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BILAGA IIb

[1052 A]

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND nr EU002

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)
Export av vissa produkter med dubbla användningsområden till vissa destinationer
Utfärdande myndighet: Europeiska unionen
Del 1 – Produkter
Detta generella exporttillstånd omfattar följande produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till
denna förordning:
— 1A001
— 1A003
— 1A004
— 1C003.b–c
— 1C004
— 1C005
— 1C006
— 1C008
— 1C009
— 2B008
— 3A001.a.3
— 3A001.a.6–12
— 3A002.c–f
— 3C001
— 3C002
— 3C003
— 3C004
— 3C005
— 3C006
Del 2 – Destinationer
Detta tillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:
— Argentina
— Kroatien
— Island
— Sydafrika
— Sydkorea
— Turkiet
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Del 3 – Villkor och krav för användning
1. Detta tillstånd medger inte export av produkter om
1) exportören av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denne är etablerad enligt definitionen
i artikel 9.6 i denna förordning har informerats om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller
delvis
a) användas i samband med utveckling, produktion, hantering, drift, underhåll, lagring, detektion, identifikation
eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller andra nukleära spränganordningar, eller
utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som kan bestyckas med sådana vapen,
b) slutanvändas militärt, enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, i ett land som är föremål för ett
vapenembargo som har införts i enlighet med ett beslut eller gemensam ståndpunkt som har antagits av rådet
eller ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller ett vapenembargo som har införts
genom en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd, eller
c) användas som delar eller komponenter i militära produkter som anges i nationella militära förteckningar och
som exporterats från den aktuella medlemsstatens territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd som
föreskrivs i den medlemsstatens nationella lagstiftning,
2) exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är
avsedda helt eller delvis för något av de användningsområden som anges i underpunkt 1,
3) de berörda produkterna exporteras till en tullfri zon eller ett frilager på en bestämmelseort som omfattas av detta
tillstånd.
2. Exportörerna ska i fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet ange EU-referensnumret X002 samt att dessa pro
dukter exporteras enligt unionens generella exporttillstånd EU002.
3. Alla exportörer som använder detta tillstånd ska meddela de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är
etablerade om den första användningen av tillståndet senast 30 dagar efter dagen för den första exporten eller, alter
nativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad,
före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den mekanism för
anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av
Europeiska unionens officiella tidning.
Medlemsstaterna ska fastställa rapporteringskraven i samband med användningen av detta tillstånd samt de ytterligare
upplysningar som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras enligt detta
tillstånd.
En medlemsstat får kräva att exportörer som är etablerade i den medlemsstaten registrerar sig före den första använd
ningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndighe
terna utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet, med förbehåll för
artikel 9.1 i denna förordning.
I förekommande fall ska de krav som anges i det andra och tredje stycket baseras på de krav som fastställts för
användningen av nationella generella exporttillstånd som beviljas av de medlemsstater som tillhandahåller sådana
tillstånd.

Förordning 2019/2199.

