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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 462/96
av den 11 mars 1996

om att tills vidare upphäva förordningarna (EEG) nr 990/93 och (EG) nr 2471/94
och att upphäva förordningarna (EG) nr 2472/94 och (EG) nr 2815/95 om att

avbryta de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Federala republiken

Jugoslavien (Serbien och Montenegro), de områden i Republiken Kroatien som
står under Förenta nationernas beskydd och de områden i Republiken Bosnien
Hercegovina som kontrolleras av bosnienserbiska styrkor
EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

Av öppenhets- och insynsskäl bör gemenskapslagstift
ningen om genomförande av Förenta nationernas säker

hetsråds resolution 1022 (1995) införlivas i ett allomfat
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i

tande gemenskapsinstrument och därför bör förordning
(EG) nr 2815/95 upphävas.

detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkt av den 4
december 1995 fastställd av rådet på grundval av artikel
J.2 i Fördraget om Europeiska unionen, om tillfälligt
upphävande av restriktionerna mot Federala republiken
Jugoslavien (Serbien och Montenegro) och bosnienser
berna ('), vilket beslutats av Förenta nationernas säker
hetsråd i resolution 1022 (1 995),
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:

Förenta nationernas säkerhetsråd har, med tanke på över
er skommelsen mellan berörda parter om Republiken
Bosnien-Hercegovina, i sin resolution 1022 (1995) beslutat
att tillfälligt upphäva de restriktioner som gäller ekono
miska och finansiella förbindelser med Federala repu
bliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro), och de
områden i Republiken Kroation som står under Förenta
nationernas beskydd, samt när vissa villkor uppfyllts, de
områden i Republiken Bosnien-Hercegovina som
kontrolleras av bosnienserbiska styrkor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1.

Förordningarna (EEG) nr 990/93 och (EG) nr

2471 /94 (4) upphävs härmed tills vidare.

2. Så länge de förordningar som avses i punkt 1 är
upphävda får medlemsstaterna frisläppa alla medel och all
egendom som lagenligen frysts eller beslagtagits i enlighet
med dessa förordningar, förutsatt att sådana medel eller
sådan egendom som blivit föremål för reklamation, reten

tionsrätt, dom eller servitut, eller som tillhör en person,
ett partnerskap, ett företag eller en annan enhet som

befunnits eller anses vara insolvent i enlighet med lag
eller bokföringsregler i den berörda medlemsstaten, skall

förbli frysta eller i beslag till dess de frisläpps i enlighet
med tillämplig lag.

3. Förordningarna (EG) nr 2472/94 (^ och (EG) nr
2815/95 upphör härmed att gälla.

Säkerhetsrådet har underrättats om att de villkor som

avses ovan har uppfyllts.

Rådet har redan antagit förordning (EG) nr 2815/95 (2) om
att tills vidare upphäva förordning (EEG) nr 990/93 (3) vad
beträffar Federala republiken Jugoslavien (Serbien och
Montenegro).
(') EGT nr L 297, 9.12.1 995, s. 4.
O EGT nr L 297, 9.12.1 995, s. 1 .
(3) EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14, senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2815/95 (EGT nr L 297, 9.12.1995, s. 1 ).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 27 februari 1996.
(4) EGT nr L 266, 15.10.1994, s. 1 .

(*) EGT nr L 266, 15.10.1994, s. 8, senast ändrad genom förord
ning (EG) nr L 2815/95.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 mars 1996.

På rådets vägnar
L. DINI

Ordförande
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