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Svarīga piezīme 

Šo dokumentu ir sagatavojusi Eiropas Komisija, un tas ir paredzēts tikai informatīviem 

nolūkiem. Tas nav juridiski saistošs. Šī informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, īpaši 

pēc Monreālas protokola vai citu atbilstošu tiesību aktu pārskatīšanas. Atbilstību spēkā 

esošajiem tiesību aktiem nodrošina un par to atbild lietotājs, un jāņem vērā, ka informācija 

šajā dokumentā var nebūt atjaunināta. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību saistībā ar šā 

dokumenta izmantošanu.  
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1. IEVADS 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām 

vielām
1
 (regula) ir ietvertas prasības par kontrolējamo vielu importu un eksportu

2
. Šajā 

dokumentā "kontrolējamās vielas" ir sauktas par "ozona slāni noārdošām vielām" jeb 

"ODSODS". 

Šajā dokumentā ir iekļauta daļa no attiecīgās kombinētās nomenklatūras (KN), 

pamatojoties uz Komisijas 2015. gada 6. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/1754, 

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas 

nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Šajā dokumentā ietvertais saraksts nav izsmeļošs. 

Dokuments ir paredzēts muitas iestādēm, kuras kontrolē ODS importu un eksportu. Tā 

mērķis ir palīdzēt muitas iestādēm identificēt preces, kuru sastāvā var būt ODS, vai ODS 

ir nepieciešamas to ekspluatācijai, un tādēļ uz tām attiecas regulas noteikumi. ODS, 

produktu un iekārtu, kuru sastāvā var būt ODS vai kuras ir atkarīgas no ODS, imports un 

eksports ir aizliegts vai tam ir jāsaņem licence.  

Šajā dokumentā apzīmējums "prece" nozīmē jebkuru preci, kas klasificēta ar KN kodu, 

neatkarīgi no tā, vai tā ir viela, produkts vai iekārta, kā definēts regulā.  

Šim dokumentam ir divas daļas: tajā ir iekļauts ODS attiecīgo KN kodu nepilnīgs 

saraksts (sk. 2. nodaļu) un aprakstīti pasākumi, kas muitas iestādēm jāveic, ja tiek 

identificēta prece, kas satur ODS (sk. 3. nodaļu). 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/ Meklēt pēc – gads: 2009, numurs:1005, veids: regula 

2 Kontrolējamās vielas ir iekļautas Regulas (EEK) Nr. 1005/2009 I pielikumā. 

http://eur-lex.europa.eu/
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2.  ODS PREČU KN KODI 

Šajā nodaļā ir ietverti to preču KN kodi, kuras ir vielas, kas noārda ozona slāni, vai kuru 

sastāvā ir ODS, vai arī ODS ir nepieciešamas to ekspluatācijai, un tādēļ uz tām attiecas 

regulas noteikumi. Šo preču imports vai eksports var tikt aizliegts vai tam ir 

nepieciešama licence.  

Šajā nodaļā ir iekļautas tabulas ar attiecīgajiem KN kodiem. Turpmāk sniegto tabulu 

pirmajā slejā norādītie skaitļi (kodi) ir preču TARIC kodi (ja tādi ir) vai preču KN kodi 

(ja nav piešķirts TARIC kods). KN (kombinētās nomenklatūras) kods ir 8-ciparu kods. 

TARIC (TARif Intégré Communautaire; Eiropas Kopienu integrētais muitas tarifs) ir 10-

ciparu kods. TARIC kodus veido, pamatojoties uz KN kodiem. 

Šajā nodaļā tabulas ir sakārtotas tādā paša secībā kā nodaļas Komisijas 2015. gada 6. 

oktobra Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2015/1754, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā 

(EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. 

Tabulu piezīmju ailē cipari kvadrātiekavās norāda uz precēm piemērojamiem 

pasākumiem, kas aprakstīti 3. nodaļā. 

