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Tirgus kopējās organizācijas departaments

ROKASGRĀMATA
RG – 05
par eksporta/importa licencēšanu un
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Šis ir informatīvs materiāls, tādēļ lūdzam sekot līdzi EK izdotajām regulām un direktīvām, kas tiek
publicētas EK Oficiālajā Vēstnesī (interneta adrese www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html.
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Ievads
Rokasgrāmatas lietošana
Rokasgrāmata RG-05 skaidro noteikumus, kuriem jāseko
eksportētājiem/importētājiem, ja tie importē vai eksportē
cukuru uz/no valstīm ārpus Eiropas Kopienas teritorijas.
Rokasgrāmata
Rokasgrāmatās ir informācija
par īpašiem noteikumiem,
kurus piemēro dažādiem
produktu sektoriem:

piesaistīta

Rokasgrāmatai

RG-00.

Rokasgrāmatā RG-00 ir informācija par vispārīgiem
noteikumiem licencēšanai un eksporta kompensācijas
saņemšanai visiem produktu tipiem, kuri ietverti Kopējā
Lauksaimniecības Politikā (KLP). LAD rekomendē izlasīt
rokasgrāmatu RG-00 pirms dotās Rokasgrāmatas lasīšanas.

RG- 00
RG- 01
RG- 02
RG- 03
RG- 04
RG- 05
RG- 06
RG- 07
RG- 08
RG- 09
RG- 10
RG- 11
RG- 12
RG- 13
RG- 14

Vispārīgie
noteikumi
Graudaugi
Rīsi
Augļi un dārzeņi
Pārstrādāti augļi
un dārzeņi
Cukurs
Vīns
Olīveļļas
Liellopu un teļa
gaļa
Cūkgaļa
Mājputnu gaļa
Olas
Piens un piena
produkti
Pārstrādātie
produkti
Pārtikas piegādes

Noteikumi, kuri izklāstīti šajā rokasgrāmatā, piemērojami
tieši Cukura sektoram papildu vispārīgajiem noteikumiem.
Ja eksportētājam/importētājam ir šaubas vai jautājumi par
noteikumu piemērošanu, informāciju var iegūt LAD Tirgus
kopējās organizācijas departaments vai LAD mājas lapā:
www.lad.gov.lv .

Rokasgrāmata sastāv no 3 daļām:

I daļa ”Licencēšana”

II daļa ”Eksporta kompensācijas”

III daļa “Licencēšana konkursu un kvotu
gadījumos”
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Kontaktinformācija:

Tālr: 67027847
67027247 (par licencēm)
67027856 (par kompenācijām)
e-mail: tmd@lad.gov.lv

Rokasgrāmatā lietotie saīsinājumi
KTO – Kopējā tirdzniecības organizācija
TKOD – Tirgus kopējās organizācijas departaments
LAD – Lauku atbalsta dienests
UR – Uzņēmumu reģistrs

01/10/2008
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I
Licencēšana
1.1 Cukura sektora produkti
CN kods

Apraksts

ES regulas

a) 1212 91

Cukurbietes

1212 99 20
b) 1701

Cukurniedres
Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā
veidā

Vienotās TKO
regulas 1234/2007
1. pants
(I pielikums III
daļa) ietvertie
produkti)

c) 1702 20

Kļavu cukurs un kļavu sīrups

1702 60 95 un
1702 90 99

Pārējie cukura veidi cietā stāvoklī un cukura sīrupi bez
aromātiskām un krāsojošām piedevām, izņemot laktozi, glikozi,
maltodekstrīnu un izoglikozi

1702 90 60

Mākslīgais medus, kas ir sajaukts ar dabisko medu vai nav ar to
sajaukts

1702 90 71

Grauzdēts cukurs, kas sausā veidā pēc svara satur 50 % vai vairāk
procentu glikozes

2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi, izņemot izoglikozi,
laktozi, glikozi un maltodekstrīna sīrupu

d) 1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30

Izoglikoze

e) 1702 60 80
1702 90 80

Inulīna sīrups

f) 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

g) 2106 90 30

Aromatizēti vai iekrāsoti izoglikozes sīrupi:

h) 2303 20

Biešu mīkstums, cukurniedru rauši un pārējie cukura rūpniecības
atlikumi

Cukura nozarei tirdzniecības gads sākas 1. oktobrī un beidzas nākamā gada
30. septembrī

01/10/2008
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1.2 Cukura produktu licencēšana , izņemot konkursus un kvotas
ES regulas
Eksporta un importa licences (kopēji noteikumi)
Neskarot gadījumus, kad importa un eksporta licences pieprasa

1234/2007 130.,
saskaņā ar šo regulu, komisija var noteikt, ka importa un eksporta 131., 161. pants
licences vajadzīgas viena vai vairāku cukura produktu importam
/eksportam no / uz Kopienas

Importa un eksporta licences ir spēkā visā Kopienā.
Licences izsniegšana ir atkarīga no nodrošinājuma iemaksas, kas
garantē, ka produkti tiks izvesti/ievesti noteiktajā termiņā, ja citi
noteikumi nenosaka citus nosacījumus.

