
 

 

 

 

Αγαπητά μέλη του  Πανελληνίου Συνδέσμου Ξυλείας , 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Για το σκοπό αυτό, ο 

κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 δημοσιεύθηκε το βράδυ της 08.04.2022. Ο παρών κανονισμός τροποποιεί 

τον κανονισμό 833/2014 της ΕΕ, ο οποίος επηρεάζει τόσο τις εισαγωγές από τη Ρωσία όσο και τις 

εξαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την ΕΕ στη Ρωσία. Έχουν επίσης θεσπιστεί κυρώσεις για 

τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας: 

1. Απαγόρευση εισαγωγής ξυλείας: 

Το ακόλουθο άρθρο (άρθρο 3i) προστέθηκε όσον αφορά τις εισαγωγές: 

(1) «Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών που παράγουν σημαντικά 

έσοδα για τη Ρωσία, επιτρέποντας έτσι τις ενέργειές της αποσταθεροποιητικές για την κατάσταση στην 

Ουκρανία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXI στην Ένωση, εάν προέρχονται από τη Ρωσία ή 

εξάγονται από τη Ρωσία.» 

Το νέο παράρτημα XXI περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του κεφαλαίου 44 του WTN (ξύλο και είδη ξύλου, 

ξυλοκάρβουνο) και τα κεφάλαια 4705 (ξυλοπολτός), 4804 (χαρτί Kraft και χαρτόνι), 9403 (άλλα έπιπλα 

και μέρη τους). 

Επιπλέον, απαγορεύεται η διαμεσολάβηση αυτών των προϊόντων (παράρτημα XXI): 

2) «Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που 

σχετίζονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και με την παροχή, 

κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογίας, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με 

την απαγόρευση της παραγράφου 1». 

Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε κυρώσεις, δεν έχει σημασία αν πρόκειται να εισαχθούν απευθείας 

από τη Ρωσία στην ΕΕ ή να μεταφερθούν μέσω τρίτων χωρών. Επί του παρόντος διευκρινίζουμε εάν η 

περαιτέρω επεξεργασία ρωσικού ξύλου σε ένα νέο προϊόν σε άλλη τρίτη χώρα αλλάζει κάτι σχετικά με 

την απαγόρευση των εισαγωγών και θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νέες πληροφορίες σχετικά με 

αυτό. 

Η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που είχαν ήδη εξαχθεί από τη Ρωσία σε τρίτη χώρα πριν από την 

έναρξη ισχύος των κυρώσεων δεν επηρεάζονται από την εν λόγω απαγόρευση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Οι νέες απαγορεύσεις δεν επηρεάζουν την εκπλήρωση των συμβάσεων που υπεγράφησαν πριν από την 

09.04.2022, έως τις 10.07.2022. 

2. Απαγόρευση εξαγωγής  ξυλείας: 

Η απαγόρευση εξαγωγών ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ρυθμίζεται από το νέο άρθρο 3κ: 

(1) «Απαγορεύεται η πώληση/προμήθεια, μεταφορά  ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν ιδίως στην ενίσχυση της ρωσικής  βιομηχανικής ικανότητας, όπως 

απαριθμούνται στο παράρτημα  XXIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 

οργανισμό στη Ρωσία ή για χρήση στη Ρωσία." 



 

 

Και εδώ απαγορεύονται περαιτέρω υπηρεσίες όπως η διαμεσολάβηση των απαριθμούμενων 

προϊόντων: 

(2) «Παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής  βοήθειας που σχετίζεται με τα αγαθά και την 

τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε  πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή 

των εν λόγω αγαθών και τεχνολογίας  ή  για την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

οντότητα ή οργανισμό στη Ρωσία,  ή για χρήση στη Ρωσία." 

Στη συνέχεια, το παράρτημα  XXIII  απαριθμεί τις ακόλουθες δασμολογικές  προϊόντων από το κεφάλαιο 

44, πράγμα που σημαίνει απαγόρευση εξαγωγής των ακόλουθων κλάσεων CN στη Ρωσία: 

 4407 19 | 4407 92 | 4407 94 | 4407 97 | 4407 99 | 4408 10 | 4411 13 | 4411 94 | 4412 31 | 4412 34 | 

4412 94 | 4416 00 | 4418 40 | 4418 60 | 4418 79 

 

3. Κυρώσεις στις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές: 

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, το άρθρο 3ea απαγορεύει στα πλοία που φέρουν ρωσική 

σημαία να έχουν πρόσβαση σε λιμάνια  στο έδαφος της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης μετά τις 16 Απριλίου του 

2022. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που άλλαξαν τη ρωσική σημαία τους μετά τις 24 Φεβρουαρίου 

2022. 

Οι χερσαίες μεταφορές  ρυθμίζονται στο άρθρο 3l. Αυτό δηλώνει ότι οι μεταφορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στη Ρωσία δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν αγαθά στην ΕΕ. 

Τα ρωσικά  φορτηγά  που βρίσκονταν  ήδη στο έδαφος  της  ΕΕ στις 9 Απριλίου του 2022 εξαιρούνται 

από την απαγόρευση έως τις 16 Απριλίου 2022, δηλαδή μπορούν να παραδώσουν τα αγαθά  τους και 

στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψουν στη Ρωσία. 

 Επισυνάπτεται το κείμενο του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 (στα αγγλικά), καθώς και λοιπά 

έγγραφα. 

 

 

 


