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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER

FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM FÖRBUD OCH
RESTRIKTIONER AV IMPORT OCH EXPORT, I SYNNERHET IMPORT- OCH
EXPORTLICENSER

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade kungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31
december 2020.3 Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och i
Förenade kungariket.4
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat avser inrättandet av ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och träda i kraft vid
övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en
förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig avsevärt
från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden5 och EU:s tullunion samt på
området för mervärdesskatt och punktskatt.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).

3

Övergångsperioden får, före den 1 juli 2020, förlängas med högst ett eller två år (artikel 132.1 i
utträdesavtalet). Förenade kungarikets regering har hittills uteslutit en sådan förlängning.

4

Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.

5

Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.

tillkännagivande förklaras också vissa relevanta separationsbestämmelser i
utträdesavtalet (del B nedan), samt de regler som är tillämpliga i Nordirland efter
övergångsperiodens utgång (del C nedan).
Råd till berörda aktörer:
För att hantera de konsekvenser som fastställts i detta tillkännagivande, uppmanas
berörda aktörer i synnerhet att efter övergångsperiodens utgång vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa efterlevnad av förbud och restriktioner, vilket även inbegriper
import- och exportlicenser.

Observera:
Detta tillkännagivande omfattar en allmän översyn av förbud och restriktioner, med
särskild fokus på import- och exportlicenser (en undergrupp av förbud och restriktioner).
Detta tillkännagivande ska uttolkas i jämförelse med tillkännagivandet om tullfrågor och
tillkännagivandena om sådana särskilda förbud och restriktioner som håller på att
utarbetas eller har offentliggjorts. 6
Detta tillkännagivande tar inte upp EU-regler om upphovsrätt. Sådana aspekter tas upp i
andra tillkännagivanden som håller på att utarbetas eller har offentliggjorts7.
A. RÄTTSLÄGET EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
På olika områden inom EU-rätten fastställs bestämmelser om vissa varor, liksom även
förbud och restriktioner avseende varornas import från eller export till tredjeländer 8.
Efter övergångsperiodens utgång kommer EU-reglerna på området för förbud och
restriktioner inte längre att vara tillämpliga på Förenade kungariket. 9 Detta får särskilt
följande konsekvenser:
1.

FÖRBUD OCH RESTRIKTIONER
Import och export av vissa varor kan omfattas av förbud och restriktioner enligt EUlagstiftningen. Tullagstiftningen i EU, i synnerhet till exempel artiklarna 134 och
267 i unionens tullkodex,10 ger tullmyndigheterna verktyg för att genomföra förbud

6

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

7

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

8

Förbud och restriktioner hänvisar eventuellt till varor som förs in i eller ut ur tullområdet, transport
eller förflyttning av en vara till eller från EU, eller övergång till fri omsättning eller andra
tullförfaranden. I detta tillkännagivande används termerna import och export för att täcka in dessa
olika ansatser inom sektorslagstiftningen.

9

Beträffande tillämpligheten av EU-regler om förbud och restriktioner i Nordirland, se del C i detta
tillkännagivande.

10

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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och restriktioner (tulldeklarationer, anmälan av varors ankomst osv.). Dessa
fastställs i EU:s sektorslagstiftning.
Förbud och restriktioner kan anta många olika former enligt följande:


Totalförbud.11



Nödvändiga kontroller vid gränsen av specialiserade behöriga myndigheter
(inom området hälsa, livsmedelssäkerhet osv).12



Kvantitativa restriktioner enligt ett kvotsystem.13



Godkännande eller registrering av importören14 eller exportören15.



Tillstånd eller godkännande av en myndighet, eller en underrättelse till en
myndighet (se nedan, avsnitt 2 i del A av detta tillkännagivande).



Ytterligare dokument (licenser, tillstånd, intyg osv.) som medföljer varupartiet.16



Importörens ytterligare åtgärder inriktade på tillbörlig aktsamhet17.

Efter övergångsperiodens utgång kommer förbud och restriktioner av import att
tillämpas på införsel från Förenade kungariket till EU, samtidigt som förbud och
restriktioner av export kommer att tillämpas på utförsel från EU till Förenade
kungariket.

11

Till exempel i fråga om sälungar, se rådets direktiv 83/129/EEG av den 28 mars 1983 om införsel i
medlemsstaterna av skinn från vissa sälungar och produkter av sådana skinn (EGT L 91 , 9.4.1983, s.
30).

12

Till exempel i fråga om levande djur, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av
den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

13

Till exempel i fråga om fluorkolväten, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014
av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).

