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Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo
tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas
datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1979/2006

►B

(2006. gada 22. decembris),
ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm
(OV L 368, 23.12.2006., 91. lpp.)

Grozīta ar:
Oficiālais Vēstnesis
Nr.
►M1
►M2
►M3

Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2008 (2008. gada 6. februāris)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 637/2014 (2014. gada 13. jūnijs)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2244 (2016. gada 13.
decembris)

L 33
L 175
L 339

Lappuse
5
20
4

Datums
7.2.2008.
14.6.2014.
14.12.2016.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1979/2006
(2006. gada 22. decembris),
ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu
importam no trešām valstīm

1. pants
Tarifu kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas
1.
Ar šo atver tarifu kvotas attiecībā uz konservētu Agaricus ģints
sēņu, uz kurām attiecas KN kodi 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30
(turpmāk – “konservētas sēnes”), importu Kopienā un uz tām attiecas
šajā regulā paredzētie nosacījumi. Katras tarifu kvotas apmērs, kārtas
numurs un periods, uz kuru šīs kvotas attiecas, ir norādīts I pielikumā.

2.
Piemērojamā nodokļa likme ir 12 % ad valorem attiecībā uz
produktiem ar KN kodu 0711 51 00 un 23 % attiecībā uz produktiem
ar KN kodu 2003 10 20 un 2003 10 30.

2. pants
Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1301/2006 piemērošana
Piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ja
vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

3. pants
Definīcijas
1.
Šajā regulā “kompetentās iestādes” ir iestāde vai iestādes, kuras
dalībvalsts norādījusi šīs regulas īstenošanai.

2.
Šajā regulā “atskaites daudzums” ir maksimālais konservēto sēņu
daudzums (konservu tīrsvars bez uzlējuma), ko kalendārajā gadā ir
ievedis tradicionālais importētājs vienā no pēdējiem trīs kalendārajiem
gadiem.

Aprēķinot atskaites daudzumu, neņem vērā dalībvalstu, kuras 2006.
gada 31. decembrī ir Kopienas sastāvā, vai Bulgārijas un Rumānijas
izcelsmes konservētu sēņu importu.

Aprēķinot atskaites daudzumu, ņem vērā konservēto sēņu daudzumus,
uz kuriem attiecas 1. panta 1. punktā minētās tarifu kvotas un kurus
nevar ievest importa tarifu kvotas perioda laikā nepārvaramas varas
gadījumā.
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4. pants
Importētāju kategorijas
1.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, “tradicio
nālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka

a) ir ieveduši konservētas sēnes Kopienā vismaz divos no iepriekšējiem
trīs kalendārajiem gadiem;

b) gadā pirms pieteikumu iesniegšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr.
2201/96 1. panta 2. punktam ir ieveduši Kopienā vismaz 100
tonnu augļu un dārzeņu.

2.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, “jaunie
importētaji” ir importētāji, kas nav tie importētāji, kuri minēti šā panta
1. punktā un kuri katrā no pēdējiem diviem kalendārajiem gadiem ieve
duši Kopienā vismaz 50 tonnas apstrādātu augļu un dārzeņu, kā minēts
Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā.

3.
Tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem jāiesniedz pierādī
jums tam, ka laikā, kad tie iesnieguši pirmo pieteikumu attiecībā uz
attiecīgo kvotu periodu kompetentajām iestādēm tajā dalībvalstī, kurā
tie ir dibināti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā, ir izpildīti 1. un 2.
punktā noteiktie kritēriji.

Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda, iesniedzot muitas dokumentus
par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizē muitas iestādes un
kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs.

5. pants
Licences pieteikumi un licences
1.
Importa licences (turpmāk – “licences”) ir derīgas no to faktiskās
izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta
nozīmē.

2.
Drošības naudas apmērs ir EUR 40 par tonnu (konservu tīrsvars
bez uzlējuma).

3.
Izcelsmes valsti norāda licences pieteikuma un licences 8. ailē un
vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu. Licence ir derīga tikai ievedumiem, kuru
izcelsme ir norādītajā valstī.

4.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, no
importa licences izrietošās tiesības nav nododamas tālāk.
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6. pants
Kopējā

daudzuma

iedalījums tradicionālajiem
importētājiem

un

jaunajiem

1.
Kopējo daudzumu, kas piešķirts Ķīnai un citām trešām valstīm,
ievērojot I pielikumu, dala sekojoši:

a) 95 % tradicionāliem importētājiem;

b) 5 % jauniem importētājiem.