Parastais imports
Parastā importa gadījumā cukura sektora produktiem licences nav
vajadzīgas. Taču Komisija var noteikt licences nepieciešamību,
ņemot vērā tirgus pārvaldības situāciju.

Eksporta licences

Eksporta licence ir obligāta (ar un bez kompensācijas):
b) 1701 *,
c) 1702 60 95 un 1702 90 95*, 2106 90 59.
Eksporta licence ir obligāta (ar kompensāciju):
b) 1701,
c) 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 99, 1702 90 60, 1702 90 71,
2106 90 59,

376/2008 1. panta
2.b (II pielikuma II
daļa C iedaļa)
1234/2007,

162. panta
1.punkts a (iii)
951/2006
4 a. panta
1.punkts

d) 1702 30 10, 1702 40 10 * 1702 60 10 *, 1702 90 30 *,
g) 2106 90 30

01/10/2008
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Piezīmes:
1.

Cukura

produktiem

no

26.09.2008

kompensācijas

nepiešķir (947/2008, 948/2008).
2..

ietverti arī produkti, kas izmantoti augļu un dārzeņu
pārstrādes produktos (951/2006 4 a pants).

Maksimālais daudzums par kuriem eksporta licences nav
vajadzīgas ar iepriekš noteiktu kompensāciju vai bez tās- 2000 kg.
Nodrošinājuma likme par katriem 100 kilogramiem neto svara ir:
— EUR 11,00 produktiem ar KN kodu 1701,
— EUR 4,20 produktiem ar KN kodu 1702 60 95, 1702 90 95 un

951/2006 6.pants
2a

2106 90 59.
Attiecībā uz dažiem cukura produktiem, kurus izmanto augļu
un dārzeņu pārstrādes produktos eksporta licences pieteikuma un
licences 20.ailā norāda: “Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos
produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr.318/2006 VIII pielikumā”.
Ja cukurs, izoglikoze un inulīna sīrups ir brīvā apgrozījumā
Kopienas tirgū un netiek uzskatīti par “ārpuskvotu” produkciju,
tos eksportē bez kompensācijas, un atbilstoši konkrētajam

951/2006 6.pants

produktam licences pieteikuma un licences 20. iedaļā jābūt
attiecīgi šādai norādei:
“[Cukurs] vai [Izoglikoze] vai [Inulīna sīrups], kas nav uzskatāms
par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”
Eksporta licenču derīgums:

376/2008 1. panta
2.b (II pielikuma II
daļa C iedaļa)
1234/2007,

- licences par b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kuru
daudzums pārsniedz 10 tonnas, ir spēkā no licences faktiskās
izsniegšanas dienas līdz trešā mēneša beigām (1+3 mēneši);

951/2006 4.pants

- licences par b) un c) apakšpunktā minētajiem daudzumiem, kuru
daudzums nepārsniedz 10 tonnas, ir spēkā no pieteikuma
iesniegšanas dienas līdz trešā mēneša beigām(1+3 mēneši);
Ja tas ir cukurs , kas izmantots augļu un dārzeņu pārstrādātos
produktos, derīguma termiņš – (1+3) mēneši.

01/10/2008
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Eksporta licences pieteikums un izsniegšana
Par cukuru, uz ko attiecas KN kods 1701 (nepiemēro lielkristālu
cukuram, aromatizētajam vai iekrāsotajam cukuram), daudzumos,
kas pārsniedz 10 tonnas :
 eksporta licences izsniedz

951/2006
11. pants

piektajā darba dienā pēc

pieteikuma iesniegšanas dienas (ja Komisija tajā pašā laikā
neveic īpašus pasākumus, kas minēti regulas 9.panta 1.
punktā)
Pārējos gadījumos eksporta licences izsniedz pieteikuma iesniegšanas
dienā.

Ja licences pieteikums produktiem, ir par apjomiem, kas

951/2006
11.pants,
2.punkts

nepārsniedz 10 tonnu, tad attiecīgā persona nedrīkst iesniegt
vairāk nekā vienu šādu pieteikumu vienā un tajā pašā dienā un
vienā un tajā pašā kompetentajā iestādē, un ne vairāk kā vienu
licenci var izmantot par tādu apjomu eksportu, kas nepārsniedz 10
tonnas.

Vispārīgie noteikumi importa un eksporta licences saņemšanai
aprakstīti “Rokasgrāmatā – 00”.

