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Ansvarsfriskrivning 

Detta dokument tillhandahålls som en service till berörda parter. Det är en icke-bindande 

vägledning och ska inte ses om ett uttryck för Europeiska unionens officiella ståndpunkt 

och ska inte heller tolkas som juridiska råd. 

 

 

För mer information: 

EU och Kimberleyprocessen: http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/ 

Kimberleyprocessens webbplats: http://www.kimberleyprocess.com  

http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/
http://www.kimberleyprocess.com/
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1. Inledning 

 

Europeiska unionen (EU) består för närvarande av 28 medlemsstater. 

 

EU är en inre marknad, en ekonomisk union och en tullunion. I de flesta internationella 

handelsfrågor, även när det gäller Kimberleyprocessens certifieringssystem, anses 

Europeiska unionen utgöra en enhet utan inre gränser. 

 

En gemensam uppsättning regler gäller för de 28 medlemsstaternas tullmyndigheter för 

import- eller exporttransaktioner vid den inre marknadens yttre gränser.  

 

EU som helhet är en enskild deltagare i Kimberleyprocessens certifieringssystem, och 

enligt rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens 

certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter gäller gemensamma 

regler i alla medlemsstater.  

 

Gällande rättsakter finns på http://eur-lex.europa.eu/  

 

Rådiamanter får lagligen exporteras till eller importeras från samtliga 28 medlemsstater, 

som 1 juli 2013 är följande: 

 

Österrike Estland Italien Portugal 

Belgien Finland Lettland Rumänien 

Bulgarien Frankrike Litauen Slovakien 

Kroatien Tyskland Luxemburg Slovenien 

Cypern Grekland Malta Spanien 

Tjeckien Ungern Nederländerna  Sverige 

Danmark  Irland Polen Storbritannien 

 

 

2. Import av rådiamanter till EU 

 

 Följande regler gäller enligt rådets förordning (EG) nr 2368/2002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande anges i artikel 3: Import av rådiamanter till unionen ska vara förbjuden såvida inte samtliga 

nedanstående villkor har uppfyllts: 

 

a) Rådiamanterna ska åtföljas av ett certifikat som validerats av en deltagande parts behöriga 

myndighet (dvs. Kimberleyprocessen). 

b) Rådiamanterna ska vara förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats vid 

exporten av denna deltagande part och är obrutna. 

c) I certifikatet klargörs tydligt vilken sändning som avses. 

http://eur-lex.europa.eu/


 

 

-4- 

 

 

 

 

 

 Importörer eller ekonomiska aktörer kan fritt välja ett införselställe vid EU:s yttre 

gränser för import av rådiamanter. 

 

 All import av rådiamanter måste dock först verifieras av en unionsmyndighet. 

 

 Enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 kan en tulldeklaration av rådiamanter för 

övergång till fri omsättning godkännas först efter det att förpackningarna och 

certifikaten har verifierats av en unionsmyndighet.  

 

 

Unionsmyndigheter 

 

 

 

 

 

 

 Importörer bör i första hand kontakta den unionsmyndighet som de vill 

använda. Den myndigheten lämnar ytterligare upplysningar om så behövs. 

Importörerna får fritt välja införselställe i EU, men det är viktigt att tänka på att de 

ansvarar för lämplig transport av rådiamanterna och kostnaderna för denna. 

 

 Unionsmyndigheterna kontrollerar att innehållet i förpackningen överensstämmer 

med uppgifterna i det motsvarande certifikatet.  

 

 För närvarande finns unionsmyndigheter i 

o Antwerpen (Belgien),  

o London (Storbritannien), 

o Idar-Oberstein (Tyskland), 

o Prag (Tjeckien), 

o Bukarest (Rumänien), 

o Sofia (Bulgarien). 

 

 Kontaktuppgifter lämnas i avsnitt 10 i denna handledning och anges även i bilaga III 

till rådets förordning (EG) nr 2368/2002. 

 

 Om det finns en unionsmyndighet antingen i 

o den medlemsstat som rådiamanterna importeras till, eller 

o den medlemsstat som är slutmålet 
ska förpackningar och certifikat tillsammans snarats möjligt överlämnas till en 

unionsmyndighet för kontroll antingen i den medlemsstat där de har importerats 

eller i den medlemsstat som är slutmålet. 