2.
Ja kāda no importētāju kategorijām neizmanto visu Ķīnai un citām
trešām valstīm piešķirto daudzumu, atlikumu var piešķirt citai katego
rijai.

3.
Licences pieteikumu 20. ailē norāda attiecīgi “tradicionāls impor
tētājs” vai “jauns importētājs”.

7. pants
Ierobežojumi, ko piemēro pieteikumiem
1.
Tradicionāla importētāja iesniegtu licences pieteikumu konservētu
sēņu importam uz Kopienu kopējais apjoms (konservu tīrsvars bez uzlē
juma) neattiecina uz daudzumu, kas pārsniedz 150 % no atskaites
daudzuma.

2.
Kopējais licences pieteikumu apjoms konservētu sēņu (konservu
tīrsvars bez uzlējuma) ievešanai Kopienā, ko iesniedzis konkrētas
izcelsmes jauns importētājs, nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā
daudzuma, kas attiecīgi norādīts I pielikumā.

8. pants
Importētāju iesniegtie licences pieteikumi
1.
Importētāji iesniedz savus licences pieteikumus pirmajās piecās
janvāra darba dienās.

2.
Ja jaunie importētāji iepriekšējā kalendārajā gadā ir ieguvuši
licences, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1864/2004 vai šo regulu, tiem ir
arī jāsniedz pierādījums, ka vismaz 50 % no tiem piešķirtā daudzuma
faktiski ir laisti brīvā apgrozībā Kopienas tirgū.

9. pants
Paziņošana par licences pieteikumiem
Dalībvalstis ne vēlāk kā janvāra desmitajā darba dienā ziņo Komisijai
par daudzumiem kilogramos, par kuriem ir iesniegti licences pieteikumi.
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Paziņojumus iedala pēc KN koda un izcelsmes un tajos attiecīgi atse
višķi jānorāda skaitļi tradicionālo importētāju pieteiktajiem daudzumiem
un jauno importētāju pieteiktajiem daudzumiem katram produktam.

10. pants
Licenču izdošana
Dalībvalstu kompetentās iestādes izdod licences septītajā darba dienā
pēc paziņojuma iesniegšanas termiņa, kā paredzēts 9. panta pirmajā
daļā.

▼M1

__________

▼B
12. pants
Administratīvā sadarbība starp dalībvalstīm
Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu abpusēju
administratīvo sadarbību ar mērķi nodrošināt šīs regulas pareizu piemē
rošanu.

13. pants
Pārejas posma pasākumi 2007. un 2008. gadam
Atkāpjoties no 4. panta 1. un 2. punkta, 2007. un 2008. gadā tikai
Bulgārijā un Rumānijā piemēro šādas definīcijas:

1) “Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka:

a) ir ieveduši konservētas sēnes Kopienā vismaz divos no iepriekšē
jiem trīs kalendārajiem gadiem;

b) iepriekšējā kalendārajā gadā tie ir ieveduši un/vai izveduši vismaz
100 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu, kā minēts
Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā;

c) importpreces, kas minētas a) un b) apakšpunktā, ir ievestas
Bulgārijā vai Rumānijā, kur atrodas attiecīgā importētāja galve
nais birojs.

2) “Jaunie importētāji” ir importētāji, kas nav 1. punktā minētie impor
tētāji, kuri katrā no diviem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem ir
ieveduši Bulgārijā vai Rumānijā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktam.
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14. pants
Atcelšana
No 2007. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EK) Nr. 1864/2004.
15. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.
Regulas 13. pantu piemēro saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievie
nošanās līgumu un no tā spēkā stāšanās dienas.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalīb
valstīs.
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▼M3
I PIELIKUMS
Regulas 1. panta 1. punktā minēto tarifa kvotu apmērs tonnās (konservu
tīrsvars bez uzlējuma), kārtas numurs un piemērošanas periods
Izcelsmes valsts

▼M1

Kārtas numurs

Katru gadu no 1. janvāra
līdz 31. decembrim

Ķīna

Tradicionālie importētāji: 09.4157
Jaunie importētāji: 09.4193

30 400

Citas trešās
valstis

Tradicionālie importētāji: 09.4158
Jaunie importētāji: 09.4194

5 030

__________

