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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από ΗΠΑ και ΕΕ
(16 Μαρτίου 2022)

Α. Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Η.Π.Α.
04.03.2022
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC)
δημοσίευσε τρεις νέες Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) που σχετίζονται με τη Ρωσία.
Σχετικό έγγραφο:
Νέες Συχνές Ερωτήσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία (FAQs) .

08.03.2022
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα (EO) «Απαγόρευση ορισμένων
εισαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσικής
Ομοσπονδίας να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» για
την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και
άνθρακα στην Ηνωμένες Πολιτείες.
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε.Ο.
Η νέα ΕΟ απαγορεύει:
•

Η εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες ρωσικού αργού πετρελαίου και ορισμένων
προϊόντων πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα.

•

Νέα επένδυση των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

•

Επίσης, θα απαγορευτεί στους Αμερικανούς να χρηματοδοτούν ή να επιτρέπουν σε
ξένες εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις να παράγουν ενέργεια στη Ρωσία.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 16 ΚΑΙ ΝΕΕΣ FAQ
Μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Μπάιντεν, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
κυκλοφόρησε μία Γενική Άδεια και πολλές Συχνές Ερωτήσεις για να βοηθήσει στην κατάργηση
των παραδόσεων υφιστάμενων αγορών που έχουν ήδη συναφθεί.
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Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Γενική Άδεια 16, που επιτρέπει την εισαγωγή πετρελαίου που έχει ήδη συναφθεί
FAQ 1013: Οδηγίες σχετικά με τις απαγορεύσεις του EO της 8ης Μαρτίου 2022,
«Απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τις
συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την υπονόμευση της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας»
FAQ 1014: Οδηγίες για την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία
Συχνές ερωτήσεις 1015: Οδηγίες σχετικά με τις δραστηριότητες κατάργησης που
απαγορεύονται από τον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022
FAQ 1016: Οδηγίες σχετικά με αποστολές που έχουν συναφθεί πριν από τις 8 Μαρτίου
2022
Συχνές Ερωτήσεις 1017: Καθοδήγηση σχετικά με την ισχύ της Γενικής Άδειας 8Α που
σχετίζεται με τη Ρωσία
Συνήθεις Ερωτήσεις 1018: Καθοδήγηση σχετικά με την έκθεση προσώπων εκτός ΗΠΑ
σε κυρώσεις σύμφωνα με τον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022
FAQ 1019: Οδηγίες για τον ορισμό των όρων στον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022
Συχνές Ερωτήσεις 1020: Καθοδήγηση σχετικά με τις συναλλαγές με αργό πετρέλαιο της
κοινοπραξίας αγωγών Κασπίας

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τις Συνήθεις Ερωτήσεις 1018 , στο βαθμό που η εισαγωγή
τέτοιων προϊόντων καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν
συνεπάγεται κυρώσεις ή άλλως απαγορευμένη συναλλαγή, τα άτομα εκτός ΗΠΑ δεν
υπόκεινται σε κυρώσεις βάσει του ΕΟ του Μαρτίου 8 , 2022.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 16

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

11.03.2022
Στις 11 Μαρτίου 2022 , ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νέο Εκτελεστικό Διάταγμα (ΕΟ) «για
την απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών, εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τη
συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε.Ο.
Η νέα ΕΟ απαγορεύει:
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- την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Ρωσικής
Ομοσπονδίας: ψάρια, θαλασσινά και παρασκευάσματά τους · αλκοολούχα ποτά; μη
βιομηχανικά διαμάντια ;
- την εξαγωγή , επανεξαγωγή , πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες
Πολιτείες ή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται, αγαθών
πολυτελείας .
- νέες επενδύσεις σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως
μπορεί να καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό
Εξωτερικών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- η εξαγωγή, επανεξαγωγή , πώληση ή προμήθεια , άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες
Πολιτείες
ή
από
πρόσωπο
των
Ηνωμένων
Πολιτειών,
όπου
κι
αν
βρίσκεται, τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία·
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ FAQ
Μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Μπάιντεν, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών
Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) εξέδωσε αρκετές Γενικές Άδειες που
σχετίζονται με τη Ρωσία και μία Γενική Άδεια που σχετίζεται με την Ουκρανία. Το OFAC
δημοσίευσε επίσης νέες Συχνές ερωτήσεις.
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε:
•