En unionsmyndighet är en behörig myndighet som har utsetts av en medlemsstat och godkänts av 

kommissionen för att utföra vissa uppgifter i samband med genomförandet av Kimberleyprocessens 

certifieringssystem, nämligen att kontrollera att inkommande sändningar och 

Kimberleyprocesscertifikat överensstämmer med Kimberleyprocessens regler och utfärda EU-certifikat 

för exportsändningar enligt Kimberleyprocessen. 
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 Om ovanstående inte är tillämpligt får importörerna välja vilken unionsmyndighet 

de vill överlämna sändningen och certifikatet till för kontroll. 

 

Tullmyndigheterna vid införselstället till unionens territorium ska registrera 

rådiamantsändningen för det externa transitförfarandet. Enligt rådets 

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 innebär detta förfarande att 

varorna kan förflyttas från en plats till en annan inom unionens tullområde, utan att 

de beläggs med importtullar.  

 

Genom att rådiamanterna registreras för detta förfarande kan de överlämnas till en 

unionsmyndighet för kontroll. 

 

Efter det att varorna kontrollerats av en unionsmyndighet överlämnas de till de 

berörda nationella tullmyndigheterna för att genomgå de vanliga tullförfarandena. 

 

 

Införselplats till EU

Tullmyndighet i 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Kontroll av 

unionsmyndighet i 

införsellandet 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Tulldeklaration för övergång till FRI 

OMSÄTTNING

Externt transit-

förfarande

Slutmål i 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Nej

JA

JA Kontroll av 

unionsmyndigheten i 

destinationslandet 

BE/DE/UK/CZ/BG/RO

Nej
Externt 

transitförfarande

Kontroll av unionsmyndighet 

i BE/DE/UK/CZ/BG/RO

(importören väljer själv)
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Tillämpliga regler i rådets förordning (EG) nr 2368/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taric-systemets roll 
 

 För att göra det lättare för medlemsstaternas tullmyndigheter att tillämpa EU:s 

lagstiftning om tull och tulltaxor på ett enhetligt sätt inrättade EU 1987 

Europeiska gemenskapens integrerade tulltaxa (Taric, Tarif Integré de la Communauté) 

och den kombinerade nomenklaturen (KN).  

 

 Taric är ett elektroniskt system som anger alla tullar eller handelspolitiska åtgärder som 

gäller för en viss produkt. Vid handel med tredjeländer är det obligatoriskt att använda 

Taric i tulldeklarationer. 

 

 Om rådiamanter deklareras vid någon av unionens tullmyndigheter för övergång till fri 

omsättning i Europeiska unionen flaggar Taric automatiskt om att det finns en 

handelsbegränsning (elektronisk varningsskärm) och hänvisar till rådets 

förordning (EG) nr 2368/2002, där de tillämpliga reglerna anges. 

Följande anges i artikel 4: 

 

1. Förpackningarna och tillhörande certifikat ska tillsammans snarast möjligt överlämnas till en 

unionsmyndighet för kontroll antingen i den medlemsstat där de har importerats eller i den 

medlemsstat som är slutmålet enligt åtföljande dokumentation. 

2. I det fall rådiamanter importeras till en medlemsstat i vilken det inte finns någon 

unionsmyndighet ska de överlämnas till en lämplig unionsmyndighet i den medlemsstat som 

är slutmålet. Om det inte finns någon unionsmyndighet varken i den importerande 

medlemsstaten eller i den medlemsstat som är slutmålet ska diamanterna överlämnas till en 

lämplig unionsmyndighet i en annan medlemsstat. 

3. Den medlemsstat till vilken rådiamanterna importeras ska kontrollera att de överlämnas till 

en lämplig unionsmyndighet enligt punkterna 1 och 2. Tulltransitering får medges för detta 

ändamål. Om en sådan tulltransitering beviljas ska den kontroll som föreskrivs i denna 

artikel uppskjutas till dess att rådiamanterna anländer till den lämpliga unionsmyndigheten. 

