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TAOTLUS   
kanepi impordilitsentsi väljastamiseks  

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA  

Taotlus hõlmab (märgistada asjakohane lahter ristiga): 
  KN koodi ex 1207 99 15 alla kuuluvate külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importi  

  KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvaid kanepiseemneid, mis ei ole ette nähtud külvamiseks  

  KN koodi 5302 10 00 alla kuuluvat harilikku kanepit  
 

Taotluse saabumise 
kuupäev 

Lisasid, tk 

 

1. TAOTLEJA  

A. Äriühing, mittetulundusühing või muu juriidiline 
isik, riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse 
asutus 

B. Füüsilisest isikust ettevõtja 

Eesnimi Nimi 

Perekonnanimi 

Registrikood / mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registri registrikood / riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutuste riikliku registri registrikood 

Isikukood 

                   

Esindaja eesnimi Registrikood / maksukohustuslaste registrikood 

Esindaja perekonnanimi            

Esindaja isikukood 
           

Esindaja ametikoht 

Ärinimi 

 

2. AADRESS JA KONTAKTANDMED  

Elukoht/asukoht  Ettevõtte asukoht (ettevõtja 
tegevuskoht) 

 Maakond  
 Kohaliku omavalitsuse üksus  
 Küla, alev, alevik  
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 Tänav/maja  
 Postiindeks  
 Telefon  
 Faks/e-post1  
1 Luban teateid saata minu e-posti aadressil: jah ….. ei ...... 
 
3. TEAVE IMPORDITAVA KANEPI KOHTA 
 
Ekspordiriik  
Toote päritolumaa  
Importimise aeg  
Imporditava toote KN 
kood 

Imporditava toote nimetus Imporditava toote kogus (kg) 

   
   
   
   
   

 
 
 

Kanepisort (külvamiseks ettenähtud seemnete 
puhul) 

 
 
4. Kinnitan, et 12 kuu jooksul alates litsentsi väljastamisest teen KN koodi 1207 99 91 alla 
kuuluvad kanepiseemnete puhul, mis ei ole ette nähtud külvamiseks, järgmised toimingud 
(märgistada asjakohane lahter ristiga):  
 
  töötlen neid viisil, mis välistab nende kasutamise külvamiseks; 
  segan neide loomatoidu saamiseks muude seemnete kui kanepiseemnetega, kusjuures 

kanepiseemnete kogus söödasegus ei ületa 15%; 
  reekspordin need kolmandasse riiki. 

 
5. Lisad ... lehel (märgistada asjakohane lahter ristiga): 
 
  tõend selle kohta, et KN koodi ex 1207 99 15 alla kuuluvate külvamiseks ettenähtud 

kanepisortide seemnete tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa nõukogu määruse (EÜ) nr 
73/2009 artikli 39 kohaselt kindlaks määratud piirnormi; 

  tõend selle kohta, et KN koodi 5302 10 00 alla kuuluv harilik kanep vastab nõukogu määruse 
(EÜ) nr 73/2009 artikliga 39 ettenähtud tingimustele 

  muu ______________________________________________________________ 
 
Kinnitan esitatud andmete õigsust ning kohustun riikliku järelevalve korraldamiseks tagama 
järelevalveametnikule juurdepääsu ettevõtte laoarvestusele, raamatupidamisele ning tootmis- ja 
hoiuruumidesse 
Koht ja aeg Allkiri 

 
Toivo Nõvandi 
Toiduohutuse asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 


