
Lista produselor interzise de către autoritățile vamale pentru importul pe teritoriul Federației Ruse 

1. Materiale tipărite și audiovizuale: incitarea la activități extremiste și teroriste sau la apărarea publică a 

terorismului; activitati cu caracter pornografic; Realizate sau diseminate cu încălcarea cerințelor legislației țărilor 

Uniunii Vamale ale Comunității Economice Eurasiatice privind alegerile și referendumurile; Cu scopul de a 

promova parafernalia nazistă sau simbolismul, sau atribute sau simbolisme similare cu atributele naziste sau 

simbolismul până la un grad de confuzie; Conținând alte informații care pot provoca daune intereselor politice sau 

economice ale Federației Ruse, securității sale de stat, sănătății și moralității cetățenilor; 

2. Orice tipuri de arme (părțile lor), cartușe pentru acestea (părțile lor), similare structural cu armele civile și de 

serviciu ale produsului; 

3. Deșeuri periculoase; 

4. Mijloace tehnice speciale destinate recepționării secrete a informațiilor; 

5. Substanțe otrăvitoare care nu sunt precursoare ale stupefiantelor și substanțelor psihotrope; 

6. Narcotice, substanțe psihotrope și precursorii acestora, inclusiv medicamente; 

7. Organe și (sau) țesuturi umane, sânge și componentele sale; 

8. Plante în orice fel și stare, semințe de plante; 

9. Animale vii, cu excepția albinelor, lipitorilor, viermilor de mătase; 

10. Substanțe care deteriorează stratul de ozon; 

11. Produse de protecție a plantelor reglementate de anexele A și B din Convenția de la Stockholm privind 

poluanții organici persistenți din 22 mai 2001; 

12. Instrumente de extracție (captura) a resurselor biologice acvatice; 

13. Plase de pescuit gata confecționate, produse la mașină sau realizate manual din nylon sintetic sau alte 

monofilamente din poliamidă cu un diametru fir mai mic de 0,5 mm și dimensiuni ale unui ochi mai mici de 100 

mm (dimensiunea unei trepte constructive a unui ochi mai mică de 50 mm); 

14. Plase de pescuit gata confecționate, produse la mașină sau realizate manual din alte monofilamente sintetice 

cu un diametru fir sub 0,5 mm și dimensiuni de o plasă mai mică de 100 mm (dimensiunea unei trepte 

constructive a unui ochi mai mică de 50 mm) ; 

15. Sisteme și dispozitive de pescuit electrice constând din generatoare electrice de semnal, cu conductoare și 

acumulatori conectați (baterie), care îndeplinesc în comun funcția de extragere (capturare) a resurselor biologice 

acvatice cu curent electric; 

16. Produse alcoolice, alcool etilic, bere; 

17. Orice fel de produse din tutun și amestecuri de fumat; 

18. Materiale radioactive; 

19. Valori culturale; 

20. Mărfurile supuse deteriorării rapide; 

21. Pietre prețioase în orice fel și stare, diamante naturale, cu excepția bijuteriilor. 

 

 


