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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɉɈɉɊȺȼɄȺ
ɧɚ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ  ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɨɬ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ ʋ  ɨɬɧɨɫɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɧɢ ɦɟɪɤɢ ɫɪɟɳɭ ɂɪɚɧ
(Ɉɮɢɰɢɚɥɟɧɜɟɫɬɧɢɤɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɫɴɸɡ /ɨɬɝ)
ɇɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ 4, ɱɥɟɧ 4, ɬɨɱɤɚ 4:
ȼɦɟɫɬɨ
„ɑɥɟɧD
1.

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɧɨɫ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɜɴɜ ɜɫɟɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧ ɫɥɭɱɚɣ:³

ɞɚɫɟɱɟɬɟ
„ɑɥɟɧD
1.

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɟ ɢɡɢɫɤɜɚ ɜɴɜ ɜɫɟɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧ ɫɥɭɱɚɣ:³.
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BILAGA
RÄTTELSE
till rndets f|rordning E8  aY den  oNtober  om lndring aY f|rordning E8
nr  om restriNtiYa ntglrder mot Iran
((XURSHLVNDXQLRQHQVRIILFLHOODWLGQLQJ /DYGHQRNWREHU)
Sidan 2, nya artikel 2a, punkt 1 c
,VWlOOHWI|U
"c)

för att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor och teknik enligt
förteckningen i bilaga III, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all
försäljning, leverans, överföring eller export av sådana artiklar eller för leverans av därmed
sammanhängande tekniskt bistånd, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter
eller organ eller för användning i Iran."

VNDGHWVWn
"c)

för att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor och teknik enligt
förteckningen i bilaga I, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all
försäljning, leverans, överföring eller export av sådana artiklar eller för leverans av därmed
sammanhängande tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, direkt eller indirekt till alla
iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.".

Sidan 10, nya artikel 26, led a i
,VWlOOHWI|U
"i)

nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov hos de fysiska och juridiska personer
som anges i bilaga VIII, …"

VNDGHWVWn
"i)

nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov hos de fysiska eller juridiska personer,
enheter eller organ som anges i bilaga VIII, …".
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Sidan 83, bilaga II, rubriken "Allmän anmärkning rörande teknik", punkt 4
,VWlOOHWI|U
"4.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte …"

VNDGHWVWn
"4.

Kontroller av överföring av "teknik" gäller inte …".

Sidan 84, bilaga II, avsnitt II.A. Varor, tabell A0. Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar
och kärnteknisk utrustning, nr II.A0.008
,VWlOOHWI|U
"Laserspeglar, andra än de som omfattas av avsnitt 6A005.e., bestående av substrat med en
värmeutvidgningskoefficient på minst 10– 6 K– 1 vid 20 °C (t.ex. kvarts- eller safirglas)."
VNDGHWVWn
"Laserspeglar, andra än de som omfattas av avsnitt 6A005.e., bestående av substrat med en
värmeutvidgningskoefficient på 10– 6 K– 1 eller mindre vid 20 °C (t.ex. kvarts- eller safirglas).".
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