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ΕΕ / Λαϊκή Δεμοκπαηία ηερ Κοπέαρ (ΛΔΚ) – Νέα Πεπιοπιζηικά
Μέηπα ηερ ΕΕ καηά ηερ ΛΔΚ

Εθαπμογή:

Ναςηιλιακέρ εηαιπείερ, οι οποίερ διασειπίδονηαι πλοία ανεξαπηήηωρ
ζεμαίαρ.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη ην πκβνύιην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ηε
ύλνδν ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2018 πηνζέηεζε λέα απζηεξόηεξα πεξηνξηζηηθά κέηξα
θαηά ηεο Λατθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο (ΛΔΚ), νινθιεξώλνληαο ηε κεηαθνξά ζην
ελσζηαθό δίθαην ησλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηελ Απόθαζε 2397 (2017) ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ.
Εηδηθόηεξα, από ην πκβνύιην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πηνζεηήζεθαλ νη θαησηέξσ
λνκνζεηηθέο πξάμεηο:
(α) Κανονιζμόρ (EE) 2018/285
(β) Εκηελεζηικόρ Κανονιζμόρ (ΕΕ) 2018/286
(γ) Απόθαζε (ΚΕΠΠΑ) 2018/293
Σα λέα κέηξα ζηνρεύνπλ, κεηαμύ άιισλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο απαγόξεπζεο εμαγσγήο ζηελ
ΛΔΚ όισλ ησλ πξντόλησλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ, κεηώλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ βαξειηώλ
πνπ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από 2 εθαη. βαξέιηα ζε 500.000 βαξέιηα εηεζίσο (άξζξν 1 ηεο
ΚΕΠΠΑ 2018/293), ελώ επηβάιινληαη πεξαηηέξσ πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο
λαπζηπινΐαο θαηά ζθαθώλ, όηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο όηη έλα ζθάθνο έρεη
εκπιαθεί ζε παξάβαζε ησλ θπξώζεσλ ηνπ ΟΗΕ (Εθηειεζηηθόο Καλνληζκόο (ΕΕ)
2018/286).
εκεηώλεηαη όηη ε πιήξεο απαγόξεπζε (full prohibition) εμαγσγώλ αξγνύ πεηξειαίνπ
(crude oil) επηβιήζεθε κε ηελ Απόθαζε 2397(2017) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ
Ηλσκέλσλ Εζλώλ, ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζην ελσζηαθό δίθαην κε Απόθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηνλ Οθηώβξην 2017 (βλ. Εγθύθιηνο ΕΕΕ ππ’ αξηζ. 7912/13-10-2017).
Σα πξναλαθεξζέληα θείκελα ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιώζζα) δύλαληαη λα αλαδεηεζνύλ από ηνπο θάησζη ηζηόηνπνπο:
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0285&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0285&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0286&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0286&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0293&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0293&from=EL
Σέινο, ππελζπκίδεηαη όηη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο
Επξσπατθήο Επηηξνπήο
https://sanctionsmap.eu παξέρεηαη επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα (θπξώζεηο) πνπ πηνζεηνύληαη, είηε από ην πκβνύιην Αζθάιεηαο ησλ
Ηλσκέλσλ Εζλώλ, είηε από ηελ Επξσπατθή Έλσζε.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.

Μεηά ηιμήρ,
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