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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 462/96
af 11 . marts 1996

om suspension af forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 2471/94 og
om ophævelse af forordning (EF) nr. 2472/94 og forordning (EF) nr. 2815/95 for så
vidt angår afbrydelsen af økonomiske og finansielle forbindelser med Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), de områder i Republikken
Kroatien, der beskyttes af De Forenede Nationer, og de områder i Republikken
Bosnien -Hercegovina, der kontrolleres af de bosniske serberes styrker
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 73 G og artikel 228

hedsrads resolution 1022 (1995), samles i én enkelt fælles
skabsretsakt, hvorfor forordning (EF) nr. 2815/95 bør
ophæves —

A,

under henvisning til den fælles holdning, som Rådet fast
lagde den 4. december 1995 på grundlag af artikel J.2 i
traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende suspen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

sionen af restriktionerne for samhandelen med Den

Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro)
og den bosnisk-serbiske part (1), hvorom De Forenede
Nationer havde truffet beslutning ved resolution 1022
( 1995),

Artikel 1

1 . Forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF)
nr. 2471 /94 (4) suspenderes.

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved resolution 1022 af 1995 vedtog De Forenede Natio
ners Sikkerhedsråd på baggrund af den aftale, der var

indgået mellem parterne med hensyn til Republikken
Bosnien-Hercegovina, at suspendere restriktionerne for de
økonomiske og finansielle forbindelser med Den Fødera
tive Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), de
områder i Republikken Kroatien, der beskyttes af de
Forenede Nationer, og — efter opfyldelsen af visse forud
sætninger — de områder i Republikken Bosnien-Herce

govina, der kontrolleres af de bosniske serberes styrker,
Sikkerhedsrådet er blevet underrettet om, at nævnte

forudsætninger er opfyldt;

Rådet har allerede vedtaget forordning (EF) nr. 2815/95 (2)
om suspension over for Den Føderative Republik Jugo
slavien (Serbien og Montenegro) af forordning (EØF)

2. Så længe de forordninger, der er nævnt i stk. 1 , er
suspenderet, kan medlemsstaterne i overensstemmelse
med deres lovgivning frigive al kapital og alle aktiver, der
er blevet fastfrosset eller beslaglagt i henhold til nævnte
forordninger, dog således at kapital og aktiver, som er
omfattet af en fordring, en tilbageholdelsesret, et udlæg,
en arrest eller en hæftelse, eller som tilhører en person, et
interessentskab, et selskab eller en lignende enhed, som er
erklæret insolvent i henhold til lovgivningen eller de
gældende regnskabsprincipper i den berørte medlemsstat,
forbliver beslaglagt, indtil de frigives i henhold til den
relevante lovgivning.
3. Forordning (EF) nr. 2472/94 (*) og forordning (EF)
nr. 2815/95 ophæves.

Artikel 2

nr. 990/93 (3);

af klarhedshensyn bør de bestemmelser i fællesskabslov

givningen, der vedrører gennemførelsen af FN's Sikker

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 27. februar 1996.

(') EFT nr. L 297 af 9. 12. 1995, s. 4.
(2) EFT nr. L 297 af 9. 12. 1995, s. 1 .
(3) EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 14. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2815/95 (EFT nr. L 297 af 9.
12. 1995, s . 1 ).

(<) EFT nr. L 266 af 15. 10. 1994, s. 1 .
(*) EFT nr. L 266 af 15. 10. 1994, s. 8 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2815/95.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . marts 1996.

På Rådets vegne
L. DINI
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