2.1. 28. nodaļa. Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju 

metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie 

savienojumi 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

2845 90 10 Deitērijs un tā savienojumi;  ūdeņradis un 

tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; 

maisījumi un šķīdumi, kas satur šos 

produktus (Euratom) 

Ja prece satur ODS, tad 

[1]. Parasti attiecas uz 

deiterētām vai citādi 

radioaktīvi iezīmētām 

ozona slāni noārdošām 

vielām, kuras paredzēts 

izmantot laboratorijā. 

Pārējos gadījumos – nav 

ODS prece. 

2845 90 90 90 Izotopi, izņemot pozīcijā 2844 minētos; 

minēto izotopu neorganiskie un organiskie 

savienojumi ar noteiktu vai nenoteiktu 

ķīmisko sastāvu  

- citādi 

- - citādi 

--- citādi 

 

2.2. 29. nodaļa. Organiskie ķīmiskie savienojumi  

KN kodi (vai 

TARIC kods) 

Apraksts  Piezīmes 

2903 14 00 Tetrahlorogleklis Visas preces, kas 

klasificētas ar šiem 

kodiem, ir ODS. 

[1] 

2903 19 00 10 1,1,1-Trihloretāns (metilhloroforms) 

2903 39 11 Brommetāns (metilbromīds) 

2903 71 00 Hlordifluormetāns (HCFC-22) 

2903 72 00 Dihlortrifluoretāni (HCFC-123) 

2903 73 00 Dihlorfluoretāni (HCFC-141 un HCFC-
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141b) 

2903 74 00 Hlordifluoretāni (HCFC-142 un HCFC 142b) 

2903 75 00 Dihlorpentafluorpropāni (HCFC-225 un 

HCFC-225ca un HCFC-225cb) 

2903 76 10 Bromhlordifluormetāns (halons 1211) 

2903 76 20 Bromtrifluormetāns (halons 1301) 

2903 76 90 Dibromtetrafluoretāni (halons 2402) 

2903 77 60  Hlorfluormetāni (CFC-11, CFC-12, CFC-

113, CFC-114 un CFC-115) 

2903 77 60 10 1,1,1-Trihlortrifluoretāns (CFC-113a) 

2903 77 90 60 Hlordifluormetāns (CFC-13) 

2903 77 90 15 Pentahlorfluoretāns (CFC-111) 

2903 77 90 20 Tetrahlordifluoretāni (CFC-112) 

2903 77 90 25 Heptahlorfluorpropāni (CFC-211) 

2903 77 90 30 Heksahlordifluorpropāni (CFC-212) 

2903 77 90 35 Pentahlortrifluorpropāni (CFC-213) 

2903 77 90 40 Tetrahlortetrafluorpropāni (CFC-214) 

2903 77 90 45 Trihlorpentafluorpropāni (CFC-215) 

2903 77 90 50 Dihlorheksafluorpropāni (CFC-216) 

2903 77 90 55 Hlorheptafluorpropāni (CFC-217) 

2903 78 00 Citādi perhalogenatvasinājumi Ja dibromdifluormetāns 

(halons 1202, CAS 75-

61-6), tad [5]. 

Pārējos gadījumos – nav 

ODS prece. 

 

2903 79 30 Halogenēti tikai ar bromu un hloru, fluoru un 

hloru vai fluoru un bromu (HCFC un HBFC) 
Visas preces, kas 

klasificētas ar šiem 

kodiem, ir ODS. 

