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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 666/2008

av den 15 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot
Demokratiska republiken Kongo

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt
2008/369/Gusp av den 14 maj 2008 om restriktiva åtgärder
mot Demokratiska republiken Kongo (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 889/2005 (2) infördes restrik
tiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i en
lighet med rådets gemensamma ståndpunkt
2005/440/Gusp (3) om restriktiva åtgärder mot Demo
kratiska republiken Kongo och i överensstämmelse med
FN:s säkerhetsråds resolution 1596 (2005) och senare
relevanta resolutioner.

(2) Den 31 mars 2008 beslutade FN:s säkerhetsråd genom
resolution 1807 (2008) bl.a. att ändra de restriktiva åt
gärdernas räckvidd när det gäller visst tekniskt bistånd, så
att restriktionerna endast gäller icke-statliga enheter och
enskilda personer som är verksamma på Demokratiska
republiken Kongos territorium. Rådet antog den 14 maj
2008 gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp, som ger
verkan åt resolution 1807 (2008) och upphäver gemen
sam ståndpunkt 2005/440/Gusp.

(3) Förordning (EG) nr 889/2005 bör ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2005 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1. Det ska vara förbjudet att

a) tillhandahålla tekniskt bistånd med anknytning till militär
verksamhet, direkt eller indirekt, till alla icke-statliga en
heter eller personer som är verksamma i Demokratiska
republiken Kongos territorium,

b) tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd med
anknytning till militär verksamhet, särskilt gåvobistånd,
lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leve
rans, överföring eller export av vapen och därmed sam
manhängande materiel eller för beviljande, försäljning,
leverans eller överföring av därmed sammanhängande
tekniskt bistånd och andra tjänster, direkt eller indirekt,
till alla icke-statliga enheter eller personer som är verk
samma i Demokratiska republiken Kongos territorium,

c) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller
verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transak
tioner som avses i a och b.
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2. Tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller
ekonomiskt bistånd till alla statliga eller andra personer, en
heter eller organ i eller för användning i Demokratiska re
publiken Kongo, annat än tillhandahållande av sådant bi
stånd till Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska repu
bliken Kongo (Monuc) i enlighet med artikel 3.1 a, ska på
förhand underrättas sanktionskommittén. Sådana underrät
telser bör innehålla all nödvändig information, inbegripet i
förekommande fall uppgifter om slutanvändare, föreslaget
leveransdatum och transportväg.”

2. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1. Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndig
heter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilagan,
i den medlemsstat där den som tillhandahåller tjänsten är
etablerad, bevilja tillhandahållande av

a) tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd
med anknytning till vapen och därmed sammanhängande
materiel endast avsedda för stöd till eller för användning
av Monuc,

b) tekniskt bistånd, finansiering och ekonomiskt bistånd
med anknytning till icke-dödande militär utrustning
som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som
skydd, förutsatt att sanktionskommittén på förhand har
underrättats om tillhandahållandet av sådant bistånd eller
sådana tjänster i enlighet med artikel 2.2.

2. Tillstånd får inte ges till verksamhet som redan har ägt
rum.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2008.

På rådets vägnar
M. BARNIER

Ordförande
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