01/10/2008
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II
Eksporta kompensācijas
Pamatojoties uz Komisijas Regulu (EK) Nr.947/2008 un Komisijas
Regulu (EK) Nr.948/2008 (2008.gada 25.septembris) tiek apturēta
eksporta kompensāciju piešķiršana par nepārstrādātu balto cukuru,
jēlcukuru un sīrupiem ar 26.09.2008.

01/10/2008
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III
Cukura produktu licencēšana kvotu gadījumos
3.1. Imports tarifa kvotu gadījumos
Ievešanas atļaujas
Ievedot piemēro Regulu (EK) Nr.376/2008 un Regulu (EK) 1301/2006, 891/2009
4. pants

ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

1. Tarifu kvotas atver ik gadu periodam no 1.oktobra līdz 891/2009
30.septembrim. Tarifu kvotas periodu iedala apakšperiodos viena

3. pants

mēneša garumā. Apakšperiodam noteiktie daudzumi ir šādi:
-100% pirmajam apakšperiodam;
-0% pārējiem apakšperiodiem.
.Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz

LAD katra apakšperioda

pirmajās septiņās dienās, līdz pieejamie daudzumi ir izsmelti.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atļaujas pieteikumu tās dalībvalsts
kompetentajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā PVN maksātājs.
2. Importa licences pieteikumā un importa licencē iekļauj šādas
norādes:
a)

8.ailē – izcelsmes valsts;

b)

16.ailē - vienots astoņciparu kods;

c)

20.ailē ir viena no šādām norādēm: “rafinējamais

cukurs” vai “cukurs, kas nav paredzēts rafinēšanai”.
3. Ievešanas atļaujas pieteikumiem pievieno:
a) pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis drošības naudu
EUR 20 par tonnu cukura attiecībā uz daudzumu, kas norādīts atļaujas
17. ailē;
4. Atļaujas izsniedz no 23.datuma un vēlākais līdz pieteikumu
iesniegšanas mēneša beigām.
Licences ir derīgas līdz trešā mēneša beigām, kas seko mēnesim kurā
tās izdotas, bet ne ilgāk kā 30.septembrim, izņemot licences attiecībā uz
īpašo importa cukuru un rūpniecisko importa cukuru, kuras ir derīgas

01/10/2008
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līdz tā tirdzniecības gada beigām, par kuru tās izdotas
3.1.1. “CXL koncesiju cukurs”
“CXL koncesiju cukurs” ir cukurs, kas minēts Regulas (EK) Nr.
1095/96 1.panta 1.punktā un kas norādīts Rokasgrāmatas 4.pielikumā.
1. Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:
a) 8. ailē: izcelsmes valsts CXL koncesiju cukuram ar kārtas 891/2009
6.pants

numuriem 09.4317, 09.4318, 09.4319 un 09.4321 “jā “atzīmē ar
krustiņu. Minētā licence uzliek pienākumu importēt no
norādītās valsts
b) 17. un 18. ailē: cukura daudzums, kas izteikts ar baltā cukura
ekvivalentu ;
c) 20. ailē: vai nu “rafinēšanai paredzēts cukurs” vai “cukurs, kas nav
paredzēts rafinēšanai”, un CXL koncesiju cukurs, kas importēts
saskaņā ar Regulu (EK) Nr.891/2009. Kārtas Nr.(kārtas numurs
ierakstāms saskaņā ar 4.pielikumu)
1. CXL koncesiju cukuram ar kārtas numuriem 09.4317, 09.4318, 891/2009
7.pants

09.4319 un 09.4320 importa licenču pieteikumiem jāpievieno
pieteikuma iesniedzēja apliecinājums par apņemšanos rafinēt
attiecīgos cukura daudzumus, pirms beidzas trešais mēnesis, kas
seko mēnesim, kurā beidzas attiecīgās importa licences
derīguma termiņš.
3. CXL koncesiju cukuram ar kārtas numuriem 09.4317, 09.4318,
09.4319 un 09.4321 licenču pieteikumiem pievieno attiecīgās trešās
valsts kompetentās iestādes izdotas eksporta licences oriģinālu, importa
RG- 05

licenču pieteikumos norādītais daudzums nedrīkst pārsniegt eksporta 3. pielikums
licencēs norādīto daudzumu.

