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V
(Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas
Savienības darbību un Euratom līgumu)

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1298/2009
(2009. gada 18. decembris),
ar kuru 2010. gadam publicē lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām, ko
ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87
EIROPAS KOMISIJA,

(2)

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

Tādēļ jāatceļ Komisijas 2008. gada 23. decembra Regula
(EK) Nr. 1344/2008, ar ko 2009. gadam publicē lauk
saimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompen
sācijām, ko ieviesa ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (EEK) Nr. 3846/87 groza šādi.

ņemot vērā Komisijas 1987. gada 17. decembra Regulu (EEK)
Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomen
klatūru eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 3. panta
ceturto daļu,

1. Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.
2. Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

tā kā:
(1)

2. pants
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības
produktu eksporta režīmu jāpublicē kompensāciju
nomenklatūras pilnīgā redakcija, kas ir spēkā no 2010.
gada 1. janvāra.

Regulu (EK) Nr. 1344/2008 atceļ.
3. pants
Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 18. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.

(3) OV L 348, 24.12.2008., 36. lpp.

LV

L 353/10

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

31.12.2009.

I PIELIKUMS
“I PIELIKUMS
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU NOMENKLATŪRA EKSPORTA KOMPENSĀCIJĀM
SATURS

Sektors

Lpp.

1. Labība un kviešu vai rudzu milti, putraimi vai rupja maluma milti

10

2. Rīsi un šķeltie rīsi

12

3. Labības pārstrādes produkti

14

4. Kombinētā lopbarība uz labības pamata

19

5. Liellopu gaļa un teļa gaļa

20

6. Cūkgaļa

24

7. Mājputnu gaļa

28

8. Olas

30

9. Piens un piena produkti

31

10. Tālāk nepārstrādāts baltais cukurs un jēlcukurs

44

11. Sīrupi un citi cukura produkti

45

1. Labība un kviešu vai rudzu milti, putraimi vai rupja maluma milti
KN kods

Preču apraksts

1001

Kvieši un labības maisījums:

1001 10 00

–

ex 1001 90

Produkta kods

cietie kvieši:

––

sēklas

1001 10 00 9200

––

citi

1001 10 00 9400

–

citi:

––

citi plēkšņu kvieši, mīkstie kvieši un labības maisījums:

1001 90 91

–––

mīksto kviešu un labības maisījuma sēklas

1001 90 91 9000

1001 90 99

–––

citi

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rudzi

1003 00

Mieži:

1003 00 10

–

sēklas

1003 00 10 9000

1003 00 90

–

citi

1003 00 90 9000

1004 00 00

Auzas:

1002 00 00 9000

–

sēklas

1004 00 00 9200

–

citi

1004 00 00 9400
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KN kods

1005
ex 1005 10

Preču apraksts

–

sēklas:

––

1005 90 00

–

1007 00

Graudu sorgo:

1007 00 90

–

citi

1005 10 90 9000

citi

1005 90 00 9000

citi

1007 00 90 9000

Griķi, prosa un Kanāriju miežabrāļi; cita labība:

1008 20 00

–

1101 00

Kviešu vai labības maisījuma milti:
–

prosa

1008 20 00 9000

kviešu milti:

1101 00 11

––

cieto kviešu:

1101 00 15

––

mīksto kviešu un plēkšņu kviešu:
1101 00 15 9100

ar pelnu saturu no 601 līdz 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

–––

ar pelnu saturu no 901 līdz 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

–––

ar pelnu saturu no 1 101 līdz 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

–––

ar pelnu saturu no 1 651 līdz 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

–––

ar pelnu saturu vairāk nekā 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

–––

ex 1102
1102 10 00

ex 1103

–

labības maisījuma milti

1101 00 90 9000

Labības milti, izņemot kviešu vai labības maisījuma miltus:
–

rudzu milti:

––

ar pelnu saturu no 0 līdz 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

––

ar pelnu saturu no 1 400 līdz 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

––

ar pelnu saturu vairāk nekā 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

Labības putraimi, rupja maluma milti un zirnīši:
–

putraimi un rupja maluma milti:

1103 11

––

1103 11 10

–––

kviešu:
cieto kviešu:

––––

ar pelnu saturu no 0 līdz 1 300 mg/100 g:

