos/Documents/
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALE
S.pdf
FRANKRIKE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIEN
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIEN
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CYPERN
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTLAND
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http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITAUEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
UNGERN
http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Uni
ons_consolidated_sanctions_list
ΜΑLTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20an
d%20Entities/Officially% 20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/SanctionsMonitoring-Board-.aspx
NEDERLÄNDERNA
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ÖSTERRIKE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negociosestrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o- ministerio/medidas-restritivas/medidasrestritivas.aspx
RUMÄNIEN
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIEN
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/
mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/
SLOVAKIEN
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVERIGE
http://www.ud.se/sanktioner
FÖRENADE KUNGARIKET
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https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
B. Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:
Europeiska kommissionen
Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bryssel
BELGIEN
E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu.
Förordning 791/2014.