[1] 
2903 79 30 20 Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5) 

 

2.3. 30. nodaļa. Farmaceitiskie produkti 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

3004 32 00CN code Medikamenti (izņemot pozīcijās 

3002, 3005, 3006 minētos 

izstrādājumus), kas sastāv no 

ārstnieciskām vai profilaktiskām 

vajadzībām sajauktiem vai 

nesajauktiem produktiem, kuri ir 

safasēti nomērītās devās (ieskaitot 

devas ievadīšanai zem ādas) vai 

iepakoti mazumtirdzniecībai: 

- kas satur hormonus vai citus 

Ja dozētas devas inhalatoros 

(piemēram, aerosolos astmas 

ārstēšanai) ODS izmantotas kā 

propelenti, tad [4]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 
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pozīcijas 2937 produktus, bet 

nesatur antibiotikas 

-- kas satur virsnieru garozas 

(kortikosteroīdu) hormonus, to 

atvasinājumus vai struktūras 

analogus 

3004 90 00 - citādi 

 

2.4. 32. nodaļa. Miecvielu vai krāsu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; 

krāsvielas, pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas, tepes un 

pārējās mastikas; tintes 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

3208 

3209 

3210 

Krāsas un lakas  Ja prece satur ODS, tad [2]/[3]. 

Visu veidu krāsas, lakas un 

pigmentu dispersijas neūdens 

šķīdumos var saturēt ODS kā 

šķīdinātājus. Ja ODS tiek pildītas 

aerosolos, ODS var tajos tikt 

izmantotas kā propelenti. Īpašas 

ugunsizturīgas krāsas var saturēt 

halonus. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

3212 90 00 Pigmenti (ieskaitot metāla 

pulverus un pārslas), disperģēti 

neūdens vidē, ieskaitot šķidrā vai 

pastas veida pigmentus, kurus 

izmanto krāsu (emaljas) ražošanā; 

spiesta folija; pārējās krāsvielas, 

iepakotas pārdošanai 

mazumtirdzniecībā 

- citādi 

 

2.5. 34. nodaļa. Ziepes, organiskās virsmaktīvās vielas, mazgāšanas līdzekļi, 

eļļošanas līdzekļi, mākslīgi vaski, gatavi vaski, spodrināšanas vai 

tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, 

zobtehnikas vaski un izstrādājumi zobārstniecībai uz ģipša bāzes 

 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

3403 11 00 Eļļošanas līdzekļi lubrikanti 

(ieskaitot griezējinstrumentu 

eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu 

vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas 

vai pretkorozijas līdzekļus un 

veidņu eļļas, kā arī līdzekļus, kas 

izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu 

bāzes), līdzekļi, ko izmanto 

Ja prece satur ODS, tad  
[2]. ODS agrāk tika izmantotas 

ķīmiskajā tīrīšanā, bet mūsdienās 

tas ir aizliegts. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 
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tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, 

citu materiālu apstrādei ar 

taukiem vai eļļām, bet izņemot 

līdzekļus, kuros kā 

pamatkomponents ir 70 % masas 

vai vairāk naftas eļļas 

vai naftas produktu, kuri iegūti no 

bitumenminerāliem: 

- kas satur naftas eļļas vai eļļas, 

kas iegūtas no 

bitumenminerāliem: 

-- tekstilmateriālu, ādas, kažokādu 

un citu materiālu apstrādes 

līdzekļi 

 

3403 91 00 - citādi 

-- tekstilmateriālu, ādas, kažokādu 

un citu materiālu apstrādes 

līdzekļi 

 

2.6. 38. nodaļa. Jaukti ķīmiskie produkti 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

3808 91 90 Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, 

herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un 

augšanas regulatori, dezinficējošie 

līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, 

iepakojumā vai safasēti 

pārdošanai mazumtirdzniecībā vai 

preparātu un izstrādājumu veidā 

(piemēram, ar sēru apstrādātas 

lentes, daktis, sveces un 

mušpapīrs) 

- citādi 

-- insekticīdi 

--- citādi 

---- citādi 

Ja prece satur metilbromīdu, tad 

[2].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

3808 99 10 - citādi 

-- citādi 

--- rodenticīdi 

3808 99 90 - citādi 

-- citādi 

--- citādi 

---- citādi 
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3813 00 00 Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi 

un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie 

aparāti 

Ja prece satur halonu 

(galvenokārt saistībā ar 

izmantošanu lidmašīnās vai 

militārās ierīcēs), tad [1].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

