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Θέμα:

ΕΕ / Ουκρανία – Ενίσχυση περιοριστικών μέτρων προς ανταπόκριση
στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

Εφαρμογή:

α) Επί οιουδήποτε σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους
μέλους της ΕΕ.
β) Επί φυσικών – νομικών προσώπων (ναυτιλιακών εταιρειών),
οντοτήτων ή οργανισμών κατά τις διακρίσεις του άρθρου 10 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 692/14 από 23/6/14.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ 7297/11.7.14

Περίληψη:

Στις 30/7/2014, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την επιβολή πρόσθετων
μέτρων για τον περιορισμό του εμπορίου με την Κριμαία και τη
Σεβαστούπολη και την απαγόρευση διενέργειας επενδύσεων σχετικά με
υποδομές στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της
ενέργειας, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων καθώς και την απαγόρευση
των εξαγωγών βασικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε σχέση με τους εν
λόγω τομείς.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (τεύχη L 226/20
και L 226/2 της από 30/7/14) δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 2014/507/ΚΕΠΠΑ Απόφαση και ο
υπ’ αριθμ. 825/2014 Κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ που τροποποιούν την απόφαση
2014/386/ΚΕΠΠΑ και τον Κανονισμό 692/2014 της 23/7/14 αντίστοιχα. Με τις εν λόγω
πράξεις επιβάλλονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, που αφορούν στην απαγόρευση
πώλησης, προμήθειας ή μεταβίβασης βασικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, την παροχή
τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και την χορήγηση χρηματοδότησης
για την δημιουργία, απόκτηση ή ανάπτυξη υποδομών στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη.
Από ναυτιλιακής απόψεως η ως άνω απαγόρευση σχετίζεται στο μέτρο που αφορά στη
χρήση σκάφους, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 38, ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜATA: EFOPLISTENONIS-ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
ΤΗΛ: + 30 210 42 91 159-65, FAX: + 30 210 42 91 166, +30 210 42 90 107, EEE/UGS, E-MAIL: ugs@ath.forthnet.gr

Σελίδα 2

Επιπρόσθετα το Συμβούλιο της ΕΕ με την υπ’ αριθμ. 2014/508/ΚΕΠΠΑ Απόφαση (L
226/23 από 30/7/14) και τον υπ’ αριθμ. 826/2014 Κανονισμό (L 296/16 από 30/7/14)
αποφάσισε ότι επιπλέον πρόσωπα και οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο
των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αποτελούν αντικείμενο των περιοριστικών
μέτρων και τροποποίησε το σχετικό παράρτημα προηγούμενης απόφασής του.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω πράξεις του Συμβουλίου της ΕΕ τίθενται σε ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσής τους (30/7/14) στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Τα κείμενα των ανωτέρω Αποφάσεων - Κανονισμών είναι στην διάθεση των
ενδιαφερομένων (Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων ΕΕΕ, Τηλ. 210 42.91.159-65).
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Μετά τιμής,
Ο Διευθυντής

Ευστράτιος Ξυνός

