
 

LISA nr. 1 kauba  rahvusvaheliste 

autovedude tingimuste juurde, mille 

järgimise korral ei kuulu rakendamisele 

Vene Föderatsiooni valitsuse 30. 

septembri 2022.a. määruse nr. 1728 

punktiga 1 sätestatud keeld  

 

LOETELU 

Kaupadest, millede veo suhtes ei kuulu rakendamisele Vene Föderatsiooni 

valitsuse 30. septembri 2022.a. määruse nr. 1728 punktiga 1 sätestatud keeld 

Välismajandustegevuse 

kaubanomenklatuur  
Nimetus  

01    Elusloomad 

02    Liha ja söödavad lihasubproduktid  

3   Kalad ja koorikloomad, molluskid ja muud veeselgrootud 

04  Piimatooted, linnumunad; naturaalne mesi; loomse päritoluga 

toiduained, mida ei ole mujal nimetatud või ei ole kaasatud 

loeteludesse  

05    Loomse päritoluga toiduained, mida ei ole mujal nimetatud

    või ei ole kaasatud loeteludesse  

06  Eluspuud ja muud taimed; Sibulad, juured ja muud   

analoogsed taimeosad; lõikelilled ja dekoratiivtaimed  



Välismajandustegevuse 

kaubanomenklatuur  
Nimetus  

 

07   Köögiviljad ja mõned söödavad juured ja mugulad  

08   Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade kest (koor) või 

melonite koor  

11   Jahu-kuivainetööstuse tooted; linnased; tärklised; inuliin, 

nisu-gluteen  

13   Naturaalne töötlemata šellak; kummid, vaigud ja muud 

taimsed mahlad ja ekstraktid  

15  Loomset, taimset või mikrobioloogilist päritolu rasvad ja 

õlid ning nende lagunemissaadused; valmis toidurasvad; 

loomset või taimset päritolu vahad  

16  Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest või muudest 

veeselgrootutest või putukatest valmistatud tooted 

1704 Suhkrust valmistatud kondiitritooted (sealhulgas valge 

šokolaad), mis ei sisalda kakaod  

18   Kakao ja tooted sellest  

19   Valmistooted kõrreliste teradest, jahust, tärklisest või 

piimast; jahust valmistatud kondiitritooted  

20  Köögiviljadest, puuviljadest, pähklitest või muudest 

taimeosadest valmistatud tooted 

21   Erinevad toiduained  

22   Alkohoolsed ja alkoholivabad joogid  

 

 



Välismajandustegevuse 

kaubanomenklatuur  
Nimetus  

 

24  Tubakas ja tööstuslikud tubaka asendajad; nikotiini 

sisaldavad või mittesisaldavad tooted, mis on ette nähtud 

sissehingamiseks ilma põlemisprotsessita; muu nikotiini 

sisaldav toodang, mis on ette nähtud nikotiini jõudmiseks 

inimese organismi  

2710 19   Muud destillaadid ja tooted  

28  Anorgaanilise keemia tooted; väärismetallide, haruldaste 

muldmetallide, radioaktiivsete elementide või isotoopide 

anorgaanilised või orgaanilised ühendid  

29   Orgaanilised keemiaühendid  

30   Farmaatsiatooted  

3104   Mineraalsed või keemilised väetised, kaaliumväetised  

32  Parkimis- või värvimisekstraktid; tanniinid ja nende 

derivaadid; värvained, pigmendid ja muud värvained; värvid 

ja lakid; pahtlid ja muud mastiksid; trükivärv, tint, tušš  

33  Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika ja 

tualett-tooted  

340130   Naha pesemiseks mõeldud pindaktiivsed orgaanilised ained 

ja vahendid vedeliku või kreemi kujul ning mis on naha 

pesemiseks ja pakendatud jaemüügi tarvis ning mis kas 

sisaldavad või ei sisalda seepi  

 

 

