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Λευκωσία 11.4.2017 

 
 
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 Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (Β. Κορέα) 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 6 Απριλίου 2017, τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν 
ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (Β. Κορέα), 
οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 7 Απριλίου 2017 (σημ. δεν αποστέλλονται 
αντίγραφα λόγω όγκου):  
 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/666 του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση της   

απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849.  Η Απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2017.  Ο ηλεκτρονικός 
σύνδεσμος που παραπέμπει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχει δημοσιευτεί είναι:  

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0666&from=EN 
 
(β) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/667 του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση της 

απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849.  Η Απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 2017.  Ο ηλεκτρονικός 
σύνδεσμος που παραπέμπει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχει δημοσιευτεί είναι: 

  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0667&from=EN 
 
(γ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/658 του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κορέας.  Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 2017.  Ο Ηλεκτρονικός σύνδεσμος που 
παραπέμπει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχει δημοσιευτεί είναι: 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0658&from=EN 
 
(δ) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/661 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 329/2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.  Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 2017.  Ο ηλεκτρονικός 
σύνδεσμος που παραπέμπει στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχει δημοσιευτεί είναι: 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0666&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0667&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0658&from=EN
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0661&from=EN 
 
Διά των προαναφερόμενων νομικών πράξεων της ΕΕ, έχουν ενισχυθεί περαιτέρω τα αυτόνομα περιοριστικά 
μέτρα της ΕΕ κατά της Β. Κορέας, με την προσθήκη απαγορεύσεων σχετικών, μεταξύ άλλων, με υπηρεσίες 
πληροφορικής με υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη, με τη μεταποίηση στη χημική βιομηχανία και στη 
βιομηχανία διύλισης.  Έχουν επίσης επεκταθεί οι απαγορεύσεις επενδύσεων στη Β. Κορέα στη βιομηχανία των 
συμβατικών όπλων, στη μεταλλουργία, την κατεργασία μετάλλων και στην αεροδιαστημική.  
 
Έχουν επίσης προστεθεί τέσσερα πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που είναι υπεύθυνα για 
τα προγράμματα της Β. Κορέας που σχετίζονται με πυρηνικά, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής 
καταστροφής. 
 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/637 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2017 / Επιβολή 
συγκεκριμένων περιοριστικά μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται 
με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα 
 
Πληροφορείστε ότι στις 5.4.2017,  δημοσιεύτηκε στην  Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ στις 
6.4.2017, η εξής νομική πράξη: 
 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/637 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2017 για την 265η τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά 
ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. 
 
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/637 βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας 
της ΕΕ: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0637&from=EN 
 
Διά της εν λόγω νομικής πράξης, ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της ΕΕ ανάλογη πρόσφατη απόφαση 
της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 30.3.2017, δια της οποίας 
τροποποιήθηκε μια καταχώρηση στο σχετικό κατάλογο κυρώσεων (the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions 
List). 
 

Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/326 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2017 
/ Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που 
συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια επιστολής μας με Αρ. Φακ.: 30.20.003.002.002.002, ημερ. 
28.2.2017 έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (5/4/2017), για την κάτωθι νομική πράξη της ΕΕ: 
 
(i) Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/326 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, 

για την 261η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή 
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με 
τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0661&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0637&from=EN
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Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις αφορούν στο Παράρτημα I, σημείο (γ). 
 
Εν λόγω έγγραφο είναι αναρτημένο ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και δύναται να ανευρεθεί 
στον ιστότοπο: 
 
http://eu-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326R(01)&from=EN 
 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
 
 

http://eu-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0326R(01)&from=EN

