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Forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive 
tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas 
territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet 
 

Fastsatt av Utenriksdepartementet 17. juni 2022 med hjemmel i forskrift 15. august 2014 nr. 
1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas 
territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet § 23.  

 

I 

I forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som 
undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet 
gjøres følgende endringer: 

 

Ny § 6d skal lyde: 
§ 6d. Unntak for teleoperatører 

Bestemmelsen i § 3 gjelder ikke penger eller formuesgoder som er strengt nødvendige 
for at teleoperatører i Norge og EU skal kunne yte elektroniske kommunikasjonstjenester, for 
levering av tilhørende infrastruktur og tjenester som er nødvendige for slike elektroniske 
kommunikasjonstjenesters drift, vedlikehold og sikkerhet, i Russland, i Ukraina, i Norge, i 
EU, mellom Russland og Norge eller EU og mellom Ukraina og Norge eller EU, og for 
datasentertjenester i Norge og EU. 

 

Nytt tredje ledd i § 8ca skal lyde:  

Forbudet i første ledd gjelder ikke mottak av betalinger som skal foretas av juridiske 
personer omhandlet i første ledd i henhold til kontrakter som er gjennomført innen 24. mai 
2022. 

 

I § 8ca skal tidligere tredje ledd være fjerde ledd.  

 

§ 8ca fjerde ledd bokstav a skal lyde: 

a. med mindre det er forbudt i henhold til § 17j og § 17k, transaksjoner som er strengt 
nødvendige for direkte eller indirekte kjøp, import eller transport av naturgass og olje, 
herunder raffinerte petroleumsprodukter, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, 
palladium og jernmalm, fra eller gjennom Russland til Norge, et medlemsland i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits eller Vest-Balkan, 
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§ 8ca fjerde ledd nye bokstaver d og e skal lyde:  

d.  transaksjoner, herunder salg, som er strengt nødvendige for avvikling innen 19. 
september 2022 av et fellesforetak eller et lignende juridisk arrangement som er 
inngått før 25. mars 2022, og som involverer juridiske personer omhandlet i første 
ledd, 
 

e. transaksjoner knyttet til levering av elektroniske kommunikasjonstjenester, 
datasentertjenester og tjenester og utstyr som er nødvendig for deres drift, 
vedlikehold, sikkerhet, herunder brannmurer, samt telefonsentertjenester, til juridiske 
personer oppført i vedlegg XIX. 

 

§ 8e skal lyde:  

§ 8e. Unntak fra § 8d for visse nødvendige utgifter             

Som unntak fra § 8d første og annet ledd kan Utenriksdepartementet gi tillatelse til å 
godta slike innskudd eller yting av en slik tjeneste for lommebøker, kontoer eller 
deponeringer, på de vilkårene departementet finner hensiktsmessige, etter å ha slått fast at 
godtakelse av slike innskudd eller en slik tjeneste for lommebøker, kontoer eller deponeringer 

a. er nødvendig for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer 
omhandlet i § 8d første ledd og familiemedlemmene de forsørger, herunder betaling 
av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og 
avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter, 
 

b. utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i 
forbindelse med juridisk bistand, 
 

c. utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyrer for 
rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, 
 

d. er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, og Utenriksdepartementet 
begrunner behovet for særskilt tillatelse, eller  
 

e. er nødvendig for offisielle formål på utenriksstasjoner eller i internasjonale 
organisasjoner. 

 

§ 8h andre ledd skal lyde:  

Første ledd gjelder ikke statsborgere i Norge, i et land som er medlem av Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, eller i Sveits, eller fysiske personer med 
midlertidig eller fast oppholdstillatelse i Norge, i et land som er medlem av Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, eller i Sveits. 

 

 



3 
 

§ 8k skal lyde:  

§ 8k. Forbud mot å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester 

Det er forbudt å yte spesialiserte finansielle formidlingstjenester som brukes til å 
utveksle finansielle data med juridiske personer oppført i vedlegg XV eller med juridiske 
personer etablert i Russland hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % 
eid av en enhet oppført i vedlegg XV. 

