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BEGRUNDELSE 

1. Rådet vedtog afgørelse 2011/…/FUSP om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om 
restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea. Afgørelsen ændrer 
anvendelsesområdet af embargoen mod eksport af militært udstyr og udstyr, der kan anvendes 
til intern undertrykkelse. 

2. Handling på EU-plan er nødvendig, for at visse aspekter af ændringen af 
anvendelsesområdet af embargoen kan træde i kraft. 

3. Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 bør derfor ændres. 
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2011/0319 (NLE) 

Fælles forslag til 

RÅDETS FORORDNING 

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive 
foranstaltninger over for Republikken Guinea 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 215, stk. 1, 

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/…/FUSP om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP 
om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea1, 

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) I Rådets forordning (EU) nr. 1284/20092 af 22. december 2009 fastsættes i henhold til 
fælles holdning 2009/788/FUSP3 (senere erstattet af Rådets afgørelse 
2010/638/FUSP4) visse restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea som 
reaktion på sikkerhedsstyrkernes voldelige fremfærd over for politiske demonstranter i 
Conakry den 28. september 2009. 

(2) Den […] 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/…../FUSP om ændring af afgørelse 
2010/638/FUSP, der ændrede anvendelsesområdet af foranstaltningerne om militært 
udstyr og udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse. 

(3) Da visse aspekter af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan 
nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske 
aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde. 

(4) Rådets forordning (EU) nr. 1284/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed — 

                                                 
1 EUT L … af … 2011, s. .. . . . 
2 EUT L 346 af 23.12.2009, s. 26. 
3 EUT L 281 af 28.10.2009, s. 7. 
4 EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10. 
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VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1284/2009 affattes således: 

"1. Uanset artikel 2 og 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. de 
websteder, der er nævnt i bilag III, i behørigt begrundede tilfælde tillade:  

a) salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern 
undertrykkelse, forudsat at det udelukkende er til humanitær brug eller 
beskyttelsesbrug eller til brug for De Forenede Nationers (FN) og Den 
Europæiske Unions institutionsopbygningsprogrammer eller Den Europæiske 
Unions og FN’s krisestyringsoperationer  

b) salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der ikke er bestemt til at 
dræbe, og som kan anvendes til intern undertrykkelse, forudsat at det 
udelukkende er beregnet til at give politiet og gendarmeriet i Guinea passende 
og rimelig magt til opretholdelse af den offentlige ro og orden  

c) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, 
mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til det udstyr eller de 
programmer og operationer, der er omhandlet i litra a) og b)  

d) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, 
mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til militærudstyr, der ikke er 
bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller 
beskyttelsesbrug eller til brug for FN’s, og Unionens 
institutionsopbygningsprogrammer eller Den Europæiske Unions og FN’s 
krisestyringsoperationer 

e) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, 
mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til militærudstyr, der ikke er 
bestemt til at dræbe, forudsat at det udelukkende er beregnet til at give politiet 
og gendarmeriet i Guinea passende og rimelig magt til opretholdelse af den 
offentlige ro og orden 

f) levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk bistand, 
mæglervirksomhed og andre ydelser i tilknytning til ikke-kampmæssige 
køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk 
beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Den 
Europæiske Union og dens medlemsstaters personale i Republikken Guinea. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den [...]. 

 På Rådets vegne 
 Formand 
 […] 