3402 11   Anioonsed pindaktiivsed orgaanilised ained, mis on 

jaemüügiks kas pakendatud või mitte  



340212   Katioon-aktiivsed orgaanilised pindaktiivsed ained, mis on 

jaemüügiks kas pakendatud või mitte  

3402 13   Mitte-ioonsed orgaanilised pindaktiivsed ained, mis on 

jaemüügiks kas pakendatud või mitte  

3402 20   Pindaktiivsed, pesu-/puhastusained, mis on pakendatud 

jaemüügi tarvis (välja arvatud nomenklatuuri positsiooni 

3401 alla kuuluvad kaubad) 

3402 31   Pindaktiivsed orgaanilised anioonsed ained, mis on 

jaekaubanduse tarvis kas pakendatud või mitte, 

Pindaktiivsed orgaanilised anioonsed ained, mis on 

jaekaubanduse tarvis kas pakendatud või mitte,   lineaarsed 

alküülbenseensulfoonhapped ja nende soolad  

3402 41   Pindaktiivsed orgaanilised ained (välja arvatud seep); 

pindaktiivsed vahendid, pesuvahendid (sealhulgas abistavad 

pesuvahendid) ja katioonsed puhastusvahendid  

3402 42   Pindaktiivsed orgaanilised ained (välja arvatud seep); 

pindaktiivsed vahendid, pesuvahendid (sealhulgas abistavad 

pesuvahendid) ja mitte-ioonsed puhastusvahendid  

3402 50   Pindaktiivsed orgaanilised ained (välja arvatud seep); 

pindaktiivsed vahendid, pesuvahendid (sealhulgas abistavad 

pesuvahendid), mis on pakendatud jaekaubanduse tarvis  

3402 90   Muud pindaktiivsed vahendid, pesuvahendid ja 

puhastusvahendid (välja arvatud nomenklatuuri numbri 

3401 alla kuuluvad kaubad)  

35    Valguained;  

modifitseeritud tärklised,  

liimid,  

fermendid  



3808   Insektitsiidid, näriliste tõrjevahendid, fungitsiidid, 

herbitsiidid, idanemise inhibiitorid ja taimede 

kasvuregulaatorid, desinfitseerivad ja nendega analoogilised 

vahendid, mis on valmispreparaatidena pakendatud 

vormidesse või jaekaubanduse jaoks mõeldud pakenditesse  

3823 19   Muud tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; 

rafineerimise läbinud happelised õlid  

3824 99   Valmis sideained valuvormide või valusüdamike tootmiseks; 

keemiatööstuses või sellega seotud tööstusharudes toodetud 

keemiatooted ja preparaadid (sealhulgas looduslike toodete 

segudes koosnevad preparaadid), mida ei ole teistes 

loeteludes nimetatud või ei sisaldu nendes  

39   Plastmassid ja nendest valmistatud tooted  

4014 10   Rasestumisvastased vahendid 

48  Paber ja kartong; paberimassist, paberist või kartongist  

valmistatud tooted   

4908 90   Muud ülekantavad pildid 

4911 99   Muu trükitoodang, välja arvatud trükitud reproduktsioonid ja 

fotod  

69    Keraamilised tooted  

70   Klaas ja sellest valmistatud tooted  

7217 30      Rauast või legeeritud terasest valmistatud traat, 

galvaniseeritud või muul viisil kaetud mitte-väärismetallidega  

7229 90   Muu traat muudest legeeritud terastest  

 7304   Katalüsaatoritorude süsteem  

 7306   Eelsoojenduse kanalid ja torujuhtmed  

 7308   Kanalid ja torujuhtmed  



84   Tuumareaktorid, katlad, seadmed ja mehhaaniline 

seadmestik, nende osad  

85   Elektrilised masinad ja seadmed, nende osad;  helisalvestus- 

ja taasesitamise seadmed, telepildi ja -heli taasesitamise 

seadmed, nende osad ja tarvikud  

87   Maismaatranspordivahendid, välja arvatud raudtee- või 

trammveerem, ning nende osad ja tarvikud 

90  Optilised, foto-, kinematograafilised, mõõte-, kontrolli-, 

täppis-, meditsiini- või kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; 

nende osad ja tarvikud 

91   Igat liiki kellad ja nende osad  

92   Muusikainstrumendid; nende osad ja tarvikud 

 

 


