SV

7.6.2013

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/9

BESLUT
RÅDETS BESLUT 2013/269/GUSP
av den 27 maj 2013
om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse underteckna
vapenhandelsfördraget
handelspolitiken eller inverkar på inremarknadsreglerna
för överföring av konventionella vapen och explosiva
varor.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artiklarna 114 och 207.3 jämförda med arti
kel 218.5,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Den 11 mars 2013 bemyndigade rådet kommissionen att
förhandla om vapenhandelsfördraget inom ramen för Fö
renta nationerna i de frågor som omfattas av unionens
exklusiva befogenhet.

(5)

Europeiska unionen kan inte underteckna fördraget efter
som endast stater kan ansluta sig till det.

(6)

I enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, när det gäller frågor som omfat
tas av unionens exklusiva befogenhet, bör rådet därför
bemyndiga medlemsstaterna att i unionens intresse un
derteckna fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

(4)

Den 2 april 2013 antog Förenta nationernas generalför
samling texten till vapenhandelsfördraget. Generalförsam
lingen uppmanade också generalsekreteraren, i egenskap
av depositarie för fördraget, att öppna det för underteck
nande den 3 juni 2013 och uppmanade alla stater att
överväga undertecknande och därefter, i enlighet med
sina respektive konstitutionella förfaranden, bli parter i
fördraget så snart som möjligt.
Syftet med fördraget är att fastställa högsta möjliga ge
mensamma internationella normer för att reglera eller
förbättra regleringen av den internationella handeln
med konventionella vapen, att förebygga och utplåna
olaglig handel med konventionella vapen samt förhindra
att dessa avleds. Medlemsstaterna uttryckte sin tillfreds
ställelse med förhandlingarnas resultat och sin vilja att
omedelbart underteckna fördraget.
Några av bestämmelserna i fördraget gäller frågor som
omfattas av unionens exklusiva befogenhet eftersom de
omfattas av tillämpningsområdet för den gemensamma

När det gäller frågor som omfattas av unionens exklusiva befo
genhet bemyndigas medlemsstaterna härmed att i unionens in
tresse underteckna vapenhandelsfördraget.
Artikel 2
Medlemsstaterna uppmanas att underteckna vapenhandelsför
draget vid den högtidliga ceremonin i New York den 3 juni
2013 eller så snart som möjligt.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2013.
På rådets vägnar
C. ASHTON

Ordförande

