
 

 

 

EKSPORTA NOTEIKUMU APKOPOJUMS 

AUSTRĀLIJA 

PĀRTIKA, TEKSTILS, KOKAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE UN METĀLAPSTRĀDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga 2018 



2 
 

SATURS 

AUSTRĀLIJA 3 

Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai 7 

Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas 8 

Ievedmuitas tarifu nosacījumi 12 

Kvalitātes standartu prasības 14 

Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība 15 

Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas 17 

Pārtikas nozare 24 

Tekstils 30 

Kokapstrāde 32 

Mašīnbūve un metālapstrāde 38 

 

 

  



3 
 

AUSTRĀLIJA 

 

Kopsavilkums 

 

2018. gada 22. maijā Europas Savienības Padome pieņēma lēmumu, ar kuru tiek uzsāktas sarunas 

par ES un Austrālijas brīvās tirdzniecības nolīgumu. 

Līdz šim ES un Austrālija ir īstenojušas savas tirdzniecības un ekonomiskās attiecības saskaņā ar 

ES un Austrālijas 2008. gadā noslēgto partnerības pamatprogrammu. Tās mērķis ir veicināt 

rūpniecības preču tirdzniecību starp ES un Austrāliju, samazinot tehniskos šķēršļus un uzlabojot 

pakalpojumu tirdzniecību, kā arī investīciju iespējas. 

Austrālija ir 18. lielākais ES preču tirdzniecības partneris, savukārt ES ir Austrālijas otrs lielākais 

tirdzniecības partneris 2017. gadā aiz Ķīnas. 

2017. gadā kopējā preču tirdzniecība veido 47,7 miljardus euro, un kopējā pakalpojumu 

tirdzniecība bija 27,1 miljardu euro (2016). 

Latvijas un Austrālijas valstu divpusējās attiecības raksturojamas kā draudzīgas, bet mazaktīvas. 

2016.gadā Latvijas eksports uz Austrāliju sasniedza 10,8 miljonus euro, bet imports bija 1,1 

miljons euro. 

Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar 

Austrāliju, atbildīgās institūcijas Austrālijā par starptautiskās tirdzniecības veikšanu, 

ievedmuitām, tarifiem, nodevām, kvalitātes standartiem un sertifikāciju vairākās nozarēs; 

pārtikas nozare, tekstils, kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve. 

Attiecīgajā noteikumu apkopojumā esam izveidojuši atsevišķus informācijas sakopojumus, un tie 

būtu šādi: 

• Noteikumu apkopojumā ir pieejami kontakti uzraugošajām institūcijām dalot gan pa 

sektoriem, gan vispārēji. Informācija ir pieejama šeit; 
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• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus. 

Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

pārtikas nozarē. Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus tekstila 

nozarē. Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

kokapstrādes nozarē. Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs. Informācija pieejama šeit. 

Kopumā, ņemot vēra mainīgās aktivitātes starptautiskajā tirdzniecība un pasaules 

tautsaimniecībā un politikā, uzņēmējiem ir jāseko līdzi jaunākajām aktivitātēm, kā arī prasības 

atsevišķās produktu grupās var atšķirties. Tāpēc šajā kopsavilkumā ir norādītas vairākas 

informācijas iegūšanas vietas: 

• madb.europa.eu – saite kurā ir iespējams noskaidrot informāciju par ievedmuitu, tarifiem, 

preču izcelsmes noteikumiem, utt. 

• https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx - produktu kodu ir 

iespējams noskaidrot šajā saitē ievadot ailē produkta nosaukumu; 

• https://www.homeaffairs.gov.au/busi/carg/inte - reģistrācija integrātaja kravu pārvaldes 

sistēmā; 

• https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 - Biodrošības importa nosacījumu datu 

bāze (BICON)  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/carg/inte
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
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Summary 

 

On 22 May 2018, the Council of the European Union adopted the decision authorising the 

opening of negotiations for a Free Trade Agreement between the EU and Australia. 

So far, the EU and Australia have been conducting their trade and economic relations under the 

2008 EU-Australian Partnership Framework. This aims to facilitate trade in industrial products 

between the EU and Australia by reducing technical barriers and improve trade in services and 

investment. 

Australia ranked as the 18th-largest trade in goods partner of the EU, while the EU represented 

Australia's second-largest trading partner after China in 2017. 

Total trade in goods account for 47,7 billion € in 2017, and total trade in services add another 

27,1 billion € (2016). 

The bilateral relations between Latvia and Australia are characterized as friendly but not active. 

Latvia's exports to Australia reached 10.8 million euros, but imports were 1.1 million euros. 

This summary summarizes the legal basis for trade with Australia, the Australian authorities 

responsible for international trade, import duties, tariffs, fees, quality standards and 

certification in a number of sectors; food industry, textiles, woodworking, metalworking and 

machinery.  

We have created separate sets of information in the relevant set of rules, and these would be: 

• A set of general information and contacts for related institutes you can find here; 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples. Information available here. 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples in the food sector. Information available here. 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples in the textile sector. Information available here. 
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• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

examples in the wood processing industry. Information available here. 

• A summary of documents, deadlines and payments submitted, including samples in the 

metalworking and mechanical engineering sectors. Information available here. 

In general, given the changing activity in international trade and global economy and politics, 

entrepreneurs need to follow up to the latest activities, as well as requirements for individual 

product groups may vary. Therefore, this summary shows a number of places for obtaining 

information: 

• madb.europa.eu - a site where you can find out information on import duties, tariffs, rules 

of origin, etc. 

• https://www.homeaffairs.gov.au/busi/carg/inte - registration in the integrated freight 

management system; 

• https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 - Biosecurity Import Conditions Database 

(BICON) 

*** 

  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/carg/inte
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai 

 

ES un Austrālija īsteno tirdzniecības un ekonomiskās attiecības saskaņā ar ES un Austrālijas 2008. 

gadā noslēgto partnerības pamatprogrammu1. Tās mērķis ir veicināt rūpniecības preču 

tirdzniecību starp ES un Austrāliju, samazinot tehniskos šķēršļus, un uzlabojot pakalpojumu 

tirdzniecību, kā arī investīciju iespējas. 

ES un Austrālija pabeidza sagatavošanās darbus 2017. gada aprīlī par potenciālajiem tirdzniecības 

noteikumiem turpmāk. Eropas Komisija ir ieteikusi ES sākt sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar 

Austrāliju.2 

Austrālija ir 19. lielākais ES preču tirdzniecības partneris, savukārt ES 2016. gadā bija Austrālijas 

trešais lielākais tirdzniecības partneris aiz Ķīnas un Japānas. 

