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[Venäjän federaation vaakuna]

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS
ASETUS n:o 625
MOSKOVASSA
25. päivänä kesäkuuta 2015

Muutokset Venäjän federaation hallituksen
7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778

Venäjän federaation hallitus p ä ä t t ä ä :
1. Vahvistaa ja sisällyttää liitteenä olevat muutokset Venäjän federaation hallituksen
7. elokuuta 2015 päivättyyn asetukseen n:o 778 koskien toimenpiteitä Venäjän federaation presidentin
6. elokuuta 2014 päivätyn päätöksen n:o 560 "määrätyistä taloudellisista erityistoimenpiteistä Venäjän
federaation turvallisuuden takaamiseksi" toteuttamiseksi (Venäjän federaation virallinen lehti, 2014,
n:o 32, art. 4543; n:o34, art. 4685).
2. Tämä asetus astuu voimaan virallisesta julkaisupäivästään lukien.

Venäjän federaation
hallituksen puheenjohtaja

D. Medvedev
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VAHVISTETTU
Venäjän federaation hallituksen
25.6.2015 päivätyllä asetuksella
n:o 625

MUUTOKSET,
jotka tehdään Venäjän federaation hallituksen
7. elokuuta 2014 päivättyyn asetukseen n:o 778

1. Nimi muutetaan seuraavaan muotoon:
[Asetus] "toimista Venäjän federaation presidentin 6. elokuuta 2014 päivätyn päätöksen
n:o 560 ja 24. kesäkuuta 2015 päivätyn päätöksen n:o 320 toteuttamiseksi".
2. Johtolauseke muutetaan seuraavaan muotoon:
"Venäjän federaation presidentin 6. elokuuta 2014 päivätyn päätöksen n:o 560
"määrätyistä taloudellisista erityistoimenpiteistä Venäjän federaation turvallisuuden
takaamiseksi" ja 24. kesäkuuta 2015 päivätyn päätöksen n:o 320 "määrättyjen taloudellisten
erityistoimenpiteiden Venäjän federaation turvallisuuden takaamiseksi voimassaolon
jatkamisesta" toimeenpanemiseksi Venäjän federaation hallitus m ä ä r ä ä : ".
3. Kohdan 1 muotoilu "yhden vuoden pituisen" korvataan muotoon "5. päivään elokuuta
2016 asti (kyseinen päivä mukaan lukien) ulottuvan".
4. Mainitun asetuksen liite muutetaan seuraavaan muotoon:
"LIITE
Venäjän federaation hallituksen
7. elokuuta 2014 päivättyyn
asetukseen n:o 778 (Venäjän
federaation hallituksen 25. kesäkuuta
2015 päivätyn asetuksen n:o 625
mukaisessa muodossa)
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LUETTELO
Amerikan yhdysvalloista, Euroopan unionin valtioista, Kanadasta, Australiasta ja Norjan
kuningaskunnasta peräisin olevista maataloustuotteista, raaka-aineista ja elintarvikkeista,
joiden tuonti Venäjän federaatioon kielletään 5. päivään elokuuta 2016 asti
(kyseinen päivä mukaan lukien)

Tulliliiton
tullinimikkeistön koodi

Tavaranimike

*, ***

0201

nautakarjan liha; tuore tai jäähdytetty

0202

nautakarjan liha; jäädytetty

0203

sianliha; tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0207

tavaranimikkeessä 0105 mainitun siipikarjan liha ja syötävät elimet;
tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

nimikkeestä 0210**

suolaliha, liemessä oleva liha, kuivattu tai savustettu liha

nimikkeestä 0301*

elävät kalat (pois lukien lohenpoikaset (Salmo salar) sekä
taimenen- ja kirjolohenpoikaset (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss)

0302,
0303, 0304,
0305, 0306,
nimikkeestä 0307**, 0308

kalat ja äyriäiset, simpukat ja muut vedessä elävät
selkärangattomat (pois lukien osterin- ja
simpukanpoikaset (mäti)

nimikkeistä
0401**, 0402**,
0403**, 0404**,
0405**, nimike 0406

maito ja maitotuotteet (pois lukien erityinen, laktoositon maito ja
erityiset, laktoosittomat maitotuotteet, jotka kuuluvat
hoidolliseen tai ennalta ehkäisevään ruokavalioon)

epävirallinen käännös venäjästä | 25.6.2015
3
Tulliliiton
tullinimikkeistön koodi

Tavaranimike

*, ***

0701 (pois lukien
vihannekset, syötävät juurekset ja mukulakasvit (pois lukien
0701 10 000 0),
siemenperuna, istukassipuli, kylvettävä hybridimaissi, kylvettävä herne)
0702 00 000,
0703 (pois lukien 0703 10 110 0),
0704,
0705, 0706,
0707 00,
0708, 0709,
0710, 0711,
0712 (pois lukien
0712 90 110 0),
0713 (pois lukien
0713 10 100 0),
0714
0801, 0802,
0803, 0804,
0805, 0806,
0807, 0808,
0809, 0810,
0811, 0813

hedelmät ja pähkinät

1601 00

makkarat ja vastaavat lihasta, elimistä tai verestä valmistetut tuotteet;
niistä valmistetut valmisruokatuotteet

nimikkeistä
1901 90 110 0**,
1901 90 910 0**,
2106 90 920 0**,
2106 90 980 4**,
2106 90 980 5**,
2106 90 980 9**

ruoka-aineet tai valmistuotteet (pois lukien lisäravintoaineet; vitamiinija kivennäisaineyhdistelmät; maku- ja aromiaineet;
proteiinitiivisteet (eläin- ja kasviperäiset) sekä niiden seokset;
ravintokuidut; lisäaineet (mukaan lukien niiden yhdistelmät)

epävirallinen käännös venäjästä | 25.6.2015
4
Tulliliiton
tullinimikkeistön koodi

nimikkeestä
1901 90 990 0**

Tavaranimike

*, ***

juustonvalmistusmenetelmin tuotetut ruoka-aineet tai
valmistuotteet, jotka sisältävät vähintään 1,5 painoprosenttia
maitorasvaa

_____________________
* Tämän luettelon soveltamisen lähtökohtana tulee käyttää yksinomaan tulliliiton tullinimikkeistön
koodia, tavaranimike tuodaan esiin ainoastaan käytön helpottamiseksi.
** Tämän nimikkeen soveltamisen lähtökohtana tulee käyttää sekä tulliliiton tullinimikkeistön koodia
että tavaranimikettä.
*** Pois lukien lastenruoaksi tarkoitetut tuotteet.".

_________________

