EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION
GENERALDIREKTORATET FOR MILJØ
GENERALDIREKTORATET FOR HANDEL
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Bruxelles, den 15. maj 2020
REV1 — Erstatter meddelelsen ("import/eksportlicenser") af 25. januar 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE PÅ OMRÅDET FOR
FORBUD OG RESTRIKTIONER VEDRØRENDE IMPORT OG EKSPORT, NAVNLIG IMPORT/EKSPORTLICENSER

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 20203. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked5, Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på den
retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor). I denne
meddelelse gøres der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i
udtrædelsesaftalen (del B nedenfor), samt for de regler, der finder anvendelse i
Nordirland efter overgangsperiodens udløb (del C nedenfor).

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen", EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år
(udtrædelsesaftalens artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan
forlængelse.

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med
denne meddelelse.

5

Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og
tjenesteydelser) gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En
frihandelsaftale fjerner heller ikke toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører
oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af, samt forbud og restriktioner vedrørende import
og eksport.

Råd til interessenterne:
For at afbøde de konsekvenser, der beskrives i denne meddelelse, rådes interessenterne
navnlig til at tage de nødvendige skridt til efter overgangsperiodens udløb at sikre
overholdelse af forbud og restriktioner, herunder hvad angår import-/eksportlicenser.

Bemærk venligst:
Denne meddelelse giver et generelt overblik over "forbud og restriktioner" med et særligt
fokus på import/-eksportlicenser (en undergruppe af forbud og restriktioner).
Denne meddelelse bør sammenholdes med meddelelsen om toldrelaterede spørgsmål
såvel som meddelelserne om specifikke forbud og restriktioner, der er under udarbejdelse
eller allerede er offentliggjort. 6
Denne meddelelse omhandler ikke EU's regler om intellektuelle ejendomsrettigheder.
Vedrørende disse aspekter udarbejdes der i øjeblikket andre meddelelser, eller de er
offentliggjort7.
A. RETSSTILLING EFTER OVERGANGSPERIODENS UDLØB
I henhold til forskellige dele af EU-retten kræves der for visse varer forbud og
restriktioner for deres import fra eller eksport til tredjelande8. Efter overgangsperiodens
udløb finder EU-reglerne om forbud og restriktioner ikke længere anvendelse på Det
Forenede Kongerige9. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser:
1.

FORBUD OG RESTRIKTIONER
Import/eksport af visse varer kan være genstand for forbud og restriktioner i
henhold til EU-retten. EU's toldlovgivning, dvs. navnlig artikel 134 og 267 i
Unionens toldkodeks10, giver toldmyndighederne værktøjer til at håndhæve forbud
og restriktioner (toldangivelser, frembydelse af varer osv.), der er fastsat i
sektorspecifik EU-lovgivning.
Forbud og restriktioner kan antage meget forskellige former såsom:

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_da

7

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_da

8

Forbud og restriktioner kan vedrøre varer, der føres ind i eller ud af toldområdet, "overførsel" eller
"bevægelse" af en vare til eller fra EU eller overgang til fri omsætning eller en anden toldprocedure I
denne meddelelse omfatter begreberne "import" og "eksport" disse forskellige tilgange i den
sektorspecifikke lovgivning.

9

For så vidt angår anvendelse af EU-retten forbud og restriktioner på Nordirland henvises til del C i
denne meddelelse.

10

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen
(EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
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Totalforbud11



Nødvendig grænsekontrol foretaget af specialiserede kompetente myndigheder
(sundhed, fødevaresikkerhed osv.)12



Kvantitative restriktioner under et kvotesystem13



En tilladelse til eller registrering af importøren14 eller eksportøren15



En tilladelse/godkendelse fra en myndighed eller en meddelelse til en
myndighed om forsendelsen (se nedenfor, del 2 i afsnit A i nærværende
meddelelse)



Yderligere dokumentation (licenser, tilladelser, certifikater), der ledsager
forsendelsen16, eller



Yderligere bestemmelser om fornøden omhu gældende for importøren17.

Efter overgangsperiodens udløb kan forbud og restriktioner finde anvendelse på
import fra Det Forenede Kongerige til EU, mens forbud og restriktioner kan finde
anvendelse på eksport fra EU til Det Forenede Kongerige.
2.

IMPORT-/EKSPORTLICENSER, DER ER UDSTEDT AF DET FORENEDE KONGERIGE
SIN KAPACITET SOM EU-MEDLEMSSTAT PÅ GRUNDLAG AF EU-RETTEN

I

I visse tilfælde kan forbud eller restriktioner tage form af en obligatorisk
tilladelse/godkendelse/meddelelse om en specifik forsendelse, der importeres fra et
11

F.eks. for sælunger (Rådets direktiv 83/129/EØF af 28. marts 1983 om indførsel i medlemsstaterne af
visse sælungeskind og varer heraf (EFT L 91 af 9.4.1983, s. 30).