ES, galvenokārt, no Austrālijas importē dažādus minerālus un to produktus (kurināmais un 

kalnrūpniecības produkti) un lauksaimniecības produktus, savukārt,  ES eksportē uz Austrāliju, 

galvenokārt, dažādas rūpniecības preces. 

  

                                                           
1https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/partnership_framework2009eu_en.pdf 27.04.2018. 
2http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/ 27.04.2018. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/partnership_framework2009eu_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas 

 

Iekšlietu ministrija (Department of Home Affairs) var vērsties, lai noskaidrotu informāciju par 

muitas deklarācijas aizpildīšanu, kā arī iegūt informāciju par e-dokumentu iesniegšanas 

sistēmām / can contact to find out information about completing customs declaration as well as 

obtain information about e-document submission systems. 

T.: +61 2 62641111 

A.: 6 Chan Street, AU-Belconnen ACT 2617 

W.: https://www.homeaffairs.gov.au/ 

Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments (Department of Agriculture and Water 

Resources) atbildīgā iestāde par fumigācijas sertifikāta izsniegšanu un citu produktu atbilstības 

novērtēšanu karantīnas prasībām / the responsible authority for issuing a fumigation certificate 

and for assessing the conformity of other products with quarantine requirements. 

T.: +61 2 62723933 

A.: GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601 

W.: http://www.agriculture.gov.au/ 

Austrālijas Konkurences un patērētāju komisija (Australian Competition and Consumer 

Commission (ACCC)) atbildīgā iestāde par preču standartiem / responsible authority for 

commodity standards 

T.: +61 2 62431111; +61 2 62431305 

A.: GPO Box 3131, AU-Canberra ACT 2601, (23 Marcus Clarke Street, AU-Canberra ACT 2601) 

W.: https://www.accc.gov.au/ 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/
http://www.agriculture.gov.au/
https://www.accc.gov.au/
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Austrālijas sakaru un mediju iestāde ( Australian Communications and Media Authority 

(ACMA)) atbildīgā iestāde par atsevišķu elektronisko iekārtu atbilstību Austrālijas standartiem / 

responsible authority for the compliance of certain electronic equipment with Australian 

standards. 

T.: +61 2 62195555 

A.: P.O. Box 78, AU-Belconnen ACT 2616 

W.: https://www.acma.gov.au/ 

Metālapstrāde un mašīnbūve 

Elektrisko iekārtu drošības sistēmas administrācija (Electrical Equipment Safety 

System (EESS) Administration, Electrical Safety Office, Office of Industrial Relations) ir 

atbildīga par elektronisko iekārtu reģistrēšanas un drošības jautājumiem / responsible 

for the registration and security of electronic equipment. 

T.: +61 7 38747766 

A.: LMB 2234, AU-Brisbane QLD 4000 

W.: http://www.erac.gov.au 

Tekstils 

Vides, Enerģijas un Savvaļas dzīves departaments, Tirdzniecības nodaļa (Department 

of the Environment and Energy, Wildlife, Trade Regulation Section) ir atbildīgs par 

importa atļauju izsniegšanu atsevišķiem apģērbu artikuliem / responsible for issuing 

import permits for individual clothing articles. 

T.: +61 2 62741900 

A.: GPO Box 787, AU-Canberra ACT 2601 

W.:http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade 

  

https://www.acma.gov.au/
http://www.erac.gov.au/
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade
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Kokapstrāde 

Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments, Austrālijas Augu aizsardzības birojs 

(Department of Agriculture and Water Resources,Australian Chief Plant Protection 

Office) atbildīgā iestāde par dažādu augu fitosanitārajiem sertifikātiem / responsible 

authority for phytosanitary certificates for different plants 

T.: +61 2 62723933 

A.: GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601 

W.: http://www.agriculture.gov.au/ 

Pārtika 

Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments (Department of Agriculture and 

Water Resources) ir atbildīgs par pārtikas pārbaudēm un paraugu ņemšanu, un to 

atbilstības novērtēšanu / is responsible for food inspection and sampling and 

assessment of their compliance 

T.: +61 2 62723933 

A.: GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601 

W.: http://www.agriculture.gov.au/ 

Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments, Galvenais Veterinārais birojs 

(Department of Agriculture and Water Resources, Chief Veterinary Officer) atbildīgs 

par dzīvnieku un dzīvnieku produktu kontroli un saistītiem jautājumiem / responsible for 

the control of animals and animal products and related issues 

T.: +61 2 62723933 

A.: GPO Box 858, AU-Canberra ACT 2601 

W.: http://www.agriculture.gov.au/ 

http://www.agriculture.gov.au/
http://www.agriculture.gov.au/
http://www.agriculture.gov.au/
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Austrālijas un Jaunzēlandes Pārtikas Standarts (Food Standards Australia New Zealand 

(FSANZ)) FSANZ ir atbildīga par pārtikas standartu izveidi un uzraudzīšanu / FSANZ is 

responsible for the establishment and monitoring of food standards. 

T.: +61 2 62712222 

A.: PO Box 5423, AU-Kingston ACT 2604 

W.: http://www.foodstandards.gov.au 

  

http://www.foodstandards.gov.au/
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Ievedmuitas tarifu nosacījumi, nodevas u.c. veicamie maksājumi un to piemērošanas 

kārtība un organizācijas, kurām jāiesniedz pieteikumi, sertifikāti, nozaru produkcijas 

ievešanas atļaujas saņemšanai mērķa tirgos, kontaktinformācija 

 

Eksportēto preču ievedmuitas tarifu var pārbaudīt Eiropas Komisijas mājās lapā, ierakstot 

atbilstošo valsti un preču kodu norādītajā vietā. Par piemēru ņemot vienu no eksportētākajām 

Latvijas precēm 2017.gadā metālapstrādes un mašīnbūves nozarē ar preču kodu 7310 29 90 - 

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, cilindri, kannas, kastes un tamlīdzīgas tilpnes jebkura 

materiāla glabāšanai. Ievadot attiecīgos kritērijus, var redzēt, ka šai precei ir noteikts 5% tarifs no 

FOB3 vērtības.4 Preču un pakalpojuma nodoklis Austrālijā ir 10 % no samaksātās vērtības par preci 

vai pakalpojumu. 