01/10/2008
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3.2.3. Balkānu cukurs
1. Katram tirdzniecības gadam cukura produktu ar KN kodu 1701 un
1702 ievedumiem atver tarifa kvotu 380 000 tonnu apmērā , to izsakot 891/2009
2. pants
kā Balkānu cukuru ar nulles muitas nodokli.
Šos daudzums pa izcelsmes valstīm sadala šādi:
– Albānija 1 000 tonnas,
– Bosnija un Hercegovina 12 000 tonnas,
– Serbija un Kosova 180 000 tonnas,
– Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 7000 tonnas,
–Horvātija 180 000 tonnas.
2. Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:
a) 8. ailē: izcelsmes valsts (viena no valstīm, kas minētas 5pielikumā) 891/2009
atzīmē [jā];
b) 17. un 18. ailē: daudzums, kas izteikts ar tel quel svaru un kas

6. pants
RG- 05
3. pielikums

nepārsniedz sākotnējo 4.pielikumā minēto;
c) 20. ailē: “rafinēšanai paredzēts cukurs” vai “cukurs, kas nav
paredzēts rafinēšanai” , un “Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana,
Balkānu cukurs. Kārtas Nr. [kārtas numurs ierakstāms saskaņā ar
4.pielikumu].
3. Ievešanas atļaujas pieteikumam par Balkānu cukuru pievieno
izvešanas

atļaujas

oriģinālu,

ko

izsniegušas

muitas

teritoriju
891/2009

kompetentās iestādes, kas atbilst regulas II pielikumā sniegtajam 7. pants
paraugam, un kas attiecas uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts atļaujas
pieteikumā.

3.2.4. Īpaša un rūpnieciska ieveduma cukurs
Katram tirdzniecības gadam vai tā daļai Komisija nosaka īpaša
un/vai rūpnieciska cukura ieveduma daudzumus, kuru ievedmuitas
nodokli vai tā daļu atcels.
1.

Tarifu

kvotas

atvēršanu

īpašajam

importa

cukuram

un

rūpnieciskajam importa cukuram, tarifu kvotas periodu un to

891/2009

produktu daudzumus, kuriem pilnībā vai daļēji aptur importa nodokļa 11.pants
piemērošanu, nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195.

01/10/2008

12

RG – 05 Cukurs

pantā minēto procedūru
2.Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, pieteikumus 891/2009
12. pants
rūpnieciska ieveduma cukura ievešanas atļaujām var iesniegt tikai
pārstrādātāji Regulas (EK) Nr.967/2006 2. panta d) punkta izpratnē.
3. Importa licences, kas izdotas attiecībā uz rūpniecisko importa
cukuru ar KN kodiem 1701 99 10 vai 1701 99 90, var tikt izmantotas,
lai importētu produktus ar KN kodiem 1701 11 90, 1701 12 90, 1701
91 00, 1701 99 10 vai 1701 99 90.
Rūpniecisko importa cukuru izmanto, lai ražotu Regulas (EK) Nr. 891/2009
967/2006 pielikumā minētos produktus. Rūpnieciskajam importa

13. pants

cukuram piemēro Regulas (EK) Nr. 967/2006 11., 12. un 13. pantu.
Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:
a) 8. ailē: izcelsmes valsts vai valstis;

RG- 05
3. pielikums

b) 17. un 18. ailē: daudzums, kas izteikts ar tel quel svaru un kas
nepārsniedz sākotnējo paredzēto daudzumu;
c) 20. ailē:
i) tirdzniecības gads, uz kuru tie attiecas;
ii) vismaz viens no ierakstiem, kas minēti:
— Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, īpašais importa cukurs.
Kārtas Nr. 09.4380.
—

Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, rūpnieciska importa

cukurs. Kārtas Nr. 09.4390.

3.2.5. Cukura un cukura un kakao maisījumu imports, kam ir
ĀKK/AZT vai EK/ AZT kumulatīva izcelsme
KN 17. nodaļas produktiem piemēro muitas nodokļa nulles likmi, ja tie 1498/2007
iekļauti produktu sastāvā ar KN kodu 1806 10 30 un 1806 10 90 un

1.pants

kam ir ĀKK/AZT vai EK/ AZT kumulatīva izcelsme.

01/10/2008
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Pieteikumu iesniegšana
1. Pieteikumus atļaujas saņemšanai vai iesniegt katru gadu šādu
mēnešu pirmo septiņu dienu laikā: janvāris, aprīlis, jūlijs un oktobris.
Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu

1498/2007
6.pants

mēnesī, kad atļaujas pieteikumus pieņem. Ja kādā mēnesī pieteikuma
iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, visus tā iesniedzēja
pieteikumus, kas iesniegti attiecīgā mēneša laikā, noraida, un visu
drošības naudu, kas samaksāta pieteikuma iesniegšanas dienā, pārņem
attiecīgā dalībvalsts.
2. Pieteikumā ievešanas atļaujas saņemšanai norādītais
daudzums ir ne mazāks par 25 tonnām.

1498/2007
3.pants

3. Ievešanas atļauju pieteikumiem pievieno šādus dokumentus:
a) izvešanas atļauju, ko izdevušas AZT iestādes saskaņā ar parauga
veidlapu I pielikumā, un ko izdevušas iestādes, kuras atbild par EUR 1
apliecību izdošanu,
b) pierādījumu, ka attiecīgā persona ir iemaksājusi drošības naudu
12EUR par 100 kg (līdz pieprasīšanas dienas plkst.14.00).
Pieteikuma forma
Pieteikumā un licencē norāda:
a) 7. ailē - AZT no kuras ieved, vārdu "jā" atzīmējot ar krustiņu;

1498/2007
4.pants

b) 8. ailē - izcelsmes AZT, vārdu "jā" atzīmējot ar krustiņu. Importa
licences ir derīgas tikai produktiem, kuru izcelsme tajā AZT, kas
norādīta minētajā ailē.

