
(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/29/WPZiB

z dnia 23 stycznia 2006 r.

uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 26 lutego 1996 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 96/184/WPZiB (1) dotyczące wywozu
broni do byłej Jugosławii, które zostało kilkukrotnie zmienione. W rezultacie, embargo na broń
nałożone w 1996 r. ma zastosowanie jedynie wobec Bośni i Hercegowiny.

(2) Rozwój wydarzeń w Bośni i Hercegowinie, w tym fakt, że Bośnia i Hercegowina obecnie przyjęły
i wprowadzają w życie przepisy dotyczące wywozu, przywozu i przewozu broni, które jest zgodne
z odpowiednimi normami UE, uzasadnia zniesienie środków ograniczających nałożonych na to
państwo zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 96/184/WPZiB.

(3) Ponadto dnia 21 listopada 2005 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Bośnią
i Hercegowiną w sprawie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu.

(4) Wspólne stanowisko 96/184/WPZiB powinno w związku z tym zostać uchylone przy założeniu, że
Państwa Członkowskie rygorystycznie stosują Kodeks postępowania w sprawie wywozu uzbrojenia
przyjęty dnia 8 czerwca 1998 r., zaś w odniesieniu do wywozu broni do byłej Jugosławii uwzględ-
niają one podstawowe cele polityki Unii Europejskiej wobec tego regionu, którymi są utrzymanie
pokoju i stabilizacji na tym obszarze, w tym potrzeba kontroli uzbrojenia oraz jego redukcji do
najniższego możliwego poziomu oraz środki budowy zaufania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 96/184/WPZiB.
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(1) Dz.U. L 58 z 7.3.1996, str. 1. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2001/719/WPZiB
(Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 49).



Artykuł 2

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 23 stycznia 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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