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Λευκωσία 13.3.2017 

 
 
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.  
 

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λευκορωσίας (27/2/2017) / απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/350/ 
Κανονισμός Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/331 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 27 Φεβρουαρίου 2017, τις εξής νομικές πράξεις, που 
έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λευκορωσίας.  
 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/350 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση της   

απόφασης 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας. 
 
(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/331 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία. 
 
Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και 
έχουν άμεση ισχύ.  Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0350&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0331&from=EN 
 
Σημειώνεται ότι, δια των προαναφερθέντων νομικών πράξεων της ΕΕ: 
 

(i) Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα (ταξιδιωτικοί περιορισμοί και δέσμευση κεφαλαίων και 
οικονομικών πόρων) κατά 4 προσώπων (Navumanu Uladzimir Uladzimiravich, Paulichenka Dzmitry 
Valerievich, Sheiman Vaktar Uladzimiravich, Sivakau Iury Leanidavich) που εμπλέκονται σε 
ανεξιχνίαστες υποθέσεις εξαφανίσεων, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018. 

(ii) Παρατείνεται το εμπάργκο όπλων, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Από το εμπάργκο όπλων 
εξαιρούνται τα όπλα, πυρομαχικά και σκόπευτρα τους που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 
IV του Κανονισμού, και τα οποία πληρούν επίσης τις προδιαγραφές εξοπλισμού διάθλου όπως 
ορίζονται στους κανόνες ανταγωνισμού και εκδηλώσεων της Διεθνούς Ένωσης Διάθλου (IBU) και 
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε εκδηλώσεις και εκπαίδευση διάθλου. 

 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0350&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0331&from=EN
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Περιοριστικά Μέτρα ΕΕ κατά της Β. Κορέας / Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/345/Κανονισμός 
Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/330 (27/2/2017) 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 27 Φεβρουαρίου 2017, τις εξής νομικές πράξεις, που 
έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Β. Κορέας. 
 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/345 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση της   

απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής 
Δημοκρατίας της Κορέας.  Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017. 

 
(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/315 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση  

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.329/2007 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 
Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.  Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ. 

 
Δια των εν λόγω νομικών πράξεων, ενσωματώνονται και στην έννομη τάξη της ΕΕ ανάλογες πρόνοιες του 
υπ’αρ.2321 (2016) Ψηφίσματος του Συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε στις 30.11.2016, διά 
των οποίων υιοθετήθηκαν νέα μέτρα κατά της Β. Κορέας. 
 
Σημειώνεται ότι σε αυτά τα μέτρα, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεις στις εξαγωγές χαλκού, 
νικελίου, αργυρού, ψευδάργυρου, αγαλμάτων, ελικοπτέρων, σκαφών.  Έχουν επίσης συμπεριληφθεί 
αυστηρότερες απαγορεύσεις στον τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και νέοι περιορισμοί στο τραπεζικό 
τομέα. 
 
Η Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/345 και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/315 της Επιτροπής δύναται να 
ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0345&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0330&from=EN 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0345&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0330&from=EN

