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BEGRUNDELSE

Rådet har for at fremme demokratisering i Forbundsrepublikken Jugoslavien besluttet
at støtte alle kræfter, der viser deres fulde tilslutning til de demokratiske værdier.
Rådet har inden for rammerne af "energi-for-demokrati"-initiativet vedtaget i
princippet at tillade, at der leveres visse olieprodukter til bestemte serbiske
kommuner.

Da de planlagte leverancer og dermed forbundne aktiviteter ellers ville være forbudt i
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2111/1999, er det nødvendigt med en ændring
af nævnte forordning for at undtage de planlagte leverancer fra dette forbud.
Undtagelsen må dog ikke føre til en underminering af den vedvarende embargo mod
Forbundsrepublikken Jugoslavien (bortset fra provinsen Kosovo og Republikken
Montenegro), og der må derfor indføres en autorisationsordning. Tilladelserne bør
kun gives på specifikke betingelser for at sikre, at Forbundsrepublikken Jugoslavien
eller de serbiske myndigheder ikke drager fordel af undtagelsen. Hvis noget som helst
antyder, at Forbundsrepublikken Jugoslavien eller de serbiske myndigheder enten vil
konfiskere de planlagte leverancer eller drage fordel deraf på en uacceptabel måde,
skal tilladelsen straks kunne suspenderes eller tilbagetrækkes.

Eftersom Kommissionen vil komme til at spille en større rolle i initiativets
gennemførelse og hurtigst og mest direkte vil modtage alle relevante oplysninger om
det endelige bestemmelsessted eller anvendelsesformål og om alle relevante
omstændigheder, bør det være Kommissionen, som udsteder tilladelserne.
Autorisationsordningen skal supplere og styrke de (finansielle) kontrolordninger, som
Kommissionen vil indføre til finansiering af leverancerne og de dermed forbundne
aktiviteter.
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Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 2111/1999 om forbud mod salg og levering af
olie og visse olieprodukter til visse dele af Forbundsrepublikken Jugoslavien

(FRJ)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 1999/…/FUSP af .. oktober 1999 om
støtte til de demokratiske kræfter i Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ)1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Inden for rammerne af "energi-for-demokrati"-initiativet bør visse kommuner i
Republikken Serbien kunne forsynes med produkter, der falder ind under
forordning (EF) nr. 2111/19992 og nævnte forordning bør derfor ændres for at
muliggøre sådanne leverancer;

(2) alle tildelinger skal være betinget af, at de af Den Europæiske Union vedtagne
mål og retningslinjer i forbindelse med nævnte initiativ overholdes;

(3) for at garantere at målene og retningslinjerne overholdes og for at hindre, at
programmet ellers påvirker bestemmelserne i nævnte forordning, bør der
indføres en autorisationsordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indsættes følgende artikel i forordning (EF) nr. 2111/1999:

"Artikel 2a

Uanset bestemmelserne i artikel 1 kan Europa-Kommissionen inden for rammerne af
"energi-for-demokrati"-initiativet fra sag til sag tillade salg, levering, udførsel eller
forsendelse af de produkter, der er anført i bilag I.

1 EFT L ….
2 EFT L 258 af 5.10.1999, s. 12.



4

Kommissionen kan suspendere, tilbagetrække eller knytte betingelser til tilladelsen
for at hindre, at de tilladte aktiviteter i henhold til denne artikel underminerer denne
forordnings andre bestemmelser.

Ansøgninger om og udstedelse af tilladelse sker efter modellen i bilag II."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen iDe Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne
Formand