–––––

rupja maluma milti, no kuriem mazāk nekā 10 % no svara var izbirt caur sietu ar 0,160 mm aci

1103 11 10 9200

–––––

citi

1103 11 10 9400

––––

1103 11 90

1101 00 11 9000

ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

–––

1101 00 90

Produkta kods

Kukurūza:

1005 10 90

ex 1008
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–––

ar pelnu saturu vairāk nekā 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

parasto kviešu un plēkšņu kviešu:

––––

ar pelnu saturu no 0 līdz 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

––––

ar pelnu saturu, kas pārsniedz 600 mg/100 g

1103 11 90 9800
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2. Rīsi un šķeltie rīsi
KN kods

Preču apraksts

1006

Rīsi:

1006 20

–

Produkta kods

lobītie (brūnie) rīsi:

––

tvaicēti:

1006 20 11

–––

apaļgraudu

1006 20 11 9000

1006 20 13

–––

vidējgraudu

1006 20 13 9000

–––

gargraudu:

1006 20 15

––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

––––

ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 20 17 9000

––

citi:

1006 20 92

–––

apaļgraudu

1006 20 92 9000

1006 20 94

–––

vidējgraudu

1006 20 94 9000

–––

gargraudu:

1006 20 96

––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

––––

ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 20 98 9000

1006 30

–

daļēji vai pilnīgi slīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti:

––

daļēji slīpēti rīsi:

–––

tvaicēti:

1006 30 21

––––

apaļgraudu

1006 30 21 9000

1006 30 23

––––

vidējgraudu

1006 30 23 9000

––––

gargraudu:

1006 30 25

–––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

–––––

ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 30 27 9000

–––

citi:

1006 30 42

––––

apaļgraudu

1006 30 42 9000

1006 30 44

––––

vidējgraudu

1006 30 44 9000

––––

gargraudu:

1006 30 46

–––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

–––––

ar garuma/platuma attiecību vienādu ar vai lielāku par 3

1006 30 48 9000

––

pilnīgi slīpēti rīsi:

–––

1006 30 61

1006 30 63

tvaicēti:

––––

apaļgraudu:

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 61 9100

–––––

citi

1006 30 61 9900

––––

vidējgraudu:

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 63 9100

–––––

citi

1006 30 63 9900
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KN kods

Preču apraksts
––––

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 94

1006 30 98

1006 40 00

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

––––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 65 9100

––––––

citi

1006 30 65 9900

–––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

––––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 67 9100

––––––

citi

1006 30 67 9900

citi:

––––

apaļgraudu:

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 92 9100

–––––

citi

1006 30 92 9900

––––

vidējgraudu:

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 94 9100

–––––

citi

1006 30 94 9900

––––

1006 30 96

Produkta kods

gargraudu:

–––––

–––

1006 30 92
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gargraudu:

–––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

––––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 96 9100

––––––

citi

1006 30 96 9900

–––––

ar garuma/platuma attiecību lielāku par 2, bet mazāku par 3:

––––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 5 kg vai mazāk

1006 30 98 9100

––––––

citi

1006 30 98 9900

šķeltie rīsi

1006 40 00 9000

–

LV

L 353/14

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

31.12.2009.

3. Labības pārstrādes produkti
KN kods

Preču apraksts

ex 1102

Labības milti, izņemot kviešu vai labības maisījuma miltus:

ex 1102 20

–

ex 1102 20 10

––

ex 1102 20 90

kukurūzas milti:
ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara:

–––

ar tauku saturu ne vairāk par 1,3 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,8 % no
svara (2)

1102 20 10 9200

–––

ar tauku saturu vairāk par 1,3 %, bet ne vairāk par 1,5 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne
vairāk par 1 % no svara (2)

1102 20 10 9400

––

citi:

–––

ex 1102 90
1102 90 10

ex 1102 90 30

–

––

miežu milti:
ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no
svara

1102 90 10 9100

–––

citi

1102 90 10 9900

––

auzu milti:
ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 1,8 % no
svara, ar mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

putraimi un rupja maluma milti:

––

ex 1103 13 10

–––

kukurūzas:
ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara:

––––

ar tauku saturu ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,6 % no
svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu atvērumu un ne vairāk par
5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9100

––––

ar tauku saturu vairāk par 0,9 % no svara, bet ne vairāk par 1,3 % no svara, un jēlšķiedras saturu
sausnā ne vairāk par 0,8 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru
lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9300