•
•

•

Γενική Άδεια 17 που σχετίζεται με τη Ρωσία , που επιτρέπει την εισαγωγή στις
Ηνωμένες Πολιτείες ψαριών, θαλασσινών και παρασκευασμάτων τους· αλκοολούχα
ποτά; ή μη βιομηχανικά διαμάντια καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με
γραπτές συμβάσεις ή γραπτές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από τις 11
Μαρτίου 2022 έως τις 25 Μαρτίου 2022.
Γενική άδεια 18 που σχετίζεται με τη Ρωσία , η οποία επιτρέπει μη εμπορικά,
προσωπικά εμβάσματα τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ.
τη Ρωσία Γενική Άδεια 19, Εξουσιοδότηση Συναλλαγών που Σχετίζονται με Προσωπική
Συντήρηση Ατόμων των ΗΠΑ που βρίσκονται στη Ρωσική Ομοσπονδία Απαγορεύεται
από Εκτελεστικό Διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2022 .
Γενική Άδεια 23 που σχετίζεται με την Ουκρανία που επιτρέπει δραστηριότητες για την
υποστήριξη ανθρωπιστικών έργων για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών,
έργα οικοδόμησης δημοκρατίας στις λεγόμενες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ ή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

Η OFAC δημοσίευσε επίσης νέες Συχνές Ερωτήσεις και τροποποίησε μία Συχνή Ερώτηση .
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

15.03.2022
Στις 15 Μαρτίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου
Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) όρισε έντεκα άτομα της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης του
ρωσικού στρατού (περιλαμβανομένων Υφυπουργών Άμυνας και του Γενικού Διευθυντή της
Rosoboronexport) αλλά και σε άλλους ρώσους δημόσιους λειτουργούς για παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (υποθέσεις Sergei Magnitsky και Oyub Titiev). Επίσης επιβλήθηκαν
κυρώσεις στον Λευκορώσο Πρόεδρο, Lukashenko και τη σύζυγό του Halina, καθώς και σε άλλους
Λευκορώσους αξιωματούχους, για τη διευκόλυνση της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς επίσης και
λόγω διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτών της χώρας. Οι κυρώσεις
αφορούν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω στις ΗΠΑ.
Σχετικό έγγραφο:
Ενημέρωση στη λίστα OFAC SDN

Β. Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Ε.Ε.
07.03.2022
Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα περιοριστικά
μέτρα της ΕΕ, η Γενική -Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ FISMA) στοχεύει να
παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, συνιστά να ληφθούν
υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζονται στο κατευθυντήριο σημείωμα της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 .
Υπάρχει επίσης ένα ειδικό γραμματοκιβώτιο που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή, όπου
συλλέγονται ερωτήσεις και σχόλια - EC-RUSSIA-SANCTIONS@ec.europa.eu . Η συμβολή και
οποιαδήποτε ιεράρχηση που θα μπορούν να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι στις ερωτήσεις θα
επιτρέψουν στη ΓΔ FISMA να ανταποκρίνεται ταχύτερα και να παρέχει πιο συγκεκριμένη
καθοδήγηση, η οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι επιχειρήσεις.
09.03.2022
Στις 9 Μαρτίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγε ένα τρίτο πακέτο
περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με τη Ρωσία.
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1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
Πρώτον, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόσθετα τομεακά μέτρα με στόχο τον χρηματοπιστωτικό
τομέα της Λευκορωσίας .
Τα συμφωνηθέντα μέτρα:
•

•

•

•

•

να περιορίσει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικών
μηνυμάτων (SWIFT) στη Belagroprombank , την Bank Dabrabyt και την Τράπεζα
Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας , καθώς και τις θυγατρικές τους στη
Λευκορωσία·
να απαγορεύσει τις συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που
σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή
δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία·
να απαγορεύσει την εισαγωγή και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με μετοχές
κρατικών φορέων της Λευκορωσίας σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ από τις 12
Απριλίου 2022 ·
περιορίζουν σημαντικά τις χρηματοοικονομικές εισροές από τη Λευκορωσία στην ΕΕ,
απαγορεύοντας την αποδοχή καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ από υπηκόους ή
κατοίκους Λευκορωσίας, την τήρηση λογαριασμών Λευκορώσων πελατών από τα
κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ, καθώς και την πώληση τίτλων σε ευρώ σε πελάτες
από τη Λευκορωσία·
να απαγορεύσει την παροχή τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Επιπλέον, το Συμβούλιο εισήγαγε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την εξαγωγή
αγαθών θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και τεχνολογίας ραδιοεπικοινωνιών στη Ρωσία .
Δυνάμει της παρούσας απόφασης θα απαγορεύεται η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η
εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας θαλάσσιας ναυσιπλοΐας σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας στη Ρωσία, για χρήση στη Ρωσία ή για
τοποθέτηση σε επιβίβαση πλοίου υπό ρωσική σημαία.
3. ΚΡΥΠΤΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ
Το Συμβούλιο διευκρίνισε την έννοια των «κινητών αξιών» έτσι ώστε να περιλαμβάνει σαφώς
κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και, συνεπώς, να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των
τομεακών περιορισμών που ισχύουν ( Κανονισμός (ΕΕ) 2022/394 της 9ης Μαρτίου 2022 και
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/ 398 της 9ης Μαρτίου 2022 ).
4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα «σε σχέση με ενέργειες
που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
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της Ουκρανίας», σε 160 επιπλέον άτομα.
Η λίστα περιλαμβάνει:
- 14 ολιγάρχες και εξέχοντες επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε βασικούς οικονομικούς
τομείς παρέχοντας σημαντική πηγή εσόδων στη Ρωσική Ομοσπονδία -ιδίως στους κλάδους της
μεταλλουργίας, της γεωργίας, της φαρμακευτικής, των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής
βιομηχανίας-, καθώς και μέλη των οικογενειών τους .
- 146 μέλη του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία επικύρωσαν τις κυβερνητικές
αποφάσεις της «Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ της Ρωσικής
Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και της «Συνθήκης Φιλίας,
Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Λουχάνσκ ».
Μεταξύ άλλων:
•
•
•
•
•
•
•

