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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 462/96,
11. märts 1996,
millega peatatakse määrused (EMÜ) nr 990/93 ja (EÜ) nr 2471/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrused
(EÜ) nr 2472/94 ja (EÜ) nr 2815/95, mis käsitlevad majandus- ja finantssuhete katkestamist Jugoslaavia
Liitvabariigi (Serbia ja Montenegro), Horvaatia Vabariigis asuva ÜRO kaitsealuse tsooni ning Bosnia ja
Hertsegoviina Vabariigis asuvate Bosnia serblaste kontrolli all olevate aladega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 73 g ja 228a,

võttes arvesse 4. detsembri 1995. aasta ühisseisukohta, mille nõukogu määratles Euroopa Liidu lepingu artikli J.2 alusel ja mis
käsitleb Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia ja Montenegro) ning Bosnia serblaste suhtes kaubanduspiirangute peatamist (1), mille
kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu on
oma resolutsioonis 1022 (1995) vastu võtnud otsuse,

läbipaistvuse eesmärgil tuleb ühenduse õigusaktid, millega rakendatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu
resolutsioon 1022 (1995), inkorporeerida ühenduse üldise iseloomuga õigusakti ning seetõttu tuleb määrus (EÜ) nr 2815/95 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1. Määrused (EMÜ) nr 990/93 ja (EÜ) nr 2471/94 (4) peatatakse.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

seoses kokkuleppega, milleni asjaomased pooled jõudsid Bosnia ja
Hertsegoviina Vabariigi küsimuses, on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu teinud oma resolutsioonis 1022
(1995) otsuse peatada piirangud, mis on seatud majandus- ja
finantssuhetele Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia ja Montenegro),
Horvaatia Vabariigis asuva ÜRO kaitsealuse tsooni ning, kui teatavad tingimused on täidetud, Bosnia ja Hertsegoviina Vabariigis
asuvate Bosnia serblaste kontrolli all olevate aladega;

julgeolekunõukogule on teatatud, et eespool nimetatud tingimused on täidetud;

nõukogu on juba vastu võtnud määruse (EÜ) nr 2815/95 (2), millega peatatakse määrus (EMÜ) nr 990/93 (3) Jugoslaavia Liitvabariigi (Serbia ja Montenegro) osas;
(1) EÜT L 297, 9.12.1995, lk 4.
(2) EÜT L 297, 9.12.1995, lk 1.
(3) EÜT L 102, 28.4.1993, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2815/95 (EÜT L 297, 9.12.1995, lk 1).

2. Kuni lõikes 1 nimetatud määrused on peatatud, võivad liikmesriigid kooskõlas seadusega vabastada kõik varad ja rahalised
vahendid, mis olid eelnevalt kõnealuste määruste alusel arestitud
või külmutatud, tingimusel et niisugused varad, mille suhtes kehtivad nõuded, kinnipidamisõigus, kohtuotsused või koormatised
või mis kuuluvad asjaomase liikmesriigi seaduste või seal tunnustatud raamatupidamistava kohaselt maksujõuetuks peetavale või
selliseks tunnistatud isikule, ettevõttele, korporatsioonile või
muule üksusele, jäävad külmutatuks või arestituks, kuni need
vabastatakse vastavalt kohaldatavale seadusele.
3. Määrused (EÜ) nr 2472/94 (5) ja (EÜ) nr 2815/95 tunnistatakse
kehtetuks.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise
päeval.
Seda kohaldatakse alates 27. veebruarist 1996.

(4) EÜT L 266, 15.10.1994, lk 1.
(5) EÜT L 266, 15.10.1994, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2815/95.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 11. märts 1996
Nõukogu nimel
eesistuja
L. DINI

