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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

9.10.2001

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА
от 8 октомври 2001 година
за изменение на Обща позиция 96/184/ОВППС относно износа на оръжие към бивша Югославия и Обща
позиция 98/240/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Съюзна република Югославия
(2001/719/ОВППС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член 15 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 26 февруари 1996 г. Съветът прие Обща позиция
96/184/ОВППС относно износа на оръжие към бивша
Югославия (1), която бе изменена с Решения
98/498/ОВППС (2) и 1999/481/ОВППС (3) и Обща позиция 2000/722/ОВППС (4).

(2)

На 10 септември 2001 г. Съветът за сигурност на Обединените нации прие Резолюция 1367(2001) за прекратяване
на забраната за продажбата или доставката на оръжие за
Съюзна република Югославия, наложена с Резолюция
1160(1998) на Съвета за сигурност на Обединените нации.
Следователно е необходимо Обща позиция 96/184/ОВППС
да бъде съответно изменена.

(3)

Приема се, че по отношение на износа на оръжия за Съюзна
република Югославия, държавите-членки ще прилагат
стриктно Кодекса на Европейския съюз за поведение при
износ на оръжие, приет на 8 юни 1998 г.

(4)

(5)

Като се взема предвид напредъкът, постигнат от Съюзна
република Югославия към укрепване и демократизиране на
политическите си структури, забраната за доставяне на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии
или за тероризъм в Съюзна република Югославия, определено в Обща позиция 98/240/ОВППС от 19 март 1998 г.
относно ограничителните мерки срещу Съюзна република
Югославия (5), стана ненужна.
Необходимо е да се предприеме действие на Общността за
изпълнението на някой мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1
С настоящото Обща позиция 96/184/ОВППС се изменя, както
следва:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ОВ L 58, 7.3.1996 г., стр. 1.
ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 1.
ОВ L 188, 21.7.1999 г., стр. 3.
ОВ L 292, 21.11.2000 г., стр. 1.
ОВ L 95, 27.3.1998 г., стр. 1.

1. в точка 2 i) думите „Съюзна република Югославия“ се заличават;
2. точка 2 ii) се заменя от следното:
„ii) При условията на разпоредбите на Резолюциите
1021(1995) и 1244 (1999) на Съвета за сигурност на
ОНН, лицензиите за износ за Бившата югославска република Македония, Хърватия и Съюзна република
Югославия се разглеждат за всеки отделен случай.
Настоящата разпоредба се приема с разбирането, че
държавите-членки ще прилагат стриктно Кодекса за поведение на Европейския съюз за износ на оръжие, приет
на 8 юни 1998 г. Също така, държавите-членки ще вземат
предвид целите на политиката на Европейския съюз в
региона, основно насочени към омиротворяването и
стабилизирането на областта, включително нуждата от
контролирането на оръжията и мерките за ограничаването
му до възможно най-голяма степен, както и мерките за
изграждане на доверие.“
Член 2
Член 2 от Обща позиция 98/240/ОВППС се отменя.
Член 3
Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на нейното
приемане.
Член 4
Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник.
Съставено в Люксембург на 8 октомври 2001 година.
За Съвета
Председател
L. MICHEL