Mikhail Oseevsky , Πρόεδρος της Rostelecom
Αντρέι Melnichenk o , Μη Εκτελεστικός Διευθυντής της SUEK, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ομίλου EuroChem
Dmitry Mazepin , Διευθύνων Σύμβουλος της Uralchem
Mikhail Poluboyarinov , Διευθύνων Σύμβουλος της Aeroflot
Sergey Kulikov , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RUSNANO
Βαντίμ Moshkovic h , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Rusagro
Dmitry Konov , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PJSC SIBUR Holding

Τα περιοριστικά μέτρα "σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας", τα οποία ισχύουν πλέον για
συνολικά 852 άτομα και 53 οντότητες , περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα καταγεγραμμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, η
ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο
εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L080 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L081 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L082 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

15.03.2022
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Στις 15 Μαρτίου , το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγε ένα τέταρτο πακέτο
κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία.
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΡΩΣΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να απαγορεύσει πλήρως οποιεσδήποτε
συναλλαγές με 12 ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις , σε διαφορετικούς τομείς, ειδικότερα από
το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα. Η λίστα περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPK Oboronprom
United Aircraft Corporation
Uralvagonzavod
Rosneft
Transneft
Gazprom Neft
Almaz-Antey
Καμάζ
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
JSC Po Sevmash
Sovcomflot
United Shipbuilding Corporation

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022.
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ
Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης απαγόρευση εισαγωγής από την ΕΕ για προϊόντα σιδήρου και
χάλυβα που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία. Αυξημένες ποσοστώσεις
εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022.
3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα νέα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν μια εκτεταμένη απαγόρευση νέων επενδύσεων σε
ολόκληρο τον ρωσικό ενεργειακό τομέα , με περιορισμένες εξαιρέσεις για μη στρατιωτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με πυρηνικά και τη μεταφορά ορισμένων ενεργειακών
προϊόντων πίσω στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ακόλουθες δραστηριότητες εμπίπτουν
σε αυτήν την απαγόρευση:
•

•
•

η εξερεύνηση, η παραγωγή, η διανομή εντός της Ρωσίας ή η εξόρυξη αργού
πετρελαίου, φυσικού αερίου ή στερεών ορυκτών καυσίμων, η διύλιση καυσίμων, η
υγροποίηση φυσικού αερίου ή η επαναεριοποίηση ·
την κατασκευή ή διανομή στη Ρωσία προϊόντων στερεών ορυκτών καυσίμων,
προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή αερίου·
την κατασκευή εγκαταστάσεων ή την εγκατάσταση εξοπλισμού ή την παροχή
υπηρεσιών, εξοπλισμού ή τεχνολογίας για δραστηριότητες που σχετίζονται με την
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισάγει επίσης έναν συνολικό περιορισμό των εξαγωγών σχετικά με τον εξοπλισμό, την
τεχνολογία και τις υπηρεσίες για την ενεργειακή βιομηχανία . Τα κράτη μέλη μπορούν να
δώσουν πιθανές εξαιρέσεις για τέτοιες εξαγωγές εάν οι τεχνολογίες είναι σημαντικές για την
προμήθεια άνθρακα, φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν από οντότητα που ελέγχεται από κοινού ή αποκλειστικά από νομικό
πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. νόμου ή για την επείγουσα πρόληψη ή
μετριασμό ενός γεγονότος που ενδέχεται να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Το συμβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας , καθώς και την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδρομής
σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, σε οποιοδήποτε
πρόσωπο ή οντότητα της Ρωσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022.
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν επίσης απαγόρευση εξαγωγών από την ΕΕ για είδη
πολυτελείας . Αυτά τα προϊόντα απαγορεύεται να πωλούνται τόσο σε φυσικά όσο και σε
νομικά πρόσωπα στη Ρωσία ή "για χρήση στη Ρωσία".
Ο περιορισμός ισχύει για είδη πολυτελείας που κοστίζουν περισσότερο από 300 € ανά είδος ,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο έγγραφο. Η απαγόρευση δεν ισχύει για αγαθά που
χρειάζονται για «επίσημους σκοπούς», για διπλωματικές αποστολές στη Ρωσία, διεθνείς
οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους. Ο κατάλογος των προϊόντων που απαγορεύονται για
εισαγωγή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•

