
PADOMES REGULA (ES) 2022/428 

(2022. gada 15. marts), 

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas 
darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/430 (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par 
ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP (3).

(3) Padome 2022. gada 15. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/430, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP un 
ievieš turpmākus tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz dzelzi un tēraudu, kā arī luksusprecēm.

(4) Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 tiek paplašināts to personu saraksts, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un 
rūpniecisko bāzi un kurām ir noteikti papildu eksporta ierobežojumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un 
tehnoloģijām, kā arī attiecībā uz precēm un tehnoloģijām, kuras varētu sekmēt tehnoloģiskus uzlabojumus Krievijas 
aizsardzības un drošības nozarē.

(5) Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 arī tiek noteikti aizliegumi attiecībā uz jauniem ieguldījumiem Krievijas enerģētikas 
nozarē, kā arī visaptveroši eksporta ierobežojumi attiecībā uz iekārtām, tehnoloģijām un pakalpojumiem 
enerģētikas nozarē Krievijā, izņemot kodolnozari un enerģijas transporta lejupējo nozari.

(6) Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 tiek aizliegti visi darījumi ar konkrētiem valsts uzņēmumiem, uz kuriem jau attiecas 
refinansēšanas ierobežojumi.

(7) Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 arī tiek aizliegts sniegt kredītreitinga pakalpojumus un tiek aizliegta piekļuve 
jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām Krievijas klientiem.

(8) Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo 
īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(9) Tāpēc Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

(1) OV L 87 I, 15.3.2022.
(2) Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas 

destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).
(3) Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas 

destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 833/2014 groza šādi:

1) regulas 1. pantam pievieno šādus punktus:

“s) “kredītreitings” ir atzinums par vienības kredītspēju, par parādu vai finanšu saistībām, parāda vērtspapīriem, 
priekšrocību akcijām vai citiem finanšu instrumentiem vai par šādu parādu vai finanšu saistību, parāda 
vērtspapīru, priekšrocību akciju vai cita finanšu instrumenta emitentu, un šo atzinumu izsniedz, izmantojot 
ieviestu un noteiktu kredītreitingu kategoriju klasifikācijas sistēmu;

t) “kredītreitingu noteikšanas darbības” ir datu un informācijas analīze, vērtēšana, apstiprināšana, izsniegšana un 
kredītreitingu pārskatīšana;

u) “enerģētikas nozare” ir nozare, kas aptver šādas darbības, izņemot darbības civilās kodolenerģijas jomā:

i) jēlnaftas, dabasgāzes vai cietā fosilā kurināmā izpēte, ražošana, izplatīšana Krievijā vai ieguve, kurināmā 
attīrīšana, dabasgāzes sašķidrināšana vai regazifikācija;

ii) cietā fosilā kurināmā produktu, naftas pārstrādes produktu vai gāzes ražošana vai izplatīšana Krievijā; vai

iii) elektroenerģijas izstrādei vai ražošanai paredzētu objektu būvniecība vai iekārtu uzstādīšana vai ar to saistītu 
pakalpojumu, aprīkojuma vai tehnoloģiju nodrošināšana.”;

2) regulas 2. panta 7. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“iii) šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas 
tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, 
piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. 
punktā minētajiem izņēmumiem.”;

3) regulas 2.a panta 7. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“iii) šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas 
tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, 
piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. 
punktā minētajiem izņēmumiem.”;

4) regulas 2.b panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1. Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, atkāpjoties 
no 2. panta 1. un 2. punkta un 2.a panta 1. un 2. punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 
2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un VII pielikumā uzskaitīto preču 
un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības 
sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka:”;

5) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt II pielikumā uzskaitītās preces un 
tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2. Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai un struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā 
sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām 
precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;
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b) tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā 
sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai 
minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas 
palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai 
vai eksportam vai tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas vajadzīgi:

a) fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b) lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un būtiski 
ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

4. Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 17. septembrim, 
kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 16. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šāda līguma 
izpildei, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darbdienas iepriekš.

5. Šā panta 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sniegšanai jebkādai 
juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem 
attiecībā uz tās darbībām ārpus enerģētikas nozares Krievijā.

6. Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par 
atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt un sniegt tehnisku vai finansiālu palīdzību pēc tam, kad 
tās ir konstatējušas, ka:

a) tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā; vai

b) tā ir paredzēta vienīgi tādu vienību lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir 
reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda 
juridiska persona, vienība vai struktūra.

7. Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas 
saskaņā ar 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

6) regulas 3.a pantu aizstāj ar šādu:

“3.a pants

1. Ir aizliegts:

a) iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai 
struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas 
darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b) piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt 
finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota 
saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai 
dokumentētā nolūkā finansēt šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c) izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai 
izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē 
Krievijā;

d) sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var 
atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās ir konstatējušas, ka:

a) tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas 
un dabasgāzes, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b) tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura 
pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību 
aktiem.

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 15.3.2022. L 87 I/15  



3. Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas 
saskaņā ar 8. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

7) regulas 3.e panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un 
dalībvalstis 3.d panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu 
operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības teritorijas veikt darbības, kas ir šīs 
regulas pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.”;

8) regulā iekļauj šādus pantus:

“3.g pants

1. Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši importēt Savienībā XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

i) to izcelsme ir Krievijā; vai

ii) tie ir eksportēti no Krievijas;

b) tieši vai netieši iepirkt XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā vai kuru 
izcelsme ir Krievijā;

c) transportēt XII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē 
no Krievijas uz kādu citu valsti;

d) tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp 
atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar a), b) un c) 
apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

2. Šā panta 1. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 17. jūnijam, kuri noslēgti 
pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3.h pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XVIII pielikumā uzskaitītās luksuspreces jebkurai 
fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

2. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro XVIII pielikumā uzskaitītajām luksusprecēm, ciktāl to vērtība 
pārsniedz 300 EUR par vienību, ja vien pielikumā nav noteikts citādi.

3. Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu 
vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir 
piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.”;

9) regulā iekļauj šādu pantu:

“5.aa pants

1. Ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

a) juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai 
vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības 
piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas 
attiecības, atbilstoši uzskaitījumam XIX pielikumā;

b) juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % 
īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIX pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c) juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā 
vai pēc tās rīkojuma.
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2. Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 15. maijam, kuri 
noslēgti pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3. Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a) darījumiem, kas ir strikti nepieciešami fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, kā arī titāna, alumīnija, 
vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību;

b) darījumiem, kas saistīti ar enerģētikas projektiem ārpus Savienības, kuros kāda XIX pielikumā uzskaitīta juridiska 
persona, vienība vai struktūra ir mazākuma akcionārs.”;

10) regulā iekļauj šādu pantu:

“5.j pants

1. Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt kredītreitingu pakalpojumus jebkuram Krievijas valstspiederīgajam 
vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic 
uzņēmējdarbību Krievijā.

2. Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt piekļuvi jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar 
kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai 
jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kam ir pagaidu vai 
pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.”;

11) regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV vai XIX pielikumā vai 
minētas 5. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 3. punkta c) 
vai d) apakšpunktā, 5. panta 4. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5.a panta a), b) vai c) apakšpunktā, 5.aa panta b) vai 
c) apakšpunktā, 5.h pantā vai 5.j pantā.”;

12) regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet šajā regulā noteiktos aizliegumus vai kuru rezultātā 
šie aizliegumi tiek apieti.”;

13) regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

14) regulai pievieno XVII, XVIII un XIX pielikumu saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN
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I PIELIKUMS 

Regulas (ES) Nr. 833/2014 IV pielikumā pievieno ierakstus par šādām fiziskām personām un vienībām:

“Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amūras kuģubūves rūpnīca)

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs)

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs)

Elara

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas)

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca)

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas 
institūts)

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava)

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava)

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas)

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Ražošanas asociācija Strela
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Radioavtomatika

Research Center Module (pētniecības centrs)

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs)

Rubin Sever Design Bureau

Krievijas kosmosa sistēmas

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija)

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts)

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (kuģubūves rūpnīca)

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS)

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves 
jomā)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas 
integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs)

UAB Pella-Fjord

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “35th Shipyard”

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Astrakhan Shipyard”

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Aysberg Central Design Bureau”

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC SC “Zvyozdochka”

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā)

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal)

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne)

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring”
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II PIELIKUMS 

Pievieno šādus pielikumus:

“XVII PIELIKUMS

3.g PANTĀ MINĒTO DZELZS UN TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS 

