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Λευκωσία 12.7.2016 
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.  
 
Άρση περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Λιβερίας 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 20 Ιουνίου 2016, τις εξής νομικές πράξεις, με τις 
οποίες αίρονται τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λιβερίας (εμπάργκο όπλων): 
 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/994 του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2016 για την  κατάργηση της κοινής 

θέσης 2008/109/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβερίας. 
 
(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/983 του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2016 για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 234/2004 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβερίας.  
 
Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 21 Ιουνίου 2016 και έχουν ισχύ 
από τις 22/6/2016 και έχει άμεση ισχύ.  Δύνανται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και στους κάτωθι συνδέσμους: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0994&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0983&from=EN 
 
Υπενθυμίζεται ότι και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το υπ’αρ. 2288 (2016) Ψήφισμα του που 
υιοθέτησε στις 25/5/2016, αποφάσισε την άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβερίας. 
 
Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητας 
σας, ήτοι, επικαιροποίηση των στοιχείων των ανάλογων καταλόγων της Δημοκρατίας.  
 
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1071 του Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση της Απόφασης 
2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σημειώνεται ότι την 1η Ιουλίου 2016, υιοθετήθηκε η Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 
2016/1071 του Συμβουλίου της ΕΕ, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.  Εν λόγω Απόφαση τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευση της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στις 2 Ιουλίου 2016. 
 
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι διά της Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/1071, η οποία τροποποιεί την Απόφαση 
2014/512/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο της ΕΕ, αποφάσισε την ανανέωση (roll over) ταμειακών περιοριστικών 
μέτρων ΕΕ κατά της Ρωσίας, λόγω ενεργειών της που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (σημ. 
υφιστάμενη νομική πράξη λήγει στις 31/7/2016), για ακόμη έξι μήνες, ήτοι, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0994&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0983&from=EN
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Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μαρτίου 2015, η διάρκεια των (τομεακών) 
περιοριστικών μέτρων που υιοθετήθηκαν στις 31/7/2014 και ενισχύθηκαν στις 8/9/2014, συνδέθηκε με την 
πλήρη εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ.  Η Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ έχει ανανεωθεί έως τις 
31/1/2017, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο Συμβούλιο για περαιτέρω αξιολόγηση της εφαρμογής των εν λόγω 
Συμφωνιών. 
 
Η συγκεκριμένη νομική πράξη είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και δύναται να 
ανευρεθεί στον ιστότοπο: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1071&from=EN 
 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
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