3814 00 90 Salikta sastāva organiskie 

šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas 

citur nav minēti vai iekļauti; 

gatavi sastāvi krāsu un laku 

noņemšanai 

- citādi 

Ja prece satur ODS, tad 
[2]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

3822 00 00 Diagnostikas vai laboratorijas 

reaģenti uz pamatnes un gatavie 

diagnostikas vai laboratorijas 

reaģenti uz pamatnes vai bez tās, 

izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 

3002 vai 3006; sertificēti 

standarta materiāli 

Ja prece satur ODS, tad 
[1]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

3824 71 00  Maisījumi, kas satur 

hlorfluorogļūdeņražus (CFC), 

satur vai nesatur 

hidrohlorfluorogļūdeņražus 

(HCFC), perfluorogļūdeņražus 

(PFC) vai hidrofluorogļūdeņražus 

(HFC) 

Visas preces, kas klasificētas ar 

šiem kodiem, ir ODS. 

[1] 

3824 72 00 Maisījumi, kas satur 

bromhlordifluormetānu, 

bromtrifluormetānu vai 

dibromtetrafluoretānus (halonus) 

3824 73 00 Maisījumi, kas satur 

hidrobromfluorogļūdeņražus 

(HBFC) 

3824 74 00 Maisījumi, kas satur 

hidrohlorfluorogļūdeņražus 

(HCFC), satur vai nesatur 

perfluorogļūdeņražus (PFC) vai 

hidrofluorogļūdeņražus (HFC), 

taču nesatur 

hlorfluorogļūdeņražus (CFC) 

3824 75 00 Maisījumi, kas satur 

tetrahloroglekli 

3824 76 00 Maisījumi, kas satur 1,1,1-

trihloretānu (metilhloroformu) 

3824 77 00 Maisījumi, kas satur brommetānu 

(metilbromīdu) vai 

bromhlormetānu 

3824 90 70 Ugunsizturības, ūdensizturības un 

tamlīdzīgi aizsargpreparāti 

(līdzekļi), kurus izmanto 

celtniecībā 

Ja ugunsdzēsības līdzeklis satur 

halonu, tad [2]/[3].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 
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3825 10 00 Sadzīves atkritumi Ja prece satur ODS (galvenokārt 

saistībā ar būvgružu atkritumiem 

(putām) vai dzesēšanas 

iekārtām), tad [3].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

3825 41 00 Citur neminēti ķīmijas un 

saskarnozaru rūpniecības 

atlikumi; sadzīves atkritumi; 

notekūdeņu dūņas; citādi 

atkritumi, kas minēti šīs nodaļas  

6. piezīmē 

- izlietoto organisko šķīdinātāju 

atkritumi 

- halogenēti 

Ja prece satur ODS, tad [3].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

2.7. 39. nodaļa. Plastmasas un to izstrādājumi 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

3921 11 00 Citādas plastmasas plātnes, 

loksnes, plēves, folijas un lentes: 

- porainās 

-- no stirola polimēriem 

Ja prece sastāv no plastmasas 

putām, ko izgatavo ar ODS, tad 

[2]/[3].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 
3921 12 00 -- no vinilhlorīda polimēriem 