1498/2007

c) 20.ailē ir jābūt ierakstiem:“Atbrīvots no importa nodokļa ( Lēmuma 6.panta 2. punkts
2001/822/ EK 35. pants, sērijas Nr. 09.4652)”
Nodrošinājums
EUR 12 par 100 kilogramiem.

1498/2007
3.panta 2.b

Licences izsniegšana
Licences izsniedz sākot no 25.datuma, bet ne vēļāk kā 30.datumā
mēnesī, kad pieņem atļaujas pieteikumus.

01/10/2008
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Brīvā apgrozībā laistais daudzums nedrīkst pārsniegt importa licences
17. un 18. iedaļā norādīto daudzumu. Licences 19. ailē ieraksta skaitli
"0".
.
Derīguma termiņš
Importa licences ir derīgas no to faktiskās izdošanas dienas līdz
izdošanas gada 31. decembrim.

01/10/2008
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IV
Cukura imports no trešām valstīm, kura izcelsme ir vismazāk attīstītās
valstis un valstis, kas nav vismazāk attīstītas, ar samazinātajiem muitas
nodokļiem
Attiecās uz tādu tarifa pozīcijas 1701 ražojumu ievedumiem, importam
no trešām valstīm, kas ir vismazāk attīstītās valstis (LDC), kuras
uzskaitītas Regulas(EK) Nr. 732/2008 I pielikumā, neatkarīgi no tā vai 828/2009
minētās valstis pieder pie Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 1.panta 2.punkts
okeāna valstīm(ĀKK valstis) vai ne, nepiemēro nodokli un kvotas un
piešķir tādus atsauces numurus, kā norādīts 6.pielikumā
Importu no ĀKK valstīm, kas nav vismazāk attīstītās valstis (valstis,
kas nav LDC), kuras uzskaitītas Regulas(EK) Nr. 732/2008 I pielikumā
, ar nodokli neapliek, piemērojot pagaidu aizsardzības mehānismu.
Importam tiek piešķirts atsauces numurs, kas norādīts 7.pielikumā.
KMT nodokļa un papildu muitas nodokļu daļa ir 0%.
Atsauces numurus piemēro daudzumiem neierobežotā apjomā.

Šīs regulas 1. pantā minētajiem ievedumiem ir vajadzīga ievešanas 828/2009
3.pants
atļauja, kura izsniegta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 376/2008, un attiecas
uz valstīm, kas uzskaitītas Regulā (EK) Nr. 1528/2007 un (EK) Nr.
732/2008.
Pieteikumi
1.Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz

LAD katru nedēļu, no

pirmdienas līdz piektdienai, sākot no septembra otrās pirmdienas pirms
tā tirdzniecības gada sākuma, kuram tās pieprasītas.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atļaujas pieteikumu tās dalībvalsts
kompetentajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā PVN maksātājs.
2. Ievešanas atļaujas pieteikumā ir šādas norādes:
8. ailē: izcelsmes valsts vai valstis (viena no 6. un 7.pielikumā 828/2009
4.pants
uzrādītajām valstīm)vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu;
16.ailē vienots astoņciparu KN kods,

01/10/2008
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17. un 18. ailē – cukura daudzums , kas izteikts baltā cukura
ekvivalentā;
20. ailē: “ŗafinēšanai paredzēts cukurs” vai “cukurs, kas nav paredzēts
rafinēšanai”, un Regulas (EK)828/2009 piemērošana, EBA/EPA un
atsauces numurs saskaņā ar 6. un 7.pielikumu un tirdzniecības gads uz
kuru tā attiecas,
24. ailē Muitas nodoklis ar “0”likmi- Regula (EK) Nr.828/2009

828/2009
4.pants

3. Ievešanas atļaujas pieteikumiem pievieno:
3.1. pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis drošības
naudu EUR 20 par tonnu cukura attiecībā uz daudzumu, kas norādīts
atļaujas 17. ailē;
3.2. eksporta atļaujas, ko izsniegušas eksportētājvalsts kompetentās
iestādes un kas atbilst 828/2009 3.pielikumā sniegtajam paraugam,
attiecībā uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts atļaujas pieteikumā. Šo
izvešanas atļauju var aizstāt ar eksportētājvalsts kompetento iestāžu
izdotu apstiprinātu izcelsmes apliecību.
3.3 attiecībā uz 2010/2011 un 2011/2012 tirdzniecības gadu ir jāiesniedz
apliecinājums par apņemšanos iepirkt cukuru par cenu, kas nav zemāka par
90% no salīdzināmās cenas (CIF), kā arī ar darījumu saistītu saistošu
dokumentu, ko parakstījis gan pircējs, gan piegādātājs.

