EU:n pakotepäätöksiä 25.2.2022
EU hyväksyi 25 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/327, jolla muutetaan päätöstä
2014/512/YUTP ja asetetaan uusia rajoittavia toimenpiteitä eri aloilla ja erityisesti puolustuksen,
energian, ilmailun ja rahoituksen alalla.
Päätöksellä asetetaan uusia rajoituksia kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian viennille ja niihin
liittyvien palvelujen antamiselle sekä rajoituksia tiettyjen sellaisten tuotteiden ja sellaisen
teknologian viennille, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista
kehittämistä. Sillä myös otetaan käyttöön niihin liittyvien palvelujen antamista koskevia rajoituksia.
Näihin rajoituksiin tehdään rajoitettuja poikkeuksia oikeutettuja ja ennalta määriteltyjä tarkoituksia
varten. Lisäksi kyseisellä päätöksellä kielletään julkisen rahoituksen tai rahoitusavun antaminen
Venäjän kanssa käytävää kauppaa tai Venäjälle tehtäviä investointeja varten, lukuun ottamatta
tiettyjä poikkeuksia.
Päätöksellä kielletään myös tiettyjen tuotteiden ja teknologioiden myynti, toimitus, siirto tai vienti
Venäjälle öljynjalostuksessa käytettäväksi ja rajoitetaan tähän liittyvien palvelujen antamista.
Lisäksi otetaan käyttöön vientikielto, joka käsittää ilmailuja avaruusteollisuudessa käytettäviksi
soveltuvat tuotteet ja teknologian, sekä kielletään näihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvien
vakuutusten, jälleenvakuutusten ja huoltopalvelujen antaminen. Päätöksellä kielletään myös tämän
kiellon piiriin kuuluviin tuotteisiin ja tällaiseen teknologiaan liittyvän teknisen avun ja muiden siihen
liittyvien palvelujen sekä rahoituksen ja rahoitusavun antaminen.
Päätöksellä laajennetaan voimassa olevia taloudellisia rajoituksia, erityisesti niitä, jotka koskevat
tiettyjen venäläisten yhteisöjen pääsyä pääomamarkkinoille. Sillä kielletään myös venäläisten
valtionyhtiöiden osakkeiden listalle ottaminen ja niihin liittyvien palvelujen antaminen unionin
kauppapaikoissa. Lisäksi sillä otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan merkittävästi
rahoitusvirtoja Venäjältä unioniin, kieltämällä tiettyjä määriä suurempien talletusten
vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai asukkailta, venäläisille asiakkaille kuuluvien tilien
pitäminen unionin arvopaperikeskuksissa sekä euromääräisten arvopapereiden myynti venäläisille
asiakkaille.
Päätöksen tekniset yksityiskohdat selviävät liitteenä olevasta 140-sivuisesta dokumentista, johon
tutustuminen on välttämätöntä yrityksen arvioidessa vientiä Venäjälle. Kaikkiin vientikieltoihin
liittyy poikkeuksia, jotka ilmenevät dokumentista.
- sivuilla 50-55 luetellaan uudet pakotteiden alaiset tahot
- sivuilla 58-121 yksityiskohtaiset kuvaukset vientikiellon piirissä olevista kaksikäyttötuotteista
Kannattaa tutustua myös EK:n pakoteinfosivuihin.
UM, TEM ja EK järjestävät infotilaisuuden pakotteista ja vientirajoituksista maanantaina 28.2. klo 1012, ilmoittautuminen tästä linkistä.