12

F.eks. for levende dyr (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017
om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og
foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og
plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1)).

13

F.eks. for hydrofluorcarboner (forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige
drivhusgasser (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195)).

14

F.eks. for humanmedicinske lægemidler (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6.
november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311
af 28.11.2001, s. 67)) eller veterinærmedicinske lægemidler (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT
L 311 af 28.11.2001, s. 1)) eller udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til
eksplosivstoffer (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 1)).

15

F.eks. for eksport af fluorholdige drivhusgasser (artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014,
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1375).

16

F.eks. ål (Rådets forordning (EF) nr. 1100/2007 af 18. september 2007 om foranstaltninger til
genopretning af bestanden af europæisk ål (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 17)).

17

F.eks. træ (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om
fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af
12.11.2010, s. 23)).
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tredjeland til EU eller eksporteres fra EU til et tredjeland (i det følgende benævnt
"import-/eksportlicenser)18, dvs. at import-/eksportlicenser er en undergruppe af
forbud og restriktioner.
I de fleste tilfælde er en sådan licens ikke påkrævet ved overførsler inden for
Unionen, eller kravene hertil varierer. Import-/eksportlicenser udstedes normalt af
medlemsstaternes kompetente myndigheder (eller i visse tilfælde af EuropaKommissionen). Efterlevelseskontroller foretages normalt som en del af
toldkontroller i EU.
2.1.

Krav til import-/eksportlicenser for overførsler fra/til Det Forenede
Kongerige
Hvis en import-/eksportlicens er påkrævet, gælder dette ved
overgangsperiodens udløb også for import fra Det Forenede Kongerige til EU
og for eksport fra EU til Det Forenede Kongerige.

2.2.

Import-/eksportlicenser, der er udstedt af Det Forenede Kongerige på
grundlag af EU-retten
Der kan ved EU-retten gives mulighed for, at import-/eksportlicenser udstedes
af en anden medlemsstat end den, hvor indførslen/udførslen af en vare til/fra
EU finder sted.
Import-/eksportlicenser, der er udstedt af Det Forenede Kongerige på
grundlag af EU-retten, er ikke længere gyldige for så vidt angår import til
eller eksport fra EU efter overgangsperiodens udløb.

B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN
I udtrædelsesaftalens artikel 47, stk. 1, fastsættes det, at transport af varer, som er i gang
ved overgangsperiodens udløb, anses som transport inden for Unionen for så vidt angår
EU-retlige krav til import- og eksporttilladelser.
Eksempel: En forsendelse af affald, hvor transporten mellem EU og Det Forenede
Kongerige er i gang ved overgangsperiodens udløb, kan stadig komme ind i EU eller Det
Forenede Kongerige på grundlag af en licens til bevægelser inden for EU.
C. REGLER,

DER FINDER ANVENDELSE I

NORDIRLAND

EFTER OVERGANGSPERIODENS

UDLØB

Efter overgangsperiodens udløb finder protokollen om Irland og Nordirland ("IE/NIprotokollen") anvendelse19. Den nordirske lovgivende forsamling skal regelmæssigt give
deres samtykke til IE/NI-protokollen, hvis indledende anvendelsesperiode slutter fire år
efter overgangsperiodens udløb20.

18

Jf. bilaget til nærværende meddelelse.

19

Udtrædelsesaftalens artikel 185.

20

IE/NI-protokollens artikel 18.
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IE/NI-protokollen bevirker, at visse EU-retlige bestemmelser også finder anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland. I protokollen har Unionen og
Det Forenede Kongerige endvidere aftalt, at i det omfang EU-regler finder anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland, behandles Nordirland som om
det var en medlemsstat21.
I henhold til IE/NI-protokollen finder forbud og restriktioner i EU-retten22 anvendelse på
og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.
Dette betyder, at henvisningerne til Unionen i del A og B i denne meddelelse skal forstås
som omfattende Nordirland, mens henvisninger til Det Forenede Kongerige skal forstås
som henvisninger til Storbritannien alene.
Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


Forbud og restriktioner for import finder ikke anvendelse på overførsler fra
Nordirland til EU



Forbud og restriktioner for import finder anvendelse på overførsler fra Det
Forenede Kongerige til Nordirland



Forbud og restriktioner for import finder anvendelse på overførsler fra ethvert
tredjeland til Nordirland



Forbud og restriktioner for eksport finder ikke anvendelse på overførsler fra EU
til Nordirland



Forbud og restriktioner for eksport finder anvendelse på overførsler fra
Nordirland til tredjelande



Forbud og restriktioner for eksport finder kun anvendelse på overførsler fra
Nordirland til Det Forenede Kongerige i det omfang, det er strengt påkrævet i
medfør af Unionens internationale forpligtelser23.