Ievedmuitu, informāciju par piemērotajiem tarifiem, tirdzniecības barjerām un preču izcelsmes 

noteikumiem var noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā Market Access Database – 

madb.europa.eu 

Ievadot ailēs valsts nosaukumu un interesējošo preču kodu. 

Importa apstrādes maksa (Import processing charge (IPC)) par precēm, ko ieved pa gaisu, jūru vai 

pastu, kuru vērtība pārsniedz 1000 AUD, bet ir mazāka kā 10000 AUD, tiek piemērota likme 50 

AUD par katru importa vai noliktavas deklarāciju. Preces, ko ieved pa gaisu, jūru vai pastu, kuru 

vērtība ir 10 000 AUD vai vairāk, tiek piemērota likme 152 AUD par katru importa vai noliktavas 

deklarāciju.5 

  

                                                           
3https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ 07.05.2018. 
4http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=72163390&countries=RU 03.04.2018. 
5http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=7310100008&countries=AU 29.05.2018. 

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=72163390&countries=RU
http://madb.europa.eu/madb/atDutyDetailPubli.htm?hscode=7310100008&countries=AU
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Prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai pretendētu uz nozaru produkcijas ievešanu 

mērķa tirgos un varētu realizēt tirdzniecības ķēdēs vai attiecīgi, iekļaušanos globālās 

piegāžu ķēdē 

 

Lai attiecīgā uzņēmuma produkciju varētu tikt realizēta tirdzniecības ķēdēs, uzņēmumam ir 

jānoskaidro nepieciešamās prasības produkcijas realizēšanai ķēdē. Prasību skaits var atšķirties 

dažādām tirdzniecības ķēdēm, tomēr tās var iedalīt atsevišķās grupās. 

• Produkta atbilstība ķēdes noteiktajiem standartiem 

• Produkta apjoma nodrošināšana 

• Valstī noteiktie standarti, sertifikāti 

• Papildus iegūstamie sertifikāti 

• Produkta iepakojums 

• Produkta marķējums 

• Citas konkrētās tirdzniecības ķēdes prasības 

Iegūstot informāciju par katru no augstāk minētajiem punktiem, uzņēmums varēs izvērtēt savas 

iespējas realizēt produkciju tirdzniecības ķēdēs. 
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Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Austrālijai ir savi nacionālie standarti vairākiem produktiem. Attiecībā uz patēriņa preču 

standartiem atbildīgā iestāde Austrālijā ir Austrālijas Konkurences un patērētāju komisija (ACCC). 

Lai gan lielākā daļa standartu ir brīvprātīgi, atsevišķiem produktu veidiem ir jāatbilst obligātajiem 

standartiem (piemēram, dažādas preces bērniem, ķiveres, automašīnu domkrati, divstāvu gultas 

utt.). Turklāt ACCC var aizliegt konkrētus preču veidus. 6 

Preces, kurās tiek izmantots ūdens (piemēram, santehnikas izstrādājumi vai sanitārtehnikas 

izstrādājumi) ir jāreģistrē un jāmarķē saskaņā ar (water efficiency labelling and standards (WELS)) 

sistēmu, pirms produktu iespējams uzsākt pārdot Austrālijā. Ar WELS standartiem precēm nosaka 

minimālos ūdens efektivitātes standartus, kas jāievēro, lai iegūtu piekļuvi tirgum. Šādas prasības 

var attiekties, piemēram, uz veļas vai trauku mazgājamajām mašīnām u.c. 

Atsevišķām elektroniskām iekārtām ir obligātas standarta atbilstības un marķēšanas prasības, 

kuras pārrauga Austrālijas sakaru un mediju iestāde (Australian Communications and Media 

Authority (ACMA)). Importētājiem jāapliecina, ka to preces atbilst visām prasībām, reģistrējoties 

elektroiekārtu drošības sistēmā (Electrical Equipment Safety System (EESS)). 

Uzskaitītajām nozarēm un to produktiem starp ES un Austrāliju ir noslēgts savstarpējās atzīšanas 

nolīgums (Mutual Recognition Agreement (MRA)) – automobiļu produkti;  elektromagnētiskā 

savietojamība (electromagnetic compatibility (EMC)); zemsprieguma iekārtas; dažādas citas 

iekārtas; medicīniskās ierīces; spiediena iekārtas; telekomunikāciju terminālu iekārtas. 

Savstarpējas atzīšanas nolīgums paredz, ka abas puses ražo produktus pēc līdzīgiem standartiem. 

Atbilstību Austrālijas standartiem var pierādīt ar atbilstošu sertifikātu, ko izdevusi kompetentā 

iestāde eksportētājvalstī. Produktiem, kuriem ir izsniegts šāds dokuments, var tikt piešķirta 

piekļuve Austrālijas tirgum bez papildu pārbaudēm un atbilstības novērtēšanas.  

                                                           
6http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7401&countryid=AU#h7 16.05.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7401&countryid=AU#h7
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Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība 

 

Latvija un Austrālija lieto Harmonizēto sistēmu7 muitas kodu noteikšanai. Tātad preces kods, kas 

piešķirts Latvijā atbildīs arī tāds pats preces kods  Austrālijā. Ir gadījumi, kad izvēlētās preces kods 

atšķiras ar cipariem, kas norādīti beigās, vai kodā ir vairāk ciparu. Tas ir tāpēc, ka Austrālijas 

sistēma statistikas un tarifu piemērošanas nolūkā, šīs preces izdala sīkāk. Šajā gadījumā ieteicams 

preču kodus arī saskaņot ar preču importētājiem Austrālijā. 

Lai varētu veikt preces koda atbilstību, tad ir nepieciešams zināt produkta kodu. Produkta kodu 

variet noskaidrot linkā - https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx, pie 

nosaukuma ievadot produkta nosaukumu. Par kodu atbilstību var noskaidrot arī Austrālijas 

Iekšlietu ministrijā 

Valsts / Country Preču kods / 

Code 

Preču nosaukums / Goods 

Latvijas preču kods 7310 29 90 Dzelzs vai tērauda cisternas, 

mucas, cilindri, kannas, kastes 

un tamlīdzīgas tilpnes jebkura 

materiāla glabāšanai8 

Austrālijas preču 

kods 

7310.29.00 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, 

BOXES AND SIMILAR 

CONTAINERS, FOR ANY 

MATERIAL OF IRON OR STEEL9 

 

                                                           
7http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h8 03.04.2018. 
8https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=363 07.05.2018. 
9https://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-
goods/current-tariff-classification/schedule-3/section-xv/chapter-73#7310 07.05.2018. 