KN/TARIC kodi Preces nosaukums

7208 10 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 25 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 26 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 27 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 36 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 37 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 38 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 39 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 40 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 52 99 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 53 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 54 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7211 14 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7211 19 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7212 60 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 19 10 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 10 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 30 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 40 15 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 40 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 19 10 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 91 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 99 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7209 15 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 16 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 17 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 18 91 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 25 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 26 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 27 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas
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7209 28 90 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 90 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 90 80 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 30 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 80 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 29 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 90 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 90 80 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7225 50 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7225 50 80 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7226 20 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7226 92 00 Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 16 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 17 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 18 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 26 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 27 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 28 10 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7225 19 90 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7226 19 80 Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7210 41 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 41 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 49 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 49 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 61 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 61 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 69 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 69 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 30 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 30 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 61 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 61 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 69 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 69 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 92 00 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 92 00 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 11 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 22 Ar metālu pārklātas loksnes
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7225 99 00 23 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 41 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 45 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 91 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 92 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 93 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 30 10 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 30 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 11 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 13 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 91 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 93 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 94 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 20 00 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 30 00 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 90 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 20 00 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 20 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 30 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 40 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 90 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 91 00 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 10 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 41 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 49 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 61 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 69 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 30 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 61 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 69 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 92 00 80 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 25 Ar metālu pārklātas loksnes

7225 99 00 95 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 30 90 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 19 Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 70 96 Ar metālu pārklātas loksnes

7210 70 80 Loksnes ar organisku pārklājumu

7212 40 80 Loksnes ar organisku pārklājumu

7209 18 99 Skārda velmētavu ražojumi
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7210 11 00 Skārda velmētavu ražojumi

7210 12 20 Skārda velmētavu ražojumi

7210 12 80 Skārda velmētavu ražojumi

7210 50 00 Skārda velmētavu ražojumi

7210 70 10 Skārda velmētavu ražojumi

7210 90 40 Skārda velmētavu ražojumi

7212 10 10 Skārda velmētavu ražojumi

7212 10 90 Skārda velmētavu ražojumi

7212 40 20 Skārda velmētavu ražojumi

7208 51 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 51 91 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 51 98 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 52 91 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 90 20 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 90 80 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7210 90 30 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 12 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 40 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 60 Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7219 11 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 12 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 12 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 13 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 13 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 14 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 14 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 22 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 22 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 23 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 24 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7220 11 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7220 12 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 31 00 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 32 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 32 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 33 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 33 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 34 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 34 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas
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7219 35 10 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 35 90 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 90 20 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 90 80 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 21 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 29 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 41 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 49 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 81 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 89 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 90 20 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 90 80 Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 21 10 Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas

7219 21 90 Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas

7214 30 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 91 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 91 90 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 31 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 39 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 50 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 71 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 79 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 95 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7215 90 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 10 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 21 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 22 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 40 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 40 90 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 91 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 99 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 99 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 10 20 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 20 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 20 91 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 20 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 41 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili
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7228 30 49 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 61 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 69 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 70 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 89 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 60 20 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 60 80 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 70 10 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 70 90 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 80 00 Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 20 00 Stiegras

7214 99 10 Stiegras

7222 11 11 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 19 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 81 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 89 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 19 10 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 19 90 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 11 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 19 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 21 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 29 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 31 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 39 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 81 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 89 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 51 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 91 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 97 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 10 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 50 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 90 Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7221 00 10 Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi

7221 00 90 Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi

7213 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 20 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 20 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi
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7213 91 41 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 49 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 70 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 99 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 99 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 20 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 10 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 50 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 95 Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7216 31 10 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 31 90 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 11 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 19 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 91 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 99 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 33 10 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 33 90 Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7301 10 00 Rievkonstrukcijas

7302 10 22 Dzelzceļa materiāli

7302 10 28 Dzelzceļa materiāli

7302 10 40 Dzelzceļa materiāli

7302 10 50 Dzelzceļa materiāli

7302 40 00 Dzelzceļa materiāli

7306 30 41 Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 49 Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 72 Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 77 Citas caurules, cauruļvadi

7306 61 10 Dobi profili

7306 61 92 Dobi profili

7306 61 99 Dobi profili

7304 11 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 22 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 24 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 41 00 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 10 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 93 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes
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7304 49 95 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 99 Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 19 10 Citādas bezšuvju caurules

7304 19 30 Citādas bezšuvju caurules

7304 19 90 Citādas bezšuvju caurules

7304 23 00 Citādas bezšuvju caurules

7304 29 10 Citādas bezšuvju caurules

7304 29 30 Citādas bezšuvju caurules

7304 29 90 Citādas bezšuvju caurules

7304 31 20 Citādas bezšuvju caurules

7304 31 80 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 10 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 52 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 58 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 92 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 93 Citādas bezšuvju caurules