14

Till exempel i fråga om humanläkemedel, se Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av
den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311,
28.11.2001, s. 67),eller veterinärmedicinska läkemedel, se Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska
läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1), eller om sprängämnesprekursorer, se Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer (EUT L 186, 11.07.2019, s. 1).

15

Till exempel i fråga om export av fluorerade växthusgaser, se artikel 19 i förordning (EU) 517/2014,
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1375.

16

Till exempel i fråga om ål, se rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om
åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (EUT L 248, 22.9.2007, s. 17).

17

Till exempel i fråga om timmer, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den
20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och
trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).
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2.

IMPORT-

OCH EXPORTLICENSER SOM UTFÄRDATS AV FÖRENADE KUNGARIKET I
EGENSKAP AV EU-MEDLEMSSTAT PÅ GRUNDVAL AV UNIONSRÄTTEN

I vissa fall tillämpas förbuden och restriktionerna i form av obligatoriska tillstånd
eller godkännanden av eller underrättelser om ett specifikt varuparti som importeras
från ett tredjeland till EU eller exporteras från EU till ett tredjeland (nedan “import/exportlicenser”),18 dvs. import-/exportlicenser utgör en undergrupp av förbud och
restriktioner.
I de flesta fall krävs inte en sådan licens för transporter inom unionen, eller så skiljer
sig kraven åt. Import-/exportlicenser utfärdas vanligtvis av behöriga myndigheter i
en medlemsstat (eller i vissa fall av Europeiska kommissionen). Efterlevnad
kontrolleras vanligtvis som en del av tullkontrollerna i EU.
2.1.

Krav på import-/exportlicenser för transporter från/till Förenade
kungariket
Efter övergångsperiodens utgång kommer detta också att gälla för import från
Förenade kungariket till EU och export från EU till Förenade kungariket i
sådana fall där en import-/exportlicens krävs.

2.2.

Import- och exportlicenser som utfärdats av Förenade kungariket på
grundval av unionsrätten
Unionsrätten kan föreskriva att import-/exportlicenser får utfärdas av en
annan medlemsstat än den medlemsstat där varan införs till eller utförs från
Europeiska unionen.
Import-/exportlicenser utfärdade av Förenade kungariket på grundval av
unionsrätten gäller inte längre för import till EU eller export från EU efter
övergångsperiodens utgång.

B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
I artikel 47.1 i utträdesavtalet fastställs att i enlighet med villkoren i detta avtal ska
förflyttningar av varor som pågår vid övergångsperiodens utgång betraktas som
förflyttningar inom unionen när det gäller krav på import- och exportlicenser i
unionsrätten.
Exempel: Ett avfallsparti som förflyttas mellan EU och Förenade kungariket vid
övergångsperiodens utgång kan fortfarande föras in i EU eller Förenade kungariket på
grundval av en licens för förflyttningar inom unionen.
C. TILLÄMPLIGA REGLER I NORDIRLAND EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt.19
Protokollet om Irland/Nordirland är föremål för regelmässigt återkommande samtycke av

18

Se bilagan till detta tillkännagivande.

19

Artikel 185 i utträdesavtalet.
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Nordirlands lagstiftande församling, och den inledande tillämpningsperioden löper ut
fyra år efter utgången av övergångsperioden.20
Genom protokollet om Irland/Nordirland görs vissa bestämmelser i EU-rätten tillämpliga
även på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland. I protokollet om
Irland/Nordirland har EU och Förenade kungariket vidare enats om att i den mån EUregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, behandlas
Nordirland som om det vore en medlemsstat.21
I protokollet om Irland/Nordirland föreskrivs att förbud och restriktioner i EU-rätten22 är
tillämpliga på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland.
Detta innebär att hänvisningar till EU i delarna A och B i detta tillkännagivande ska
förstås så att de inbegriper Nordirland, medan hänvisningar till Förenade kungariket ska
förstås så att de endast avser Storbritannien.
Rent konkret innebär detta bland annat följande:


Förbud och restriktioner av import tillämpas inte på transporter från Nordirland
till EU.



Förbud och restriktioner av import tillämpas på transporter från Förenade
kungariket till Nordirland.



Förbud och restriktioner av import tillämpas på transporter från alla tredjeländer
till Nordirland.



Förbud och restriktioner av export tillämpas inte på transporter från EU till
Nordirland.



Förbud och restriktioner av export tillämpas på transporter från Nordirland till
tredjeländer.



Förbud och restriktioner av export tillämpas på transporter från Nordirland till
Förenade kungariket endast i den omfattning som är absolut nödvändig enligt
internationella åtaganden gentemot EU.23

Med avseende specifikt på import-/exportlicenser (en undergrupp av förbud och
restriktioner) innebär detta följande:

20

Artikel 18 i protokollet om Irland/Nordirland.