Forbudet i første ledd gjelder for hver av de juridiske personene som er oppført i 
vedlegg XV, fra og med den datoen som er oppført for dem i det nevnte vedlegget. Forbudet 
gjelder fra og med den samme datoen for juridiske personer som er etablert i Russland, og 
hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av en enhet oppført i 
vedlegg XV. 

 

§ 8n andre ledd bokstav e skal lyde:  

e. med mindre det er forbudt i henhold til § 17j og § 17k, kjøp, import eller transport av 
naturgass og olje, herunder raffinerte petroleumsprodukter, samt titan, aluminium, 
kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gjennom Russland til Norge eller EU, 
eller 

 

§ 8p skal lyde:  

§ 8p. Forbud mot å registrere eller stille forretningskontor mv. til rådighet for en trust 

Det er forbudt å registrere eller stille et forretningskontor, en forretningsadresse eller en 
kontoradresse samt forvaltningstjenester, til rådighet for en trust eller et lignende juridisk 
arrangement som har en stifter eller begunstiget som er 

a. russiske statsborgere eller fysiske personer bosatt i Russland, 
b. juridiske personer etablert i Russland, 
c. juridiske personer hvis eiendomsrettigheter direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid 

av en fysisk eller juridisk person omtalt i bokstav a eller b, 
d. juridiske personer som kontrolleres av en fysisk eller juridisk person omtalt i bokstav 

a, b eller c, 
e. fysiske eller juridiske personer som handler på vegne av eller på instruks fra en fysisk 

eller juridisk person omtalt i bokstav a, b, c eller d. 
Fra og med 19. juli 2022 er det forbudt å fungere som eller sørge for at en annen 

person fungerer som trustforvalter, nominell aksjeeier, direktør, sekretær eller tilsvarende 
stilling for en trust eller et lignende juridisk arrangement som omtalt i første ledd. 

Første og andre ledd gjelder ikke virksomhet som er strengt nødvendig for senest 19. 
juli 2022 å kunne si opp kontrakter som ikke oppfyller kravene i denne paragrafen og er 
inngått før 30. april 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike 
kontrakter. 
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Første og andre ledd gjelder ikke dersom stifteren eller den begunstigede er statsborger 
i Norge eller en EU-medlemsstat eller er en fysisk person med midlertidig eller fast 
oppholdstillatelse i Norge eller en EU-medlemsstat. 

Som unntak fra andre ledd kan Utenriksdepartementet, på de vilkårene departementet 
finner hensiktsmessige, tillate at tjenestene nevnt i andre ledd fortsatt kan ytes etter 19. juli 
2022, 

a. for innen 19. september 2022 å fullføre virksomhet som er strengt nødvendig for å 
avslutte kontrakter omhandlet i tredje ledd, forutsatt at virksomheten ble iverksatt 
før 25. mai 2022, eller 

b. av andre grunner, forutsatt at tjenesteyterne ikke direkte eller indirekte godtar 
penger eller formuesgoder fra eller stiller penger eller formuesgoder til rådighet 
for personene omhandlet i første ledd, eller på annen måte gir disse personene 
fordeler av å ha aktiva plassert i en trust. 

Som unntak fra første og andre ledd kan Utenriksdepartementet tillate de tjenestene som 
er omtalt i disse leddene, på de vilkårene departementet finner hensiktsmessige, etter å ha 
slått fast at dette er nødvendig for 

a. humanitære formål, som å yte eller legge til rette for yting av bistand, herunder 
medisinsk utstyr, matvarer, forflytning av humanitære hjelpearbeidere og 
tilhørende bistand, eller evakuering, 

b. sivilsamfunnsaktiviteter som direkte fremmer demokrati, menneskerettigheter eller 
rettsstaten i Russland, eller 

c.  drift av truster som har til formål å administrere tjenestepensjonsordninger, 
forsikringspoliser eller aksjeordninger for medarbeidere, veldedige 
organisasjoner, amatørsportsklubber og fond for mindreårige eller sårbare 
voksne. 

