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Az orosz olajat érintő 

szankciók

Betiltásra kerül a 

tengeren érkező orosz 

import olaj. A tilalom 

egyelőre a szárazföldi 

csővezetéken érkező 

olajat nem érinti. 

Olaj import korlátozások

01

Németország és 

Lengyelország

Németország és 

Lengyelország a 

tengeren érkező olajon 

kívül, a szárazföldi 

vezetéken érkező 

olajra is kiterjeszti a 

tilalmat. 

02

90% 

Az EU az import 

korlátozás, valamint 

Németország és 

Lengyelország további 

önkéntes elhatározása 

következtében, 2022 

végére az Unióba 

érkező orosz 

olajimport 90%-os 

csökkenésére számít.
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10-11%

A szankciók az orosz 

olajimport 10-11%-át 

nem érintik.

04
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További szankciók

Az új szankciós csomag 

további intézkedéseket is 

tartalmaz: 

A Sberbankot kizárják a Swift elektronikus fizetési 

rendszerből.

További média szolgáltatók kerülnek betiltásra.

További szankciók lépnek életbe „az ukrajnai háborús 

bűnökért felelős egyénekkel” szemben.
* A szankciókkal kapcsolatos további 

részletek az Unió Hivatalos lapjában 

fognak megjelenni. 
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