4. Importören ska ansvara för lämplig transport av rådiamanterna och kostnaderna för denna. 
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3. Export av rådiamanter från EU 
 

 För att erhålla ett EU-Kimberleyprocesscertifikat för export måste exportören först 

lämna avgörande dokumenterade bevis för att de diamanter som ska exporteras har 

importerats på laglig väg till unionen
1
. Detta kan kräva en exportdeklaration 

och/eller att exportören måste uppvisa fakturor från det ursprungliga 

importcertifikatet och framåt. 

 

 Enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 2368/2002 kan unionsmyndigheten 

såsom avgörande bevis för import på laglig väg till unionen godta en av exportören 

undertecknad deklaration om detta, om exportören är medlem av en 

diamantorganisation som har inrättat ett system för garantier och självreglering inom 

industrin enligt vad som avses i artikel 17 i förordningen. 

 

 Innan unionsmyndigheten utfärdar ett EU-certifikat kan den besluta att fysiskt 

inspektera innehållet i sändningen för att kontrollera att villkoren i förordning (EG) 

nr 2368/2002 är uppfyllda. 

 

 Inom giltighetstiden för ett Kimberleyprocesscertifikat är de ekonomiska aktörerna i 

princip fria att välja när och var tullformaliteterna och den faktiska exporten från 

unionen ska ske. Kontrollen av den faktiska exporten av sändningen genomförs med 

hjälp av en granskning av importkvitton från den mottagande deltagaren. 

 

 Unionsmyndigheterna i London och Idar-Oberstein skickar systematiskt 

förhandsmeddelanden om sändningar via e-post med uppgifter om karatvikt, värde, 

ursprungland eller härkomst, exportör, importör och certifikatets serienummer till 

deltagarnas importerande myndigheter. Unionsmyndigheten i Antwerpen skickar 

dessa uppgifter till alla deltagare som har begärt det. Unionsmyndigheterna i Prag 

och Sofia skickar systematiskt förhandsmeddelanden om sändningar via e-post med 

uppgifter om certifikatets serienummer och utfärdandedatum till deltagarnas 

importerande myndigheter. 
 

 I enlighet med artikel 15 i förordningen registreras alla uppgifter om 

rådiamantsändningar i en elektronisk databas och rapporteras till 

Europeiska kommissionen, som är ansvarig myndighet för Kimberleyprocessen. 

                                                 
1
 Enligt artikel 12.1 i rådets förordning (EG) nr 2368/2002 får en unionsmyndighet utfärda ett unionscertifikat 

för en exportör när den har kunnat konstatera att exportören har lämnat avgörande bevis för att 

a) rådiamanterna, för vilka exportcertifikat krävts, har importerats på laglig väg i enlighet med 

 bestämmelserna i artikel 3, 

b) övriga uppgifter som krävs på certifikatet är riktiga, 

c) rådiamanterna verkligen är avsedda att anlända till en deltagande parts territorium och 

d) rådiamanterna kommer att transporteras i en åverkanssäker förpackning. 
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Tyskland, Idar-Oberstein 

Belgien, Antwerpen 

Rumänien, Bukarest 

Bulgarien, Sofia 

Storbritannien, London 

Import/export av rådiamanter till/från EU 

Handel med rådiamanter inom EU 

Rörelser för import och export av rådiamanter inom EU 

Tjeckien, Prag 

* Viktig anmärkning: De handelsflöden som visas i diagrammen är endast vägledande och representerar inte de faktiska 

diamantflödena.  
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4. Statistisk rapportering 

 

Unionsmyndigheterna lämnar statistiska uppgifter till kommissionen, som i sin tur svarar 

för sammanställningen och inlämnandet av statistiska rapporter. En sammanfattning av 

Kimberley-statistik finns här: www.kimberleyprocessstatistics.org 

 

5. Importbekräftelse och lösning av skiljaktigheter och 
svårigheter 

 

Följande anges i det administrativa beslutet om importbekräftelse som antagits av 

plenarmötet för Kimberleyprocessens deltagande stater: 

 

För att de statistiska uppgifterna ska bli mer exakta bör importerande deltagare utföra 

importbekräftelser genom någon av följande metoder: 

a. Skicka en hårdkopia av importbekräftelsekupongen till den berörda exporterande 

deltagaren via postservicekanaler eller genom att använda specialiserade budfirmor 

och/eller 

b. skicka ett e-postmeddelande vid mottagande av rådiamantsändningar eller i form av 

månadsvisa översikter (Excelfil) av mottagna sändningar. Förteckningen ska innehålla 

minimiuppgifter såsom Kimberleyprocessnummer, vikt och värde. 

