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1

(2021/821/EU rendelet 1. mell.) (2022/328/EU 2. cikk)
korszerű technológiák: elektronika, számítógépek, távközlés, információbiztonság, szenzorok és lézerek, navigáció és repülőelektronika, tengerészet, légtér
és hajtórendszerek, berendezések kőolaj kitermeléshez, kvantumelektronikához és qubiteszközökhöz, mikroszkópok, gyűjtőberendezés fémérc mélytengeri
gyűjtéshez, gyártóberendezések, és szerszámgépek, berendezések OLED,OFET,OPVC nyomtatott elektronikájának előállításához, MEMS előállításához,eüzemanyagok és napelemek előállításához, UHV-hoz, kirogén hűtőfelszerelés,kitokozó berendezés,fotodetektorok,szerszámgépek,fémpor és fémötvözetpor,
fejlett anyagok, konjugált polimer, energiahordozó anyag, szoftverek,technológiák, berendezésekhez
(2022/328/EU 2a cikk, VII. melléklet; 2022/576/EU VII. melléklet)
2

3

(2022/428/EU 5aa cikk; XIX. melléklet)
a kőolaj-finomítás és földgáz cseppfolyósítás során történő felhasználásra alkalmas termékek
(2022/328/EU 3b cikk; 2022/576/EU; X. melléklet)
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5

a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák(2022/328/EU 3c cikk; XI. melléklet)
(2022/394/EU 3f cikk; XVI. melléklet)
7
luxustermékek: pl. borok, parfümök, ruhák, 750 EUR érték feletti elektronikai cikkek háztartási felhasználásra, gépkocsi alkatrészek…) ha tételenként
meghaladják a 300 EUR-t, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik; Bármilyen értékű optikai cikkek és felszerelés
(2022/428/EU 3h. cikk;XVIII. melléklet, 2022/576/EU XVIII. melléklet)
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8

(2022/428/EU 3. cikk- 833/2014/EU II. melléklet)
(2022/576/EU 3c; XX. melléklet)
10
olyan termékek, amelyek hozzájárulhatnak különösen Oroszország ipari kapacitásainak fejlesztéséhez (árucsoport: 06; 25; 27-29 ; 32; 34;35;37-40 , 44, 45,
47-49, 51-56; 58-60; 63; 68-70; 72-76; 78-87; 90; 94;96)
(2022/576/EU rendelet 3k; XXIII. melléklet)
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11

származó és exportált
(2022/428/EU 3g cikk; 2022/576/EU; XVII. melléklet) kontingensek megszüntetése (2022/434/EU)
12

olyan termékek, amelyek jelentős bevételeket generálnak Oroszországnak, így pl. kaviár, bútor, alumínium lap, fenol, biztonsági üveg
(2022/576/EU 3i; XXI. melléklet)
13 (2022/576/EU 3j; XXII. melléklet)
14

többféle iparág által felhasznált termékek, technológiák (építési anyagoktól a gépekig)
(2022/263/EU 4. cikk; II. melléklet)
15
(2022/263/EU 2. cikk)
16
(2021/821/EU rendelet 1. mell.) (2022/355/EU 1e cikk)
17
korszerű technológiák: elektronika, számítógépek, távközlés, információbiztonság, szenzorok és lézerek, navigáció és repülőelektronika, tengerészet, légtér
és hajtórendszerek
18
(2022/355/EU
1f 1s
cikk;
VaXIV.
melléklet)
(2022/355/EU
cikk;
melléklet)
19

származó és exportált
(2022/355/EU 1q cikk; XII. melléklet)
20
származó és exportált
(2022/355/EU 1p cikk; XI. melléklet)
21
származó és exportált
(2022/355/EU 1r cikk; XIII. melléklet)
22

(2022/355/EU 1h cikk; VII. melléklet)
származó és exportált
(2022/355/EU 1o. cikk; X. melléklet)
24
(2022/355 1g cikk;VI. melléklet)
25
(2022/398 RENDELET 1za. cikk)
26
(2022/355/EU 1i. cikk; VIII. melléklet)
23

