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Til lovforslag nr. L 228. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling, den 30. maj 1986*) 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  f o r b u d  m o d  h a n d e l  m e d  D e n  S y d a f r i k a n s k e  

R e p u b l i k  o g  N a m i b i a  

§ 1. Indførsel til Danmark af varer og tjene- 
steydelser af enhver art med oprindelse i 
Den Sydafrikanske Republik eller Namibia 
og udførsel af varer og tjenesteydelser af en- 
hver art fra Danmark til Den Sydafrikanske 
Republik eller Namibia må ikke foretages. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke 

1) indførsel og udførsel, der ikke har er- 
hvervsmæssig karakter, 

2) udførsel af produkter til rent lægelige for- 
mål og 

3) kul, som er omfattet af loven om forbud 
mod indførsel af kul fra Den Sydafrikan- 
ske Republik og Namibia. 

Stk. 3. Industriministeren kan, efter at sa- 
gen har været forelagt folketingets udenrigs- 
udvalg, dispensere fra forbuddet i stk. 1. Dis- 
pensation kan gives for en periode på indtil 
2 år. 

Stk. 4. Med henblik på afviklingen af den 
indførsel og udførsel, som er nævnt i stk. 1, 
kan indførsel og udførsel af varer og tjene- 
steydelser af enhver art dog finde sted indtil 
den 15. december 1986. 

§ 2. Forbuddet mod handel med Den Syd- 
afrikanske Republik og Namibia omfatter 
tillige transporter af mineralsk olie og mine- 
ralske olieprodukter på danskejede skibe til 
og fra Den Sydafrikanske Republik og Na- 
mibia. 

§ 3. Personer, herunder bestyrelsesmed- 
lemmer i virksomheder, der overtræder § 1 
og § 2, straffes med bøde eller hæfte. 

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktie- 
selskab, andelsselskab, anpartsselskab eller 
lignende, kan der pålægges selskabet som 
sådant bødeansvar. 

Stk. 3. Er ovettrædelsen begået af en kom- 
mune eller et kommunalt fællesskab, der er 
omfattet af § 60 i lov om kommunernes sty-r 
relse, kan der pålægges kommunen eller det 
kommunale fællesskab som sådant bødean- 
svar. 

§ 4. Loven træder i kraft den 15. juni 
1986. 

Stk. 2. Loveris gyldighed kan begrænses 
eller bringes til ophør ved kongelig anord- 
ning. 

SVEND JAKOBSEN 
/  Helge Adam Møller 
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