 

Den berörda unionsmyndigheten bör i så stor utsträckning som möjligt uppmärksammas på 

frågor rörande importbekräftelser.  

 

Frågor om detta bör endast riktas till kommissionen om unionsmyndigheten inte har 

möjlighet att besvara frågan eller om det behövs ytterligare upplysningar som myndigheten 

inte kan lämna. 

 

6. Lösning av skiljaktigheter och andra svårigheter 

 

För lösning av skiljaktigheter och andra svårigheter gäller samma princip som i punkt 5. 

Dessa frågor bör i så stor utsträckning som möjligt lösas tillsammans med den berörda 

unionsmyndigheten. Lösningen bör sedan meddelas kommissionen.  

 

http://www.kimberleyprocessstatistics.org/
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7. Vanliga frågor 

 

Speciella medlemsstatsterritorier och deras status med avseende på 

Kimberleyprocessen (yttersta randområden, utomeuropeiska länder och territorier 

etc.) 

 

 

EU-

territorium 

(EU-fördraget 

gäller) 

Kimberley-

lagstiftningen 

gäller 

EU:s 

tullterritorium 

Tullkontroll 

krävs för 

handel inom 

EU 

Franska utomeuropeiska 

departement (La Réunion, 

Martinique, Mayotte, 

Guadeloupe, Guyana) 

(FR) 

X X X  

Saint Martin (FR)  X X X  

Kanarieöarna (ES) X X X  

Madeira (PT) X X X  

Azorerna (PT) X X X  

Helgolandön (DE) X X  X 

Büsingen (DE) X X  X 

Ceuta och Melilla (ES) X X  X 

Livigno (IT) X X  X 

Campione d’Italia (IT) X X  X 

Gibraltar X X  X 

Jersey (UK)   X  

Guernsey (UK)   X  

Isle of Man (UK)   X  

Monaco (FR)   X  

Åland (FI) X X X  

 

Alla andra beroende territorier till EU-medlemsstaterna ingår inte i unionens territorium 

och omfattas inte av EU-tullar. Detta omfattar de utomeuropeiska länder och territorier 

(ULT) som anges nedan. Utomeuropeiska länder och territorier är författningsmässigt 

knutna till Danmark, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Även om medborgarna i 

utomeuropeiska länder och territorier i princip är EU-medborgare ingår dessa territorier inte 

i EU och är inte direkt underställda EU:s lagstiftning. 

 

Utomeuropeiska länder och territorier: 
 

Anguilla (UK),  

Aruba (NL),  
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Bermuda (UK),  

Bonaire (NL),  

Brittiska antarktiska territoriet (UK),  

Brittiska territoriet i Indiska oceanen (UK),  

Brittiska Jungfruöarna (UK),  

Caymanöarna (UK),  

Curação (NL),  

Falklandsöarna (UK),  

Franska Polynesien (FR),  

De franska sydliga och antarktiska områdena (FR),  

Grönland (DK),*  

Montserrat (UK),  

Nya Kaledonien och underlydande områden (FR),  

Pitcairn (UK),  

Saba (NL),  

Sint Eustatius (NL),  

Sint Maarten (NL),  

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna (UK),  

Saint Barthélemy (Saint Barth) (FR),  

S:ta Helena, Ascension, Tristan da Cunha (UK),  

Saint Pierre och Miquelon (FR),  

Turks- och Caicosöarna (UK), 

Wallis- och Futunaöarna (FR) 

 

* Ett förslag om att EU:s regler för Kimberleyprocessens certifieringssystem och särskilda 

tullregler ska tillämpas på Grönland övervägs för närvarande av EU:s lagstiftare. 

 

Du är välkommen att kontakta Europeiska kommissionen om du har frågor om export till 

eller import från någon av de ovannämnda territorierna och länderna eller om områden som 

ingår i EU:s tullunion. 