https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=7204&countryid=TR#h8
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=363
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods/current-tariff-classification/schedule-3/section-xv/chapter-73#7310
https://www.homeaffairs.gov.au/busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods/current-tariff-classification/schedule-3/section-xv/chapter-73#7310
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Jāpatur prātā, ka Harmonizētā sistēma 2017.gadā tika atjaunota, tāpēc faktiskā sistēmas 

ieviešana var atšķirties katrā valstī atsevišķi, tāpēc ir ieteicams preču kodus arī saskaņot ar preču 

importētājiem. 
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Iesniedzamie dokumenti un atbildīgo institūciju konsultācijas 

 

Integrētā kravu sistēma (Integrated Cargo System (ICS)) 

Visas deklarācijas un ar eksportu saistītā dokumentācija ir jāiesniedz elektroniski integrētajā 

kravu sistēmā (ICS), vai arī atsevišķos gadījumos to var izdarīt rakstiski attiecīgajā iestādē (kur 

muitas ierēdnis pēc tam ievadīs iesniegtos datus ICS, šis ir laikietilpīgāks dokumentu apstrādes 

process). Lai lietotu ICS, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Vairāk informāciju par 

reģistrācijas procesu var iegūt arī Europas Komisijas mājas lapā sadaļā par tirdzniecību. 10 

Ar Austrālijas muitu ir iespējama elektroniska saziņa, izmantojot elektronisko datu apmaiņas 

sistēmu (Electronic Data Interchange (EDI)). Lai lietotu EDI, ir jāsaņem digitālais sertifikāts, kas 

kalpo kā elektroniskais paraksts. EDI iegūšanas process ir aprakstīts zemāk sadaļā pie 

iesniedzamās dokumentācijas. 

Iepriekšēja paziņošana par kravas ierašanos ar kuģi vai lidmašīnu 

Visu kuģu un lidmašīnu ierašanās ir jāpaziņo muitas dienestiem iepriekš. Ziņojumā norādot 

gaidāmo ierašanās laiku.  Kā arī iepriekš ir jāziņo par kravas ierašanos, neatkarīgi no tā, vai tā tiek 

pārvadāta pa jūru vai pa gaisu. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet zemāk norādītajos dokumentos 

par kravas gaidāmo un faktisko ierašanos. 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Muitas importa 

deklarācija / 

Customs Import 

Declaration 

Dokuments, kas satur visu 

nepieciešamo informāciju 

par kravu 

Iekšlietu 

ministrija 

(Department 

T.: +61 2 

62641111 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cid&hscode=

                                                           
10http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=AU&hscode=7401&doc=reg_ics.html 16.05.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=AU&hscode=7401&doc=reg_ics.html
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Iesniedz elektroniski vai 

rakstiski importētājs vai 

pārstāvis 

Pilna formas aizpildīšana 

nepieciešama kravām, kuru 

vērtība pārsniedz 1000 AUD. 

Lai varētu iesniegt muitas 

importa deklarāciju, 

nepieciešams saņemt 

identifikācijas numuru 

dokumentu iesniedzējam. To 

var saņemt reģistrējoties 

Integrated Cargo System 

(ICS) 

of Home 

Affairs) 

7310&countryid=

AU 

 

Rēķins / Commercial 

Invoice 

Dokuments, kas satur 

informāciju par pirkumu 

Rēķinu ieteicams sagatavot 

angļu valodā. Citā valodā 

iesniegtiem rēķiniem var 

pieprasīt tulkojumu 

Iesniedzams oriģināls ar 

kopijām 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=invoice&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

Preču saraksts / 

Packing list 

Dokuments, kas satur detaļas 

par precēm visā sūtījumā 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=plist&hscode

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
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=7310&countryid

=AU 

Preču un 

iepakojuma 

deklarācija / Packing 

Declaration 

Dokuments, kas satur 

informāciju par precēm un to 

iepakojumu 

Nepieciešams lai pārbaudītu 

sūtījuma atbilstību 

sanitārajām normām 

Var tikt pievienots klāt arī 

rēķinam vai preču sarakstam 

Sagatavot angļu valodā 

Lauksaimniecī

bas un ūdens 

resursu 

departament

s 

(Department 

of Agriculture 

and Water 

Resources) 

T.: +61 8 

82016185 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=pack_dec&h

scode=7310&cou

ntryid=AU 

 

Nepreferenciālais 

preču izcelsmes 

sertifikāts / 

Certificate of Non-

Preferential Origin 

Dokuments, kas apliecina 

preces nepreferenciālo 

izcelsmi 

Eksportētājs / 
Exporter 

 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cf_npo&hsco

de=7310&countr

yid=AU 

Preču izcelsmes 

sertifikāts / Proof of 

Preferential Origin 

Dokuments, kas apliecina 

preces preferenciālo izcelsmi 

Eksportētājs / 
Exporter 

 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=ppo&hscode

=7310&countryid

=AU 

Gaisa pavadzīme / 

Air Waybill 

Dokuments, kas satur info 

par starptautisku preču 

pārvadājumu pa gaisu 

Eksportētājs / 
Exporter 

 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pack_dec&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_npo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
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doc=awb&hscode

=7310&countryid

=AU 

Jūras pavadzīme / 

Bill of Lading 

Dokuments, kas satur info 

par starptautisku preču 

pārvadājumu pa jūru 

Eksportētājs / 
Exporter 

 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=bl&hscode=7

310&countryid=A

U 

Pārskats par kravas 

gaidāmo ierašanās 

laiku ar lidmašīnu / 

Impending Arrival 

Report for Aircraft 

and Air Cargo 

Dokuments, kas informē par 

kravas ierašanos ar lidmašīnu 

ar reisu, kas ielido no citas 

valsts 

Parasti iesniedz pārvadātājs 

Iesniedzams angļu valodā 

elektroniski caur Integrated 

Cargo System (ICS) vai 

tranzīta gadījumā var 

iesniegt arī rakstiski 

Iesniedzams 10 dienas pirms 

vai 3 stundas līdz kravas 

ierašanās brīdim pirmajā 

Austrālijas ierašanās lidostā. 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=imp_air&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

Pārskats par kravas 

gaidāmo ierašanās 

laiku ar kuģi / 

Impending Arrival 

Dokuments, kas informē par 

kravas ierašanos ar kuģi 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=imp_sea&hs

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
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Report for Vessels 

and Sea Cargo 

Iesniedzams angļu valodā 

elektroniski caur Integrated 

Cargo System (ICS) vai 

tranzīta gadījumā var 

iesniegt arī rakstiski 

Iesniedzams 10 dienas pirms 

vai 96 stundas līdz kravas 

ierašanās brīdim pirmajā 

Austrālijas ierašanās ostā. 