7304 39 98 Citādas bezšuvju caurules

7304 51 81 Citādas bezšuvju caurules

7304 51 89 Citādas bezšuvju caurules

7304 59 10 Citādas bezšuvju caurules

7304 59 92 Citādas bezšuvju caurules

7304 59 93 Citādas bezšuvju caurules

7304 59 99 Citādas bezšuvju caurules

7304 90 00 Citādas bezšuvju caurules

7305 11 00 Lielas metinātas caurules

7305 12 00 Lielas metinātas caurules

7305 19 00 Lielas metinātas caurules

7305 20 00 Lielas metinātas caurules

7305 31 00 Lielas metinātas caurules

7305 39 00 Lielas metinātas caurules

7305 90 00 Lielas metinātas caurules

7306 11 10 Citādas metinātas caurulītes

7306 11 90 Citādas metinātas caurulītes

7306 19 10 Citādas metinātas caurulītes

7306 19 90 Citādas metinātas caurulītes

7306 21 00 Citādas metinātas caurulītes

7306 29 00 Citādas metinātas caurulītes

7306 30 11 Citādas metinātas caurulītes

7306 30 19 Citādas metinātas caurulītes
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7306 30 80 Citādas metinātas caurulītes

7306 40 20 Citādas metinātas caurulītes

7306 40 80 Citādas metinātas caurulītes

7306 50 20 Citādas metinātas caurulītes

7306 50 80 Citādas metinātas caurulītes

7306 69 10 Citādas metinātas caurulītes

7306 69 90 Citādas metinātas caurulītes

7306 90 00 Citādas metinātas caurulītes

7215 10 00 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 11 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 19 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 80 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 10 90 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 20 99 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 20 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 40 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 61 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 69 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 80 Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7217 10 10 Neleģēta tērauda stieples

7217 10 31 Neleģēta tērauda stieples

7217 10 39 Neleģēta tērauda stieples

7217 10 50 Neleģēta tērauda stieples

7217 10 90 Neleģēta tērauda stieples

7217 20 10 Neleģēta tērauda stieples

7217 20 30 Neleģēta tērauda stieples

7217 20 50 Neleģēta tērauda stieples

7217 20 90 Neleģēta tērauda stieples

7217 30 41 Neleģēta tērauda stieples

7217 30 49 Neleģēta tērauda stieples

7217 30 50 Neleģēta tērauda stieples

7217 30 90 Neleģēta tērauda stieples

7217 90 20 Neleģēta tērauda stieples

7217 90 50 Neleģēta tērauda stieples

7217 90 90 Neleģēta tērauda stieples
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XVIII PIELIKUMS

3.h PANTĀ MINĒTO LUKSUSPREČU SARAKSTS 

PASKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK)  
Nr. 2658/87 (1) un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar 

turpmākiem grozījumiem.

1) Zirgi

ex 0101 21 00 Tīršķirnes vaislas dzīvnieki

ex 0101 29 90 Citi

2) Kaviārs un kaviāra aizstājēji

ex 1604 31 00 Kaviārs

ex 1604 32 00 Kaviāra aizstājēji

3) Trifeles un to izstrādājumi

ex 0709 56 00 Trifeles

ex 0710 80 69 Citi

ex 0711 59 00 Citi

ex 0712 39 00 Citi

ex 2001 90 97 Citi

ex 2003 90 10 Trifeles

ex 2103 90 90 Citi

ex 2104 10 00 Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

ex 2104 20 00 homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

ex 2106 00 00 Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

4) Vīni (tostarp dzirkstošie vīni), alus, alkoholiski šķidrumi un alkoholiskie dzērieni

ex 2203 00 00 Iesala alus

ex 2204 10 11 Šampanietis

ex 2204 10 91 Asti spumante

ex 2204 10 93 Citi

ex 2204 10 94 Vīni ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

ex 2204 10 96 Citi vienas vīnogu šķirnes vīni

(1) Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 
7.9.1987., 1. lpp.).
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ex 2204 10 98 Citi

ex 2204 21 00 Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

ex 2204 29 00 Citi

ex 2205 00 00 Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām 
vielām

ex 2206 00 00 Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus, sakē); raudzēto 
dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, 
kas citur nav minēti un iekļauti

ex 2207 10 00 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

ex 2208 00 00 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; 
stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

5) Cigāri un cigarilli

ex 2402 10 00 Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku

ex 2402 90 00 Citi

6) Smaržas, tualetes ūdeņi un kosmētika, arī skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas produkti

ex 3303 Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi

ex 3304 00 00 Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi 
(izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; 
manikīra vai pedikīra līdzekļi

ex 3305 00 00 Matu kopšanas līdzekļi

ex 3307 00 00 Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa 
dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas 
vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, 
arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām

ex 6704 00 00 Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlīdzīgi darinājumi no 
cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku 
matiem, kas citur nav iekļauti vai minēti

7) Ādas izstrādājumi, zirglietas un ceļojumu piederumi, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi

ex 4201 00 00 Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (tostarp atsaites, pavadas, ceļsargi, 
uzpurņi, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgi izstrādājumi) no 
jebkāda materiāla

ex 4202 00 00 Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu 
futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un 
tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, 
kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, 
maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi 
pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi 
izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas plēves, no 
tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai 
lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 87 I/30 15.3.2022.  



