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INTERNACIONAL
Nota Informativa – Noves sancions a Rússia
En resposta al conflicte d'Ucraïna i la invasió per part de l'exèrcit rus a aquest Estat, la Unió Europea, els Estats
Units i el Regne Unit han adoptat en les darreres hores una nova relació de mesures restrictives.
A continuació, els detallem les principals mesures adoptades, a les que poden accedir seguint els enllaços
següents:
Unió Europea

Estats Units

Regne Unit

Tot i existir certes divergències, l'adopció de mesures està sent coordinada entre la Unió Europea, els Estats
Units, el Regne Unit i altres.
Les noves sancions:
• Reforcen les sancions financeres, que dificultaran l'accés del sistema financer rus i del conjunt de la seva
economia als mercats internacionals de capitals. Per això les sancions han posat al focus d'atenció institucions
financeres com Sberbank i VTB, alhora que es limita la capacitat de les entitats russes d'accedir als mercats de
capital (UE, EUA, Regne Unit).
• Endureixen el control d'exportacions per dificultar l'accés de Rússia a tecnologies puntes i soscavar les seves
capacitats militars i industrials (UE, EUA).
• Prohibeixen la concessió de visats i es congelen els actius del president Putin i del ministre d'Afers Estrangers
Lavrov, així com de membres de l'elit russa.
• Imposen sancions a Bielorússia pel seu paper en el conflicte.
Sectors d'hidrocarburs i aeroespacial
• En relació amb el sector energètic, la Unió Europea prohibeix la venda, subministrament, transferència o
exportació a Rússia de tecnologies especifiques relacionats amb la refinació del petroli, i s'aprovaran sancions
relatives als serveis relacionats amb el petroli.
• Pel que fa al sector del transport, la UE va introduir prohibicions que afecten els béns i tecnologies relacionats
amb la indústria aeroespacial, així com els serveis de manteniment, assegurança i reassegurança relacionats amb
aquest tipus de béns i tecnologies. Així mateix, la Unió Europea prohibirà la prestació de serveis tècnics i financers
associats al sector aeroespacial. La prohibició a la venda d'avions, components i equipament a les aerolínies civils
russes pretén castigar un dels sectors clau de l'economia russa i la connectivitat al país. Cal tenir en compte que
tres quartes parts dels avions operats per les aerolínies civils russes van ser construïts a la Unió Europea, Estats
Units i Canadà.
Mesures financeres addicionals (dissabte)
• La Comissió Europea, Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i el Japó acorden
adoptar l'exclusió d'alguns bancs russos del sistema internacional de pagaments - SWIFT-, congelar els actius del
Banc Central de Rússia i actuar contra les entitats i persones que faciliten la invasió russa d'Ucraïna (Golden
Passports). Es pot accedir a més informació, a través del següent enllaç.
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Control d'exportacions
• En relació amb les mesures relacionades amb el control d'exportacions, recomanem que llegiu les excepcions,
incloent-hi les operacions intracorporatives d'empreses de la UE (article 2, paràgraf 4 f) L49) i els períodes
transitoris aplicats a contractes en vigor, que tenen per objecte mitigar l'impacte negatiu d'aquestes mesures a
les empreses europees i els seus contractes en vigor.
Aplicació de les mesures
• Pel que fa a l'aplicació de les sancions, volem posar l'accent a la necessitat que la UE i els països aliats coordinin
l'execució de les sancions. En aquest sentit, volem cridar l'atenció a la frase que figura a la nota informativa de la
Casa Blanca (es pot accedir a través de l'enllaç, que figura més amunt):
• “Countries that adopt substantially similar export restrictions are exempted from new US. licensing
requirements for items produced in their countries. The European Union, Austràlia, Japan, Canadà, New
Zealand and the United Kingdom, have already comunicats their plans for parallel actions.”
• S'acorda també la creació d'un grup de treball transatlàntic que asseguri l'aplicació de les sancions financeres,
mitjançant la identificació i la congelació d'actius de persones i empreses. Es pot accedir a més informació, a
través del següent enllaç.
Espai aeri de la UE i mitjans de comunicació (diumenge)
• Es tanca l'espai aeri de la UE als russos i s'està estudiant que aeronaus en propietat russa (control o registre)
puguin operar a l'espai aeri de la UE. Es prohibeix l’activitat dels mitjans de comunicació russos Today i Sputnik. Es
pot accedir a més informació, a través del següent enllaç.
Més informació i documentació:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:048:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:049:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:052:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:053:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:054:TOC
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bisrussia-rule-press-release-and-tweets- final/file
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-andpartners-the-united-states-imposes-devastating-costs- on-russia/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610
Consulta la INFOGRAFIA que recull les mesures.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o informació que estimeu oportú compartir amb
nosaltres. Per part nostra, us mantindrem informats sobre les novetats.
#TreballemPerGuanyarElFutur
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