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BILAGA IIa

[10097 AA] Slutanvändningsintyg som avses i artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b (Brevhuvud
för slutanvändaren eller mottagaren i det slutliga bestämmelselandet) SLUTANVÄNDNINGSINTYG
(om intyget utfärdas av statlig myndighet: ett unikt identifikationsnummer ’nr …’)

A.

PARTER

1.

Exportör (namn, adress och kontaktuppgifter)

2.

Mottagare (namn, adress och kontaktuppgifter)

3.

Slutanvändare (om annan än mottagaren)

4.

Slutligt bestämmelseland

B.

ARTIKLAR

1.

Artiklar (detaljerad beskrivning av artiklarna)

2.

Kvantitet (enheter)/vikt

3.

Slutanvändning (artiklarnas specifika ändamål; om artiklarna ska införlivas med eller användas för utveckling,
produktion, användning eller reparation av en annan artikel, vänligen beskriv den artikeln, dess ändamål och
slutanvändare)

4.

Uppgift om artiklarnas slutanvändningsplats (såvida inte mottagaren agerar som näringsidkare, grossist eller
återförsäljare och saknar kännedom om artiklarnas slutanvändningsplats)

C.

INTYG OM UTLÄNDSK MOTTAGARE

C.1

Mottagaren agerar som slutanvändare
Enligt artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b i rådets förordning (EU) nr 267/2012 ska den som ansöker om ett till
stånd lämna in detta slutanvändningsintyg eller ett likvärdigt dokument med information om slutanvändningen
och slutanvändningsplatsen för alla tillhandahållna artiklar.
Vi (Jag) intygar att de artiklar som är beskrivna i avsnitt B och som har levererats av den exportör som är angi
ven i avsnitt A.1:
1. endast kommer att användas för de ändamål som är angivna i avsnitt B.3 och att artiklarna, eller i tillämpliga
fall kopior av dessa, är avsedda för slutlig användning i det land som är angivet i avsnitt A.4, på den plats
som är angiven i avsnitt B.4,
2. att artiklarna, eller i tillämpliga fall kopior av dessa,
— inte kommer att användas i någon verksamhet som rör kärnsprängningar eller kärnbränslecykler utan
säkerhetskontroller,
— inte kommer att användas för något ändamål i samband med kemiska eller biologiska vapen, kärnvapen
eller missiler som kan bära sådana vapen,
— endast kommer att användas för civila ändamål,
— inte kommer att överföras på nytt inom Iran utan att den exporterande staten informeras i förväg.
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Mottagaren agerar som näringsidkare, grossist eller återförsäljare (ska endast fyllas i om avsnitt C.1 inte är til
lämpligt)
Enligt artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b i rådets förordning (EU) nr 267/2012 ska den som ansöker om ett till
stånd lämna in detta slutanvändningsintyg eller ett likvärdigt dokument med information om slutanvändningen
och slutanvändningsplatsen för alla tillhandahållna artiklar.
Vi (Jag) intygar att de artiklar som är beskrivna i avsnitt B och som har levererats av den exportör som är angi
ven i avsnitt A.1:
1. endast kommer att användas för de ändamål som är angivna i avsnitt B.3 och att artiklarna, eller i tillämpliga
fall kopior av dessa, är avsedda för slutlig användning i det land som är angivet i avsnitt A.4,
2. att artiklarna, eller i tillämpliga fall kopior av dessa,
— inte kommer att användas i någon verksamhet som rör kärnsprängningar eller kärnbränslecykler utan
säkerhetskontroller,
— inte kommer att användas för något ändamål i samband med kemiska eller biologiska vapen, kärnvapen
eller missiler som kan bära sådana vapen,
— endast kommer att användas för civila ändamål,
— endast kommer att levereras till en tredje man (person eller företag) förutsatt att denna tredje man godtar
åtagandena i förklaringen ovan som bindande för egen del och förutsatt att denna tredje man är känd
för att vara pålitlig och tillförlitlig när det gäller efterlevnaden av sådana åtaganden.

UNDERSKRIFT
.....................................................................................

......................................................................................

Ort och datum

Slutanvändarens/mottagarens underskrift i original

.....................................................................................

......................................................................................

Företagsstämpel eller officiellt sigill

Undertecknarens namn och befattning i tryckbokstäver

I tillämpliga fall:
Handelskammares stämpel
(eller annan legaliserande myndighets stämpel)”

Förordning 2017/964.