828/2009
6pants

Licences izsniegšana
Atļaujas izdod katras nedēļas ceturtdienā vai piektdienā par pieteikumiem,
kas iesniegti iepriekšējā nedēļā.

Ievešanas atļaujas ir derīgas no to izdošanas dienas un ir spēkā līdz
dienai, kad beidzas trešais mēnesis pēc to derīguma termiņa sākuma
datuma, bet ne ilgāk kā līdz tā tirdzniecības gada 30.septembrim, par
kuru tās izdotas.
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Pielikumi
1.Valstis uz kurām attiecas “ĀKK / Indijas “ cukurs.
2.Cukurs un cukura produkti, kam var tikt piešķirta eksporta
kompensācija.
3. Cukura importa sēriju numuri.

4. CXL koncesiju cukurs
5.Balkānu cukurs
6. Vismazāk attīstītās valstis
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Valstis uz kurām attiecas “ĀKK / Indijas “ cukurs

1. pielikums

Barbadosa
Beliza

318/2006

Kotdivuāra

2.panta (12)

Kongo Republika
Fidži
Gajāna
Indija
Jamaika
Kenija
Madagaskara
Malāvija
Maurīcija
Mozambika
Sentkitsa-Nevisa – Angvilla
Surinama
Svazilenda
Tanzānija
Trinidāda un Tobāgo
Uganda
Zambija
Zimbabve

01/10/2008
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2. pielikums Cukurs un cukura produkti, kam var tikt piešķirta eksporta kompensācija
Lauksaimniecības produktu nomenklatūra eksporta kompensācijām regula Nr.

1298/2009

Baltais cukurs un jēlcukurs bez turpmākas apstrādes*

Preču apraksts

KN kods
ex 1701

ex 1701 11
ex 1701 11 90

ex 1701 12
ex 1701 12 90

1701 91 00
ex 1701 99
1701 99 10

ex 1701 99 90

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā
stāvoklī:
- jēlcukurs bez aromātisku vai krāsojošu vielu piedevām:
- - cukurniedru cukurs:
- - - citāds:
- - - - saldumu cukurs
- - - - citi jēlcukuri:
- - - - - tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg
produkta
- - cukurbiešu cukurs:
- - - citi:
- - - - saldumu cukurs
- - - - citi jēlcukuri:
- - - - - tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg
produkta
- citi:
- - ar aromātisku vai krāsojošu vielu piedevu
- - citi:
- - - baltais cukurs:
- - - - saldumu cukurs
- - - - cits:
- - - - - kopējais daudzums ne vairāk kā 10 tonnas
- - - - - cits
- - - cits:
- - - - ar citu vielu piedevām, izņemot aromātisku vai krāsojošu
vielu piedevas

Produkta kods

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910

1701 12 90 9100
1701 12 90 9910

1701 91 00 9000

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

Sīrupi un citi cukura produkti*
Preču apraksts

KN kods
ex 1702

ex 1702 40
ex 1702 40 10
1702 60
1702 60 10
ex 1702 60 80

Citi cukuri cietā stāvoklī, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi,
glikozi un fruktozi; cukura sīrupi bez aromātisku un krāsojošu vielu
piedevām; mākslīgais medus, arī sajaukts ar dabīgo medu; karamele
(grauzdēts cukurs):
- glikoze un glikozes sīrups, kas sausnā satur vismaz 20 svara %,
bet mazāk nekā 50 svara % fruktozes, izņemot invertcukuru:
- - izoglikoze:
- - - kas sausnā satur 41 svara % vai vairāk fruktozes
- cita fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausnā satur vairāk nekā 50
svara % fruktozes, izņemot invertcukuru:
- - izoglikoze
- - inulīna sīrups, kas iegūts tieši ar inulīna vai oligofruktozes
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1702 40 10 9100

1702 60 10 9000
1702 60 80 9100
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Preču apraksts

KN kods
1702 60 95
ex 1702 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
ex 1702 90 99
2106
ex 2106 90
2106 90 30
2106 90 59

hidrolīzi, kas sausnā satur vismaz 80 % fruktozes
- - citi
- citi, ieskaitot invertcukuru un citus cukura un cukura sīrupa
maisījumus, kas sausnā satur vismaz 50 svara % fruktozes:
- - izoglikoze
- - mākslīgais medus, samaisīts vai nesamaisīts ar dabīgo medu
- - karamele:
- - - kas sausnā satur 50 svara % vai vairāk saharozes
- - citi:
- - - citi, izņemot sorbozi
Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:
- citi:
- - cukura sīrupi ar garšas vai krāsas piedevām:
- - - izoglikozes sīrups
- - - citi:
- - - - citi

Produkta kods
1702 60 95 9000

1702 90 30 9000
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

2106 90 30 9000
2106 90 59 9000

Pārstrādāti augļi un dārzeņi, kuriem eksporta kompensācija var tikt pieprasīta par pievienoto cukuru.

