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PIELIKUMS
I DAĻA
PIENĀKUMS UZRĀDĪT LICENCI IMPORTAM

Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu saraksts
A.

Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

1006 20

Lobīti rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā mi
nēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000 kg

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti, tostarp pro
dukti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta
c) apakšpunktā

1 000 kg

1006 40 00

Šķeltie rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā mi
nēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000 kg

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

B.

Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

1701

Visi produkti, ko importē ar preferenču nosacījumiem, izņemot tarifa
kvotas (2), (3)

(—)

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.
(3) Izņemot Moldovas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 99 10 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija
Lēmumu 2014/492/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp
Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras
puses (OV L 260, 30.8.2014., 1. lpp.), un Gruzijas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 saskaņā ar Pado
mes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/494/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu
Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gru
ziju, no otras puses (OV L 261, 30.8.2014., 1. lpp.).
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

C.

Sēklas (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta e) apakšpunkts un I pielikuma V daļa)

KN kods

ex 1207 99 20

Apraksts

Kaņepju šķirņu sēklas, sējai

Nodrošinājums

Neto daudzums (1)

(2)

(—)

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Nav nepieciešams nodrošinājums.
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.
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Lini un kaņepes (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta h) apakšpunkts un I pielikuma VIII daļa)

KN kods

5302 10 00

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (1)

(2)

(—)

Neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Nav nepieciešams nodrošinājums.
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

E.

Augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta i) apakšpunkts un I pielikuma IX daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

0703 20 00

Svaigi vai atdzesēti ķiploki, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa
kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (2)

(—)

ex 0703 90 00

Citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti, tostarp produkti, ko importē
saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (2)

(—)

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

F.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta j) apakšpunkts un I pielikuma
X daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

ex 0710 80 95

Saldēti ķiploki (2) un Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai ap
strādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tostarp produkti, ko importē saskaņā
ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3)

(—)

ex 0710 90 00

Saldētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (2) un/vai Allium ampelopra
sum termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tos
tarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta
1. punkta c) apakšpunktā (3)

(—)

ex 0711 90 80

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti ķiploki (2) un Allium ampeloprasum (pie
mēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķī
dumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, tostarp produkti, ko importē sa
skaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3)

(—)

ex 0711 90 90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (2)
un/vai Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā,
sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai,
tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta
1. punkta c) apakšpunktā (3)

(—)
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KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (2) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi,
kuros ir ķiploki (2) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti gabaliņos
vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, tostarp pro
dukti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta
c) apakšpunktā (3)

(—)

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Arī produkti, kuru aprakstā vārds “ķiploks” ir tikai daļa. Šādi nosaukumi, piemēram, ir “lielie ķiploki”, “viendaivas ķiploki” vai
“lielgalvu ķiploki” u. c.
(3) Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

G.

Citi produkti (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta x) apakšpunkts un I pielikuma XXIV daļas 1. iedaļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (1)

1207 99 91

Kaņepju sēklas, izņemot sējai pare
dzētās

(2)

(—)

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.
(2) Nav nepieciešams nodrošinājums.
(—) Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

H.

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta u) apakšpunkts un
I pielikuma XXI daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

ex 2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk,
iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturēts etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, iegūti no Līguma
I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80
tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības pro
duktiem

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80
tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības pro
duktiem

100 hl

(1) Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz im
portu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