•
•
•
•
•

Οχήματα , με εξαίρεση τα ασθενοφόρα, για μεταφορά ανθρώπων από ξηρά, αέρια ή
υδάτινη αξία άνω των €50 χιλ ., καθώς και ανταλλακτικά για αυτά. Το μέτρο ισχύει για
επιβατικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών αυτοκινήτων, και
μοτοσικλετών.
Κρασιά , συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών, της μπύρας και των
οινοπνευματωδών ποτών.
Οικιακές συσκευές , όπως πιστολάκια μαλλιών, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες
και βραστήρες, καθώς και smartphone και κονσόλες παιχνιδιών.
Ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής βίντεο ή ήχου αξίας άνω των 1.000 € ,
συμπεριλαμβανομένων των καμερών.
Χαβιάρι και τα υποκατάστατά του.
Τρούφες και τα προϊόντα τους.
8

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•

Πούρα και πουράκια.
Αρώματα και καλλυντικά.
Ρολόγια , συμπεριλαμβανομένων των ρολογιών χειρός, και ανταλλακτικά για αυτά.
Μουσικά όργανα αξίας άνω των €1,5 χιλ.
Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες.
Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ (ανεξάρτητα από το υλικό που είναι
κατασκευασμένα) γούνες και δερμάτινες τσάντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022.
6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα «σε σχέση με ενέργειες
που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας», σε επιπλέον άτομα και οντότητες σε επιπλέον 15 άτομα και 9 οντότητες.
Τα άτομα που αναφέρονται περιλαμβάνουν βασικούς ολιγάρχες Roman Abramovich και
German Khan καθώς και Alexander Shokhin , Πρόεδρο της RSPP και άλλους εξέχοντες
επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο σίδηρος και ο
χάλυβας, η ενέργεια, οι τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης, τα στρατιωτικά και τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες διπλής χρήσης. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης άτομα από τη σφαίρα των μέσων
ενημέρωσης, όπως ο Konstantin Ernst (Διευθύνων Σύμβουλος του Channel One Ρωσία) .
Οι οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν εταιρείες στον τομέα της
αεροπορίας , της στρατιωτικής και διπλής χρήσης , της ναυπηγικής και της κατασκευής
μηχανών , όπως η Rosneft Aero και η JSC Rosoboronexport .
Τα περιοριστικά μέτρα "σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας", τα οποία ισχύουν πλέον για
συνολικά 877 άτομα και 62 οντότητες , περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα καταγεγραμμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, η
ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο
εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/427 της 15ης Μαρτίου 2022.
Το Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να παρατείνει τις κυρώσεις που στοχεύουν τους
υπεύθυνους για την υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και
της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας για άλλους έξι μήνες έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 .
7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του ΠΟΕ
Ξεχωριστά, το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στην Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος
της ΕΕ, σε μια πολυμερή δήλωση σχετικά με «την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της
Ουκρανίας με την υποστήριξη της Λευκορωσίας», η οποία αναμένεται να εκδοθεί στο πλαίσιο
της Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Όπως και άλλα μέλη του ΠΟΕ που πρόκειται να
συνυποστηρίξουν αυτήν τη δήλωση, η ΕΕ επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να λάβει
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οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία των βασικών
συμφερόντων ασφαλείας μας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες για την υποστήριξη
της Ουκρανίας ή ενέργειες για την αναστολή παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε σχέση
με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η αναστολή της μεταχείρισης του πλέον ευνοούμενου
κράτους σε προϊόντα και υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, υπό το φως της
υλικής υποστήριξης της Λευκορωσίας στις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ΕΕ θεωρεί
ότι η διαδικασία προσχώρησής της στον ΠΟΕ πρόκειται να ανασταλεί .

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L081 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4 Ο ΠΑΚΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1776

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ)
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n008p0i7

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα που αποδεικνύει πληροφορίες
σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας σχετικά με την κατάσταση
στην Ουκρανία.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarityukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en .
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