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Bilag 1 

 

Vejledende oversigt over foranstaltningerne 

 

I de følgende bilag er der oplistet en oversigt over de restriktive foranstaltninger som indføres 

ved bekendtgørelsen. 
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Bilag 2 

 

Rådets forordning (EF) Nr 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på 

baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod 

Ukraine 

 

Våbeneksport 

• Det er forbudt at eksportere våben og relateret materiel til Belarus. Relateret teknisk 

eller økonomisk bistand og tjenester er også forbudt. 

 

Indefrysning af aktiver og forbud mod at stille midler til rådighed 

• Alle aktiver for de anførte personer og enheder bør indefryses. Det er også forbudt at 

stille midler eller aktiver direkte eller indirekte til rådighed for dem. 

 

Embargo på varer med dobbelt anvendelse (dual-use) 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi med 

dobbelt anvendelse til Belarus. Det er også forbudt at sælge, levere, overføre eller 

eksportere varer og teknologi, som kan bidrage til Belarus' militære og teknologiske 

forbedring eller til udviklingen af dets forsvars- og sikkerhedssektor, som anført i 

bilag Va til forordningen (EF) 765/2006, til Belarus. Relateret teknisk eller finansiel 

bistand og mæglervirksomhed eller andre tjenester er også forbudt. 

 

Finansielle foranstaltninger 

• Transaktioner i forbindelse med forvaltningen af reserver samt af aktiver i Belarus' 

centralbank er forbudt. 

• Det er forbudt fra den 20.03.2022 at levere specialiserede finansielle 

meddelelsestjenester til de enheder, der er anført i bilag XV til forordning (EF) 

765/2006 eller til enhver enhed etableret i Belarus, hvis ejendomsrettigheder ejes for 

mere end 50 % af en enhed, der er opført i bilag XV.  

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i en 

medlemsstats officielle valuta til Belarus eller til nogen person eller enhed i Belarus, 

herunder regeringen og Belarus' centralbank, eller til brug i Belarus.  

• Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer denomineret i en medlemsstats 

officielle valuta udstedt efter 12.04.2022 eller andele i kollektiv investering 

virksomheder, der yder eksponering for sådanne værdipapirer, til enhver belarussisk 

statsborger eller person bosat i Belarus eller enhver enhed etableret i Belarus.  

• Det er forbudt for Unionens værdipapircentraler at levere tjenester som defineret i 

bilaget til forordning (EU) 909/2014 for udstedte værdipapirer. efter 12.04.2022 til 

enhver belarussisk statsborger eller person bosat i Belarus eller enhver enhed etableret 

i Belarus. 
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• Det er forbudt at yde nye lån eller kreditter med en løbetid på over 90 dage; eller at 

købe, sælge, levere investeringsservice til eller bistand til udstedelse af, eller ellers 

beskæftige sig med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en 

løbetid på over 90 dage til Belarus, dets regering, dets offentlige organer, selskaber 

eller agenturer; eller en større kredit- eller anden institution etableret i Belarus med 

over 50 % offentligt ejerskab, som anført i bilag IX til forordning (EF) 765/2006; eller 

en enhed etableret uden for EU, men ejet for mere end 50 % af en førnævnte enhed; 

eller enhver person eller enhed, der handler på vegne af eller efter ordre fra en sådan 

enhed. 

• Det er forbudt at yde forsikring eller genforsikring til Belarus, dets regering, dets 

offentlige organer, selskaber eller agenturer; eller enhver person, enhed eller organ, 

der handler på vegne eller efter ordre fra en sådan enhed.  

• Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har forbud mod at foretage nogen udbetaling 

eller betaling i henhold til eller i forbindelse med eksisterende aftaler indgået mellem 

Belarus eller enhver offentlig myndighed heraf og EIB. 

• Det er forbudt at acceptere indskud fra belarussisk statsborgere eller personer bosat i 

Belarus, eller enheder etableret i Belarus, hvis den samlede værdi af indskud fra 

person eller enhed pr. kreditinstitut overstiger 100 000 EUR.  

• Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller 

investering i Belarus.  

• Det er forbudt at notere og levere tjenesteydelser fra den 12.04.2022 på 

handelspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen for omsættelige 

værdipapirer for enhver person eller enhed etableret i Belarus og med over 50 % 

offentligt ejerskab. 