 

Vad händer om en medlemsstat inte har en unionsmyndighet? 

 

Det är möjligt att sända rådiamanter till och från alla platser i unionen. Om en medlemsstat 

inte har en unionsmyndighet kan exportören eller importören vända sig till en valfri 

unionsmyndighet.  
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8. Förfaranden för olagliga sändningar 
 

 I förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens 

certifieringssystem i Europeiska unionen anges villkoren för när import eller export 

av rådiamanter till eller från unionens territorium är tillåten. Med tanke på att 

förordningen är direkt tillämplig lagstiftning i hela unionen är alla berörda 

myndigheter (vilket är särskilt relevant när det gäller nationella tullmyndigheter) 

bundna av förordningens bestämmelser.  

 Enligt förordningen är import av rådiamanter till och export av rådiamanter från 

unionen förbjuden om inte de mycket tydliga villkor som anges i artikel 3 (för 

import) och artikel 11 (för export) är uppfyllda.  

 Enligt förordningen måste även de behöriga myndigheterna (dvs. en av 

unionsmyndigheterna eller en annan behörig myndighet i den berörda 

medlemsstaten, såsom tullmyndigheten) kvarhålla sändningen om villkoren inte 

uppfylls. 

 En sändning kan därför inte övergå till fri omsättning (eller skickas tillbaka till 

avsändarlandet vid inkommande sändningar) om inte alla villkor i förordning (EG) 

nr 2368/2002 är uppfyllda. Detta är ett starkt avskräckningsmedel för eventuella 

försök att kringgå förordningens bestämmelser. 

 Dessutom innehåller gemenskapens tullkodex
2
 (som också är direkt tillämplig 

lagstiftning i alla medlemsstater) bestämmelser om hantering av varor som omfattas 

av begränsningar eller förbud (vilket är fallet med rådiamanter). En särskilt viktig 

bestämmelse i tullkodexen är att varor för vilka de obligatoriska handlingarna för det 

relevanta tullförfarandet inte har uppvisats inte kan övergå till fri omsättning. 

Enligt tullkodexen ska dessutom nödvändiga åtgärder, inklusive beslagtagande och 

försäljning, vidtas när det gäller varor som inte kan övergå till fri omsättning. 

 I förordning (EG) nr 2368/2002 (artikel 27) fastställs också att varje medlemsstat i 

sin nationella lagstiftning bör bestämma vilka påföljder som ska gälla vid eventuella 

överträdelser av förordningen. Det är medlemsstaterna som bestämmer vilka 

påföljder som ska tillämpas (som kan grundas på befintlig tullagstiftning eller lagar 

och förordningar om utrikeshandel). I förordningen fastställs dock att dessa 

påföljder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska kunna 

förhindra att de ansvariga för brottet får ekonomisk vinning av sin verksamhet. 

 Kommissionen ser över sanktionerna i olika medlemsstater enligt artikel 27 och har 

en detaljerad förteckning över alla överträdelser av förordning (EG) nr 2368/2002. 

                                                 
2
 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992; jfr särskilt artiklarna 56–58, 73 och 75.  
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9. Industrins självreglering i EU 

 

 Europeiska unionen stöder uttryckligen den princip om självreglering inom industrin 

som avses i avsnitt IV i dokumentet ”Kimberleyprocessens certifieringssystem” i sin 

lagstiftning om genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem i unionen. 

 

 I kapitel IV (Självreglering inom industrin) i rådets förordning (EG) nr 2368/2002 

fastställs krav för inrättande av ett system för garantier och självreglering inom 

industrin som vägledning för organisationer som företräder rådiamanthandlare. Inom 

detta system skapas ett ”snabbspårsförfarande” för organisationer som tillämpar 

sådana system för garantier och självreglering inom industrin. 

 

 Det är viktigt att klargöra att begreppet ”självreglering inom industrin” inte innebär att 

EU anser att statens ansvar ska delegeras till branschorganisationer. Det handlar snarare 

om att bevilja ett privilegium (”snabbspårsförfarande” för utfärdande av 

Kimberleyprocesscertifikat) till företag som är underställda stränga ansvarsåtaganden 

som medlemmar av branschorganisationer. 

