
A TANÁCS 2007/94/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. február 12.)

a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/960/KKBP közös álláspont
módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) a Szomáliával szembeni fegyverembargó
elrendelésére vonatkozó 733 (1992), 1356 (2001) és 1425 (2002) sz. határozatát követően, a Tanács
2002. december 10-én elfogadta a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló
2002/960/KKBP közös álláspontot (1).

(2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2006. december 6-án elfogadta az 1725 (2006) ENSZ BT-
határozatot, amely egy további kivételt vezetett be a 733 (1992) ENSZ BT-határozat 5. pontjával
elrendelt és az 1425 (2002) ENSZ BT-határozat 1. és 2. pontjában részletesebben kidolgozott
korlátozó intézkedések alól a kizárólag az 1725 (2006) ENSZ BT-határozat 3. pontja szerinti misszió
támogatására vagy ezen misszió általi felhasználásra szállított fegyverek és katonai felszerelések,
valamint az e célból biztosított technikai képzés és segítségnyújtás tekintetében.

(3) Ezért a 2002/960/KKBP közös álláspont által előírt intézkedéseket az 1725 (2006) ENSZ BT-hatá-
rozat végrehajtása érdekében módosítani kell.

(4) Ezen intézkedések közül egyeseknek a végrehajtásához a Közösség fellépésére van szükség,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2002/960/KKBP közös álláspont 1. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) és a (2) bekezdést nem kell alkalmazni:

a) a kizárólag az 1725 (2006) ENSZ BT-határozat 3. pontja szerinti misszió támogatására vagy ezen
misszió általi felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb ezekkel kapcsolatos anyag szállítására
vagy értékesítésére, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanács-
adás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás és képzés közvetlen vagy közvetett biztosítására;

b) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célra szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelésekre
vagy az Unió, a Közösség vagy a tagállamok intézményépítő programjai, benne a biztonságpolitika
céljára szolgáló eszközökre, amelyek bevitele a béke- és megbékélési folyamat keretében, az ENSZ
BT 751 (1992) határozatának 11. pontjával létrehozott bizottság előzetes jóváhagyásával történt,
továbbá nem alkalmazandó a védőruházatra, ideértve azokat a golyóálló mellényeket és katonai
sisakokat, amelyeket az ENSZ személyzetének tagjai, a média képviselői és a humanitárius és
fejlesztési munkatársak, illetve a kisegítő személyzet tagjainak kizárólagos használatára, átmeneti
jelleggel vittek be Szomáliába.”
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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, 2007. február 12-én.

a Tanács részéről
az elnök

F.-W. STEINMEIER
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