 

Fly, lufthavne, luftfartøjer 

• Det er forbudt for ethvert luftfartøj, der drives af belarussiske luftfartsselskaber, at 

lette fra, lande på eller overflyve Unionens område. 

 

Vejtransport 

• Det er forbudt for enhver vejtransportvirksomhed, der er etableret i Belarus, at 

transportere varer ad vej inden for Unionen, herunder i transit. 

 

Adgangsrestriktioner 

• Medlemsstaterne håndhæver rejserestriktioner for personer, der er opført i bilaget til 

Rådets afgørelse 2012/642/FUSP. 

 

Restriktioner på udstyr, der anvendes til intern undertrykkelse 

• Det er forbudt at eksportere udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, til 

Belarus. Relateret teknisk eller økonomisk bistand og tjenester er også forbudt. Der 

findes undtagelser på særlige betingelser for (a) skiskydningsrifler, ammunition og 
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sigtemidler og (b) sportsrifler af lille kaliber, sportspistoler af lille kaliber og 

ammunition 

 

Cement 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre cementprodukter, som anført i bilag 

XI til forordning (EF) 765/2006, fra Belarus. Relateret teknisk eller økonomisk 

bistand og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Jern og stål 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre jern- og stålprodukter, som anført i 

bilag XII til forordning (EF) 765/2006, fra Belarus. Relateret teknisk eller økonomisk 

assistance og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Maskiner og elektrisk udstyr 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere maskiner, som er anført i 

bilag XIV til forordning (EF) 765/2006, til enhver person eller enhed i Belarus eller til 

brug i Belarus. Relateret teknisk eller finansiel bistand og mæglertjenester er også 

forbudt. 

 

Mineralske produkter 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre mineralske produkter, som anført i 

bilag VII til forordning (EF) 765/2006, fra Belarus. Relateret teknisk eller finansiel 

bistand og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Kaliumchlorid 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre kaliumchloridprodukter (“kali”) som 

anført i bilag VIII til forordning (EF) 765/2006 fra Belarus. 

 

Gummi 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre gummiprodukter, som anført i bilag 

XIII til forordning (EF) 765/2006, fra Belarus. Relateret teknisk eller økonomisk 

bistand og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Telekommunikationsudstyr 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, teknologi eller 

software, der primært er beregnet til brug ved overvågning eller aflytning af Belarus' 

regime af internettet og telefonkommunikation på mobil- eller fastnet i Belarus som 

anført i bilag IV til forordning (EF) 765/2006. Det er også forbudt at yde 

telekommunikation eller intern overvågning eller aflytning og tilhørende finansiel og 

teknisk bistand. 

 

Tobak 
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• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer, der anvendes til 

produktion eller fremstilling af tobaksvarer, som anført i bilag VI til forordning (EF) 

765/2006, i Belarus. 

 

Træ 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre træprodukter, som anført i bilag X til 

forordning (EF) 765/2006, fra Belarus. Relateret teknisk eller økonomisk bistand og 

mæglertjenester er også forbudt. 
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Bilag 3 

 

Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på 

baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine 

 

Våbeneksport 

• Det er forbudt at eksportere våben og relateret materiel til Rusland. Relateret teknisk 

eller økonomisk bistand og tjenester er også forbudt. 

 

Våbenimport 

• Det er forbudt at importere, købe eller transportere våben og relateret materiel fra 

Rusland. 

 

Eksport af varer med dobbelt anvendelse (dual-use) 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi med 

dobbelt anvendelse til enhver person eller enhed i Rusland eller til brug i Rusland. 

Salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi med dobbelt anvendelse, 

som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring eller udviklingen af 

forsvars- og sikkerhedssektoren, som opført i bilag VII til forordning (EU) 833/2014, 

er også forbudt. Relateret teknisk eller finansiel bistand og mæglervirksomhed eller 

andre tjenester er også forbudt. 

