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

A TANÁCS 2006/29/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. január 23.)

a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló 96/184/KKBP közös álláspont hatályon kívül
helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) 1996. február 26-án a Tanács elfogadta a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló
96/184/KKBP közös álláspontot (1), amelyet több alkalommal módosítottak. Következésképpen az
1996-ban bevezetett fegyverembargó csak Bosznia és Hercegovina tekintetében alkalmazandó.

(2) A boszniai és hercegovinai fejlemények – ideértve azt a tényt is, hogy a fegyverek kivitelére, beho-
zatalára, és szállítására irányulóan Bosznia és Hercegovina most a vonatkozó EU előírásoknak megfe-
lelő jogszabályokat fogadott el és hajt végre – alapot adnak a 96/184/KKBP közös állásponttal
összhangban az állam ellen elrendelt korlátozó intézkedések megszüntetésére.

(3) Továbbá a Tanács 2005. november 21-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy kezdjen tárgyalá-
sokat Boszniával és Hercegovinával egy stabilizációs és társulási megállapodásról.

(4) A 96/184/KKBP közös álláspontot ezért hatályon kívül kell helyezni, azzal a feltétellel, hogy a
tagállamok szigorúan betartják az EU-nak a fegyverkivitelről szóló, 1998. június 8-án elfogadott
magatartási kódexét, és a volt Jugoszláviába irányuló kivitel tekintetében figyelembe veszik az
adott régióra vonatkozó EU-politika célkitűzéseit, melyek alapvetően a térség békéjének megteremté-
sére és stabilizációjára irányulnak, ideértve a fegyverzetellenőrzésnek és a fegyverzet lehető legalacso-
nyabb szintre történő csökkentésének, valamint a bizalomépítő intézkedéseknek a szükségességét is,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 96/184/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

HUL 19/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.1.24.

(1) HL L 58., 1996.3.7., 1. o. A legutóbb a 2001/719/EK közös állásponttal (HL L 268., 2001.10.9., 49. o.) módosított
közös álláspont.



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 Brüsszelben, 2006. január 23–án.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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