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30سال شماره  ۲۰۱۵آوریل  ۲۱در مورد اصالحات در تصمیم هیات کمیسیون اقتصادی اوراسیا از    

" " اقدامات مقررات غیر تعرفه  

پروتکل    4و بند  2014 مه سال  29 اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تاریخ  توافق نامه    46مطابق ماده 

اتحادیه   توافق نامه   7سوم )پیوست شماره  در رابطه با صفحه تعرفه در غیر   درمورد اقدامات مقررات 

  شورای کمیسیون اقتصادی)دستور ۶( و همچنین بر اساس بند  ۲۰۱۴مه  ۲۹اقتصادی اوراسیا از  

اقدامات با هدف جلوگیری از   اجرای  "در مورد  11سال( شماره ۲۰۲۰مارچ   ۲۵اوراسیا  از تاریخ  

به   دارد. در ارتباط با یک مورد استثنایی که نیاز به پاسخ سریع  شیوع عفونت کروناویروس . 

صادی اوراسیا تصمیم  ت مدیره کمیسیون اقتأهی   یمحصوالت غذایهای کمبود ریسک منظورجلوگیری از 

 گرفت:

در مورد   »  ۲۰۱۵آوریل   ۲۱کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ  شورایت أهی  مصوبه ارائه . ۱

. (پیوست طبق   با توجه به برنامه تغییر می کند)  رات یی تعرفه« تغ اقدامات مقررات غیر   

مرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا انواع خاصی از محصوالت   گاینکه ممنوعیت صادرات از  .تعیین2

لیست کاالهای که برای آن ممنوعیت واردات به گمرک اتحادیه اقتصادی   11.1غذایی موجود در بخش 

آوریل  21مورخ  کمیسیون اقتصادی اوراسیا رای شوت به تصمیم هیأ  1سیا ) پیوست شماره اورا

شامل اعتبار است. به طور جامع    2020ژوین   30تا    (۳۰شماره   سال2015  

. خواهد بود  االجرا  رسمی آن الزم  از تاریخ انتشار پسروز   10 مصوبه تا .این 3  

 

ت مدیره رییس هیأ  م.مسنیکوویچ 

     کمیسیون اقتصادی اوراسیا 

 

 

 

 



 

 پیوست 

 تغییرات

۳۰سال شماره  ۲۰۱۵آوریل  ۲۱در تصمیم هییت مدیره کمیسیون  اقتصادی اوراسیا از   

شامل است.   ۲۰۲۰ژویین   ۳۰انواع خاصی از محصوالت غذایی ممنوع برای صادرات تا    

 

 نام   کد 
0703101100 

0703101900 

 پیاز 

 سیر  070320000

 شلغم  0706100009

چاودار(گندم سیاه )بذر  1002  

1006*  برنج  

 گرچکا 100810000

1008210000 

1008210000 

 ارزن

جز 1103  

1103195000 

1103205000 

، و گرانول از دانه   آرد گندم کامل حبوبات،
 گندمیان 

 دانه های گندم سیاه فروریحته شده  1104293000

 حبوبات سویا خرد شده یا خرد نشده 1201

آفتابگردان خرد شده یا خرد نشدهدانه  120600  

 محصوالت غذایی آمده از گندم سیاه  1904908000

   

جمهوری قزاقستان  شده در تولید  برنج به  استثناء *  

 

 

 

 

 



 

یادداشت:    

و نام محصول راهنمایی شوید. برای اهداف این بخش ، الزم است با کد فعالیت اقتصادی خارجی -1  

در مورد کاالهایی که از قلمرو گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر می شوند صدق   این ممنوعیت -2

 نمی کند. 

ورهای عضو  بین المللی به کشور های خارجی بر اساس تصمیمات کشبرای کمک های بشر دوستانه  

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا )از این پس کشورهای عضو(

ی مربوطه  فعالیت ها ساختار واز اطمینانافراد برای استفاده شخصی ؛ به عنوان منابع و همچنین برای 

صالحیت انحصاری آن را دارند. که  عضو  کشور های،به استثناء   

آغاز و   که  منتقل شده در چهارچوب حمل و نقل بین المللی، کاالهای  صادرات این ممنوعیت شامل -3

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کاالهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، که از طریق  قلمرو در آن خاتمه 

   سرزمین های کشور های عضو حمل و نقل می شوند صدق نمی کند. 

 