 

§ 17 tredje ledd bokstav a skal lyde: 

a. transport av naturgass og olje, herunder raffinerte petroleumsprodukter, med mindre 
det er forbudt i henhold til § 17j og § 17k, fra eller gjennom Russland til Norge eller 
EU, eller 

 

§ 17a andre ledd bokstav a skal lyde: 

a. det er nødvendig for å sikre kritisk kraftforsyning i Norge eller EU og for transport av 
naturgass og olje, herunder raffinerte petroleumsprodukter, med mindre det er forbudt 
i henhold til § 17j og § 17k, fra eller gjennom Russland til Norge eller EU, eller 

 

Ny § 17j skal lyde:  

§ 17j. Forbud mot kjøp, import mv. av råolje eller petroleumsprodukter 
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Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, importere eller overføre råolje eller 
petroleumsprodukter, som oppført i vedlegg XXV, dersom de har sin opprinnelse i Russland 
eller eksporteres fra Russland. 

Det er forbudt direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester, 
finansiering eller finansiell bistand eller andre tjenester som gjelder forbudet i første ledd. 

Forbudene i første og andre ledd gjelder ikke 

a. fram til 5. desember 2022 for enkeltstående transaksjoner med nært forestående 
levering, som er avtalt og gjennomført før denne datoen, eller oppfyllelse av 
kontrakter om kjøp, import eller overføring av varer som hører inn under KN-kode 
2709 00, som er inngått før 18. juni 2022, eller tilknyttede kontrakter som er 
nødvendige for å oppfylle slike kontrakter,  
 

b. fram til 5. februar 2023 for enkeltstående transaksjoner med nært forestående 
levering, som er avtalt og gjennomført før denne datoen, eller oppfyllelse av 
kontrakter om kjøp, import eller overføring av varer som hører inn under KN-kode 
2710, som er inngått før 18. juni 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige 
for å oppfylle slike kontrakter,  
 

c. kjøp, import eller overføring av råolje og petroleumsprodukter oppført i vedlegg XXV 
som transporteres til sjøs, dersom disse varene har opprinnelse i et tredjeland og kun 
lastes i, sendes fra eller er i transitt gjennom Russland, forutsatt at varene verken har 
russisk opprinnelse eller eier, 
 

d. råolje som hører inn under KN-kode 2709 00 og leveres via rørledning fra Russland 
til Norge eller EUs medlemsstater, inntil annet fremgår av forskriften. 

Dersom forsyningen av råolje via rørledning fra Russland til en kystløs EU-medlemsstat 
avbrytes av årsaker som ligger utenfor den berørte medlemsstatens kontroll, kan råolje som 
transporteres til sjøs fra Russland og hører inn under KN-kode 2709 00, importeres til denne 
medlemsstaten som et ekstraordinært midlertidig unntak fra første og annet ledd, inntil 
leveringen gjenopptas eller inntil annet fremgår av forskriften, alt etter hva som inntreffer 
først.  

Fra og med 5. desember 2022, og som unntak fra første og annet ledd, kan Bulgarias 
kompetente myndigheter inntil 31. desember 2024 tillate oppfyllelse av kontrakter inngått før 
4. juni 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, om 
kjøp, import eller overføring av råolje som transporteres til sjøs, og av petroleumsprodukter 
oppført på listen i vedlegg XXV som har opprinnelse i Russland eller eksporteres fra 
Russland. 

Fra og med 5. desember 2022, og som unntak fra første og annet ledd, kan Kroatias 
kompetente myndigheter inntil 31. desember 2023 tillate kjøp, import eller overføring av 
vakuumgassolje som hører inn under KN-kode 2710 19 71 og har opprinnelse i Russland eller 
eksporteres fra Russland, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a. det finnes ingen alternativ forsyning av vakuumgassolje, og  
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b. Kroatia har minst to uker før tillatelsen gis, underrettet Kommisjonen om hvorfor 
de anser at det bør gis en særlig tillatelse, og Kommisjonen har ikke gjort 
innsigelse innen denne fristen. 

Varer som innføres etter at en kompetent myndighet i et EU-land har gitt unntak i henhold 
til femte eller sjette ledd, skal ikke selges videre til kjøpere i Norge, en annen EU-medlemsstat 
eller i et tredjeland. 

Overføring eller transport av råolje som leveres via rørledning til EU-medlemsstater som 
omhandlet i tredje ledd bokstav d, til Norge, andre EU-medlemsstater eller til tredjeland, 
eller salg av råolje til kjøpere i Norge, andre EU-medlemsstater eller i tredjeland, er forbudt. 
Alle forsendelser og containere med slik råolje skal være tydelig merket som «REBCO: 
eksport forbudt». 