ex 4205 00 90 Citi

ex 9605 00 00 Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu 
tīrīšanai

8) Mēteļi vai citādi apģērba gabali, apģērba piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla)

ex 4203 00 00 Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas

ex 4303 00 00 Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

ex 6101 00 00 Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī 
slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6103
minētos

ex 6102 00 00 Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī 
slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas, izņemot pozīcijā 6104
minētos

ex 6103 00 00 Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču 
bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no 
trikotāžas

ex 6104 00 00 Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, 
bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās 
bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas

ex 6105 00 00 Vīriešu vai zēnu virskrekli no trikotāžas

ex 6106 00 00 Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

ex 6107 00 00 Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, 
rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex 6108 00 00 Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, 
pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex 6109 00 00 T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli no trikotāžas

ex 6110 00 00 Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

ex 6111 00 00 Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no trikotāžas

ex 6112 11 00 No kokvilnas

ex 6112 12 00 No sintētiskajām šķiedrām

ex 6112 19 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 6112 20 00 Slēpošanas kostīmi

ex 6112 31 00 No sintētiskajām šķiedrām

ex 6112 39 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 6112 41 00 No sintētiskajām šķiedrām

ex 6112 49 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 6113 00 10 No pozīcijā 5906 minētajām trikotāžas drānām
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ex 6113 00 90 Citi

ex 6114 00 00 Citādi apģērba gabali no trikotāžas

ex 6115 00 00 Trikotāžas zeķubikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes 
(piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazolēm

ex 6116 00 00 Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex 6117 00 00 Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba 
piederumu trikotāžas daļas

ex 6201 00 00 Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī 
slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos

ex 6202 00 00 Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī 
slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6204 minētos

ex 6203 00 00 Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču 
bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses)

ex 6204 00 00 Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, 
bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), 
pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus)

ex 6205 00 00 Vīriešu vai zēnu virskrekli

ex 6206 00 00 Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes

ex 6207 00 00 Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, 
naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 6208 00 00 Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, 
biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un 
tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 6209 00 00 Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi

ex 6210 10 00 No pozīcijā 5602 vai 5603 minētā auduma

ex 6210 20 00 Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6201 11–6201 19

ex 6210 30 00 Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6202 11–6202 19

ex 6210 40 00 Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex 6210 50 00 Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

ex 6211 11 00 Vīriešu vai zēnu

ex 6211 12 00 Sieviešu vai meiteņu

ex 6211 20 00 Slēpošanas kostīmi

ex 6211 32 00 No kokvilnas

ex 6211 33 00 No ķīmiskajām šķiedrām

ex 6211 39 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 6211 42 00 No kokvilnas

ex 6211 43 00 No ķīmiskajām šķiedrām
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ex 6211 49 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 6212 00 00 Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to 
daļas, arī no trikotāžas

ex 6213 00 00 Kabatlakati

ex 6214 00 00 šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 6215 00 00 Kaklasaites, tauriņi un kravates

ex 6216 00 00 Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex 6217 00 00 Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, 
izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

ex 6401 00 00 Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie 
zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai 
tamlīdzīgi

ex 6402 20 00 Apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinātas pie zoles ar tapām

ex 6402 91 00 Apavi, kas nosedz potīti

ex 6402 99 00 Citi

ex 6403 19 00 Citi

ex 6403 20 00 apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver 
īkšķi

ex 6403 40 00 citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

ex 6403 51 00 Apavi, kas nosedz potīti

ex 6403 59 00 Citi

ex 6403 91 00 Apavi, kas nosedz potīti

ex 6403 99 00 Citi

ex 6404 19 10 čības un citi telpās valkājami apavi

ex 6404 20 00 Apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli

ex 6405 00 00 Citādi apavi

ex 6504 00 00 Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot sloksnes no jebkāda 
materiāla, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares

ex 6505 00 10 No kažokādas filca vai vilnas un kažokādas filca, no cepuru veidņiem, kapucēm 
vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501 00 00

ex 6505 00 30 Naģenes

ex 6505 00 90 Citi

ex 6506 99 00 No citiem materiāliem

ex 6601 91 00 Ar sabīdāmu kātu

ex 6601 99 00 Citi

ex 6602 00 00 Spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex 9619 00 81 Salvetes un zīdaiņu autiņi
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9) Paklāji, grīdsegas un gobelēni, neatkarīgi no tā, vai tie darināti ar rokām

ex 5701 00 00 Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem mezgliem, apdarinātas vai 
neapdarinātas