 

Finansielle foranstaltninger 

• Det er forbudt at købe, sælge, yde investeringsservice til eller bistand til udstedelse af 

eller på anden måde handle med omsættelige værdipapirer og pengemarked 

instrumenter med en løbetid på mere end 30 dage, udstedt efter 12.9.2014 til 

12.4.2022 eller eventuelle omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 

udstedt efter 12.4.2022 af en enhed etableret i Rusland, der beskæftiger sig med 

udformning, produktion, salg eller eksport af militært udstyr eller tjenester som anført 

i bilag V til forordning (EU) 833/2014; eller af en enhed etableret i Rusland, der er 

opført i bilag VI til forordning (EU) 833/2014. 

• Det er forbudt at levere tillidstjenester til russiske statsborgere eller personer bosat i 

Rusland og enheder etableret i Rusland. 

• Det er forbudt for russiske statsborgere eller enheder etableret i Rusland at deltage i 

indkøbskontrakter i Unionen. 

• Det er forbudt at levere kreditvurderingstjenester og adgang til abonnementstjenester i 

forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter til enhver russisk statsborger eller person 

bosat i Rusland eller en enhed etableret i Rusland. 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i en 

medlemsstats officielle valuta til Rusland eller til nogen person eller enhed i Rusland, 

inklusive regeringen og Ruslands centralbank, eller til brug i Rusland. 
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• Det er forbudt fra 12.3.2022 at levere specialiserede finansielle meddelelsestjenester 

til de enheder, der er anført i bilag XIV til forordning (EU) 833/2014 eller til enhver 

enhed etableret i Rusland, hvis ejendomsret ejes for mere end 50 % af en enhed opført 

i bilag XIV. 

• Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer denomineret i en medlemsstats 

officielle valuta udstedt efter 12.4.2022 til russisk statsborger eller person bosat i 

Rusland eller en enhed etableret i Rusland.  

• Det er forbudt for Unionens værdipapircentraler at levere tjenester som defineret i 

bilaget til forordning (EU) 909/2014 for udstedte værdipapirer efter 12.4.2022 til 

enhver russisk statsborger eller person bosat i Rusland eller en enhed etableret i 

Rusland.  

• Det er forbudt at acceptere indskud fra russiske statsborgere eller personer bosat i 

Rusland eller enheder etableret i Rusland eller fra en enhed uden for Unionen, hvis 

dens ejendomsrettigheder ejes for mere end 50 % af russiske statsborgere eller 

personer bosat i Rusland, hvis den samlede værdi af personens eller enhedens indskud 

pr. institution overstiger 100 000 EUR. Det er også forbudt at levere kryptoaktiver, 

tegnebog, konto eller depottjenester til russiske statsborgere eller personer bosat i 

Rusland eller enheder etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af personens eller 

enhedens kryptoaktiver pr. tegnebog, konto eller depotudbyder overstiger 10 000 

EUR. 

• Det er forbudt at deltage i enhver transaktion med en enhed etableret i Rusland, som er 

offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, som anført i bilag XIX i 

forordning (EU) 833/2014; eller med en enhed etableret uden for fagforeningen, hvis 

ejendomsret ejes for mere end 50 % af en enhed, der er opført i bilag XIX. Der gælder 

visse undtagelser.  

• Transaktioner i forbindelse med forvaltningen af reserver samt aktiver i Ruslands 

Centralbank er forbudt.  

• Det er forbudt at købe, sælge, yde investeringsservice til eller bistand til udstedelse af 

eller på anden måde handle med omsættelige værdipapirer og pengemarked 

instrumenter udstedt efter 9.3.2022 af Rusland og dets regering, Central Bank of 

Russia eller enhver enhed, der handler på vegne af den. Det er også forbudt at lave 

eller være en del af evt. ordning om at yde nye lån eller kreditter til de tidligere nævnte 

enheder efter 23.2.2022. 

• Det er forbudt at købe, sælge, yde investeringsservice til eller bistand til udstedelse af 

eller på anden måde handle med omsættelige værdipapirer og pengemarked 

instrumenter, udstedt efter 12.4.2022 af en enhed etableret i Rusland, som er offentligt 

kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, som anført i bilag XIII til 

forordning (EU) 833/2014, eller af en enhed etableret uden for Unionen, hvis 

ejendomsrettigheder ejes for mere end 50 % af en enhed, der er opført i bilag XIII. 
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• Det er forbudt at notere og levere tjenesteydelser fra den 12.4.2022 på handelspladser, 

der er registreret eller anerkendt i Unionen for omsættelige værdipapirer i enhver 

enhed etableret i Rusland og med over 50 % offentligt ejerskab. 

