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Rådets förordning (EG) nr 1264/94 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser
avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner
17 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993)
Uppdaterad:

Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud
mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal
och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta
nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873
(1993) och 875 (1993)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
särskilt artikel 73g och artikel 228a i detta,
med beaktande av rådets beslut 94/315/GUSP av den 30 maj 1994 om den
gemensamma ståndpunkt om begränsning av de ekonomiska förbindelserna med
Haiti, som bestämts på grundval av artikel J.2 i Fördraget om Europeiska unionen,
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:
Enligt rådets förordning (EEG) nr 1608/93 av den 24 juni 1993 om införande av
ett embargo mot viss handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Haiti
och rådets förordning (EEG) nr 3028/93 av den 28 oktober 1993 om återinförande
av embargot för viss handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Haiti
och om ändring av förordning (EEG) nr 1608/93 om införande av detta embargo och
rådets förordning (EG) nr 1263/94 av den 30 maj 1994 om införande av ett avbrott i
de finansiella och ekonomiska förbindelserna med Haiti, har gemenskapen vidtagit
åtgärder för att avbryta vissa ekonomiska och finansiella förbindelser med Haiti.
Som en följd av dessa åtgärder utsätts marknadsaktörerna i gemenskapen och i
tredje land för risken att krav framställs från de haitiska myndigheterna angående
uppfyllande av avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas
säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993).
Genom paragraf 11 i resolution 917 (1994) är alla stater skyldiga att förhindra att
sådana krav från de haitiska myndigheterna uppfylls.
Det är därför nödvändigt att permanent skydda marknadsaktörer mot sådana krav
och att hindra de haitiska myndigheterna från att få kompensation för embargots
negativa verkningar.
Gemenskapen anser att vid beslut om att antingen mildra eller avskaffa de
åtgärder som vidtagits mot de haitiska myndigheterna måste särskild hänsyn tas till
eventuell underlåtenhet från dessa myndigheter att följa paragraf 11 i resolution 917
(1994).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
[10271] I denna förordning avses med
1. avtal eller transaktion: varje transaktion oavsett form och oavsett tillämplig
lagstiftning, omfattande ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser som ingåtts
mellan samma eller olika parter; uttrycket avtal omfattar i detta sammanhang varje
finansiell garanti och varje finansiell motgaranti och varje kredit, antingen den är
juridiskt bindande eller inte, samt därtill knuten bestämmelse som är en följd av en
sådan transaktion eller som är knuten till denna,
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2. krav: varje krav som är föremål för tvist eller inte, som framställts före eller
efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och som är knutet till
genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt
a) ett krav om uppfyllande av en förpliktelse som härrör från ett avtal eller en
transaktion, eller är knutet till ett avtal eller en transaktion,
b) ett krav på förlängning eller infriande av en finansiell garanti eller motgaranti
oavsett form,
c) ett krav på ersättning vad avser ett avtal eller en transaktion,
d) ett motkrav,
e) ett krav som tar sikte på att också vid tvångsverkställande uppnå erkännande
eller verkställande av en dom, en skiljedom eller motsvarande beslut, oavsett var den
har meddelats,
3. åtgärder som beslutats enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
917 (1994) och därtill knutna resolutioner: Förenta nationernas säkerhetsråds
åtgärder eller åtgärder som införts av Europeiska gemenskaperna eller en stat, ett
land eller en internationell organisation i överensstämmelse med, eller i samband
med verkställandet av relevanta beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd eller vid
tillämpningen av dessa beslut eller varje åtgärd som bemyndigats av Förenta
nationernas säkerhetsråd vad avser avbrott i vissa finansiella och ekonomiska
förbindelser med Haiti,
4. fysisk eller juridisk person på Haiti:
a) myndigheterna på Haiti,
b) en haitisk medborgare,
c) en juridisk person som har sin firma registrerad eller sitt huvudsäte på Haiti,
d) en juridisk person som kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera av de
ovan angivna fysiska eller juridiska personerna,
e) en juridisk person som ställer krav genom eller till förmån för en fysisk eller
juridisk person som anges under a, b, c eller d.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 skall uppfyllande av ett avtal eller
en transaktion anses omfattas av de åtgärder som beslutats enligt Förenta nationernas
säkerhetsråds resolution 917 (1994) och därtill knutna resolutioner, när förekomsten
eller innehållet i kravet är en direkt eller indirekt följd av dessa åtgärder.
Artikel 2
[10272] 1. Det skall vara förbjudet att uppfylla eller vidta åtgärder för att uppfylla ett
krav som framställts av
a) en fysisk eller juridisk person på Haiti eller som agerar genom en fysisk eller
juridisk person på Haiti,
b) en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt agerar på en eller flera
fysiska eller juridiska personer på Haiti eller till förmån för dessa,
c) en fysisk eller juridisk person som gör gällande att rättigheter överförts eller på
annat sätt ställer krav genom en eller flera fysiska eller juridiska personer på Haiti,
d) annan fysisk eller juridisk person som anges i paragraf 11 i Förenta
nationernas säkerhetsråds resolution 917 (1994),
e) en fysisk eller juridisk person som framställer krav som härrör från eller i
samband med infriandet av en säkerhet eller finansiell garanti eller motgaranti till
förmån för en eller flera av de ovan angivna fysiska eller juridiska personerna,