 

 För att tas upp i förteckningen i bilaga V till rådets förordning (EG) nr 2368/2002 måste 

en organisation som företräder rådiamanthandlare lämna avgörande bevis till 

kommissionen för att den har antagit regler och bestämmelser, varigenom 

organisationen och dess medlemmar är skyldiga att följa de särskilda principer och 

förfaranden som anges i artikel 17 i förordningen. 

 

 Organisationernas regler och bestämmelser måste i synnerhet innebära att 

medlemmarna förbinder sig att 

o enbart sälja diamanter som köpts från lagliga leverantörer i överensstämmelse 

med Kimberleyprocessens certifieringssystem, 

o på grundval av uppgifter som de själva innehar och/eller enligt skriftliga 

garantier från leverantören av rådiamanterna, garantera att de sålda 

rådiamanterna inte är konfliktdiamanter, 

o inte köpa några rådiamanter av misstänkta eller okända leverantörer och/eller 

rådiamanter med ursprung i icke-deltagande parter i Kimberleyprocessens 

certifieringssystem, 

o inte medvetet köpa eller sälja eller hjälpa andra personer att köpa eller sälja 

konfliktdiamanter, 

o inrätta och under minst tre år upprätthålla ett register med de fakturor som 

mottagits från leverantörer och utfärdats till kunder, och 

o ge en oberoende revisor i uppdrag att intyga att registret inrättats och 

upprätthålls på ett korrekt sätt.  

 

 De regler och bestämmelser som antas av organisationen måste innehålla disciplinära 

åtgärder. Organisationen måste i synnerhet förbinda sig att utesluta alla medlemmar  
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som, efter organisationens egna i vederbörlig ordning genomförda undersökningar, 

konstateras ha allvarligt brutit mot principerna i artikel 17 i förordningen. 

 

 Unionsmyndigheterna informerar börserna om relevant utveckling och upplysningar om 

Kimberleyprocessen: 

o uppdateringar av förteckningen över deltagare i Kimberleyprocessen, 

o nya EU-förordningar, 

o nya tekniska riktlinjer, bästa praxis, administrativa beslut etc., 

o meddelanden från ordföranden, 

o praktiska riktlinjer för import- och exportförfaranden etc. 

 

 Börserna ska i sin tur vidarebefordra denna information till sina medlemmar. 

 

 I enlighet med artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 2368/2002 kan medlemmar av en 

förtecknad organisation erhålla ett EU-certifikat på grundval av en av medlemmen 

undertecknad deklaration om att de rådiamanter som ska exporteras har importerats på 

laglig väg. 

 

 Genom sina förordningar (EG) nr 762/2003 av den 30 april 2003 och 

(EG) nr 1214/2003 av den 7 juli 2003 godkände kommissionen att följande 

organisationer förtecknades i bilaga V: 

o Antwerpsche Diamantkring C.V.,  

o Beurs voor Diamanthandel C.V.,  

o Diamantclub van Antwerpen C.V.,  

o Vrije Diamanthandel N.V. (alla baserade i Antwerpen) och, 

o London Diamond Bourse and Club. 

 

enligt ansökan och efter en kontroll av att var och en av börserna har antagit regler 

och bestämmelser, särskilt en bindande uppförandekod, som garanterar att börserna 

och deras medlemmar följer de krav som fastställs i förordningen. 

 

Den 7 september 2004 undertecknade den belgiske ekonomiminstern och 

ordförandena för fyra Antwerpenbörser ett protokoll om metoder för genomförandet 

av bestämmelserna om självreglering inom industrin i Belgien. Protokollet utgör en 

ram för den belgiska unionsmyndighetens övervakning av hur artikel 17 fungerar 

och genomförs. 