Fra og med 5. februar 2023 er det, dersom råolje er blitt levert via rørledning til en EU-
medlemsstat som omhandlet i tredje ledd bokstav d, forbudt å overføre eller transportere 
petroleumsprodukter som hører inn under KN-kode 2710 og er framstilt av slik råolje, til 
Norge, andre EU-medlemsstater eller til tredjeland, eller å selge slike petroleumsprodukter til 
kjøpere i Norge, andre EU-medlemsstater eller i tredjeland. 

Som midlertidig unntak skal forbudene omhandlet i tredje ledd gjelde fra og med 5. 
desember 2023 for import og overføring til Tsjekkia og for salg til kjøpere i Tsjekkia av 
petroleumsprodukter framstilt av råolje som er levert via rørledning til Norge eller en EU-
medlemsstat som omhandlet i tredje ledd bokstav d. Dersom alternative forsyninger av slike 
petroleumsprodukter stilles til rådighet for Tsjekkia før den nevnte datoen, skal dette 
midlertidige unntaket oppheves. I perioden fram til 5. desember 2023 skal mengdene av slike 
petroleumsprodukter som importeres til Tsjekkia fra Norge eller EUs medlemsstater, ikke 
overstige de gjennomsnittlige mengdene som er importert til Tsjekkia fra Norge eller disse 
EU-medlemsstatene i samme periode i de foregående fem årene. 

Forbudene i første ledd gjelder ikke kjøp i Russland av varer oppført i vedlegg XXV som 
er nødvendige for å dekke kjøperens grunnleggende behov i Russland eller humanitære 
prosjekters grunnleggende behov i Russland. 

 

Ny § 17k skal lyde:  

§ 17k. Forbud mot å yte faglig bistand mv. som gjelder transport til tredjeland av råolje 
eller petroleumsprodukter 

Det er forbudt direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester, 
finansiering eller finansiell bistand som gjelder transport til tredjeland, herunder overføring 
mellom fartøyer, av råolje eller petroleumsprodukter som oppført i vedlegg XXV, som har 
opprinnelse i Russland eller har vært eksportert fra Russland. 

Forbudet i første ledd gjelder ikke 

a. oppfyllelse innen 5. desember 2022 av kontrakter inngått før 18. juni 2022 eller 
tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, eller 
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b. transport av råolje eller petroleumsprodukter som oppført i vedlegg XXV dersom 
disse varene har opprinnelse i et tredjeland og kun lastes i, sendes fra eller er i 
transitt gjennom Russland, forutsatt at varene verken har russisk opprinnelse eller 
eier. 

 

§ 19a femte ledd bokstav a skal lyde:  

a. med mindre det er forbudt i henhold til § 17j og § 17k, kjøp, import eller transport av 
naturgass og olje til Norge eller EU, herunder raffinerte petroleumsprodukter, titan, 
aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, samt visse kjemiske produkter og 
jernprodukter som oppført i vedlegg XXIV, 

 

§ 19b fjerde ledd bokstav a skal lyde:  

a. med mindre det er forbudt i henhold til § 17j og § 17k, kjøp, import eller transport av 
naturgass og olje til Norge eller EU, herunder raffinerte petroleumsprodukter samt 
titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, 

 
Ny § 19c skal lyde:  
§ 19c. Forbud mot å yte visse tjenester innenfor regnskapsføring mv. 

Det er forbudt direkte eller indirekte å yte tjenester innenfor regnskapsføring, revisjon, 
herunder lovfestet revisjon, bokføring eller skatterådgivning, eller forretnings- og 
ledelsesrådgivning eller PR-tjenester til 

a. Russlands regjering, eller 
b. juridiske personer etablert i Russland. 
Første ledd gjelder ikke yting av tjenester som er strengt nødvendige for senest 19. juli 

2022 å kunne si opp kontrakter som ikke oppfyller kravene i denne bestemmelsen og er 
inngått før 18. juni 2022, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike 
kontrakter. 