• Det er forbudt at købe, sælge, yde investeringsservice til eller bistand til udstedelse af 

eller på anden måde handle med omsættelige værdipapirer og pengemarked 

instrumenter udstedt efter 12.4.2022 af et større kreditinstitut eller andet institut med 

over 50 % offentligt ejerskab eller kontrol pr. 26.2.2022 eller enhver anden kredit 

institution som anført i bilag XII til forordning (EU) 833/2014; eller en enhed etableret 

uden for Unionen, hvis ejendomsrettigheder ejes for mere end 50 % af en enhed, der 

er opført i bilag XII. 

• Det er forbudt at foretage eller indgå i en ordning om at yde nye lån eller kreditter med 

en løbetid på over 30 dage til nogen person eller enhed, der er opført i bilag III, V eller 

VI i Forordning (EU) 833/2014, efter 12.9.2014 til 26.2.2022; eller til enhver person 

eller enhed, der er opført i bilag III, V, VI, XII eller XIII til forordning (EU) 833/2014, 

efter 26.2.2022.  

• Det er forbudt at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i enhver enhed, der 

opererer i energisektoren i Rusland. Det er også forbudt at yde nyt lån eller kredit eller 

ellers yde finansiering til eller oprette et joint venture med enhver enhed, der opererer i 

energisektoren i Rusland. Levering af relaterede investeringstjenester er også forbudt.  

• Det er forbudt at købe, sælge, yde investeringsservice til eller bistand til udstedelse af 

eller på anden måde handle med omsættelige værdipapirer og pengemarked 

instrumenter med en løbetid på over 90 dage (udstedt efter 1.8.2014 til 12.9.2014), 

eller med en løbetid på over 30 dage (udstedt efter 12.9.2014 til 12.4.2022) eller evt. 

omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter 12.4.2022 af 

større kreditinstitut etableret i Rusland med over 50 % offentligt ejerskab eller kontrol 

1.8.2014, som anført i bilag III til forordning (EU) 833/2014, eller en enhed etableret 

uden for Unionen, hvis ejendomsrettigheder ejes for mere end 50 %, som opført i bilag 

III.  

• Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller 

investering i Rusland. Det er også forbudt at investere, deltage eller på anden måde 

bidrage til projekter samfinansieret af den russiske direkte investeringsfond. 

 

Fly, lufthavne, luftfarttøj 

• Det er forbudt for ethvert fly, der drives af russiske luftfartsselskaber eller for ethvert 

ikke-russisk-registreret luftfartøj, som ejes eller chartres eller på anden måde 

kontrolleres af russisk person eller enhed, til at lette fra, lande i eller overflyve 

Unionens territorium. 

 

Andre restriktioner 

• Det er forbudt for operatører at udsende eller at aktivere, lette eller på anden måde 

bidrage til at udsende noget indhold fra de enheder, der er anført i bilag XV til 

forordning (EU) 833/2014. Det er også forbudt at reklamere for produkter eller 
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tjenester i noget indhold, der produceres eller udsendes af de enheder, der er anført i 

bilag XV. 

 

Vejtransport 

• Det er forbudt for enhver vejtransportvirksomhed, der er etableret i Rusland, at 

transportere varer ad vej inden for Unionen, herunder i transit. 

 

Havne og skibe 

• Medlemsstaterne forbyder indsejling i deres havne og sluser for russiske skibe. 

 

Forbud mod at opfylde krav 

• Det er forbudt at opfylde krav i forbindelse med enhver kontrakt eller transaktion, hvis 

opfyldelse er blevet påvirket af nogen af de foranstaltninger, der er pålagt i henhold til 

denne restriktive foranstaltninger, hvis de er lavet af enheder, der er opført i bilagene 

til forordning (EU) 833/2014, eller enheder etableret uden for Unionen, hvis 

ejendomsretlige rettigheder ejes for mere end 50 % af dem; af enhver russisk person, 

enhed eller krop; eller af enhver person, enhed eller organ, der handler gennem eller 

på vegne af en af de førnævnte. 