3921 13 10 -- no poliuretāniem 

--- elastīgas 

3921 13 90 -- no poliuretāniem 

--- citādas 

3921 14 00 -- no reģenerētas celulozes 

3921 19 00 -- no citām plastmasām 
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2.8. 84. nodaļa. Kodolreaktori, katli, mehānismi un mehāniskas ierīces;  to 

detaļas 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8415 

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, 

kam ir ventilators ar motoru un 

ierīces gaisa mitruma un 

temperatūras mainīšanai; ieskaitot 

aparātus, kuros mitrumu atsevišķi 

neregulē 

Ja prece satur ODS (piem., 

HCFC), tad [2]/[3].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8418 

Ledusskapji, saldētavas un citas 

dzesēšanas vai saldēšanas 

iekārtas, elektriskas vai cita veida; 

siltumsūkņi, izņemot gaisa 

kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 

8415 

8419 60 00 mehānismi gaisa vai gāzu 

sašķidrināšanai 

8424 10 00 Mehāniskas ierīces (ar roku 

darbināmas vai citādas) šķidrumu 

vai pulverveida vielu 

izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, 

ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti 

vai neuzpildīti; pulverizatori un 

tamlīdzīgas ierīces; smilšu 

strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas 

un tamlīdzīgi smidzināšanas 

aparāti 

- uzpildīti vai neuzpildīti 

ugunsdzēšamie aparāti 

Ja prece satur halonu 

(galvenokārt saistībā ar 

izmantošanu lidmašīnās vai 

militārās ierīcēs), tad [1].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

8424 90 00 - daļas 

8451 10 00 Ķīmiskās tīrīšanas iekārtas Ja prece satur ODS, tad 
[2]/[3]. ODS agrāk tika 

izmantotas ķīmiskajā tīrīšanā, bet 

mūsdienās tas ir aizliegts. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

8476 21 00 Tirdzniecības automāti 

- dzērienu tirdzniecības automāti 

-- iekārtas, kas ietver sildīšanas 

vai dzesēšanas ierīces 

Ja prece ar dzesēšanas iekārtu 

satur ODS vai ODS ir 

nepieciešamas to ekspluatācijai, 

vai satur putas (piemēram, 

izolācijai), kuras ražotas ar ODS, 

tad 

[2]/[3]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

8476 81 00 - citādi automāti 

-- ar sildīšanas vai dzesēšanas 

ierīcēm 

8476 90 00 - daļas 

8477 80 11 Iekārtas gumijas vai plastmasas 

apstrādei vai šo materiālu 

izstrādājumu ražošanai, kas citur 

šajā nodaļā nav minētas 

- citādas mašīnas 

Ja mašīnai ir nepieciešamas ODS 

putu ražošanai, tad [2]/[3]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 
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-- mašīnas izstrādājumu ražošanai 

no porainiem materiāliem 

--- iekārtas ķīmiski aktīvu sveķu 

pārstrādei 

8477 80 19 --- citādas  

 

2.9. 86. nodaļa. Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to 

daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu 

mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) satiksmes signalizācijas 

iekārtas 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8601 

8602 

8603 

8604 

8605 

8606 

8607 

Lokomotīves, pasažieru vagoni, 

transporta līdzekļi, kurus izmanto 

remontam un uzturēšanai vai 

preču vagoni un visa veida 

vagoni. 

Ja prece satur ODS gaisa 

kondicionēšanas iekārtās, 

dzesēšanas iekārtās vai putās 

(piemēram, kas lietotas izolācijai 

vai sēdekļiem), tad [2]/[3]. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

8609 00 90 Konteineri (ieskaitot konteinerus 

šķidrumu pārvadāšanai), kas īpaši 

paredzēti un iekārtoti 

pārvadāšanai vienā vai vairākos 

transporta veidos 

- citādi 

 

2.10. 87. nodaļa. Transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo 

sastāvu, un to daļas un piederumi 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8701 

8702 

8703 

8704 

8705 

Traktori, mehāniskie 

transportlīdzekļi, automobiļi 
Ja prece satur ODS gaisa 

kondicionēšanas iekārtās, 

dzesēšanas iekārtās vai putās 

(piemēram, kas lietotas izolācijai 

vai sēdekļiem), tad [2]/[3]. 