21

Artikel 7.1 i utträdesavtalet jämförd med artikel 13.1 i protokollet om Irland/Nordirland.

22

Artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland och bilaga 2 till det protokollet. Med avseende specifikt
på import-/exportlicenser (dvs. en undergrupp av förbud och restriktioner), se kolumn 4 i bilagan till
detta tillkännagivande.

23

Artikel 6.1 i protokollet om Irland/Nordirland. Med avseende specifikt på import-/exportlicenser (dvs.
en undergrupp av förbud och restriktioner), se kolumn 3 i bilagan till detta tillkännagivande.
Kommissionens tjänstegrenar kommer att offentliggöra ytterligare sektorspecifika uppgifter om detta i
ett senare skede.
5



Om EU-reglerna ger medlemsstaterna möjlighet att utfärda import/exportlicenser, är Förenade kungariket i fråga om Nordirland ansvarigt för att
utfärda sådana import-/exportlicenser.



Import-/exportlicenser som utfärdats av Förenade kungariket
övergångsperiodens utgång fortsätter att gälla för Nordirland
övergångsperiodens utgång under villkor att kraven fortfarande uppfylls.

före
efter

Däremot utesluter protokollet om Irland/Nordirland möjligheten för Förenade kungariket
att med avseende på Nordirland


delta i beslutsfattandet och beslutsutformandet i unionen24,



inleda invändnings-, skydds- eller skiljeförfaranden i den mån de avser
föreskrifter, standarder, bedömningar, registreringar, intyg, godkännanden och
tillstånd som utfärdats eller utförts av EU:s medlemsstater, 25



fungera som ledande myndighet för bedömningar, granskningar och tillstånd26,



åberopa ömsesidigt erkännande av licenser som utfärdats av Förenade kungariket
avseende Nordirland27.

Rent konkret innebär detta bland annat följande:


En exportlicens som utfärdats av Förenade kungariket avseende Nordirland kan
inte åberopas för transporter från EU till tredjeländer.



En importlicens som utfärdats av Förenade kungariket avseende Nordirland kan
inte åberopas för transporter från tredjeländer till EU.



Förenade kungariket kan inte utfärda EU-certifikat avseende Nordirland28.

Allmän information om import- och exportlicenser finns på de webbplatser som anges i
bilagan. Dessa sidor kommer att uppdateras med ytterligare information vid behov.
Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för skatter och tullar
24

Om ett informationsutbyte eller ett ömsesidigt samråd är nödvändigt kommer detta att äga rum i den
gemensamma rådgivande arbetsgrupp som inrättas genom artikel 15 i protokollet om
Irland/Nordirland.

25

Artikel 7.3 femte stycket i protokollet om Irland/Nordirland.

26

Artikel 13.6 i protokollet om Irland/Nordirland.

27

Artikel 7.3 första stycket i protokollet om Irland/Nordirland.

28

Till exempel enligt rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande
av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter.
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Generaldirektoratet för miljö
Generaldirektoratet för handel
Generaldirektoratet för klimatpolitik
Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet
Tjänsten för utrikespolitiska instrument
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BILAGA:
Varor

VAROR SOM OMFATTAS AV IMPORT-/EXPORTLICENSER
Lagstiftning (handläggande generaldirektorat)

Energi, klimat och biologisk mångfald
Avfall29
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den
14 juni 2006 om transport av avfall30
(GD Miljö)
Vissa farliga Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den
kemikalier31 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier32
(GD Miljö)
Ämnen som Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den
bryter ned
16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet34
33
ozonskiktet
(GD Klimatpolitik)
Kvicksilver
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den

Övriga kommentarer

Se hänvisningen i
bilaga 2 till
protokollet om
Irland/Nordirland.

Genomför
Baselkonventionen

Avsnitt 25

Genomför Rotterdam- och
Stockholmskonventionen

Avsnitt 23

Genomför
Montrealprotokollet

Avsnitt 26

Genomför

Avsnitt 26

29

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm.

30

EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

31

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/trade_dangerous/index_en.htm.

32

EUT L 201, 27.7.2012, s. 60.

33

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_sv

34

EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.

och vissa
kvicksilverbl
andningar35
Genetiskt
modifierade
organismer37
Utrotningsho
tade arter39
Radioaktivt
avfall och
använt
kärnbränsle

17 maj 2017 om kvicksilver36
(GD Miljö)

Minamatakonventionen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den
15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt
modifierade organismer38
(GD Hälsa och livsmedelssäkerhet)
Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet
av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem40
(GD Miljö)
Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om
övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och
använt kärnbränsle41
GD Energi

Genomför
Cartagenaprotokollet

Avsnitt 35

Genomför
Washingtonkonventionen

Avsnitt 26

35

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/regulation_en.htm.