 

Restriktioner på varer 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer, der kan bidrage til at 

øge russisk industrikapacitet, som anført i bilag XXIII til forordningen (EU) 833/2014, 

til enhver person eller enhed i Rusland eller til brug i Rusland. Relateret teknisk eller 

finansiel bistand og mæglervirksomhed eller andre tjenester er også forbudt.  

• Det er forbudt at købe, importere eller overføre varer, som genererer betydelige 

indtægter for Rusland og derved gør det muligt for Rusland at destabilisere situationen 

i Ukraine, såsom kaviar, cement og træprodukter, som anført i bilag XXI til forordning 

(EU) 833/2014, fra Rusland. Relateret teknisk eller økonomisk bistand og 

mæglervirksomhed tjenester er også forbudt. 

 

Luftfart eller rumindustrien 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi, der er 

egnet til brug i luftfarten eller rumindustrien, som anført i bilag XI, samt flybrændstof 

og brændstof tilsætningsstoffer som anført i bilag XX til forordning (EU) 833/2014, til 

enhver person eller enhed i Rusland eller til brug i Rusland. Det er også forbudt at 

tilbyde nogen relaterede forsikringer og genforsikring og visse relaterede 

vedligeholdelsesaktiviteter. Relateret teknisk eller finansiel bistand og 

mæglervirksomhed eller andre tjenester er også forbudt. 

 

Kul og andre faste fossile brændstoffer 
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• Det er forbudt at købe, importere eller overføre kul og andre faste fossile brændstoffer, 

som anført i bilag XXII til forordning (EU) 833/2014, fra Rusland. Relateret teknisk 

eller økonomisk bistand og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Råolie 

• Det er forbudt at købe, importere eller overføre råolie eller olieprodukter, som anført i 

bilag XXV til forordning (EU) nr. 833/2014, fra Rusland. Relateret teknisk eller 

økonomisk bistand og mæglertjenester er også forbudt. Der gælder visse undtagelser. 

 

Guld 

• Det er forbudt at købe, importere eller overføre guld, som anført i bilag XXVI og bilag 

XXVII til forordning (EU) nr. 833/2014, fra Rusland. Relateret teknisk eller 

økonomisk assistance og mæglertjenester er også forbudt. Visse undtagelser gælder. 

 

Jern og stål 

• Det er forbudt at importere, købe eller overføre jern- og stålprodukter, som anført i 

bilag XVII til forordning (EU) 833/2014, fra Rusland. Relateret teknisk eller 

økonomisk assistance og mæglertjenester er også forbudt. 

 

Luksusvarer 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, som anført i 

bilag XVIII i forordning (EU) 833/2014, til enhver person eller enhed i Rusland eller 

til brug i Rusland. 

 

Søfart 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere maritime navigationsvarer og 

-teknologi, som anført i bilag XVI til forordning (EU) 833/2014, til enhver person 

eller enhed i Rusland, til brug i Rusland eller til anbringelse om bord på et russisk-

flaget fartøj. Relateret teknisk eller finansiel bistand og mæglervirksomhed eller andre 

tjenester er også forbudt. 

 

Olieraffinering 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi, der er 

egnet til brug ved olieraffinering og fortætning af naturgas, som anført i bilag X til 

forordning (EU) 833/2014, til enhver person eller enhed i Rusland eller til brug i 

Rusland. Relateret teknisk eller finansiel bistand og mæglervirksomhed eller andre 

tjenester er også forbudt. 

 

Andre varer 

• Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere varer eller teknologi, som 

anført i bilag II til forordning (EU) 833/2014, til enhver person eller enhed i Rusland 

eller til brug i Rusland. Det er også forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere 
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varer eller teknologi til enhver person eller enhed, der opererer i energisektoren. 

Relateret teknisk eller økonomisk assistance og mæglervirksomhed eller andre 

tjenester er også forbudt. 

 

Restriktioner på tjenester 

• Det er forbudt at levere regnskabs-, revisions-, bogførings- eller 

skatterådgivningstjenester eller forretnings- og ledelsesrådgivning eller PR-tjenester til 

Ruslands regering eller juridiske enheder etableret i Rusland. 
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Bilag 4 

 

Rådets forordning (EU) 2022/263 af 23. februar 2022 om restriktive foranstaltninger 

som reaktion på anerkendelsen af de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk og 

Luhansk i Ukraine og ordren til at sende russiske væbnede styrker ind i disse områder 

 

Finansielle foranstaltninger 

• Det er forbudt at oprette joint ventures i eller med en enhed i de specificerede 

områder. 

