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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES AKTION

af 22. juni 2000

vedrørende kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse former for militær endelig
anvendelse

(2000/401/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, og Artikel 1

ud fra følgende betragtninger: I denne fælles aktion forstås ved:

a) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbin-
(1) Rådet vedtog den 22. juni 2000 forordning (EF) delse med reparation, udvikling, fremstilling, samling,

nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for
med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt teknisk service, og den kan tage form af instruktion,
anvendelse (1), som udgør et effektivt system til kontrol oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentser-
med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, vice
herunder software og teknologi. Denne forordning inde-
holder i artikel 4 bl.a, bestemmelser om produkter, der
ikke er opført i bilag I, og som er eller kan være bestemt b) »teknisk bistand« omfatter forskellige former for mundtlig
til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben bistand
eller missiler, der kan fremføre sådanne våben, eller i
forbindelse med varer til militært brug til lande, der er
omfattet af en EU-, OSCE- eller FN-våbenembargo. c) »internationale eksportkontrolordninger, -organer og

-traktater«: Australia Group, Missile Technology Control
Regime, Nuclear Suppliers Group,Wassenaar-arrangemen-
tet, Zangger-Komitéen og konventionen om kemiske

(2) Den Europæiske Unions medlemsstaters forpligtelser med våben.
hensyn til ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og
eksport af konventionelle varer til militært brug til lande,
der er omfattet af våbenembargoer, gør det nødvendigt at
indføre et effektivt eksportkontrolsystem, som også på

Artikel 2grundlag af fælles standarder bør omfatte teknisk bistand,
herunder mundtlig overførsel af teknologi underkastet
kontrol under internationale eksportkontrolordninger,

Teknisk bistand underlægges kontrol, herunder forbud eller-organer og -traktater, i forbindelse med masseødelæggel-
krav om tilladelse, som fastlægges i henhold til artikel 5, hvissesvåben og missiler og med konventionelle varer til
bistanden ydes uden for Det Europæiske Fællesskab af en fysiskmilitært brug, som eksporteres til lande, der er genstand
eller juridisk person, der er bosat i Det Europæiske Fællesskab,for en våbenembargo som nævnt ovenfor. Det er hensigts-
og hvis den er bestemt til, eller yderen er klar over, at den ermæssigt at definere sådanne fælles standarder i en fælles
bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling,aktion —
håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing,
identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller
nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer, eller
til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af
missiler, der kan fremføre sådanne våben.(1) Se side 1 i denne EFT.
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Artikel 3 Artikel 5

Medlemsstater, som endnu ikke har indført de fornødneMedlemsstaterne overvejer desuden at gennemføre sådan kon-
kontrolbestemmelser til gennemførelse af denne fælles aktiontrol i tilfælde, hvor den tekniske bistand vedrører anden militær
i deres nationale lovgivning eller praksis eller fastsat, hvilkeendelig anvendelse end omhandlet i artikel 2, og ydes i
sanktioner der skal iværksættes, skal forelægge passendebestemmelseslande, som er omfattet af en våbenembargo, der
forslag omer indført ved en fælles holdning eller en fælles aktion, vedtaget

af Rådet, eller ved en OSCE-beslutning eller en våbenembargo, a) gennemførelse af denne fælles aktion ved fastsættelse af
der er pålagt ved en bindende resolution fra FN’s Sikkerhedsråd. kontrolbestemmelser

b) fastsættelse af sanktioner på nationalt plan.
Artikel 4

Artikel 6
Artikel 2 finder ikke anvendelse på teknisk bistand,

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
a) når den ydes i et land, som er opført i del 3 i bilag II til

forordning (EF) nr. 1334/2000
Artikel 7

b) når den har form af overførsel af information, der er Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører
grundforskning, jf. definitionen af disse begreber i interna- Udfærdiget i Luxembourg, den 22. juni 2000.tionale eksportkontrolordninger, -organer og -traktater,
eller

På Rådets vegne
c) når den er i mundtlig form og ikke vedrører produkter, der J. SÓCRATESskal kontrolleres under en eller flere af de internationale

eksportkontrolordninger, -organer og -traktater. Formand


