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Λευκωσία 25.4.2016 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου  
 
Κυρίες,  Κύριοι, 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αποστείλει τις  πιο κάτω πληροφορήσεις οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες για 
ενημέρωση.  
 
1. Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 20116/267 της 21

ης
 Απριλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ 

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας 
 

Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 21 Απριλίου 2016 την εξής νομική πράξη που έχει ως 
αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας: 
 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016 του Συμβουλίου της 21

ης
 Απριλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 

2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας. 
 

Αντίγραφο της εν λόγω νομικής πράξης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Απριλίου 
2016 και τίθεται σε ισχύ από τις 22 Απριλίου 2016.  Δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEC:32016D0627&from=EN 
 
Δια της προαναφερόμενης νομικής πράξης της ΕΕ, τα περιοριστικά μέτρα ανανεώνονται μέχρι τις 30 Απριλίου 
2017.  Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά σε εμπάργκο πώλησης όπλων και σχετικού υλικού, 
απαγόρευσης εξαγωγών εξοπλισμού που δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής καταπίεσης και 
απαγόρευσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

 
2. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/659 της Επιτροπής της 27

ης
 Απριλίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.329/2007 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κορέας (Β. Κορέα)   
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμής επιστολής μας. Ημερ. 4/4/2016 πληροφορείστε ότι 
στις 28.4.2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τέθηκε σε άμεση ισχύ, η εν θέματι νομική πράξη 
της ΕΕ, που έχει ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Β. 
Κορέα). 
 
Με την εν λόγω νομική πράξη της ΕΕ, τροποποιείται το Παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 329/2007.  
Συγκεκριμένα, αντικαθιστούνται οι καταχωρήσεις έξι φυσικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο 
προσώπων και οντοτήτων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στα 
πυρηνικά προγράμματα, τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της Β. 
Κορέας.  Επίσης, προστίθεται στον κατάλογο οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, η ασφαλιστική 
εταιρεία Korea National Insurance Corporation (KNIC) και τα υποκαταστήματα της (Korea Foreign Insurance 
Company), ενώ διαγράφεται η καταχώρηση για μια οντότητα (Korea National Insurance Company(KMIC) GmbH). 
 
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/659 της Επιτροπής δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο 
της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_114_R_0006&from=EN 
 

Με εκτίμηση 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
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