Hvad specifikt angår import-/eksportlicenser (en undergruppe af forbud og restriktioner)
vil det have følgende konsekvenser:


Hvis det er fastsat i EU-reglerne, at medlemsstaterne skal udstede import/eksportlicenser, er Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland
ansvarlig for at udstede disse import-/eksportlicenser.



Import-/eksportlicenser, der er udstedt af Det Forenede Kongerige inden
overgangsperiodens udløb, er fortsat gyldige for så vidt angår Nordirland efter
overgangsperiodens udløb, forudsat at kravene fortsat er opfyldt.

21

Udtrædelsesaftalens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med protokollens artikel 13, stk. 1.

22

IE/NI-protokollens artikel 5, stk. 4, samt bilag 2 til nævnte protokol. Hvad specifikt angår import/eksportlicenser (dvs. en undergruppe af forbud og restriktioner) se kolonne 4 i bilaget til nærværende
meddelelse.

23

IE/NI-protokollens artikel 6, stk. 1. Hvad specifikt angår import-/eksportlicenser (dvs. en undergruppe
af forbud og restriktioner) se kolonne 3 i bilaget til nærværende meddelelse. Kommissionens
tjenestegrene vil til sin tid offentliggøre yderligere sektorspecifikke oplysninger om spørgsmålet.
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For så vidt angår Nordirland udelukker IE/NI-protokollen imidlertid Det Forenede
Kongeriges mulighed for at


deltage i Unionens beslutningstagning og udformning af Unionens beslutninger24



gøre indsigelser og indlede beskyttelses- eller voldgiftsprocedurer, i det omfang
de vedrører forordninger, standarder, vurderinger, registreringer, certifikater,
godkendelser og tilladelser, der er udstedt af eller foretaget af EU's medlemsstater
25



fungere som førende myndighed for vurderinger, undersøgelser og godkendelser26



påberåbe sig gensidig anerkendelse af licenser, der er udstedt af Det Forenede
Kongerige for så vidt angår Nordirland27.

Dette indebærer nærmere bestemt bl.a. følgende:


En eksportlicens, der er udstedt af Det Forenede Kongerige for så vidt angår
Nordirland, kan ikke anvendes til forsendelser fra EU til et tredjeland.



En importlicens, der er udstedt af Det Forenede Kongerige for så vidt angår
Nordirland, kan ikke anvendes til forsendelser fra et tredjeland til EU.



For så vidt angår Nordirland kan Det Forenede Kongerige ikke udstede EUcertifikater28.

På de i bilaget opførte websteder findes generelle oplysninger vedrørende import/eksportlicenser. Disse websteder opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Miljø
Generaldirektoratet for Handel
Generaldirektoratet for Klima
Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

24

Hvis det er nødvendigt med informationsudveksling eller gensidig konsultation, vil dette foregå i den
fælles rådgivende arbejdsgruppe, der er nedsat ved artikel 15 i IE/NI-protokollen.

25

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, femte afsnit.

26

IE/NI-protokollens artikel 13, stk. 6.

27

IE/NI-protokollens artikel 7, stk. 3, første afsnit.

28

Som fastsat i f.eks. Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af
Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter
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BILAG:
Varer

VARER, DER ER OMFATTET AF IMPORT-/EKSPORTLICENSER
Lovgivning (Ansvarligt generaldirektorat)

Miljø, klima og biodiversitet
Affald29
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald30
(GD ENV)
Visse farlige
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
kemikalier31
649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige
kemikalier32
(GD ENV)
Ozonnedbrydende
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
stoffer33
nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der
nedbryder ozonlaget34
(GD CLIMA)
Kviksølv og visse
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852 af

Øvrige bemærkninger

Henvisning i bilag 2
til IE/NI-protokollen

Gennemfører
Baselkonventionen

Del 25

Gennemfører Rotterdam- og
Stockholmkonventionen

Del 23

Gennemfører
Montrealprotokollen

Del 26

Gennemfører

Del 26

29

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

30

EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

31

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

32

EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

33

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.