––––

ar tauku saturu vairāk par 1,3 % no svara, bet ne vairāk par 1,5 % no svara, un jēlšķiedras saturu
sausnā ne vairāk par 1,0 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru
lielu atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 10 9500

–––

citi:

––––

1103 19 10

1102 90 30 9100

Labības putraimi, rupja maluma milti un zirnīši:

ex 1103 13

ex 1103 19

1102 20 90 9200

–––

–

ex 1103 13 90

ar tauku saturu vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk par 1,7 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne
vairāk par 1 % no svara (2)

citi:

–––

ex 1103

Produkta kods

––

ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk par 1,7 % no svara, un jēlšķiedras saturu
sausnā ne vairāk par 1 % no svara, kam ne vairāk par 30 % izbirst caur sietu ar 315 mikrometru lielu
atvērumu un ne vairāk par 5 % izbirst caur sietu ar 150 mikrometru lielu atvērumu (3)

1103 13 90 9100

citas labības:

–––

rudzu

1103 19 10 9000
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KN kods

ex 1103 19 30

Preču apraksts
–––

–––

–

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no
svara

1103 19 30 9100

auzu:

––––

ex 1103 20

Produkta kods

miežu:

––––

ex 1103 19 40

L 353/15

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma
saturs nepārsniedz 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1103 19 40 9100

zirnīši:

1103 20 20

––

miežu

1103 20 20 9000

1103 20 60

––

kviešu

1103 20 60 9000

ex 1104

Citādi apstrādāti graudi (piemēram, spraukti, placināti, pārslās, grūbās, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas
1006 rīsus; graudu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:
–

placināti vai pārslās:

ex 1104 12

––

ex 1104 12 90

–––

ex 1104 19

auzu:
pārslās:

––––

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs nepārsniedz 0,1 %, mitruma
saturs nepārsniedz 12 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1104 12 90 9100

––––

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, kam apvalku saturs pārsniedz 0,1 %, bet
nepārsniedz 1,5 %, mitruma saturs nepārsniedz 12 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta

1104 12 90 9300

––

citas labības:

1104 19 10

–––

kviešu

ex 1104 19 50

–––

kukurūzas:

––––

pārslās:

–––––

ar tauku saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,7 %
no svara (3)

1104 19 50 9110

–––––

ar tauku saturu sausnā vairāk par 0,9 % no svara, bet ne vairāk par 1,3 % no svara, un jēlšķiedras
saturu sausnā ne vairāk par 0,8 % no svara (3)

1104 19 50 9130

–––

ex 1104 19 69

miežu:

––––

pārslās

–––––

–

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 %
no svara

1104 19 69 9100

citi apstrādāti graudi (piemēram, spraukti, grūbās, šķelti vai drupināti):

ex 1104 22

––

ex 1104 22 20

–––

auzu:
atsēnaloti (lobīti vai spraukti):

––––

ex 1104 22 30

1104 19 10 9000

–––

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar apvalka saturu ne vairāk par 0,5 %, ar
mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta atbilstoši Regulas
(EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 20 9100

atsēnaloti, šķelti vai drupināti (“Grütze” vai “grutten”):

––––

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 2,3 % no svara, ar apvalka saturu ne vairāk par 0,1 %, ar
mitruma saturu ne vairāk par 11 %, un kam peroksidāze ir virtuāli inaktivēta atbilstoši Regulas
(EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 22 30 9100
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KN kods

Preču apraksts

ex 1104 23

––

ex 1104 23 10

–––

1104 29

atsēnaloti (lobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

––––

ar tauku saturu sausnā ne vairāk par 0,9 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,6 %
no svara (“Grütze” vai “grutten”), atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2006 (1) (3) pielikumā sniegtajai
definīcijai

1104 23 10 9100

––––

ar tauku saturu sausnā vairāk par 0,9 %, bet ne vairāk par 1,3 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā
ne vairāk par 0,8 % no svara (“Grütze” vai “grutten”), atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) (3)
pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 23 10 9300

––

citas labības:
miežu:

––––

atsēnaloti (lobīti vai spraukti):