Transportlīdzekļi, kas projektēti 

pēc 2000. gada, parasti nesatur 

ODS. Transportlīdzekļos, kas 

projektēti līdz 1990. gadam, 

iespējams, ir ODS. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8708 

Daļas un piederumi 

mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kas minēti 
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pozīcijās 8701–8705 prece. 

 Visi kodi 

ar numuriem: 

8709 

Kravas transportētāji 

8710 00 00 Tanki un citas pašgājējas kaujas 

bruņumašīnas, ar bruņojumu vai 

bez tā, to detaļas un piederumi 

Ja prece satur halonu 

(galvenokārt saistībā ar 

izmantošanu lidmašīnās vai 

militārās ierīcēs), tad [1].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8716  

Piekabes un puspiekabes Ja prece satur ODS gaisa 

kondicionēšanas iekārtās, 

dzesēšanas iekārtās vai putās 

(piemēram, kas lietotas izolācijai 

vai sēdekļiem), tad [2]/[3]. 

Transportlīdzekļi, kas projektēti 

pēc 2000. gada, parasti nesatur 

ODS. Transportlīdzekļos, kas 

projektēti līdz 1990. gadam, 

iespējams, ir ODS. 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

2.11. 88. nodaļa. Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8802 

 

Citādi gaisa kuģi (piemēram, 

helikopteri, lidmašīnas); kosmosa 

kuģi; kosmosa kuģi (ieskaitot 

mākslīgos pavadoņus) un 

suborbitālās un kosmiskās 

nesējraķetes 

 

 

Šādu preču aprīkojumā, 

iespējams, ir ugunsdzēšamie 

aparāti vai arī iekārtas, kuru 

sastāvā ir haloni. Turklāt šādu 

preču sastāvā var būt ODS gaisa 

kondicionēšanas iekārtās un 

dzesēšanas iekārtās vai putās 

(piemēram, kas lietotas izolācijai 

vai sēdekļiem). 

Preces ar haloniem: [1] 

Citas preces: [2] 

Atkritumi: [3] 

 

2.12. 89. nodaļa. Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

Visi kodi ar šādiem Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, Ja prece ir aprīkota ar 
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numuriem: 

8901 

8902 

prāmji, transportkuģi, tankkuģi, 

refrižeratorkuģi, zvejas kuģi 
ugunsdzēšamiem aparātiem, kas 

satur halonus, gaisa 

kondicionēšanas 

iekārtām/dzesēšanas iekārtām, 

kas satur ODS vai ar ODS ražotas 

putas (piemēram, kas lietotas 

izolācijai vai sēdekļiem), piemēro 

šādus pasākumus. 

Preces ar haloniem: [1] 

Citas preces [2] 
Atkritumi: [3] 

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

Visi kodi ar šādiem 

numuriem: 

8903 91 

8903 92 

8904 

8905 

Jahtas un citas izpriecu vai sporta 

laivas, velkoņi un stūmējkuģi, 

viegli kuģi 

8906 10 00 karakuģi 

 

2.13. 98. nodaļa. Veselas ražošanas iekārtas 

 

KN kodi (vai TARIC 

kods) 

Apraksts  Piezīmes 

9880 xx 00 Veselu ražošanas iekārtu 

sastāvdaļas ārējās tirdzniecības 

ietvaros 

Ja iekārtas ekspluatācijai ir 

nepieciešamas ODS, tad [1].  

Pārējos gadījumos – nav ODS 

prece. 

 

3. PASĀKUMI 

Šajā nodaļā īsumā ir uzskaitīti pasākumi, kas piemērojami ODS vai precēm, kuras satur 

ODS vai kuru ekspluatācijā izmanto ODS, un kas iepriekš tabulās norādīti 

kvadrātiekavās. 

[1] Šādu preču imports un eksports ir atļauts, un tam jāsaņem ODS 

licence (skatīt regulas 15. vai 17. pantu). Informāciju par to, kā muitas iestādēm 

būtu jāveic ODS licenču pārbaude, skatīt muitas rokasgrāmatā
3
. 