 

 I enlighet med artikel 17.5 i förordning (EG) nr 2368/2002 lämnar 

unionsmyndigheterna i Antwerpen och London årsrapporter till kommissionen om sin 

utvärdering av hur systemet för garantier och självreglering inom industrin fungerar. 
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 I ett fåtal fall har börserna underlåtit att lämna in de obligatoriska intygen från 

oberoende revisorer och har då genomgått disclipinära utfrågningar. Några har tillfälligt 

uteslutits från ”snabbspårsförfarandet”. Detta har ibland lett till att det efterfrågade 

intyget har lämnats in, men om så inte har skett har de berörda företagen uteslutits från 

medlemskap i den berörda börsen och måste därför lämna ”avgörande bevis” för varje 

export av rådiamanter i stället för att dra nytta av snabbspårsförfarandet. 

 

 Unionsmyndigheterna utför slumpvisa stickkontroller av företagsrevisionerna. 

Kontrollerna omfattar följande uppgifter: 

o Granska företagens fakturor och kontrollera att det finns garantier i fakturorna. 

o Kontrollera att det finns Kimberleyprocesscertifikat för import och export av 

rådiamanter. 

o Kontrollera uppgifter om de årliga lagerredovisningarna mot information i 

unionsmyndighetens databas över Kimberleyprocessens certifieringssystem. 

 

10. Kontaktpunkter 

 

 

Kimberleyprocessen 

 

www.kimberleyprocess.com 

 

 

Europeiska kommissionen 

 

Tjänsten för utrikespolitiska instrument 

Åtgärder inom stabilitetsinstrumentet och åtgärder inom Gusp 

FPI.2 

Rond Point Schuman, 9A 

B-1049, Bryssel, Belgien 

E-post: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu 

 

 

http://www.kimberleyprocess.com/
mailto:EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu
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Unionsmyndigheter 

 

Enligt villkoren i den tillämpliga lagstiftningen (rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av 

den 20 december 2002) får varje medlemsstat utse en behörig myndighet på nationell nivå 

som ska agera som unionsmyndighet och som i sin tur agerar som import- och 

exportmyndighet för Kimberleyprocessens certifieringssystem. Efter en kontroll av att en 

sådan myndighet har möjlighet att effektivt utöva sin funktion som import- och 

exportmyndighet i enlighet med bestämmelserna i Kimberleyprocessens certifieringssystem 

och relevant EU-lagstiftning och efter samråd med en kommitté som består av företrädare 

från samtliga EU-medlemsstater, tas varje myndighet upp i förteckningen i rådets 

förordning (EG) nr 2368/2002 i dess ändrade lydelse. Det finns nu sex sådana 

unionsmyndigheter. Deras kontaktuppgifter, inklusive namn på kontaktpersoner, anges 

nedan. 

 

I enlighet med de ändringar som trädde i kraft i och med Lissabonfördraget, enligt vilka 

Europeiska unionen ersatte och efterträdde Europeiska gemenskapen, ersätts termen 

”EG-certifikat” av termen ”EU-certifikat” enligt definitionen i artikel 2 g i rådets 

förordning (EG) nr 2368/2002. Nya exemplar av EU-certifikaten utfärdas från och med den 

1 januari 2013. 

 

Unionsmyndigheterna utfärdar EU-certifikat med de nummer som anges nedan: 

  
Nummer på EU-certifikat: 

från till 

Belgien 500001 …. 

Storbritannien 400001 450000 

Tyskland 450001 460000 

Tjeckien 460001 461000 

Rumänien 461001 462000 

Bulgarien 462001 463000 

 

1. Unionsmyndigheten i Belgien 

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie 

Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, 

 

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service 

Licences 

Italiëlei 124, bus 71 

B-2000 Antwerpen 

Tfn +32 22775459 

Fax +32 22775461 

E-post: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be  

mailto:kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
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I Belgien utförs de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt 

förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandling endast vid 

 

The Diamond Office 

Hovenierstraat 22 

B-2018 Antwerpen 

 

Kontaktpersoner: Frieda Coosemans, Anja Waem 

(faxnr och adresser som ovan) 

 

Unionsmyndigheten i Belgien utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 500001 och 

uppåt. 

 

 

2. Unionsmyndigheten i Sofia, Bulgarien 

 

Ministry of Finance 

International Financial Institutions and Cooperation Directorate 

102 G. Rakovski str. 

Sofia, 1040 

Bulgarien 

Tfn +359 298592415 

 

Kontaktperson: 

Antonia Ruskova 

E-post: a.ruskova@minfin.bg  

 

Unionsmyndigheten i Belgien utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 462001 till 

EU 463000. 