.au/busi/c

arg/inte# 

code=7310&coun

tryid=AU 

 

Iepriekšējs ziņojums 

par kuģa ierašanos / 

Pre-Arrival Report 

for Vessels 

Dokuments, kas informē par 

kuģa ierašanos Austrālijā 

Sagatavo kuģa īpašnieks 

angļu valodā 

Iesniedzams elektroniski 

nosūtot e-pastu 

Lauksaimniecī

bas un ūdens 

resursu 

departament

s 

(Department 

of Agriculture 

and Water 

Resources) 

T.: +61 8 

82016185 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=arr_ves&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

Gaisa kravas 

pārskats / Air Cargo 

Report 

Dokuments, kas satur 

informāciju par kravu, kas 

tiek transportēta ar gaisa 

transportu un ievesta 

Austrālijā 

Iesniedzams pēc iepriekšēja 

ziņojuma par kravas 

ierašanos ar gaisa transportu 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte# 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=rep_air&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=imp_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_ves&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_air&hscode=7310&countryid=AU
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Iesniedz pārvadātājs angļu 

valodā elektroniski caur 

Integrated Cargo System 

(ICS) 

Iesniedzams vismaz 2 

stundas pirms kravas 

ierašanās 

Jūras kravas pārskats 

/ Sea Cargo Report 

Dokuments, kas satur 

informāciju par kravu, kas 

tiek transportēta ar kuģi un 

ievesta Austrālijā 

Iesniedzams pēc iepriekšēja 

ziņojuma par kravas 

ierašanos ar kuģi 

Iesniedz pārvadātājs angļu 

valodā elektroniski caur 

Integrated Cargo System 

(ICS) 

Iesniedzams vismaz 48 

stundas pirms kravas 

ierašanās 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte# 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=rep_sea&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

Jūras kravas saraksts 

/ Sea Cargo List 

Report 

Dokuments, kas satur 

informāciju par to kādas 

kravas tiks izkrautas 

Austrālijas ostā 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte# 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=rep_seal&hs

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
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Iesniedz un sagatavo 

pārvadātājs 

code=7310&coun

tryid=AU 

 

Faktiskais ziņojums 

par kravas ierašanos 

ar gaisa transportu / 

Actual Arrival Report 

for Aircraft and Air 

Cargo 

Dokuments, kas satur 

informāciju par faktisko 

kravu, kas tiek ievesta 

Austrālijā 

Iesniedz pārvadātājs angļu 

valodā elektroniski caur 

Integrated Cargo System 

(ICS) 

Iesniedzams vismaz 3 

stundas pirms kravas 

ierašanās 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte# 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=arr_air&hsco

de=7310&countr

yid=AU 

 

 

Faktiskais ziņojums 

par kravas ierašanos 

ar kuģi / Actual 

Arrival Report for 

Vessels and Sea 

Cargo 

Dokuments, kas satur 

informāciju par faktisko 

kravu, kas tiek ievesta 

Austrālijā 

Iesniedz pārvadātājs angļu 

valodā elektroniski caur 

Integrated Cargo System 

(ICS) 

Iesniedzams vismaz 24 

stundas pirms kravas 

ierašanās 

Integrated 

Cargo System 

(ICS) 

https://w

ww.home

affairs.gov

.au/busi/c

arg/inte# 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=arr_sea&hsc

ode=7310&count

ryid=AU 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rep_seal&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_air&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=arr_sea&hscode=7310&countryid=AU
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Pārtikas nozare 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Pārtikas produktu importu Austrālijā regulē Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments un 

Austrālijas un Jaunzēlandes Pārtikas Standarts (FSANZ). FSANZ ir atbildīga par pārtikas standartu 

izveidi un uzraudzīšanu, bet Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments ir atbildīgs par 

pārtikas pārbaudēm un paraugu ņemšanu. Lai arī ar pārtikas standartiem var aizliegt pārdot 

konkrētus pārtikas produktus (piemēram, neapstrādātu dzeramo pienu), neapstrādātiem 

pārtikas produktiem, parasti, tiek pieprasīta papildus dokumentācija. Pēc pieprasījuma 

importētājiem jāuzrāda dokumenti, kuri ir apkopoti zemāk sadaļā pie iesniedzamajiem 

dokumentiem. Lai atvieglotu muitas procedūru, papildus var iesniegt HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point) sertifikātu. 

Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments var veikt pārbaudes pārtikas produktiem, kas 

var potenciāli apdraudēt cilvēku veselību, nosūtot tos uz laboratorijas analīzēm. Inspekcijas un 

analīzes parasti neveic produktiem, kuriem ir pievienoti atbilstoši pārtikas sertifikāts, kas izdoti 

kādā no šīm valstīm: Kanāda, Francija, Indija, Malaizija, Jaunzēlande vai Taizeme. Tomēr atkarībā 

no konkrētās valsts šādu sertifikātu atzīšana var attiekties tikai uz atsevišķiem pārtikas 

produktiem. Sīkāku informāciju var iegūt sazinoties ar Lauksaimniecības un ūdens resursu 

departamentu vai Austrālijas Jaunzēlandes pārtikas standartu (FSANZ).11 

Atkarībā no importējamā pārtikas produkta veida var tikt piemērotas papildu prasības. 

Piemēram, brendijam, rumam un viskijam jābūt nogatavinātam koka tvertnē vismaz divus gadus 

pirms ievešanas Austrālijā. 

Karantīnas nolūkos Lauksaimniecības un ūdens resursu departaments var veikt riska 

novērtējumu. Ja  eksportētājvalstī ir konstatētā slimību izplatība, tad Austrālija var noteikt īpašas 

                                                           
11http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=4407&countryid=AU#h21 
30.05.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=4407&countryid=AU#h21
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prasības vai pilnīgi aizliegt preču importu no attiecīgās valsts. Piemēram, cūkgaļai un liellopa gaļai 

jāatbilst īpašām prasībām, savukārt, vistas gaļai jābūt no tādiem putniem, kas audzēti valstī, kurā 

nav putnu gripa.  