[2] Šādu preču eksports vai imports ir aizliegts. Izņēmumi var attiekties uz dažu 

preču eksportu, kuras satur HCFC, bet ir jāsaņem licence (skatīt regulas 17. panta 

3. punktu). 

[3] ODS saturošu atkritumu imports ir atļauts, bet ir jāsaņem licence (skatīt 

regulas 15. panta 2. punkta h) apakšpunktu). Informāciju par to, kā muitas 

iestādēm būtu jāveic ODS licenču pārbaude, skatīt muitas rokasgrāmatā.
3 

 

Eksports ir aizliegts. Eksporta aizliegums ietver arī tādu produktu un iekārtu 

                                                 
3
 https://circabc.europa.eu/w/browse/ff243e58-5a35-499e-a8ca-16cb4bf23f8b pieejama 

arī CIRCABC tiešsaistes forumā – izvēlieties "Bibliotēka" un mapi "1. Rokasgrāmatas" 

(Manuals).  
 

https://circabc.europa.eu/w/browse/ff243e58-5a35-499e-a8ca-16cb4bf23f8b
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eksportu, kuras vairs nesatur ODS, bet kuru darbība ir atkarīga no ODS 

(piemēram, vecas gaisa kondicionēšanas iekārtas). 

[4] Šādu preču imports ir aizliegts, taču eksports ir atļauts, un ir jāsaņem ODS 

licence (skatīt regulas 17. panta 2. punkta h) apakšpunktu). Informāciju par to, kā 

muitas iestādēm būtu jāveic ODS licenču pārbaude, skatīt muitas rokasgrāmatā.
3
 

[5] Šādu preču imports un eksports ir aizliegts, izņemot, ja tās tiek izmantotas kā 

izejvielas vai laboratorijas un analītiskiem lietojumiem, paredzētas tranzītam vai 

pagaidu glabāšanai, glabāšanai muitas noliktavās vai brīvās zonas procedūrai 

(skatīt regulas 24. panta 1. punktu). 
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4. KONTAKTINFORMĀCIJA 

Komisijas un dalībvalstu kompetento iestāžu kontaktpunktu saraksts ir pieejams 

CIRCABC tiešsaistes forumā – izvēlieties "Bibliotēka" un mapi "4. Kontaktinformācija" 

(Contact Information)
4
. 

                                                 
4 https://circabc.europa.eu/w/browse/91661b30-3bd7-4b25-b083-dbc64092175c  

https://circabc.europa.eu/w/browse/91661b30-3bd7-4b25-b083-dbc64092175c
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PIELIKUMI 

1. PIELIKUMS. DOKUMENTĀ IZDARĪTĀS IZMAIŅAS 

Versija Datums Apraksts 

1.0 2010. gada 

18. marts 

Pamatojoties uz Komisijas 2009. gada 30. septembra Regulu 

(EK) Nr. 948/2009, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā 

(EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un 

kopējo muitas tarifu  

3.0 2011. gada 

14. marts 

Pamatojoties uz Komisijas 2010. gada 5. oktobra Regulu (EK) 

Nr. 861/2010, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) 

Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo 

muitas tarifu 

4.0 2011. gada 

24. maijs 

Pamatojoties uz Komisijas 2011. gada 27. septembra Regulu 

(EK) Nr. 1006/2011, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā 

(EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un 

kopējo muitas tarifu 

4.2 2013. gada 

10. 

janvāris 

Pamatojoties uz Komisijas 2012. gada 9. oktobra Īstenošanas 

regulu (ES) Nr. 927/2012, ar ko groza I pielikumu Padomes 

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru 

un kopējo muitas tarifu 

5.0 2016. gada 

15. 

janvāris 

KN kodu atjaunināšana saistībā ar jauno regulu: Komisijas 

2015. gada 6. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1754, ar 

ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par 

tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 
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