ex 5702 10 00 Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba paklāji

ex 5702 20 00 Grīdsegas no kokosšķiedrām

ex 5702 31 80 Citi

ex 5702 32 00 No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex 5702 39 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 5702 41 90 Citi

ex 5702 42 00 No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex 5702 50 00 Citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

ex 5702 91 00 No vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

ex 5702 92 00 No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex 5702 99 00 No citiem tekstilmateriāliem

ex 5703 00 00 Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūksnām, apdarinātas vai 
neapdarinātas

ex 5704 00 00 Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām plūksnām un nekārstas, 
apdarinātas vai neapdarinātas

ex 5705 00 00 Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdarinātas vai neapdarinātas

ex 5805 00 00 Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni 
un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai 
neapdarināti

10) Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, pērļu izstrādājumi, juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi

ex 7101 00 00 Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai 
nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabiskās vai kultivētās 
pērles, nešķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

ex 7102 00 00 Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti, izņemot 
rūpnieciskai izmantošanai

ex 7103 00 00 Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, 
šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti 
dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtāka 
transportēšanai

ex 7104 91 00 Dimanti, izņemot rūpnieciskai izmantošanai

ex 7105 00 00 Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris

ex 7106 00 00 Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji 
apstrādāts vai pulverveidā

ex 7107 00 00 Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti
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ex 7108 00 00 Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

ex 7109 00 00 Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

ex 7110 11 00 Neapstrādāts vai pulverveidā

ex 7110 19 00 Citi

ex 7110 21 00 Neapstrādāts vai pulverveidā

ex 7110 29 00 Citi

ex 7110 31 00 Neapstrādāts vai pulverveidā

ex 7110 39 00 Citi

ex 7110 41 00 Neapstrādāts vai pulverveidā

ex 7110 49 00 Citi

ex 7111 00 00 Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

ex 7113 00 00 Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla

ex 7114 00 00 Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas 
plaķēti ar dārgmetāliem

ex 7115 00 00 Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex 7116 00 00 Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai 
reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

11) Banknotes un monētas, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi

ex 4907 00 30 Banknotes

ex 7118 10 00 Monētas (izņemot zelta monētas), kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis

ex 7118 90 00 Citi

12) Dārgmetālu vai ar dārgmetāliem pārklātu vai plaķētu metālu galda piederumi

ex 7114 00 00 Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas 
plaķēti ar dārgmetāliem

ex 7115 00 00 Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex 8214 00 00 Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku 
naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un 
pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

ex 8215 00 00 Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta 
naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

ex 9307 00 00 Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to daļas, makstis un 
pārvalki
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13) Porcelāna, keramikas, akmens vai fajansa vai smalkkeramikas trauki

ex 6911 00 00 Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no 
porcelāna

ex 6912 00 23 Akmensmasas

ex 6912 00 25 Fajansa vai smalkkeramikas

ex 6912 00 83 Akmensmasas

ex 6912 00 85 Fajansa vai smalkkeramikas

ex 6914 10 00 No porcelāna

ex 6914 90 00 Citi

14) Izstrādājumi no svina kristāla

ex 7009 91 00 Neierāmēti

ex 7009 92 00 Ierāmēti

ex 7010 00 00 Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi 
stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; 
stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

ex 7013 22 00 No svina kristāla

ex 7013 33 00 No svina kristāla

ex 7013 41 00 No svina kristāla

ex 7013 91 00 No svina kristāla

ex 7018 10 00 Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu imitācijas un 
tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi

ex 7018 90 00 Citi

ex 7020 00 80 Citi

ex 9405 50 00 Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

ex 9405 91 00 No stikla

15) Elektroniskas mājsaimniecības ierīces, kuru vērtība pārsniedz 750 EUR

ex 8414 51 Galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda 
nepārsniedz 125 W

ex 8414 59 00 Citi

ex 8414 60 00 Velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm

ex 8415 10 00 Sienas vai loga, autonomās vai sadalītās (divbloku) sistēmas

ex 8418 10 00 Kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm

ex 8418 21 00 Kompresijas tipa

ex 8418 29 00 Citi
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ex 8418 30 00 Skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l

ex 8418 40 00 Vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l

ex 8419 81 00 Karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai

ex 8422 11 00 Mājsaimniecības

ex 8423 10 00 Svari cilvēku svēršanai (tai skaitā zīdaiņu); mājsaimniecības svari

ex 8443 12 00 ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa (izmantojot loksnes, 
kurām viena puse nepārsniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā 
veidā)

ex 8443 31 00 Mašīnas, kas veic divas vai vairākas iespiešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas 
funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex 8443 32 00 Citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex 8443 39 00 Citi

