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Θέμα:

ΕΕ / Πεπιοπιζηικά μέηπα καηά ηηρ Βενεζοςέλαρ

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην πκβνύιην ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο πξνζθάηωο
πηνζέηεζε ηελ Απόθαζε (ΚΔΠΠΑ1) 2017/2074 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2017/2063,
επηβάιινληαο πεξηνξηζηηθά κέηξα ιόγω ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηε Βελεδνπέια.
ύκθωλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2017/2063, απηόο εθαξκόδεηαη:
α) εληόο ηνπ εδάθνπο ηεο Έλωζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελαέξηνπ ρώξνπ ηεο.
β) επί αεξνζθαθώλ ή πινίωλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία Κξάηνπο Mέινπο.
γ) ζε θάζε πξόζωπν εληόο ή εθηόο ηνπ εδάθνπο ηεο Έλωζεο πνπ είλαη ππήθννο Κξάηνπο Μέινπο.
δ) ζε θάζε λνκηθό πξόζωπν, νληόηεηα ή θνξέα εληόο ή εθηόο ηνπ εδάθνπο ηεο Έλωζεο πνπ έρεη
ηδξπζεί ή ζπζηαζεί βάζεη ηνπ δηθαίνπ Κξάηνπο Μέινπο.
ε) ζε θάζε λνκηθό πξόζωπν, νληόηεηα ή νξγαληζκό γηα νπνηαδήπνηε εκπνξηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα πνπ αζθείηαη, ελ όιν ή ελ κέξεη, εληόο ηεο Έλωζεο.
Με ηελ ωο άλω Απόθαζε, απαγνξεύεηαη ε πώιεζε, ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά ή ε εμαγωγή
νπιηζκνύ θαη θάζε είδνπο ζπλαθνύο πιηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ όπιωλ θαη
ππξνκαρηθώλ, ζηξαηηωηηθώλ νρεκάηωλ θαη εμνπιηζκνύ, παξαζηξαηηωηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ
αληαιιαθηηθώλ ηνπο ζηε Βελεδνπέια από πνιίηεο ηωλ Κξαηώλ Μειώλ ή από ην έδαθνο ηωλ
Κξαηώλ Μειώλ ή κε ζθάθε [….] πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο, είηε απηά πξνέξρνληαη είηε όρη από
ηα εδάθε ηνπο (Κεθάιαην Ι ‘Πεπιοπισμοί των Εξαγωγών’ - Άξζξν 1).
Δπίζεο, απαγνξεύεηαη, μεταξύ άλλων, ε [……] κεηαθνξά ή ε εμαγωγή πιηθνύ ζηε Βελεδνπέια,
ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εζωηεξηθή θαηαζηνιή (Άξζξν 3 ηεο Απόθαζεο
ΚΔΠΠΑ).
Ωζηόζν, ζην Άξζξν 2 ηεο Απόθαζεο ΚΔΠΠΑ πξνβιέπεηαη όηη ε απαγόξεπζε ηνπ άξζξνπ 1 δελ
αθνξά ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεωλ ζπλαπηνκέλωλ πξηλ ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2017 ή ηηο επηθνπξηθέο
ζπκβάζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηέηνηωλ ζπκβάζεωλ, εθόζνλ ηεξνύλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο θνηλήο ζέζεο 2008/944/ΚΔΠΠΑ2 ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ.
Σα θείκελα ηωλ αλωηέξω λνκνζεηηθώλ πξάμεωλ (ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα) κπνξνύλ
λα αλαδεηεζνύλ από ηνπο θαηωηέξω ηζηόηνπνπο:
1 ΚΔΠΠΑ: Κνηλή Δμωηεξηθή Πνιηηηθή & Πνιηηηθή Αζθαιείαο
2 Κνηλή ζέζε 2008/944/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηνλ θαζνξηζκό θνηλώλ
θαλόλωλ πνπ δηέπνπλ ηνλ έιεγρν ηωλ εμαγωγώλ ζηξαηηωηηθήο ηερλνινγίαο θαη εμνπιηζκνύ (ΔΔ L 335 ηεο
13.12.2008, ζ. 99).

ελίδα 2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2074&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2074&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2063&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2063&from=EN
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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