
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/394 av den 9 mars 2022 om 

ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder 

mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar 

situationen i Ukraina 

Artikel 3f 

1. Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor 

och teknik för sjöfart enligt förteckningen i bilaga XVI, oavsett om varorna och tekniken har 

sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i 

Ryssland, för användning i Ryssland eller för placering ombord på fartyg som för rysk flagg. 

2. Det ska vara förbjudet att 

a. direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra 

tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör 

tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan 

teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för 

användning i Ryssland 

b. direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de 

varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller 

export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed 

sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i 

Ryssland. 

3. Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller 

export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller på därmed sammanhörande 

tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd, för icke-militär användning och för en 

icke-militär slutanvändare, som är avsedda för humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, 

brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få 

allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, 

eller som svar på naturkatastrofer. 

4. Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, 

leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller 

tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, för icke-

militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor 

eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är 

avsedda för sjösäkerhet.” 

  



BILAGA XVI FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3f 

Kategori VI – Marint 
X.A.VI.001 Fartyg, marina system eller marin utrustning, och särskilt konstruerade komponenter för 

dessa, komponenter och tillbehör: 

a) Utrustning i kapitel 4 (navigationsutrustning) i kommissionens gällande 

genomförandeförordning om utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt 

provningsstandarder för marin utrustning som antogs i enlighet med artikel 35.2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin 

utrustning. 

b) Utrustning i kapitel 5 (radiokommunikationsutrustning) i kommissionens gällande 

genomförandeförordning om utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt 

provningsstandarder för marin utrustning som antogs i enlighet med artikel 35.2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin 

utrustning. 
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