Første ledd gjelder ikke yting av tjenester som er strengt nødvendige for å utøve retten 
til forsvar i rettssaker og retten til et effektivt rettsmiddel. 

Første ledd gjelder ikke yting av tjenester som utelukkende er beregnet til bruk for 
juridiske personer som er etablert i Russland, og som eies av eller alene eller i fellesskap 
kontrolleres av juridiske personer som er etablert eller stiftet i henhold til Norges eller en 
EU-medlemsstats lovgivning. 

Som unntak fra første ledd kan Utenriksdepartementet tillate de tjenestene som er nevnt 
i denne bestemmelsen, på de vilkårene departementet finner hensiktsmessige, etter å ha slått 
fast at dette er nødvendig for 

a. humanitære formål, som å yte eller legge til rette for yting av bistand, herunder 
medisinsk utstyr, matvarer, forflytning av humanitære hjelpearbeidere og 
tilhørende bistand, eller evakuering, eller 
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b. sivilsamfunnsaktiviteter som direkte fremmer demokrati, menneskerettigheter eller 
rettsstaten i Russland. 

 
 

I vedlegg VI skal følgende enheter tilføyes listen:  
 

46th TSNII Central Scientific Research Institute 

Alagir Resistor Factory 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC 

Almaz JSC 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC 

Electrosignal JSC 

Energiya JSC 

Engineering Center Moselectronproekt 

Etalon Scientific and Production Association 

Evgeny Krayushin 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg 

Ineko LLC 

Informakustika JSC 

Institute of High Energy Physics 

Institute of Theoretical and Experimental Physics 

Inteltech PJSC 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC 

Kulon Scientific-Research Institute JSC 

Lutch Design Office JSC 

Meteor Plant JSC 

Moscow Communications Research Institute JSC 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC 
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NPO Elektromechaniki JSC 

Omsk Production Union Irtysh JSC 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC 

Optron, JSC 

Pella Shipyard OJSC 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC 

Pskov Distance Communications Equipment Plant 

Radiozavod JSC 

Razryad JSC 

Research Production Association Mars 

Ryazan Radio-Plant 

Scientific Production Center Vigstar JSC 

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components 

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ 

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC 

Scientific-Production Enterprise Volna 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC 

Scientific-Research Institute ‘Argon’ 

Scientific-Research Institute and Factory Platan 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune 
JSC 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology 

Special Design Bureau Salute JSC 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau 
‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ 
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Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat 
Engineering’ 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics 

Tactical Missile Company, NPO Lightning 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ 

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’ 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau 

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant 

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company 
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Tambov Plant (TZ) ‘October’ 

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building 
Enterprise’ 

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard 

 

 

I vedlegg IX i underkategori X.A.I.003 av Category I – Electronics, skal bokstav a lyde:  

a. Frequency changers and their specially designed components, other than those specified 
in the CML or in Regulation (EU) 2021/821; 

 

I vedlegg IX tilføyes følgende kategorier: 

Category IX – Special Materials and Related Equipment 

X.C.IX.001 Separate chemically defined compounds according to Note 1 to Chapters 28 and 29 
of the Combined Nomenclature: 

a. In concentrations of 95 % weight or greater, as follows: 

1. Ethylene dichloride (CAS 107-06-2); 

2. Nitromethane (CAS 75-52-5); 

3. Picric acid (CAS 88-89-1); 

4. Aluminium chloride (CAS 7446-70-0); 

5. Arsenic (CAS 7440-38-2); 

6. Arsenic trioxide (CAS 1327-53-3); 

7. Bis(2-chloroethyl)ethylamine hydrochloride (CAS 3590-07-6); 

8. Bis(2-chloroethyl)methylamine hydrochloride (CAS 55-86-7); 

9. Tris(2-chloroethyl)amine hydrochloride (CAS 817-09-4); 

10. Tributylphosphite (CAS 102-85-2); 

11. Isocyanatomethane (CAS 624-83-9); 

12. Quinaldine (CAS 91-63-4); 

13. 2-bromochloroethane (CAS 107-04-0); 

14. Benzil (CAS 134-81-6); 

15. Diethyl ether (CAS 60-29-7); 

16. Dimethyl ether (CAS 115-10-6); 

17. Dimethylaminoethanol (CAS 108-01-0); 
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18. 2-methoxyethanol (CAS 109-86-4); 