KN kods
ex 0811
ex 1302 20
ex 2001

2002
2003
ex 2004

ex 2005

Raksturojums
Saldēti augļi un rieksti, nevārīti vai vārīti ūdenī , vai tvaicēti, saldēti, ar cukura vai citu
saldinātāju piedevu
Pektīni un pektināti
Etiķī un etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un pārējās augu
ēdamās daļas, izņemot:
 Capsicum ģints augļus, kas nav paprika vai Jamaikas pipari, kas minēti
apakšpozīcijā 2001 90 20
 Saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata) no 2001 90 30 apakšpozīcijas
 Batātes, saldos kartupeļus un līdzīgas pārtikas augļu daļas, kas satur 5% vai
vairāk cietes no 2001 90 40 apakšpozīcijas
 Palmu galotņu pumpurus, kas minēti apakšpozīcijā 2001 90 60
 Olīvas no 2001 90 65 apakšpozīcijas
 vīnogulāju lapas, apiņu dzinumus un citas līdzīgas augu ēdamās daļas, kas
ietilpst ex 2001 90 96 apakšpozīcijā
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. preču
pozīcijā minētos, saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata) no ex 2004 90 10
apakšpozīcijas, olīvas no 2004 90 30 apakšpozīcijas un kartupeļus, kas sagatavoti vai
konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā, no 2004 10 91 apakšpozīcijas
Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, kas nav
produkti Nr.2006, izņemot olīvas no 2005 70 apakšpozīcijas, saldo kukurūzu (Zea
mays var. saccharata) no 2005 80 00 apakšpozīcijas, Capsicum ģints augļi, kas nav
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2006 00

2007

ex 2008

ex 2009

paprika vai Jamaikas pipari no 2005 99 10 apakšpozīcijas un kartupeļus, kuri
sagatavoti vai konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu formā, no 2005 20 10
apakšpozīcijas
Augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas,
iecukurotas vai glazētas), izņemot cukurā konservētus banānus, kas ietilpst ex 2006 00
38 un ex 2006 00 99 apakšpozīcijā
Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas,
termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevu, izņemot:
 Homogenizētus banānu izstrādājumus no ex 2007 10 apakšpozīcijas
 Banānu džemus, želejas, marmelādes, biezeņus vai pastas no ex 2007 99 39, ex
2007 99 58 un ex 2007 99 98 apakšpozīcijas
Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, pagatavotas vai konservētas ar citu
paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, kas citur nav
minētas, izņemot:
 Zemes riekstu sviestu, kas minēts apakšpozīcijā 2008 11 10
 Palmu galotņu pumpurus, kas minēti apakšpozīcijā 2008 91 00
 Kukurūzu, kas minēta apakšpozīcijā 2008 99 85
 Batātes, saldie kartupeļi un līdzīgas uzturā lietojamas augu daļas, kas satur 5%
vai vairāk cietes no 2008 99 91 apakšpozīcijas
 Vīnogulāju lapas, apiņu dzinumus un citas līdzīgas augu ēdamās daļas, kas
ietilpst ex 2008 99 99 apakšpozīcijā
 citādi sagatavotus vai konservētus banānu maisījumus no ex 2008 92 59, ex
2008 92 78, ex 2008 92 93 un ex 2008 92 98 apakšpozīcijas
 citādi sagatavotus vai konservētus banānus no ex 2008 99 49, ex 2008 99 68 un
ex 2008 99 99 apakšpozīcijām
Augļu sulas (izņemot vīnogu sulu un nenorūgušu vīnogu vīnu (misu) no 2009 60
apakšpozīcijas) un banānu sulu, kas minēta apakšpozīcijā 2009 80) un dārzeņu sulas,
neraudzētas un bez spirta piedevas, ar vai bez cukura piedevas vai citām
saldinātājvielām.