 

 

3. Unionsmyndigheten i Prag, Tjeckien 

 

I Tjeckien utförs de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt 

förordning (EG) nr 2368/2002 samt tullbehandling endast vid 

 

Generální ředitelství cel 

Budějovická 7 

140 96 Praha 4 

Česká republika 

Tfn +420 261333841, 420 261333541, mobil 420 737213793 

Fax: +420 261333870 

E-post: diamond@cs.mfcr.cz  

mailto:diamond@cs.mfcr.cz
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Kontaktpersoner: 

 

Petra Neumanova, Erik Vagner (uppgifter som ovan) 

E-post: p.neumanova@cs.mfcr.cz; e.vagner@cs.mfcr.cz  

 

Unionsmyndigheten i Tjeckien utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 460001 till 

461000. 

 

 

4. Unionsmyndigheten i Idar-Oberstein, Tyskland  

 

I Tyskland utförs de kontroller av import och export av rådiamanter som krävs enligt 

förordning (EG) nr 2368/2002, inklusive utfärdande av EU-certifikat, endast vid 

 

Hauptzollamt Koblenz 

Zollamt Idar-Oberstein 

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten 

Hauptstraße 197 

D-55743 Idar-Oberstein 

Tfn +49 67815627-0 

Fax +49 67815627-19 

E-post: poststelle@zabir.bfinv.de 

 

Kontaktperson: Jürgen Bender (uppgifter som ovan) 

 

För tillämpningen av artiklarna 5.3, 6, 9, 10, 14.3, 15 och 17 i förordning (EG) 

nr 2368/2002, och särskilt när det gäller skyldigheten att rapportera till kommissionen, ska 

följande myndighet agera som behörig tysk myndighet: 

 

Bundesfinanzdirektion Südost 

Krelingstraβe 50 

D-90408 Nürnberg 

Tfn +49 9113763754 

Fax +49 9113762273 

E-post: diamond.cert@bfdso.bfinv.de 

 

Kontaktpersoner: Alexander Kopolt, Manuela Kraus (uppgifter som ovan) 

 

Unionsmyndigheten i Tyskland utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 450001 till EU 

460000. 

 

 

 

mailto:p.neumanova@cs.mfcr.cz
mailto:e.vagner@cs.mfcr.cz
mailto:poststelle@zabir.bfinv.de
mailto:diamond.cert@bfdso.bfinv.de
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5. Unionsmyndigheten i Bukarest, Rumänien 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

(Den nationella konsumentskyddsmyndigheten) 

 

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România 

(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukarest, Rumänien) 

Cod postal (Postnummer) 011865 

Tfn +40 213184635 / 3129890 / 3121275 

Fax 40 213184635 / 3143462 

www.anpc.ro  

 

Kontaktperson:  

Ioana Vizitiu 

E-post: ioanavizitiu@anpc.ro 

 

Teodora Stefan cel Mare 

E-post: teodorascm@anpc.ro 

 

Unionsmyndigheten i Rumänien utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 461001 till 

EU 462000. 

 

6. Unionsmyndigheten i London, Storbritannien  

 

Government Diamond Office 

Conflict Department 

Room W 3.135 

Foreign and Commonwealth Office 

King Charles Street 

London SW1A 2AH 

Tfn +44 2070086903/5797 

Fax +44 207008 3905 

E-post: KPUK@fco.gov.uk  

 

Kontaktperson: Joan Fontaine 

E-post: Joan.Fontaine@fco.gov.uk 

 

I Storbritannien utförs importkontrollen av det brittiska skatte- och tullverket. 

Tfn +44 8450109000 

http://www.hmrc.gov.uk/  

 

Unionsmyndigheten i Storbritannien utfärdar EU-certifikat med nummer från EU 400001 

till EU 450000. 

http://www.anpc.ro/
mailto:ioanavizitiu@anpc.ro
mailto:teodorascm@anpc.ro
mailto:KPUK@fco.gov.uk
mailto:Joan.Fontaine@fco.gov.uk
http://www.hmrc.gov.uk/