Ja uz precēm attiecas sanitārie un fitosanitārie noteikumi, tad tiek piemēroti visaptveroši riska 

novērtēšanas pasākumi, lai noskaidrotu, vai prece ir importējama Austrālijā. Tas īpaši attiecas uz 

dzīvnieku vai augu sugām vai to produktiem, kas iepriekš nav tirgoti starp abām valstīm. Tādā 

gadījumā tiek noteikti standarti kā šo produktu var importēt. 
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Dzīvnieku un dzīvnieku produktu eksportētajiem nepieciešams saņemt importa atļauju no 

Biodrošības importa nosacījumu datu bāzes (BICON). Lauksaimniecības un ūdens resursu 

departaments var pieprasīt veterinārās veselības sertifikātu, kas apliecina, ka produkts nav 

inficēts un nesatur infekciju pārnēsājošas slimības. Tāpat Lauksaimniecības un ūdens resursu 

departaments ir 3 dienas pirms produkta ievešanas Austrālijā iepriekš jābrīdina, ja tiek ievestas 

dzīvas dekoratīvās zivis.  

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Papildus vispārīgi iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir apkopoti vispārīgās informācijas sadaļā 

pie iesniedzamajiem dokumenti. Atsevišķu preču eksportētājiem var tikt prasīt iesniegt sekojošos 

dokumentus: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Atļauja eksportēt 

preci, kas pakļauta 

karantīnas prasībām 

/ Permit to Import 

Goods Subject to 

Quarantine 

Dokumentu, kas 

apliecina produkta 

atbilstību attiecīgajām 

karantīnas prasībā 

Aizpildāms elektroniski 

angļu valodā 

Apstrādes laiks 20 

darba dienas, bet 

Biodrošības 

importa 

nosacījumu datu 

bāze (BICON) 

(Department of 

Agriculture and 

Water Resources) 

T.:+61 2 

62723933 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=p_i_quar&hs

code=4407&coun

tryid=AU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
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oficiāli var prasīt līdz 6 

mēnešiem 

Atļaujas izmaksas 120 

AUD, papildus maksa 

var tikt piemērot, kas ir 

atkarīga no produkta 

Derīga vienreizējai 

ievešanai teritorijā 

Vecuma noteikšanas 

sertifikāts 

brendijam, viskijam 

un rumam / Age 

Certificate for 

Brandy, Whisky and 

Rum 

Sertifikāts, kas 

apliecina, ka brendijs, 

viskijs un rums ir 

noturēti vismaz 2 gadus 

koka tvertnē 

Sertifikātu sagatavo 

sertificēta laboratorija 

angļu valodā 

Var tikt iesniegta 

elektroniski vai papīra 

formā 

Iekšlietu 

departaments 

(Department of 

Home Affairs) 

T.: +61 2 

62641111 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cf_alc&hscod

e=2208&countryi

d=AU 

 

Atļauja importēt 

savvaļas un savvaļas 

dzīvnieku 

produktus/ Import 

Permit for Wildlife 

and Wildlife 

Products). 

Dokuments, kas 

apliecina produkta 

atbilstību savvaļas un 

savvaļas dzīvnieku 

produktu 

eksportēšanas 

prasībām uz Austrāliju 

Vides, Enerģijas 

un Savvaļas 

dzīves 

Departaments, 

Tirdzniecības 

nodaļa 

(Department of 

the Environment 

T.:+61 2 

62741900 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=p_i_wl&hsco

de=6204&country

id=AU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_alc&hscode=2208&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
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Aizpildāms elektroniski 

angļu valodā 

Dokumentu apstrādes 

laiks aptuveni 40 darba 

dienas 

Viens atļaujas izmaksas 

ir 56 AUD, vairāku 156 

AUD, bet izmaksas var 

atšķirties 

Derīguma termiņš 3 

gadi non-CITES sugām, 

6 mēneši CITES sugām 

and Energy, 

Wildlife, Trade 

Regulation 

Section) 

Ārvalstu pārtikas 

produktu ražotāju 

atļauja / 

Authorisation of 

Foreign Foodstuffs 

Manufacturers 

Dokuments, kas 

apliecina, ka pārtikas 

produktu ražotājs 

atbilsts un ievēro 

HACCP vadlīnijas 

Iesniedzams oriģināls 

Var tik sagatavots 

jebkurā valodā, bet var 

tikt pieprasīts 

tulkojums angļu valodā 

1.Lauksaimniecīb

as un ūdens 

resursu 

departaments 

(Department of 

Agriculture and 

Water Resources) 

2. Austrālijas 

Jaunzēlandes 

pārtikas standarts 

(Food Standards 

Australia New 

Zealand (FSANZ)) 

1. T.: +61 2 

62723933 

2. T.:+61 2 

62712222 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=a_fm_foo&h

scode=1604&cou

ntryid=AU 

 

Dzīvnieku produktu 

veterinārais 

Dokuments, kas 

apliecina, ka attiecīgie 

Lauksaimniecības 

un ūdens resursu 

T.: +61 2 

62723933 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
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veselības sertifikāts 

/ Veterinary Health 

Certificate for 

Animal Products 

dzīvnieku izcelsmes 

produkti ir pārbaudīti 

pēc noteiktajām 

vadlīnijām 

Iesniedzams oriģināls 

angļu valodā  

departaments 

(Department of 

Agriculture and 

Water Resources) 

 

 PageIFPubli.htm?

doc=cf_anp&hsco

de=1604&country

id=AU 

 

Ražotāja deklarācija 

/ Declaration of the 

Manufacturer 

Dokuments, kurā 

ražotājs apliecina 

produkta atbilstību 

visām nepieciešamajām 

prasībām 

Iesniedzams angļu 

valodā uz uzņēmuma 

veidlapas 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=dec_man&hs

code=4407&coun

tryid=AU 

 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_anp&hscode=1604&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
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Tekstils 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Tekstilizstrādājumiem, piemēram, apģērbam, apaviem, mēbelēm, ādām, kažokādām, 

mājsaimniecības tekstilizstrādājuma precēm Austrālijā ir obligāti marķēšanas standarti. Tie 

paredz, ka attiecīgajām precēm jāpievieno lietošanas un kopšanas norādes. Tradicionālais 

lietošanas un kopšanas simbolu lietojums tiek uzskatīts par nepietiekamu. Tāpēc, lai noskaidrotu 

jūsu precei atbilstošo informāciju, to var izdarīt sazinoties ar Austrālijas Konkurences un 

patērētāju komisiju (ACCC) sk. vispārīgo sadaļu par atbildīgajām iestādēm, kur pieejama 

kontaktinformācija).12 

Tekstilizstrādājumiem, apģērbiem un apaviem nepieciešams norādīt arī preces izcelsmes valsti, 

saskaņā ar Tirdzniecības Regulu 2016 (Commerce (Trade Descriptions) Regulation 2016).13 

Nepieciešamie sertifikāti 

 

Atsevišķiem apģērbu artikuliem var būt nepieciešams dokuments, kas apliecina produkta 

atbilstību savvaļas un savvaļas dzīvnieku produktu eksportēšanas prasībām uz Austrāliju (Import 

Permit for Wildlife and Wildlife Products). 