* Likmju regulā jāseko līdzi, kuriem KN kodiem noteikta eksporta kompensācijas
likme un kam pienākas eksporta kompensācija.
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Trešās valstis

3.pielikums
ĀKK

un

Indijas

Sērijas Nr.

cukura

sērijas numuri
950/2006
1.pielikums

Barbadosa
Beliza
Kotdivuāra
Kongo Republika
Fidži
Gajāna
Indija
Jamaika
Kenija
Madagaskara
Malāvija
Maurīcija
Mozambika
Sentkitsa un Nevisa — Angvilla
Surinama
Svazilenda
Tanzānija
Trinidāda un Tobago
Uganda
Zambija
Zimbabve

09.4331
09.4332
09.4333
09.4334
09.4335
09.4336
09.4337
09.4338
09.4339
09.4340
09.4341
09.4342
09.4343
09.4344
09.4345
09.4346
09.4347
09.4348
09.4349
09.4350
09.4351

Papildu cukura sērijas numuri
Indija
Valstis, kas parakstījušas ĀKK
Protokolu

09.4315
09.4316

CXL koncesiju cukura sērijas numuri
Austrālija
09.4317
Brazīlija
09.4318
Kuba
09.4319
Citas trešās valstis
09.4320
Balkānu cukura sērijas numuri
Albānija
Bosnija un Hercegovina
Serbija un Kosova
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republika
Horvātija

01/10/2008

09.4324
09.4325
09.4326
09.4327
09.4328
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Īpaša un rūpnieciska ieveduma cukura sērijas
numuri
Īpašais
Rūpnieciskais

09.4380
09.4390

Papildu EPA cukura sēriju numuri
Komoru salas, Madagaskara,
09.4431
Maurīcija, Seišelu salas, Zimbabve
Burundi, Kenija, Ruanda, Tanzānija,
09.4432
Uganda
Svazilenda
09.4433
Mozambika
Antigva un Barbuda, Bahamu salas,
Barbadosa, Beliza, Dominika,
Dominikānas Republika, Grenāda,
Gajāna, Haiti, Jamaika, Sentkristofera
un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un
Grenadīnas, Surinama, Trinidāda un
Tobāgo
Dominikānas Republika
Fidži, Papua-Jaungvineja

09.4436
09.4437

CXL koncesiju cukurs

4pielikums
Trešā valsts

Kārtas numurs

KN kods

Austrālija
Brazīlija
Kuba
Jebkura cita
trešā valsts
Indija

09.4317
09.4318
09.4319
09.4320
09.4321
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09.4434
09.4435

1701 11 10
1701 11 10
1701 11 10
1701 11 10

Daudzumi
(tonnas)
9 925
334 054
68 969
253 977

Kvotas likme
(EUR/tonna)
98
98
98
98

1701

10 000

0
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Balkānu cukurs

5.pielikums
Trešā valsts vai
muitas teritorija
Albānija
Bosnija un
Hercegovina
Serbija vai
Kosova ( 1 )
Bijusī
Dienvidslāvijas
Maķedonijas
Republika
Horvātija

Kārtas
numurs
09.4324
09.4325

KN kods
1701 un 1702
1701 un 1702

Daudzumi
(tonnas)
1 000
12 000

Kvotas likme
(EUR/tonna)
0
0

09.4326

1701 un 1702

180 000

0

09.4327

1701 un 1702

7 000

0

09.4328

1701 un 1702

180 000

0

6.pielikums
Grupas apzīmējums
Ne-ĀKK–LDC

ĀKK–LDC

01/10/2008

Vismazāk attīstītās valstis
Trešās valstis
Bangladeša
Kambodža
Laosa
Nepāla
Benina
Kongo Demokrātiskā Republika
Etiopija
Madagaskara
Malāvija
Mozambika
Senegāla
Sjerraleone
Sudāna
Tanzānija
Togo
Zambija

Atsauces numurs
09.4221

09.4231
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7.pielikums
Reģions

Centrālāfrika –
ne-LDC
Rietumāfrika –
ne-LDC
Dienvidāfrikas
Attīstības
kopiena – neLDC
Austrumāfrikas
Kopiena – neLDC
Austrumāfrikas
un
Dienvidāfrikas
valstu grupa
(ESA) – neLDC
Klusā okeāna
valstis – neLDC
Cariforum –
ne-LDC
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Trešās
valstis

Valstis, kas nav vismazāk
attīstītās valstis
Atsauces Reģionālais Reģionālais Reģionālais
numurs
aizsardzības aizsardzības aizsardzības
slieksnis
slieksnis
slieksnis
2009/2010
2010/2011
2011/2012
(tonnas
(tonnas
2012/2013
baltā cukura baltā
2013/2014
ekvivalentā) cukura
2014/2015
ekvivalentā) (tonnas
baltā
cukura
ekvivalentā)
09.4241 10 186,1
10 186,1
10 186,1

Kotdivuāra

09.4242

10 186,1

10 186,1

10 186,1

Svazilenda

09.4243

166 081,2

174 631,9

192 954,5

Kenija

09.4244

12 907,9

13 572,4

14 996,5

Maurīcija
Zimbabve

09.4245

544 711,6

572 755,9

632 850,9

Fidži

09.4246

181 570,5

190 918,6

210 950,3

Barbadosa
09.4247
Beliza
Dominikānas
Republika
Gajāna
Jamaika
Trinidāda un
Tobāgo

454 356,6

477 749,0

527 875,6
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