19. Butyrylcholinesterase (BCHE); 

20. Diethylenetriamine (CAS 111-40-0); 

21. Dichloromethane (CAS 75-09-2); 

22. Dimethylaniline (CAS 121-69-7); 

23. Ethyl bromide (CAS 74-96-4); 

24. Ethyl chloride (CAS 75-00-3); 

25. Ethylamine (CAS 75-04-7); 

26. Hexamine (CAS 100-97-0); 

27. Isopropanol (CAS 67- 63-0); 

28. Isopropyl bromide (CAS 75-26-3); 

29. Isopropyl ether (CAS 108-20-3); 

30. Methylamine (CAS 74-89-5); 

31. Methyl bromide (CAS 74-83-9); 

32. Monoisopropylamine (CAS 75-31-0); 

33. Obidoxime chloride (CAS 114-90-9); 

34. Potassium bromide (CAS 7758-02-3); 

35. Pyridine (CAS 110-86-1); 

36. Pyridostigmine bromide (CAS 101-26-8); 

37. Sodium bromide (CAS 7647-15-6); 

38. Sodium metal (CAS 7440-23-5); 

39. Tributylamine (CAS 102-82-9); 

40. Triethylamine (CAS 121-44-8); or 

41. Trimethylamine (CAS 75-50-3). 
 

b. In concentrations of 90 % weight or greater, as follows: 

1. Acetone (CAS 67-64-1); 

2. Acetylene (CAS 74-86-2); 

3. Ammonia (CAS 7664-41-7); 

4. Antimony (CAS 7440-36-0); 

5. Benzaldehyde (CAS 100-52-7); 

6. Benzoin (CAS 119-53-9); 

7. 1-Butanol (CAS 71-36-3); 
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8. 2-Butanol (CAS 78-92-2); 

9. Iso-Butanol (CAS 78-83-1); 

10. Tert-Butanol (CAS 75-65-0); 

11. Calcium carbide (CAS 75-20-7); 

12. Carbon monoxide (CAS 630-08-0); 

13. Chlorine (CAS 7782-50-5); 

14. Cyclohexanol (CAS 108-93-0); 

15. Dicyclohexylamine (CAS 101-83-7); 

16. Ethanol (CAS 64-17-5); 

17. Ethylene (CAS 74-85-1); 

18. Ethylene oxide (CAS 75-21-8); 

19. Fluoroapatite (CAS 1306-05-4); 

20. Hydrogen chloride (CAS 7647-01-0); 

21. Hydrogen sulfide (CAS 7783-06-4); 

22. Mandelic acid (CAS 90-64-2); 

23. Methanol (CAS 67-56-1); 

24. Methyl chloride (CAS 74-87-3); 

25. Methyl iodide (CAS 74-88-4); 

26. Methyl mercaptan (CAS 74-93-1); 

27. Monoethyleneglycol (CAS 107-21-1); 

28. Oxalyl chloride (CAS 79-37-8); 

29. Potassium sulphide (CAS 1312-73-8); 

30. Potassium thiocyanate (CAS 333-20-0); 

31. Sodium hypochlorite (CAS 7681-52-9); 

32. Sulphur (CAS 7704-34-9); 

33. Sulphur dioxide (CAS 7446-09-5); 

34. Sulphur trioxide (CAS 7446-11-9); 

35. Thiophosphoryl chloride (CAS 3982-91-0); 

36. Tri-isobutyl phosphite (CAS 1606-96-8); 

37. White phosphorus (CAS 12185-10-3); or 

38. Yellow phosphorus (CAS 7723-14-0). 
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X.C.IX.002 Fentanyl and its derivatives Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil, and 
salts thereof. 

Note: 

X.C.IX.002 does not control products identified as consumer goods packaged for 
retail sale for personal use or packaged for individual use. 

X.C.IX.003 Chemical precursors to Central Nervous System Acting Chemicals, as follows: 

a. 4-anilino-N-phenethylpiperidine (CAS 21409-26-7); or 

b. N-phenethyl-4-piperidone (CAS 39742-60-4). 

