Tłumaczenie robocze
rozporządzenia nr 625 z dnia 25 czerwca 2015 r.
opublikowanego na stronie internetowej
Rządu Federacji Rosyjskiej (www.government.ru, rozdział „dokumenty”)

Rząd Federacji Rosyjskiej
Rozporządzenie nr 625 z dnia 25.06.2015
„О wprowadzeniu zmian do rozporządzenia Rządu
Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014”

Rząd Federacji Rosyjskiej postanawia:
1.

Zatwierdzić załączone zmiany, które wprowadza się do Rozporządzenia Rządu
Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014 „O działaniach dotyczących
realizacji Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 „O
zastosowaniu niektórych specjalnych środków gospodarczych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” (Dziennik Ustaw Federacji Rosyjskiej, 2014, nr
32, str. 4543; nr 34 str. 4685)

2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

Premier Rządu
Federacji Rosyjskiej

Dmitrij Miedwiediew
Zatwierdzone
rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej
nr 625 z dnia 25 czerwca 2015

ZMIANY
wprowadzane do rozporządzenia Rządu
Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7 sierpnia 2014

1.
Nazwę rozporządzenia zredagować następująco: „O działaniach dotyczących realizacji
Dekretów Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 oraz nr 320 z dnia 24
czerwca 2015”.
2.
Preambułę zredagować następująco: „W celu realizacji dekretów Prezydenta Federacji
Rosyjskiej nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 „O zastosowaniu niektórych specjalnych środków
gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” oraz nr 320 z dnia
24 czerwca 2015 „O przedłużeniu obowiązywania niektórych specjalnych środków
gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej” Rząd Federacji
Rosyjskiej postanawia: ”.
3.
W punkcie 1 słowa „na okres 1 roku” zamienić słowami „do 5 sierpnia 2016 r.
(włącznie)”.
4.
Załącznik do w/w rozporządzenia zredagować następująco:

„Załącznik
do rozporządzenia Rządu FR nr 778
z dnia 7 sierpnia 2014r. (w redakcji
z rozporządzenia Rządu FR nr 625
z dnia 25 czerwca 2015 r.
LISTA
produktów rolnych, surowców i żywności pochodzących
ze Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej, Kanady,
Australii i Królestwa Norwegii, których import do Federacji Rosyjskiej
jest zakazany do dnia 5 sierpnia 2016 r. (włącznie)
Kod taryfy celnej

Nazwa towaru *) ***)

0201

Mięso wołowe, świeże lub schłodzone

0202

Mięso wołowe, zamrożone

0203

Mięso wieprzowe, świeże, chłodzone lub mrożone

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże ,
schłodzone lub mrożone

z poz. 0210 **

mięso solone, w solance, suszone lub wędzone

z poz. 0301 **

żywe ryby (z wyjątkiem narybku łososia atlantyckiego Salmo salar i
pstrąga Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss)

0302, 0303, 0304,
0305, 0306,
z poz 0307 **,
0308

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne (z
wyjątkiem młodych ostryg i małż)

z poz. 0401**,
z poz. 0402**,
z poz. 0403**,
z poz. 0404**,
z poz. 0405**,
0406

Mleko i przetwory mleczne (z wyjątkiem specjalnego mleka
bezlaktozowego i specjalnej bezlaktozowej produkcji mleczarskiej do
dietetycznego żywienia leczniczego i dietetycznego żywienia
profilaktycznego)

0701
(z wyj. 0701 10 000
0),
0702 00 000,
0703
(z wyj. 0703 10 110
0),
0704, 0705, 0706,
0707 00,
0708, 0709, 0710,
0711,
0712
(z wyj. 0712 90 110
0),
0713
(z wyj. 0713 10 100

Warzywa, korzenie i bulwy jadalne (z wyjątkiem sadzeniaków
ziemniaka, cebuli dymki, kukurydzy cukrowej hybrydowej do siewu,
grochu do siewu)

0),
0714
0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806,
0807, 0808, 0809,
0810, 0811, 0813

Owoce i orzechy

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory
spożywcze na ich bazie

z poz. 1901 90 110
0**, z poz.
1901 90 910 0**,
z poz. 2106 90 920
0**, z poz. 2106 90
980 4**,
z poz. 2106 90 980
5**, z poz. 2106 90
980 9**

Produkty gotowe lub spożywcze (z wyjątkiem dodatków aktywnych
biologicznie, kompleksów mineralno-witaminowych, dodatków
smakowo-aromatycznych, koncentratów białkowych - pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego - i ich mieszanek, włókien spożywczych,
dodatków spożywczych w tym mieszanek)

z poz. 1901 90 990
0**

Produkty gotowe lub spożywcze wyprodukowane według technologii
produkcji sera i zawierające wagowo 1,5% (i więcej) tłuszczu
mlecznego

___________________________
* W celu stosowania niniejszej listy należy kierować się kodem taryfy celnej EAUG, nazwę
produktu przedstawiono dla wygody użytkowników, .
** W celu zastosowania niniejszej pozycji należy kierować się zarówno kodem celnym
towaru jak i jego nazwą,
*** Z wyjątkiem towarów przeznaczonych do żywienia dzieci i niemowląt.