• Det er forbudt at yde finansiering til enheder i de specificerede territorier. 

 

Investeringer 

• Erhvervelse eller udvidelse af en andel i ejerskab eller kontrol af, i enheder i de 

specificerede områder og af andre værdipapirer af deltagende karakter er forbudt.  

• Erhvervelse eller udvidelse af en deltagelse i ejerskab af fast ejendom i de angivne 

områder er forbudt. 

 

Restriktioner på varer 

• Det er forbudt at importere varer med oprindelse i de specificerede områder til EU og 

at yde direkte eller indirekte finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og 

genforsikring i forbindelse med sådan import. 

• Det er forbudt at eksportere varer og teknologi opført i bilag II til Rådets forordning 

(EU) 2022/263 til enheder i de specificerede områder. Relateret teknisk, 

mæglervirksomhed og økonomisk bistand eller uddannelse og andre tjenester er også 

forbudt. 

 

Restriktioner på tjenester 

• Det er forbudt at yde teknisk bistand, mægler-, konstruktions- eller ingeniørtjenester 

direkte relateret til infrastruktur i de specificerede områder i sektorerne af (1) 

transport; (2) telekommunikation; (3) energi og (4) efterforskning, efterforskning og 

produktion af olie, gas og mineralressourcer. 

• Det er forbudt at levere tjenester direkte relateret til turismeaktiviteter i de 

specificerede territorier. 
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Bilag 5 

 

Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 af 23. juni 2014 om restriktive foranstaltninger 

som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol 

 

Finansielle foranstaltninger 

• Det er forbudt at oprette joint ventures med enheder på Krim eller Sevastopol. 

• Det er forbudt at yde finansiering til enheder på Krim eller Sevastopol. 

 

Investeringer 

• Erhvervelse eller udvidelse af en deltagelse i fast ejendom og enheder på Krim eller 

Sevastopol er forbudt. 

• Erhvervelse eller udvidelse af en deltagelse i enheder på Krim eller Sevastopol og 

andre værdipapirer af deltagende karakter er forbudt. 

 

Restriktioner på varer 

• Det er forbudt at importere varer med oprindelse i Krim eller Sevastopol til EU og at 

yde direkte eller indirekte finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med 

sådanne importere.  

• Det er forbudt at eksportere varer og teknologi opført i bilag II til Rådets forordning 

692/2014 til enheder på Krim eller Sevastopol. Relateret teknisk og økonomisk 

assistance eller træning og andre tjenester er også forbudt. 

 

Restriktioner på tjenester 

• Det er forbudt at yde teknisk bistand, mægler-, konstruktions- eller ingeniørtjenester 

direkte relateret til infrastruktur på Krim eller Sevastopol i sektorerne (1) transport; (2) 

telekommunikation; (3) energi; og (4) efterforskning, efterforskning og produktion af 

olie, gas og mineralressourcer. 

• Det er forbudt at levere tjenester direkte relateret til turismeaktiviteter på Krim eller 

Sevastopol. Især er det forbudt for ethvert skib, der leverer krydstogttjenester, at 

anløbe eller anløbe enhver havn beliggende på Krim-halvøen opført i bilag III til 

Rådets forordning (EU) nr. 692/2014. 
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Bilag 6 

 

Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger 

over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet 

og uafhængighed 

 

Indefrysning af aktiver og forbud mod at stille midler til rådighed 

• Alle aktiver for de anførte personer og enheder bør indefryses. Det er også forbudt at 

stille midler eller aktiver direkte eller indirekte til rådighed for dem. 

 

Adgangsrestriktioner 

• Medlemsstaterne håndhæver rejserestriktioner for personer, der er opført i bilaget til 

Rådets afgørelse 2014/145/FUSP. 

 

 

 

  



15 

Bilag 7 

 

Rådets forordning (EU) nr. 208/2014 af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger 

over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine 

 

Indefrysning af aktiver og forbud mod at stille midler til rådighed 

• Alle aktiver for de anførte personer og enheder bør indefryses. Det er også forbudt at 

stille midler eller aktiver direkte eller indirekte til rådighed for dem. 