–––––

ex 1104 29 03

––––

––––

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 %
no svara, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara un jēlšķiedras saturu sausnā ne vairāk par 0,9 %
no svara, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara (bez talka):

––––––
–––––

pirmās kategorijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9100

ar pelnu saturu sausnā ne vairāk par 1 % no svara (bez talka):

––––––

otrās kategorijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai definīcijai

1104 29 05 9300

citi:

––––

ex 1104 29 11

1104 29 03 9100

grūbas:

–––––

–––

1104 29 01 9100

atsēnaloti un šķelti vai drupināti (“Grütze” vai “grutten”):

–––––

ex 1104 29 05

Produkta kods

kukurūzas:

–––

ex 1104 29 01

31.12.2009.

atsēnaloti (lobīti vai spraukti), arī šķelti vai drupināti:

–––––

––––

kviešu, nešķelti un nedrupināti, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 508/2008 (1) pielikumā sniegtajai
definīcijai

1104 29 11 9000

citādi neapstrādāti, kā tikai drupināti:

1104 29 51

–––––

kviešu

1104 29 51 9000

1104 29 55

–––––

rudzu

1104 29 55 9000

1104 30

–

1104 30 10

––

kviešu

1104 30 10 9000

1104 30 90

––

citas labības

1104 30 90 9000

1107

Iesals, grauzdēts vai negrauzdēts:

1107 10

–

Labības dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti:

negrauzdēts:

––

kviešu:

1107 10 11

–––

miltu veidā

1107 10 11 9000

1107 10 19

–––

cits:

1107 10 19 9000

––

1107 10 91

cits:

–––

miltu veidā

1107 10 91 9000
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KN kods

Preču apraksts

1107 10 99

–––

1107 20 00

–

ex 1108

ex 1108 12 00

ex 1108 13 00

cits

1107 10 99 9000

grauzdēts

1107 20 00 9000

cietes (4):

––

kviešu ciete:

–––

ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 11 00 9200

–––

ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 11 00 9300

––

kukurūzas ciete:

–––

ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 12 00 9200

–––

ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 12 00 9300

––

kartupeļu ciete:

–––

ar sausnas saturu ne mazāk kā 80 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 13 00 9200

–––

ar sausnas saturu ne mazāk par 77 %, bet mazāk par 80 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

––

ex 1108 19 10

–––

ex 1109 00 00

Produkta kods

Cietes; inulīns:
–

ex 1108 11 00

L 353/17

citas cietes:
rīsu ciete:

––––

ar sausnas saturu ne mazāk kā 87 % un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 %

1108 19 10 9200

––––

ar sausnas saturu ne mazāk par 84 %, bet mazāk par 87 %, un sausnas tīrību ne mazāk kā 97 % (5)

1108 19 10 9300

Žāvēts vai nežāvēts kviešu lipeklis:
–

žāvēts kviešu lipeklis ar proteīna saturu sausnā 82 % no svara vai vairāk (N × 6,25)

ex 1702

Citi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietas vielas veidā; cukura sīrupi bez
krāsas vai garšas piedevām; mākslīgais medus, samaisīts vai nesamaisīts ar dabīgo medu; karamele:

ex 1702 30

–

1109 00 00 9100

glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausnā satur mazāk nekā 20 % no svara fruktozes:

––

citi:

1702 30 50

–––

aglomerēta vai neaglomerēta balta kristāliska pulvera veidā

1702 30 50 9000

1702 30 90

–––

citi (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40
1702 40 90
ex 1702 90
1702 90 50

–

glikoze un glikozes sīrups, kas sausnā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara
fruktozes, izņemot invertcukuru:

––
–

citi (6)

cciti, ieskaitot invertcukuru, un citi cukura un cukura sīrupa maisījumi, kas sausnā satur 50 % no svara
fruktozes:

––

maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups:

–––

maltodekstrīns aglomerētas vai neaglomerētas baltas cietas vielas veidā

1702 90 50 9100

–––

citi (6)

1702 90 50 9900

––

karamele:

–––

1702 90 75

1702 40 90 9000

citi:

––––

aglomerēta vai neaglomerēta pulvera veidā

1702 90 75 9000
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KN kods

Preču apraksts

1702 90 79

––––

2106

Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:

ex 2106 90

–

Produkta kods

1702 90 79 9000

citi:

––

cukura sīrupi ar garšas vai krāsas piedevām:

–––

2106 90 55

citi

31.12.2009.

citi:

––––

glikozes sīrups un maltodekstrīna sīrups (6)

2106 90 55 9000

(1) OV L 149, 7.6.2008., 55. lpp.
(2) Analītiskā metode, kas jāizmanto taukvielas satura noteikšanai, ir nodrukāta Komisijas Direktīvas 84/4/EEK (OV L 15, 18.1.1984., 28. lpp.) I pielikumā (A metode).
(3) Procedūra, kas jāievēro, lai noteiktu taukvielas saturu, ir šāda:
— paraugs jāsadrupina tā, lai 90 % vai vairāk izietu caur sietu, kam acu lielums ir 500 mikrometru, un 100 % izietu caur sietu, kam acu lielums ir 1 000 mikrometru,
— analītiskā metode, kas jāizmanto pēc tam, ir nodrukāta Direktīvas 84/4/EEK I pielikumā (A metode).
(4) Cietes sausnas saturu nosaka ar metodi, kas noteikta Komisijas Regulas (EK) Nr. 687/2008 IV pielikumā (OV L 192, 19.7.2008., 20 lpp.). Cietes tīrību nosaka, izmantojot
Eversa polarimetrisko metodi, kas publicēta Komisijas Regulas (EK) Nr. 152/2009 (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.) III pielikuma L daļā.
(5) Par cieti maksājamo eksporta kompensāciju koriģē, izmantojot šādu formulu:
1. Kartupeļu ciete: ((faktiskie sausnas % )/80) × eksporta kompensācija.
2. Visi citi cietes veidi : ((faktiskie sausnas %)/87) × eksporta kompensācija.
Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējs uz attiecīgās deklarācijas norāda produkta sausnas saturu.
(6) Eksporta kompensācija ir maksājama par produktiem, kam sausnas saturs ir vismaz 78 %. Eksporta kompensāciju par produktiem, kam sausnas saturs ir mazāks par 78 %,
koriģē, izmantojot šādu formulu:
((faktiskais sausnas saturs)/78) × eksporta kompensācija.
Sausnas saturu nosaka ar 2. metodi, kas noteikta Komisijas Direktīvas 79/796/EEK II pielikumā (OV L 239, 22.9.1979., 24. lpp.), vai ar jebkuru citu piemērotu metodi,
kas piedāvā vismaz tādas pašas garantijas.
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4. Kombinētā lopbarība uz labības pamata
KN kods

2309
ex 2309 10

Preču apraksts

Produkta kods

Dzīvnieku barošanā izmantojami izstrādājumi (1):
–

suņu barība vai kaķu barība, sagatavota pārdošanai mazumtirdzniecībā:

––

kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, uz ko attiecas
1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 apakšpozīcija, vai piena produktus:

–––

kas satur cieti, glikozi, sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

––––

kas nesatur cieti vai satur 10 % no svara vai mazāk cietes (2) (3):

2309 10 11

–––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 11 9000

2309 10 13

–––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 13 9000

––––

kas satur vairāk nekā 10 % no svara, bet ne vairāk par 30 % no svara cietes (3):

2309 10 31

–––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 31 9000

2309 10 33

–––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 33 9000

––––

kas satur vairāk nekā 30 % no svara cietes (2):

2309 10 51

–––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 10 51 9000

2309 10 53

–––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 10 53 9000

ex 2309 90

–

citi:

––

citi, ieskaitot premiksus:

–––

kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, uz ko attiecas
1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55 apakšpozīcija, vai piena
produktus:

––––

kas satur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu:

–––––

kas nesatur cieti vai satur 10 % no svara vai mazāk cietes (2) (3):

2309 90 31

––––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 31 9000

2309 90 33

––––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 33 9000

–––––

kas satur vairāk nekā 10 % no svara, bet ne vairāk par 30 % no svara cietes

(2):

2309 90 41

––––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 41 9000

2309 90 43

––––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 43 9000

–––––

kas satur vairāk nekā 30 % no svara cietes (2):

2309 90 51

––––––

kas nesatur piena produktus vai satur mazāk nekā 10 % no svara tādu produktu

2309 90 51 9000

2309 90 53

––––––

kas satur ne mazāk kā 10 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara piena produktu

