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ΘΕΜΑ: Κατάλογος προϊόντων για τα οποία απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ρωσία
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Μόσχα, Νοέμβριος 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
επισκόπηση κυρώσεων Ρωσίας1
Κυρώσεις εκ μέρους της Ρωσίας :
06.08.2014 : με την προεδρική απόφαση Νο. 560, η Ρωσία, σε απάντηση των κυρώσεων της
ΕΕ, επέβαλλε περιορισμούς στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων από τις
χώρες – μέλη.
13.08.2015 : οι ρωσικές κυρώσεις επεκτάθηκαν σε τρόφιμα προερχόμενα από άλλες χώρες.
Σήμερα στον κατάλογο απαγορεύσεων περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, Ε.Ε., Καναδά, Αυστραλίας,
Νορβηγίας, Ουκρανίας, Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν.
27.05.2016 : η Ρωσία χαλάρωσε τους περιορισμούς των κυρώσεων για τρόφιμα τα οποία
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παιδικών τροφών.
30.06.2017 : οι κυρώσεις επεκτάθηκαν μέχρι τις 31.12.2018 με την προεδρική απόφαση Νο.
608.
31.10.2017 : η ρωσική πλευρά ενέταξε στον κατάλογο των κυρώσεων και άλλα προϊόντα
εξαιτίας των νέων αμερικανικών κυρώσεων έναντι ρωσικών ενεργειακών και τεχνολογικών
εταιρειών .
Ο πλήρης κατάλογος των κυρώσεων όσον αφορά σε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων
περιλαμβάνει τα εξής :
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
προέλευσης ΗΠΑ, Ε.Ε., Καναδά, Αυστραλίας, Νορβηγίας, Ουκρανίας, Αλβανίας,
Μαυροβουνίου, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
στη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018
Κωδικός
Συνδυασμένης
Ονοματολογίας
0103 (εξαιρείται ο
κωδικός 0103 10 0000)
0201
0202
0203
0207
0206
εξαιρούνται οι κωδικοί
0206 10 1000,
0206 22 0001,
0206 29 1000,
0206 30 0001,
1

Περιγραφή εμπορεύματος * / ***
Zώντες χοίροι
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών,
αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα

Πηγή : madb, Tύπος, Gtai
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0206 30 0003,
0206 41 0001,
0206 49 0001,
0206 80 1000,
0206 90 1000.****
0210**

Κρέατα αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0301

Ψάρια ζωντανά (πέστροφες, χέλια, κυπρίνοι, σολομοί)

0302

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, δηλαδή σολομοειδή (πέστροφες, σολομοί
), πλατύψαρα (γλωσσοειδή) τόνοι, ρέγγες, μπακαλιάροι, άλλα ψάρια
(σαρδέλες, γάδοι, σκουμπριά, χέλια, γαύροι, λιθρίνια, φαγκριά, ξιφίας,
σαυρίδια λαυράκια, τσιπούρες

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της
κλάσης 0304, δηλαδή σολομοί, άλλα σολομοειδή (πέστροφες), πλατύψαρα
(γλωσσοειδή), τόνοι, ρέγγες, μπακαλιάροι, άλλα ψάρια (σαρδέλες, γάδοι,
σκουμπριά, χέλια, γαύροι, λιθρίνια, φαγκριά, ξιφίας, σαυρίδια λαυράκια,
συκώτια, αυγά και σπέρματα

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά έστω και
ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες ψαριών, κατάλληλα
για τη διατροφή ανθρώπων) δηλαδή αλεύρια, συκώτια, αυγά και σπέρματα
ψαριών, φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, ψάρια καπνιστά, ψάρια αλατισμένα

0305

0306

0307

0308

0401

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό9 ή ατμό,
έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων μαλακοστράκων κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων (καραβίδες, αστακοί, γαρίδες, καβούρια
Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια,
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα
μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (στρείδια,
χτένια, μύδια, σουπιές, χταπόδια, σαλιγκάρια).
Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα μαλακόστρακα και μαλάκια, ζωντανά, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια,
ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα
μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (Ολοθούρια,
αχινοί, Μέδουσες).
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά.
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0402
0403

0404

0405
0406
0701
0702 00 000
0703
0704
0705

0706
0707 00

Γάλα και κρέμα γάλακτος(ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα,
έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου.
Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούντα από φυσικά συστατικά του
γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές
λιπαρές ύλες για επάλειψη.
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
Κρεμμύδια ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά
ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογυλοκράμβες και παρόμοια
βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη
Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί),
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη
Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
(αγκινάρες, σπαράγγια μελιτζάνες, σέλινα μανιτάρια και τρούφες,
πιπεριές, σπανάκια, ΕΛΙΕΣ, κάππαρη, μάραθο, κολοκυθάκια)
Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα
Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη,
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται (Ελιές,
Κάππαρη, αγγούρια, μανιτάρια και τρούφες, άλλα λαχανικά)
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή
σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα
Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλιανθού
(ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με
υψηλή περιεκτικότητα σ άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή
συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων)

0710
0711

0712
0713
0714

0801
0802
0803

Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών,
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους
Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη
φλούδα τους
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών,
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νωπές ή ξερές
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0813
1501
1502
1503 00
1601 00
1901 90 110 0
1901 90 910 0

2106 90 920 0
2106 90 980 4
2106 90 980 5
2106 90 980 9

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves,
μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά
Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά
Σταφύλια, νωπά ή ξερά
Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί
παπαίας, νωπά
Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons
και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά
Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό,
κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και
φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού
Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών
Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη,
ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε
αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά
Εκχυλίσματα βύνης, περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης
του 90 % κατά βάρος
Άλλα προϊόντα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν
κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου
ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους,
εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα
των κλάσεων 0401 μέχρι 0404
Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται αλλού.

* Η εφαρμογή του ως άνω καταλόγου λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ. Η
περιγραφή του εμπορεύματος παρατίθεται για λόγους διευκόλυνσης
** Η εφαρμογή του εν λόγω κωδικού λαμβάνει χώρα τόσο βάσει του κωδικού ΣΟ όσο και
βάσει της περιγραφής του εμπορεύματος.
*** Με την εξαίρεση προϊόντων που προορίζονται για παιδική διατροφή.
**** Με την εξαίρεση προϊόντων που προορίζονται για παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων
Σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα https://sanctionsmap.eu της ΕΕ υπάρχει χάρτης στον
οποίο απεικονίζεται το σύνολο των κυρώσεων παγκοσμίως που έχουν επιβληθεί έναντι
εταιρειών, ατόμων και προϊόντων, είτε από την ΕΕ είτε από τον ΟΗΕ. Μάλιστα σε κάθε
περίπτωση αναφέρονται αι και πληροφοριακά στοιχεία της νομικής πράξης επιβολής των
κυρώσεων.
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