Konkrētam preču kodam, iespējamos, papildus dokumentus un sertifikātus var noskaidrot 

madb.europa.eu ierakstot atbilstošo preču kodu sadaļā “product code”, un sadaļā “country” 

Austrālija. 

  

                                                           
12http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6302&countryid=AU#kap60 
29.05.2018. 
13https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L01907 29.05.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=6302&countryid=AU#kap60
https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L01907
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Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Papildus vispārīgi iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir apkopoti vispārīgās informācijas sadaļā 

pie iesniedzamajiem dokumenti. Atsevišķu preču eksportētājiem var tikt prasīt iesniegt sekojošos 

dokumentus: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Atļauja importēt 

savvaļas un 

savvaļas dzīvnieku 

produktus/ Import 

Permit for Wildlife 

and Wildlife 

Products). 

Dokuments, kas apliecina 

produkta atbilstību 

savvaļas un savvaļas 

dzīvnieku produktu 

eksportēšanas prasībām uz 

Austrāliju 

Aizpildāms elektroniski 

angļu valodā 

Dokumentu apstrādes laiks 

aptuveni 40 darba dienas 

Viens atļaujas izmaksas ir 

56 AUD, vairāku 156 AUD, 

bet izmaksas var atšķirties 

Derīguma termiņš 3 gadi 

non-CITES sugām, 6 

mēneši CITES sugām 

Vides, Enerģijas 

un Savvaļas 

dzīves 

Departaments, 

Tirdzniecības 

nodaļa 

(Department of 

the 

Environment 

and Energy, 

Wildlife, Trade 

Regulation 

Section) 

T.:+61 2 

62741900 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=p_i_wl&hsco

de=6204&countr

yid=AU 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
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Kokapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Kokapstrādes nozares produktiem ir nepieciešams veikt pārbaudes un iegūt atļaujas, kas saistītas 

ar dažādām sanitārajām prasībām. Uzņēmumam ir nepieciešams iegūt atļauju eksportēt preci, 

kas pakļauta karantīnas prasībām (Permit to Import Goods Subject to Quarantine).  Šis ir 

dokuments, kas apliecina produkta atbilstību attiecīgajām karantīnas prasībām, un ļauj faktiski 

ievest produktu teritorijā. Dokumentu aizpilda elektroniski tiešsaistē - 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 .14 Ņemiet vērā, ka pirms dokumenta 

aizpildīšanas, uzņēmumam ir jāreģistrējas BICON sistēmā - 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ .15 

Nepieciešamie sertifikāti 

 

Atsevišķiem kokapstrādes nozares produktiem var būt nepieciešams dokuments, kas apliecina 

produkta atbilstību savvaļas un savvaļas dzīvnieku produktu eksportēšanas prasībām uz Austrāliju 

(Import Permit for Wildlife and Wildlife Products) 

Papildus var pieprasīt arī sertifikātu, kas apliecina ka fumigācija ir veikta atbilstoši Austrālijā 

noteiktajām karantīnas prasībām. Kopumā Austrālijā tiek pieņemti sertifikāti, kas izsniegti valstī 

no kuras prece tiek eksportēta, ja šis sertifikāts atbilst prasībām. ES ir aizliegusi fumigāciju ar metil 

bromīdu (methyl bromide), tāpēc Austrālijas iestādes nepieņem sertifikātus, kas izsniegti veicot 

fumigāciju ar metil bromīdu. Šādiem produktiem, pirms ievešanas Austrālijas teritorijā, tiks veikta 

atkārtota fumigācija.16 

                                                           
14http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU 30.05.2018. 
15https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ 30.05.2018. 
16http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/
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Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka attiecīgajam produktam ir veikta 

pārbaude atbilstoši noteiktajām procedūrām. Apstiprinot, ka tie ir brīvi no kaitēkļiem un atbilst 

noteiktajām fitosanitārajām normām. Sertifikātu parasti izsniedz valstī, no kuras tiek eksportēts 

attiecīgais produkts. Sertifikāta formālās prasības ir standartizētas visā pasaulē, un tam ir jāatbilst 

Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (International Plant Protection Convention (IPPC)) 

prasībām. 

Ja produkts paredzēts re-eksportam, tad ir nepieciešams iegūt atsevišķu fitosanitāro sertifikātu, 

kas ir paredzēts tieši re-eksportam. Vairāk informāciju var iegūt Lauksaimniecības un ūdens 

resursu departamentā, Austrālijas Augu aizsardzības birojā. 

  



34 
 

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti 

/ 

Contacts 

Paraugs / Example 

Atļauju eksportēt 

preci, kas pakļauta 

karantīnas prasībām 

/ Permit to Import 

Goods Subject to 

Quarantine 

Dokumentu, kas 

apliecina produkta 

atbilstību attiecīgajām 

karantīnas prasībā 

Aizpildāms elektroniski 

angļu valodā 

Apstrādes laiks 20 darba 

dienas, bet oficiāli var 

prasīt līdz 6 mēnešiem 

Atļaujas izmaksas 120 

AUD, papildus maksa var 

tikt piemērot, kas ir 

atkarīga no produkta 

Derīga vienreizējai 

ievešanai teritorijā 

Biodrošības 

importa 

nosacījumu 

datu bāze 

(BICON) 

(Department 

of Agriculture 

and Water 

Resources) 

T.:+61 2 

6272393

3 

http://madb.europa.e

u/madb/viewPageIFPu

bli.htm?doc=p_i_quar

&hscode=4407&count

ryid=AU 

 

Atļauja importēt 

savvaļas un savvaļas 

dzīvnieku 

produktus/ Import 

Permit for Wildlife 

and Wildlife 

Products). 