36

EUT L 137, 24.5.2017, s. 1.

37

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/transboundary_en

38

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1.

39

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/environment/cites/index_en.htm.

40

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

41

EUT L 337, 5.12.2006, s. 21.
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Avsnitt 25

Rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av
ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt
kärnbränsle och radioaktivt avfall42
GD Energi
Säkerhet
Narkotikapre
kursorer43

Produkter
med dubbla
användnings
områden46
Skjutvapen
och

Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om
regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjeländer44
(GD Skatter och tullar)
Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om
upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export,
överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden47
(GD Handel)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den
14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om

Genomför Förenta
nationernas konvention mot
olaglig hantering av
narkotika och psykotropa
ämnen

Kommissionen
föreslår att denna
förordning ska upptas
i förteckningen i
avsnitt 2345
Avsnitt 47

Genomför FN:s protokoll
om olaglig tillverkning av

Avsnitt 47

42

EUT L 199, 2. 8. 2011, s. 48.

43

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en.

44

EUT L 22, 26.1.2005, s. 1.

45

Artikel 164.5 d i utträdesavtalet.

46

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/

47

EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.
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ammunition
48

Militär
teknik och
krigsmateriel
50

olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen
och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om
skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och
transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och
ammunition49
(GD Migration och inrikes frågor)

och handel med eldvapen,
delar till eldvapen och
ammunition, bifogat till
Förenta nationernas
konvention mot
gränsöverskridande
organiserad brottslighet
(FN:s protokoll om
skjutvapen)

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december
2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export
av militär teknik och krigsmateriel51
(Europeiska utrikestjänsten)

Annat
Vapenembar
gon

Rådets beslut (Gusp) som antagits enligt artikel 29 i EU-fördraget
(Europeiska utrikestjänsten)

Restriktioner
i handeln

En fullständig förteckning över restriktiva åtgärder (sanktioner) finns
på webbplatsen med en karta över EU:s sanktioner på adressen
https://www.sanctionsmap.eu/.
Rådets förordningar som antagits enligt artikel 215 i EUF-fördraget
(Europeiska utrikestjänsten)

Avsnitt 47

48

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en.

49

EUT L 94, 30.3.2012, s. 1.

50

EU:s gemensamma militära förteckning utgör en referenspunkt för medlemsstaternas nationella förteckningar över militär teknik och krigsmateriel men ska inte ersätta dem direkt.
Den senaste versionen av EU:s gemensamma militära förteckning offentliggjordes i EUT C 97, 28.3.2017, s. 1.

51

EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.
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med varor
En fullständig förteckning över restriktiva åtgärder (sanktioner) finns
på webbplatsen med en karta över EU:s sanktioner på adressen
https://www.sanctionsmap.eu/.
Kulturföremå Rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om
l52
export av kulturföremål53
(GD Skatter och tullar)

Rådiamanter
56

Vissa varor
som kan

Avsnitt 47

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 av den
17 april 2019 om införsel och import av kulturföremål54
(GD Skatter och tullar)

Tillämpas senast från den
8 juni 2025 (utom artikel
3.1, som tillämpas från den
28 december 2020)

Kommissionen
föreslår att denna
förordning ska upptas
i förteckningen i
avsnitt 4755

Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om
genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den
internationella handeln med rådiamanter57
(Tjänsten för utrikespolitiska instrument)
Rådets förordning (EG) nr 2019/125 av den 16 januari 2019 om handel
med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan

Genomför
Kimberleyprocessens
certifieringssystem

Avsnitt 47

52

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/cultural-goods_en.

53

EUT L 39, 10.2.2009, s. 1.

54

EUT L 151, 7.6.2019, s. 1.

55

Artikel 164.5 d i utträdesavtalet.

56

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/kimberley_process_en.htm.

57

EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.
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användas till
dödsstraff
eller tortyr58
Exporttillstån
d eller restriktioner
om det råder
brist på
nödvändiga
varor

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning59
(Tjänsten för utrikespolitiska instrument)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den
11 mars 2015 om gemensamma exportregler60
(GD Handel)

58

Mer information finns på den tematiska webbplatsen: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/anti-torture_measures_en.htm.

59

EUT L 30, 31.1.2019, s. 1.

60

EUT L 83, 27.3.2015, s. 34.
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