Import- och exportföreskrifter/Sanktioner

3

Rådets förordning (EG) nr 1264/94 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser
avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner
17 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993)
Uppdaterad:

till följd av uppfyllandet av ett avtal eller en transaktion som direkt eller indirekt
omfattas helt eller delvis av de åtgärder som beslutats i enlighet med Förenta
nationernas säkerhetsråds resolution 917 (1994) och därtill knutna resolutioner.
2. Det förbud som anges i punkt 1 skall gälla inom gemenskapen och för alla
medborgare i en medlemsstat och för de juridiska personer som registrerats eller
bildats enligt en medlemsstats lagstiftning.
Artikel 3
[10273] Utan att det påverkar tillämpningen av de åtgärder som beslutats enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 917 (1994) och därtill knutna
resolutioner, skall artikel 2 inte gälla
a) för krav som avser avtal eller transaktioner, med undantag av finansiella
garantier eller motgarantier, i fråga om vilka de fysiska eller juridiska personer som
anges i artikel 2 inför domstol i en medlemsstat kan visa att kravet godkändes av
parterna före antagandet av de åtgärder som beslutats enligt Förenta nationernas
säkerhetsråds resolution 917 (1994) och därtill knutna resolutioner, och att dessa
åtgärder inte har haft någon inverkan på förekomsten eller innehållet i kravet,
b) för krav på betalning enligt ett försäkringsavtal vad avser en händelse som
inträffat före antagandet av de åtgärder som anges i artikel 2 eller enligt ett
försäkringsavtal, när ett sådant avtal är tvingande enligt en medlemsstats
lagstiftning,
c) för krav på betalning av de belopp som betalats in till ett konto och som
spärrats i enlighet med de åtgärder som anges i artikel 2, förutsatt att denna betalning
inte berör de belopp som betalats som garanti för de i samma artikel angivna avtalen,
d) för krav som avser anställningsavtal som faller under en medlemsstats
lagstiftning,
e) för krav på betalning för varor som de fysiska eller juridiska personer som
anges i artikel 2 inför domstol kan visa att de exporterades före antagandet av de
åtgärder som beslöts i enligt med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 917
(1994) och därtill knutna resolutioner och att dessa åtgärder inte hade någon
inverkan på förekomsten eller innehållet i kravet,
f) för krav på belopp som de fysiska eller juridiska personer som anges i artikel 2
inför domstol i en medlemsstat kan visa att dessa beror på lån som tagits före
antagandet av de åtgärder som beslutats i enlighet med Förenta nationernas
säkerhetsråds resolution 917 (1994) och därtill knutna resolutioner, och att dessa
åtgärder inte har haft någon inverkan på förekomsten av eller innehållet i kravet,
förutsatt att kraven inte innefattar något belopp som ränta, ersättning eller annat
för att kompensera för att uppfyllandet som en följd av dessa åtgärder inte verkställts
i enlighet med de gällande avtals- eller transaktionsvillkoren.
Artikel 4
[10274] I samband med förfaranden för att hävda ett krav skall bevisbördan för att
ett fullgörande av kravet inte är förbjudet enligt artikel 2, ligga på den person som
söker hävda det kravet.
Artikel 5
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[10275] Varje medlemsstat skall besluta de sanktioner som skall tillämpas när
bestämmelserna i denna förordning överträds.
Artikel 6
[10276] Denna förordning träder i kraft samma dag som den har offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Anm. Förordningen offentliggjordes i EGT L 139, den 2 juni 1994.

