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Λευκωσία 27.5.2016 
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.  
 
Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/816 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016 για την εφαρμογή της 
απόφασης 2015/1333/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη 
 
Πληροφορείστε ότι η νομική πράξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 24 Μαΐου 2016 και 
τίθεται σε άμεση ισχύ.  Δύναται να ανευρθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμος: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_133_R_0005&from=EN 
 
Δια της Εκτελεστικής Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/816 του Συμβουλίου, ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της 
ΕΕ, ανάλογη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 12/5/2016, δια της οποίας αφαιρέθηκε το 
πλοίο “Distiya Ameya” (ΙΜΟ no. 9077343) από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων (the Libya Sanctions List). 
 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/819 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2014/2011 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας που λήγει με ταυτάριθμή επιστολή  μας, ημερ. 24/5/2016, 
πληροφορείστε ότι στις 25/5/2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκε σε άμεση ισχύ, 
ο ως άνω Εκτελεστικός Κανονισμός, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΙΚ) 2016/44 του Συμβουλίου της ΕΕ 
και έχει ως αντικείμενο την προβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.  
 
Εν λόγω νομική πράξη, αντίγραφο της οποίας δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0819&from=EN 
 
Δια του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/819 της Επιτροπής ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της ΕΕ, 
ανάλογη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 12.5.2016, δια της οποίας αφαιρέθηκε το 
πλοίο “Distiya Ameya” (IMO no. 9077343) από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων (the Libya Sanctions List). 
  
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
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