ex 8450 11 00 Pilnīgi automātiskas mašīnas

ex 8450 12 00 Citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu

ex 8450 19 00 Citi

ex 8451 21 00 Ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

ex 8452 10 00 Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

ex 8470 10 00 Elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja barošanas avota, un kabatas 
formāta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un 
demonstrēšanai

ex 8470 21 00 Ar iebūvētu iespiedierīci

ex 8470 29 00 Citi

ex 8470 30 00 Citādi kalkulatori

ex 8471 00 00 Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to blokus; magnētiskie vai optiskie 
lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu 
apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur

ex 8472 90 80 Citi

ex 8479 60 00 Gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

ex 8508 11 00 Nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci, 
kuras tilpums nepārsniedz 20 l

ex 8508 19 00 Citi

ex 8508 60 00 Citādi putekļsūcēji

ex 8509 80 00 Citādas ierīces

ex 8516 31 00 Matu žāvētāji

ex 8516 50 00 Mikroviļņu krāsnis

ex 8516 60 10 Plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu)

ex 8516 71 00 Ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai

ex 8516 72 00 Tosteri

ex 8516 79 00 Citi
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ex 8517 11 00 Līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

ex 8517 13 00 Viedtālruņi

ex 8517 18 00 Citi

ex 8517 61 00 Bāzes stacijas

ex 8517 62 00 Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai 
reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

ex 8517 69 00 Citi

ex 8526 91 00 Radionavigācijas aparatūra

ex 8529 10 65 Radio un televizoru istabas antenas, arī iebūvētās

ex 8529 10 69 Citi

ex 8531 10 00 Ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas

ex 8543 70 10 Elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

ex 8543 70 30 Antenu pastiprinātāji

ex 8543 70 50 Sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi

ex 8543 70 90 Citi

ex 9504 50 00 Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

ex 9504 90 80 Citi

16) Elektriska/elektroniska vai optiska skaņas vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, kuras vērtība pārsniedz 
1 000 EUR

ex 8519 00 00 Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra

ex 8521 00 00 Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

ex 8527 00 00 Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas 
atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas 
aparatūru vai pulksteni

ex 8528 71 00 Aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns

ex 8528 72 00 Citādi, krāsu

ex 9006 00 00 Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās 
gāzizlādes spuldzes

ex 9007 00 00 Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām 
vai bez tām

17) Transportlīdzekļi, izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus, cilvēku pārvadāšanai pa zemi, 
gaisu vai jūru, kuru vērtība pārsniedz 50 000 EUR par katru, tostarp trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji, 
funikulieru vilces mehānismi, motocikli, kuru vērtība pārsniedz 5 000 EUR par katru, kā arī to piederumi un rezerves 
daļas

ex 4011 10 00 Vieglajiem automobiļiem (tostarp kravas pasažieru autofurgoniem un sacīkšu 
automobiļiem)
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ex 4011 20 00 Autobusiem vai kravas automobiļiem

ex 4011 30 00 Izmantojamas aviācijā

ex 4011 40 00 Motocikliem

ex 4011 90 00 Citi

ex 7009 10 00 Transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

ex 8407 00 00 Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

ex 8408 00 00 Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

ex 8409 00 00 Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 
8407 un 8408

ex 8411 00 00 Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

8428 60 00 Trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji; funikulieru vilces mehānismi

ex 8431 39 00 Trošu ceļu, pacēlējkrēslu, slēpotāju pacēlāju, funikulieru vilces mehānismu 
piederumi un rezerves daļas

ex 8483 00 00 Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu 
korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu 
skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot 
hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu 
sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)

ex 8511 00 00 Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru 
iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, 
indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, 
līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos

ex 8512 20 00 Citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīkojums

ex 8512 30 10 Pretzagļu signalizācijas ierīces izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos

ex 8512 30 90 Citi

ex 8512 40 00 Priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces

ex 8544 30 00 Aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai 
spēkratos, gaisa kuģos un kuģos

ex 8603 00 00 Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un autodrezīnas, izņemot 
pozīcijā 8604 minētās

ex 8605 00 00 Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni; bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi 
dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav pašgājēji (izņemot 
pozīcijā 8604 minētos)

ex 8607 00 00 Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas

ex 8702 00 00 Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

ex 8703 00 00 Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt 
cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ieskaitot autofurgonus, 
sacīkšu automobiļus un sniega motociklus
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ex 8706 00 00 Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 
8701–8705

ex 8707 00 00 Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti 
pozīcijās 8701–8705

ex 8708 00 00 Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 
8701–8705

ex 8711 00 00 Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

ex 8712 00 00 Divriteņi un citādi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi), bez motora

