Izņēmumi
Publicēts: 16.11.2020.

Padomes Regula (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību nosaka,
ka personīgie vai mājas piederumi ir nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas privātas personas īpašums un kas sastāda
parasto iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās.
Termins personīgie vai mājas piederumi attiecināms uz īpatņiem, ieskaitot medību trofejas, kas:
atrodas personīgajā bagāžā;
pieder personai, kas maina dzīvesvietu no trešās valsts uz Kopienu;
medību trofejas, ko importē vēlāk.

Ievešana un izvešana
Personai, kas parasti dzīvo Kopienā, nav jāuzrāda ievešanas (importa) atļauja, izvešanas vai atkārtotas izvešanas (eksporta,
reeksporta) dokuments, ja Kopienā tiek ievesti, izvesti vai atkārtoti izvesti sekojošo B pielikuma sugu īpatņi:
Storveidīgo zivju Acipenseriformes spp. kaviārs

marķētā iepakojumā un ne vairāk par 125 gramiem vienai personai.
“Lietus stienīši” no kaktusiem Cactaceae spp.

ne vairāk par 3 vienai personai

Milzu spārngliemeža Strombus gigas gliemežvāki

ne vairāk par 3 vienai personai

Milzgliemeņu Tridacnidae spp. gliemežvāki

ne vairāk kā 3 vienai personai, ja to svars kopā nepārsniedz 3 kg

Jūraszirdziņi Hippocampus spp.

nedzīvi, ne vairāk par 4 vienai personai

Nedzīvi apstrādāti krokodilu Crocodylia spp. īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas

ne vairāk kā 4 vienai personai

Akvilāriju sugu kokaugi Aquilaria spp. un Gyrinops spp. – ne vairāk par 1 kg kokskaidu, 24 ml eļļas un divām kreļļu virtenēm vai
lūgšanu krellēm (vai divām kaklarotām vai aprocēm) vienai personai.
Rožkoku ģints Dalbergia spp. (izņemot D.nigra ) un sugas Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana un Guibourtia
tessmannii
1

gataviem mūzikas instrumentiem, gatavām mūzikas instrumentu daļām un gataviem mūzikas instrumentu piederumiem;

2

gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg.
Sarkanās alvejas Aloe ferox un eiforbijas Euphorbia antisyphilitica gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga
mazumtirdzniecībai.
Kopumā CITES nosacījumi neattiecas uz

koraļļu smiltīm (coral sand);
koraļļu drumslām (coral fragments);
nedzīviem koraļļu iežiem (coral rock);
koraļļu substrātu (coral substrate);
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