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BILAGA IIc

[1052 B]

UNIONENS GENERELLA EXPORTTILLSTÅND nr EU003

(som avses i artikel 9.1 i denna förordning)
Export efter reparation/ersättning
Utfärdande myndighet: Europeiska unionen
Del 1 – Produkter
1. Detta generella exporttillstånd omfattar alla produkter med dubbla användningsområden som anges under någon
post i bilaga I till denna förordning, utom de produkter som anges i punkt 2 om
a) produkterna återimporterades till unionens tullterritorium för underhåll, reparationer eller för ersättning och
exporteras eller återexporteras till mottagarlandet utan ändring av ursprungsegenskaperna inom en period på fem
år efter det datum då det ursprungliga exporttillståndet beviljats, eller
b) produkterna exporteras till mottagarlandet som ersättning för produkter av samma kvalitet och antal som återför
des till unionens tullterritorium för underhåll, reparation eller ersättning inom en period på fem år efter det
datum då det ursprungliga exporttillståndet beviljats.
2. Produkter som är undantagna:
a) Alla produkter som förtecknas i bilaga IIg.
b) Alla produkter i avsnitten D och E som framgår av bilaga I till denna förordning.
c) Följande produkter som anges i bilaga I till denna förordning:
— 1A002.a
— 1C012.a
— 1C227
— 1C228
— 1C229
— 1C230
— 1C231
— 1C236
— 1C237
— 1C240
— 1C350
— 1C450
— 5A001.b.5
— 5A002.c–e
— 5A003.a och 5A003.b
— 6A001.a.2.a.1
— 6A001.a.2.a.5
— 6A002.a.1.c
— 8A001.b
— 8A001.d
— 9A011
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Del 2 – Destinationer
Detta tillstånd är giltigt inom hela unionen för export till följande destinationer:
Albanien
Argentina
Bosnien och Hercegovina
Brasilien
Chile
Kina (inbegripet Hongkong och Macao)
Kroatien
Frankrikes utomeuropeiska territorier
Island
Indien
Kazakstan
Mexiko
Montenegro
Marocko
Republiken Nordmakedonien
Ryssland
Serbien
Singapore
Sydafrika
Sydkorea
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Förenade Arabemiraten
Del 3 – Villkor och krav för användning
1. Detta tillstånd får bara användas när den inledande exporten har ägt rum enligt unionens generella exporttillstånd
eller när ett inledande exporttillstånd har utfärdats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den
ursprungliga exportören var etablerad avseende export av produkter som senare återförts till Europeiska unionens
tullterritorium för underhåll, reparation eller ersättning. Detta tillstånd gäller endast för export till den ursprungliga
slutanvändaren.
2. 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,
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b) slutanvändas militärt enligt definitionen i artikel 4.2 i denna förordning, när köparlandet eller destinationslan
det är föremål för ett vapenembargo infört genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av
rådet eller ett beslut av Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa eller ett vapenembargo som har
införts genom en bindande resolution antagen av 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 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,
4) det ursprungliga tillståndet har upphävts, tillfälligt upphävts, ändrats eller återkallats,
5) exportören, i enlighet med sin skyldighet att iaktta vederbörlig omsorg, känner till att produkterna i fråga är
avsedda att användas för annat slutändamål än det som angetts i det ursprungliga exporttillståndet.
3. Vid export av någon av produkterna enligt detta tillstånd ska exportörerna
1) ange det ursprungliga exporttillståndets referensnummer på exportdeklarationen till tullen tillsammans med namn
på den medlemsstat som utfärdade tillståndet och EU-referensnumret X002 samt i fält 44 i det administrativa
enhetsdokumentet ange att produkterna exporteras med stöd av unionens generella exporttillstånd EU003,
2) på begäran förse tulltjänstemännen med handlingar som styrker dag för import av produkterna till unionen,
tillsammans med uppgifter om eventuellt underhåll, eventuella reparationer eller eventuell ersättning av produk
terna i unionen och för att produkterna återbördas till den slutanvändare och det land från vilka de importerades
till unionen.
4. 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 kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första
användningen av detta tillstånd. Registreringen av exportören ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myn
digheterna 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.
5. Detta tillstånd omfattar produkter avsedda för ’reparation’, ’ersättning’ och ’underhåll’. Detta kan inbegripa ickeväsentliga förbättringar av de ursprungliga produkterna, dvs. till följd av användning av moderna reservdelar eller
tillämpning av senare konstruktionskrav av tillförlitlighets- eller säkerhetsskäl, förutsatt att detta inte leder till ökad
funktionell kapacitet hos produkterna eller ger produkterna nya eller kompletterande funktioner.

Förordning 2019/2199.