Dokuments, kas apliecina 

produkta atbilstību 

savvaļas un savvaļas 

dzīvnieku produktu 

eksportēšanas prasībām 

uz Austrāliju 

Vides, 

Enerģijas un 

Savvaļas dzīves 

Departaments, 

Tirdzniecības 

nodaļa 

(Department 

T.:+61 2 

6274190

0 

http://madb.europa.e

u/madb/viewPageIFPu

bli.htm?doc=p_i_wl&h

scode=6204&countryi

d=AU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_quar&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=p_i_wl&hscode=6204&countryid=AU
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Aizpildāms elektroniski 

angļu valodā 

Dokumentu apstrādes 

laiks aptuveni 40 darba 

dienas 

Viens atļaujas izmaksas ir 

56 AUD, vairāku 156 

AUD, bet izmaksas var 

atšķirties 

Derīguma termiņš 3 gadi 

non-CITES sugām, 6 

mēneši CITES sugām 

of the 

Environment 

and Energy, 

Wildlife, Trade 

Regulation 

Section) 

Fumigācijas 

sertifikāts / 

Certificate of 

Fumigation 

Sertifikātu, kas apliecina 

ka fumigācija ir veikta 

atbilstoši Austrālijā 

noteiktajām karantīnas 

prasībām 

Sertifikāts ir jāsagatavo 

angļu valodā 

Lauksaimniecī

bas un ūdens 

resursu 

departaments 

(Department 

of Agriculture 

and Water 

Resources) 

T.:+61 2 

6272393

3 

http://madb.europa.e

u/madb/viewPageIFPu

bli.htm?doc=cf_fum&

hscode=4407&country

id=AU 

 

Fitosanitārais 

sertifikāts / 

Phytosanitary 

Certificate 

Dokuments, kas 

apliecina, ka attiecīgajam 

produktam ir veikta 

pārbaude atbilstoši 

noteiktajām procedūrām 

Lauksaimniecī

bas un ūdens 

resursu 

departaments, 

Austrālijas 

Augu 

aizsardzības 

T.: +61 2 

6272393

3 

http://madb.europa.e

u/madb/viewPageIFPu

bli.htm?doc=cf_phyt&

hscode=4407&country

id=AU 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fum&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_phyt&hscode=4407&countryid=AU
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birojs 

(Department 

of Agriculture 

and Water 

Resources, 

Australian 

Chief Plant 

Protection 

Office) 

Ražotāja deklarācija 

/ Declaration of the 

Manufacturer 

Dokuments, kurā 

ražotājs apliecina 

produkta atbilstību 

visām nepieciešamajām 

prasībām 

Iesniedzams angļu 

valodā uz uzņēmuma 

veidlapas 

Eksportētājs / 

Exporter 

 http://madb.europa.e

u/madb/viewPageIFPu

bli.htm?doc=dec_man

&hscode=4407&count

ryid=AU 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_man&hscode=4407&countryid=AU
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Mašīnbūve un metālapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 

 

Austrālijai ir savi nacionālie standarti vairākiem produktiem. Attiecībā uz patēriņa preču 

standartiem atbildīgā iestāde Austrālijā ir Austrālijas Konkurences un patērētāju komisija (ACCC). 

Lai gan lielākā daļa standartu ir brīvprātīgi, īpašiem produktu veidiem ir jāatbilst obligātajiem 

standartiem. 

Atsevišķām elektroniskām iekārtām ir obligātas standarta atbilstības un marķēšanas prasības, 

kuras pārrauga Austrālijas sakaru un mediju iestāde (Australian Communications and Media 

Authority (ACMA)). Importētājiem jāapliecina, ka tie atbilst visām prasībām, reģistrējoties kā 

atbildīgam elektroiekārtu piegādātājam elektroiekārtu drošības sistēmā (Electrical Equipment 

Safety System (EESS)). 

Lauksaimniecības un citām iekārtām, atmuitošanas brīdī ir jābūt dezinficētām un jāatbilst 

Austrālijas karantīnas prasībām.  

Atbilstību Austrālijas standartiem var pierādīt ar atbilstošu sertifikātu, ko izdevusi kompetentā 

iestāde eksportētājvalstī. Produktiem, kuriem ir izsniegts šāds dokuments, var tikt piešķirta 

piekļuve Austrālijas tirgum bez papildu pārbaudēm un atbilstības novērtēšanas. 

Saskaņā ar Austrālijas tiesību aktiem ir ieviestas marķēšanas prasības attiecībā uz noteiktām 

elektroniskām precēm. Uz attiecīgajām ierīcēm ir nepieciešams norādīt etiķetes, kas apliecina to 

atbilstību obligātajiem standartiem. To veic, izmantojot normatīvās atbilstības marķējumu 

(Regulatory Compliance Mark (RCM)). Austrālijas ražotājiem vai importētājiem, kuri plāno 

izmantot savām precēm RCM zīmi, lai to izdarītu ir jāreģistrējas Elektroiekārtu drošības sistēmā  

(Electrical Equipment Safety System (EESS)). 

Plašāku informāciju par preču atbilstību obligātajiem standartiem, un spēkā esošajiem 

savstarpējās atzīšanas nolīgumiem starp Austrāliju un ES, lūdzu, skatiet sadaļā par standartiem. 
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Nepieciešamie sertifikāti 

Konkrētam preču kodam, iespējamos, papildus dokumentus un sertifikātus var noskaidrot 

madb.europa.eu ierakstot atbilstošo preču kodu sadaļā “product code”, un sadaļā “country” 

Austrālija. 

Aizpildāmā dokumentācija, veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas saņemšanai 

 

Papildus vispārīgi iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir apkopoti vispārīgās informācijas sadaļā 

pie iesniedzamajiem dokumenti. Atsevišķu preču eksportētājiem var tikt prasīt iesniegt sekojošus 

dokumentus: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Atbildīgs 

elektroiekārtu 

piegādātājs / 

Registration as a 

Responsible 

Supplier of Electrical 

Equipment 

Dokuments, kas 

apliecina, ka uzņēmums 

ir reģistrēts EESS, kā 

atbildīgs piegādātājs un ir 

tiesīgs lietot RCM zīmi 

Reģistrācija notiek 

elektroniski angļu valodā 

Ikgadējā maksa ir 200 

AUD 

Reģistrācijai nav 

derīguma termiņa, tā tiek 

atjaunota iemaksājot 

ikgadējo maksu 

Elektrisko 

iekārtu drošības 

sistēmas 

administrācija 

(Electrical 

Equipment 

Safety System 

(EESS) 

Administration, 

Electrical Safety 

Office, Office of 

Industrial 

Relations) 

T.: +61 7 

38747766 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=rg_s_ee&hsc

ode=8517&count

ryid=AU 

 

 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=rg_s_ee&hscode=8517&countryid=AU