Notes: 
1. X.C.IX.003 does not control "chemical mixtures" containing one or more of 

the chemicals specified in entry X.C.IX.003 in which no individually specified 
chemical constitutes more than 1 % by the weight of the mixture. 

2. X.C.IX.003 does not control products identified as consumer goods packaged 
for retail sale for personal use or packaged for individual use. 

  

Category X – Materials Processing 

X.B.X.001 ‘Continuous flow reactors’ and their ‘modular components’. 

Technical Notes: 
1. For the purposes of X.B.X.001, ‘continuous flow reactors’ consist in plug and 

play systems where reactants are continuously fed into the reactor and the 
resultant product is collected at the outlet. 

2. For purposes of X.B.X.001, ‘modular components’ are fluidic modules, liquid 
pumps, valves, packed-bed modules, mixer modules, pressure gauges, liquid-
liquid separators, etc. 

 

X.B.X.002 Nucleic acid assemblers and synthesizers not controlled by 2B352.i, which are partly 
or entirely automated, and designed to generate nucleic acids greater than 50 bases. 

X.B.X.003 Automated peptide synthesizers capable to work under controlled atmosphere 
conditions. 

 
 
Vedlegg XV skal lyde: 
 
Vedlegg XV. Juridiske personer omtalt i § 8k 

Name of the legal person, entity or body Date of application 

Bank Otkritie 28 March 2022 

Novikombank 28 March 2022 

Promsvyazbank 28 March 2022 

Bank Rossiya 28 March 2022 
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Sovcombank 28 March 2022 

VNESHECONOMBANK (VEB) 28 March 2022 

VTB BANK 28 March 2022 

Sberbank 28 June 2022 

Credit Bank of Moscow 28 June 2022 

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank 28 June 2022 

 
 
Vedlegg XXI skal lyde:  
 
Vedlegg XXI. Liste over varer og teknologi omtalt i § 17g 

CN code Name of the good 

0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted 
or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not 
cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked 
by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, 
salted or in brine 

16043100 Caviar 

16043200 Caviar substitutes 

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 
80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages 

2303 Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and 
other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, 
whether or not in the form of pellets 

2523 Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and 
similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of 
clinkers 

ex ex2825 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic 
bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides, except for CN codes 

2825 20 00 and 2825 30 00 

ex ex2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and 
phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined, except 

for CN code 2835 26 00 

ex ex2901 Acyclic hydrocarbons, except for CN code 2901 10 00 

2902 Cyclic hydrocarbons 
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ex ex2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives, except for CN code 2905 11 00 

2907 Phenols; phenol-alcohols 

2909 Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol 
peroxides, ether peroxides, acetal and hemiacetal peroxides, ketone 
peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 

310420 Potassium chloride 

310520 Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements 
nitrogen, phosphorus and potassium 

310560 Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements 
phosphorus and potassium 

ex ex31059020 Other fertilisers containing potassium chloride 

ex ex31059080 Other fertilisers containing potassium chloride 

3902 Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms 

4011 New pneumatic tyres, of rubber 

44 Wood and articles of wood; wood charcoal 

4705 Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping 
processes 

4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of 
heading 4802 or 4803 

6810 Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not 
reinforced 

7005 Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not 
having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise 
worked 

7007 Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass 

7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of 
glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving 
jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass 

7019 Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, 
rovings, woven fabrics) 

7106 Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-
manufactured forms, or in powder form 

7606 Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm 
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7801 Unwrought lead 

ex ex8411 Turbojets, turbopropellers and other gas turbines with the exception of 
parts of turbojets or turbopropellers of CN code 8411 91 00 

8431 Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 
8425 to 8430 

8901 Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar 
vessels for the transport of persons or goods 

8904 Tugs and pusher craft 

8905 Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the 
navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; 
floating or submersible drilling or production platforms 

9403 Other furniture and parts thereof 

 
 

Nytt vedlegg XXV skal lyde:  
 

Vedlegg XXV. Liste over råolje og petroleumsprodukter omtalt i § 17j og § 17k  

CN 
Code 

Description 

2709 00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude 

2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; 
preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or 
more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils 
being the basic constituents of the preparations; waste oils 

 
 
 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 


