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Θέμα:

ΕΕ / Λαφκή Δημοκπαηία ηηρ Κοπέαρ (ΛΔΚ) – Ενίζσςζη Πεπιοπιζηικών
Μέηπυν

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη ζσεηικά με ηη διεύπςνζη ηος πλαιζίος κςπώζευν ηηρ
Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ καηά ηηρ Λαφκήρ Δημοκπαηίαρ ηηρ Κοπέαρ (ΛΔΚ).

Ερνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο ΕΕ1 δεκνζηεύζεθαλ ε νέα
Απόθαζη (ΚΕΠΠΑ) 2017/1838 ηεο 10εο Οθηωβξίνπ 2017, θαζώο θαη ν νέορ Κανονιζμόρ (ΕΕ)
2017/1836 ηεο 10εο Οθηωβξίνπ 2017, δηα ηωλ νπνίωλ ην πθηζηάκελν επξωπαϊθό πιαίζην
θπξώζεωλ θαηά ηεο Λαϊθήο Δεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο ηξνπνπνηείηαη θαη δηεπξύλεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζεί κε ην από 11/9/2017 Ψήθηζκα 2375(2017) ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο (.Α.) ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλωκέλωλ Εζλώλ.
Με ηα ωο άλω λνκνζεηηθά θείκελα πηνζεηείηαη από ηελ ΕΕ λέν δηεπξπκέλν πιαίζην θπξώζεωλ
θαηά ηεο ΛΔΚ, πεξηιακβάλνληαο, κεηαμύ άιιωλ, θαη θπξώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο, ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο απαγοπεύεηαι ε εηζαγωγή, αγνξά ή κεηαθνξά από ηε ΛΔΚ
πξνϊόληωλ πεηξειαίνπ, θαζώο επίζεο ε άκεζε ή έκκεζε πξνκήζεηα, πώιεζε ή κεηαθνξά ζηε
ΛΔΚ όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ είηε απηά πξνέξρνληαη από ην έδαθνο ηωλ
Κξαηώλ Μειώλ ηεο ΕΕ είηε όρη.
Επίζεο, απαγοπεύεηαι ε άκεζε ή έκκεζε πξνκήζεηα, πώιεζε ή κεηαθνξά ζηε ΛΔΚ όιωλ ηωλ
ζπκππθλωκάηωλ θαη θάζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ.
ηα Παξαξηήκαηα II, IV, V, VI, VII θαη VIII ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2017/1836 πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο θνξηίωλ, ηα νπνία επίζεο απαγνξεύεηαη λα κεηαθέξνληαη πξνο/από ηε
ΛΔΚ.
Επηπξόζζεηα, επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθωλα κε ηελ Απόθαζε ΚΕΠΠΑ 2017/1838 (άξζξν 1 παξ.9),
είλαη δπλαηή, ππό ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο, ε δηελέξγεηα επηζεωξήζεωλ ηωλ εκπνξηθώλ
πινίωλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα από λαπηηθέο δπλάκεηο ηωλ Κξαηώλ Μειώλ ηεο ΕΕ θαη κειώλ ηνπ
Οξγαληζκνύ Ηλωκέλωλ Εζλώλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο Ψεθίζκαηνο ηνπ .Α.,
εθόζνλ πθίζηαληαη βάζηκεο πιεξνθνξίεο όηη ην θνξηίν ηνπο εκπίπηεη ζηηο απαγνξεύζεηο
κεηαθνξάο, ζύκθωλα κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΕΕ ή ηα Ψεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηωλ
Ηλωκέλωλ Εζλώλ.
Σα πξναλαθεξζέληα θείκελα ηεο λέαο ελωζηαθήο λνκνζεζίαο θαζώο θαη ηνπ Ψεθίζκαηνο ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ δύλαηαη λα αλαδεηεζνύλ από ηνπο θάηωζη
ηζηόηνπνπο:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1836&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1836&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1838&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1838&from=EL
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017)
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.

Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
Εμμανοςήλ Σζικαλάκηρ

ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ * web site : www.pepen.gr
ΣΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