34

EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

kviksølvblandinger35
Genetisk modificerede
organismer37

Eksemplarer af
udryddelsestruede
arter39
Radioaktivt affald og
brugt brændsel

17. maj 2017 om kviksølv36
(GD ENV)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende
overførsler af genetisk modificerede organismer38
(GD SANTE)
Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om
beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen40
(GD ENV)
Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om
overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt
affald og brugt nukleart brændsel41
(GD ENER)

Minamatakonventionen
Gennemfører
Cartagenaprotokollen

Del 35

Gennemfører
Washingtonkonventionen

Del 26

35

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

36

EUT L 137 af 24.5.2017, s. 1.

37

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en.

38

EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1.

39

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

40

EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

41

EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21.
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Del 25

Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om
fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald42
(GD ENER)
Sikkerhed
Narkotikaprækursorer43 Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004
om regler for overvågning af handel med
narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande44
(GD TAXUD)
"Produkter med dobbelt Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en
anvendelse"46
fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel,
mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter
med dobbelt anvendelse47
(GD TRADE)
Skydevåben og
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
48
ammunition
258/2012 af 14. marts 2012 om gennemførelse af artikel 10 i

Gennemfører De Forenede
Nationers konvention mod
ulovlig handel med
narkotika og psykotrope
stoffer

Kommissionen
foreslår, at denne
forordning optages på
listen i del 2345.
Del 47

Gennemfører De Forenede
Nationers protokol om

Del 47

42

EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48.

43

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

44

EUT L 22 af 26.1.2005, s. 1.

45

Udtrædelsesaftalens artikel 164, stk. 5, litra d).

46

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

47

48

EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.
For yderligere information henvises der til det tematiske websted: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-infirearms_en.
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De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig
fremstilling af og handel med skydevåben og dele,
komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De
Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af
grænseoverskridende organiseret kriminalitet ("FN's
våbenprotokol"), og om fastsættelse af udførselstilladelse og
indførsels- og transitforanstaltninger for skydevåben og dele,
komponenter samt ammunition hertil49
(GD HOME)

Militærteknologi og udstyr50

Andet
Våbenembargoer

bekæmpelse af ulovlig
fremstilling af og handel
med skydevåben og dele,
komponenter samt
ammunition hertil, der
supplerer De Forenede
Nationers konvention om
bekæmpelse af
grænseoverskridende
organiseret kriminalitet
(FN's våbenprotokol).

Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008
om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi
og -udstyr51
(EEAS)
Rådets afgørelser (FUSP) vedtaget i henhold til artikel 29 i
TEU
(EEAS)

En udtømmende liste over restriktive foranstaltninger
(sanktioner) er tilgængelig på EU's sanktionskort på
https://www.sanctionsmap.eu/.
Restriktioner for handel Rådets forordninger vedtaget i henhold til artikel 215 i

Del 47

49

EUT L 94 af 30.3.2012, s. 1.

50

Denne liste fungerer som reference for medlemsstaternes nationale lister over militærteknologi og -udstyr, men erstatter dem ikke direkte. Den seneste udgave af EU's fælles liste over
militært udstyr blev offentliggjort i EUT C 97 af 28.3.2017, s. 1.

51

EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.
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med varer

Kulturgoder52

Uslebne diamanter56

TEUF
(EEAS)
En udtømmende liste over restriktive foranstaltninger
(sanktioner) er tilgængelig på EU's sanktionskort på
https://www.sanctionsmap.eu/.
Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008
om udførsel af kulturgoder53
(GD TAXUD)

Del 47

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/880 af Finder senest anvendelse fra
17. april 2019 om indførsel og import af kulturgenstande54
den 8. juni 2025 (undtagen
(GD TAXUD)
artikel 3, stk. 1, som finder
anvendelse fra den 28.
december 2020)

Kommissionen
foreslår, at denne
forordning optages på
listen i del 4755.

Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002
om gennemførelse af Kimberley-processens
certificeringsordning for international handel med uslebne
diamanter57

Del 47

Gennemfører Kimberleyprocessens
certificeringsordning

52

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

53

EUT L 39 af 10.2.2009, s. 1.

54

EUT L 151 af 7.6.2019, s. 1.

55

Udtrædelsesaftalens artikel 164, stk. 5, litra d).

56

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

57

EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28.
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Visse varer, der kan
anvendes til
henrettelse/tortur58

Eksporttilladelse eller restriktion i tilfælde af
mangel på væsentlige
produkter

(GD FPI)
Forordning (EU) 2019/125 af 16. januar 2019 om handel
med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller
anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende
behandling eller straf59
(GD FPI)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 af
11. marts 2015 om fælles ordninger for udførsel60
(GD TRADE)

58

For yderligere information henvises der til det tematiske websted: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

59

EUT L 30 af 31.1.2019, s. 1.

60

EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34.
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