
(Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

A TANÁCS 2004/510/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2004. június 10.)

a Szudánnal szembeni, a fegyverekre, lőszerekre és katonai felszerelésekre vonatkozó embargó
előírásáról szóló 2004/31/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen
annak 15. cikkére,

mivel:

(1) 2004. január 9-én a Tanács elfogadta a Szudánnal szem-
beni, a fegyverekre, lőszerekre és katonai felszerelésekre
vonatkozó embargó előírásáról szóló 2004/31/KKBP
közös álláspontot (1).

(2) Tekintettel a Szudánban és a régióban bekövetkezett
változásokra, ideértve a 2004. április 8-án aláírt, a darfuri
konfliktusra vonatkozó humanitárius fegyverszüneti
egyezményt és az azt követő, egy, az Afrikai Unió vezette
Fegyverszüneti Bizottság felállításáról szóló terveket, az
EU támogatni kívánja a tartós béke és a megegyezés
elősegítése érdekében tett erőfeszítéseket Szudánban.

(3) Ennek megfelelően a 2004/31/KKBP-t úgy kell módosí-
tani, hogy az az Afrikai Unió vezette Fegyverszüneti
Bizottság számára mentességet biztosítson az embargó
alól.

(4) E módosítások egyes vonatkozásainak végrehajtásához a
Közösség fellépésére van szükség,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2004/31/KKBP közös álláspont 2. cikke (1) bekezdésének
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, vagy
az ENSZ, az Afrikai Unió, az EU és a Közösség intéz-
ményépítő programjaira szánt, halált nem okozó katonai
felszerelések, vagy az EU, az ENSZ és az Afrikai Unió
válságkezelési műveleteire szánt anyagok értékesítésére,
szállítására, átruházására, vagy kivitelére;

b) az aknamentesítő felszerelések és az aknamentesítés során
felhasznált anyagok értékesítésére, szállítására, átruházá-
sára, vagy kivitelére;

c) az ilyen felszereléssel vagy az Afrikai Unió válságkezelési
műveleteivel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi
támogatás nyújtására;

d) az ilyen felszereléssel vagy az Afrikai Unió válságkezelési
műveleteivel kapcsolatos pénzügyi támogatás nyújtására,
feltéve, hogy a kivitelhez az adott tagállam illetékes ható-
sága előzetesen hozzájárult.”.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki
kell hirdetni.

Kelt Luxemburgban, 2004. június 10-én.

a Tanács részéről
D. AHERN

az elnök
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