ex 8714 00 00 Daļas un piederumi pozīciju 8711–8713 transportlīdzekļiem

ex 8716 10 00 Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni, dzīvošanai vai izbraukumiem 
(treileri)

ex 8716 40 00 Citas piekabes un puspiekabes

ex 8716 90 00 Daļas

ex 8901 10 00 Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģi, kas galvenokārt paredzēti 
pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

ex 8901 90 00 Citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

ex 8903 00 00 Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas

18) Pulksteņi un to daļas

ex 9101 00 00 Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, tostarp hronometri, ar 
korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex 9102 00 00 Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, tostarp 
hronometri, izņemot pozīcijā 9101 minētos

ex 9103 00 00 Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijas 
9104 pulksteņus

ex 9104 00 00 Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, 
kosmosa kuģiem vai kuģiem

ex 9105 00 00 Citādi pulksteņi

ex 9108 00 00 Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti

ex 9109 00 00 Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti

ex 9110 00 00 Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; 
nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; 
pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves

ex 9111 00 00 Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas

ex 9112 00 00 Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šīs nodaļas 
izstrādājumiem, un to daļas

ex 9113 00 00 Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to detaļas

ex 9114 00 00 Citādas pulksteņu daļas
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19) Mūzikas instrumenti, kuru vērtība pārsniedz 1 500 EUR

ex 9201 00 00 Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; klavesīni un citādi stīgu 
taustiņinstrumenti

ex 9202 00 00 Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas)

ex 9205 00 00 Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, taustiņērģeles ar stabulēm, akordeoni, 
klarnetes, trompetes, dūdas), izņemot orķestrionus un leijerkastes

ex 9206 00 00 Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, cimboles, kastaņetes, 
marakasi)

ex 9207 00 00 Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas 
elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni)

20) Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

ex 9700 Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

21) Sporta izstrādājumi un piederumi, tostarp izstrādājumi un piederumi slēpošanai, golfam, niršanai un ūdenssportam

ex 4015 19 00 Citi

ex 4015 90 00 Citi

ex 6210 40 00 Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex 6210 50 00 Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

ex 6211 11 00 Vīriešu vai zēnu

ex 6211 12 00 Sieviešu vai meiteņu

ex 6211 20 00 Slēpošanas kostīmi

ex 6216 00 00 Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex 6402 12 00 Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

ex 6402 19 00 Citi

ex 6403 12 00 Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

ex 6403 19 00 Citi

ex 6404 11 00 Sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola kurpes, vingrošanas apavi, treniņapavi un 
tamlīdzīgi

ex 6404 19 90 Citi

ex 9004 90 00 Citi

ex 9020 00 00 Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām 
detaļām un maināmiem filtriem

ex 9506 11 00 Slēpes

ex 9506 12 00 Slēpju stiprinājumi

ex 9506 19 00 Citi

ex 9506 21 00 Vējdēļi
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ex 9506 29 00 Citi

ex 9506 31 00 Nūju komplekti

ex 9506 32 00 Golfa bumbiņas

ex 9506 39 00 Citi

ex 9506 40 00 Galda tenisa galds un inventārs

ex 9506 51 00 Tenisa raketes, arī bez stīgām

ex 9506 59 00 Citi

ex 9506 61 00 Tenisa bumbiņas

ex 9506 69 10 Kriketa bumbiņas un polo bumbas

ex 9506 69 90 Citi

ex 9506 70 Slidas un skrituļslidas, tostarp slidzābaki ar piestiprinātām slidām vai 
skrituļslidām

ex 9506 91 Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un 
inventārs

ex 9506 99 10 Kriketa un polo inventārs, izņemot bumbas

ex 9506 99 90 Citi

ex 9507 00 00 Makšķeres, āķi un citādi zvejas rīki ar makšķerauklām; zivju tīkliņi, tauriņu 
ķeramie tīkli un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi “putnu” veidā (izņemot 9208. vai 9705. 
pozīcijā minētos) un līdzīgi medību vai šaušanas piederumi

22) Izstrādājumi un piederumi biljardam, automātiskajam boulingam, kazino spēlēm un spēļu aparātiem, kuros izmanto 
monētas vai banknotes

ex 9504 20 00 Izstrādājumi un piederumi visu veidu biljardam

ex 9504 30 00 Citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai 
citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot automātiskas ķegļu iekārtas

ex 9504 40 00 Spēļu kārtis

ex 9504 50 00 Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

ex 9504 90 80 Citi
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XIX PIELIKUMS

5.aa PANTĀ MINĒTO VALSTIJ PIEDEROŠO UZŅĒMUMU SARAKSTS 

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)”
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