2309 90 53 9000

(1) Uz ko attiecas Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/95 (OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.).
(2) Kompensācijas nolūkos ņem vērā tikai to cieti, kas iegūta no labības produktiem. Labības produkti ir produkti, uz ko attiecas Kombinētās Nomenklatūras apakšpozīcijas
0709 90 60 un 0712 90 19, 10. nodaļa un pozīcijas 1101, 1102, 1103 un 1104 (nepārstrādāti un neatjaunoti), izņemot apakšpozīciju 1104 30 un to produktu labības
saturu, uz ko attiecas apakšpozīcijas 1904 10 10 un 1904 10 90 Labības saturu produktos, uz ko attiecas Kombinētās Nomenklatūras apakšpozīcijas 1904 10 10 un
1904 10 90 uzskata par vienādu ar šā galaprodukta svaru. Par labību, kurai cietes izcelsmi nevar skaidri noteikt ar analīzi, kompensāciju nemaksā.
(3) Kompensāciju maksās tikai par produktiem, kuri satur 5 % no svara vai vairāk cietes.
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5. Liellopu gaļa un teļa gaļa
KN kods

Preču apraksts

ex 0102

Dzīvi liellopi:

ex 0102 10

–

ex 0102 10 10

––

tīršķirnes vaislas lopi:
teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

–––

ex 0102 10 30

līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 10 9140

––––

citi

0102 10 10 9150

––

govis:

līdz 30 mēnešu vecumam

0102 10 30 9140

––––

citi

0102 10 30 9150

––

–

citi:
ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 300 kg

0102 10 90 9120

citi:

––

mājlopi:

–––

ex 0102 90 41

ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

––––

–––

ex 0102 90

ar dzīvsvaru, kas vienāds ar vai lielāks par 250 kg:

––––

–––

ex 0102 10 90

Produkta kods

ar svaru, kas pārsniedz 160 kg, bet nepārsniedz 300 kg:

––––

kaušanai:

–––––
–––

ar svaru, kas pārsniedz 220 kg

0102 90 41 9100

ar svaru, kas pārsniedz 300 kg:

––––

teles (govis līdz pirmajai atnešanās reizei):

0102 90 51

–––––

kaušanai

0102 90 51 9000

0102 90 59

–––––

citi

0102 90 59 9000

––––

govis:

0102 90 61

–––––

kaušanai

0102 90 61 9000

0102 90 69

–––––

citi

0102 90 69 9000

––––

citi:

0102 90 71

–––––

kaušanai

0102 90 71 9000

0102 90 79

–––––

citi

0102 90 79 9000

0201

Svaiga vai atvēsināta liellopu gaļa:

0201 10 00

–

liemeņi un pusliemeņi:

––

liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir ne
mazāk kā 10 ribas:

–––

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 10 00 9110

–––

citi

0201 10 00 9120

––

citi:

–––

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 10 00 9130

–––

citi

0201 10 00 9140
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KN kods

Preču apraksts

0201 20

–

0201 20 20

––

0201 20 30

0201 20 50

priekšējās un pakaļējās (“kompensētās”) liemeņa ceturtdaļas:

–––

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 20 20 9110

–––

citi

0201 20 20 9120

––

nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas:

–––

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 20 30 9110

–––

citi

0201 20 30 9120

––

nesadalītas vai sadalītas liemeņa pakaļējās ceturtdaļas:

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 20 50 9110

––––

citi

0201 20 50 9120

no pieaugušiem vīriešu dzimuma liellopiem (1)

0201 20 50 9130

––––

citi

0201 20 50 9140

––

–

citi:

ex 0202 20

kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

0201 20 90 9700

bez kauliem:

––

izcirtņi bez kauliem, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Komisijas Regulā (EK)
Nr. 1643/2006 (3) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (4)
paredzētajiem nosacījumiem

0201 30 00 9050

––

izcirtņi bez kauliem, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai
vairāk (6)

0201 30 00 9060

––

citi, katrs gabals atsevišķi iesaiņots, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 55 % vai
vairāk (6):

–––

no pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu pakaļējām liemeņa ceturtdaļām ar maksimums astoņām ribām
vai astoņiem ribu pāriem, taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola” (2)

0201 30 00 9100

–––

no nesadalītām vai sadalītām pieaugušu vīriešu dzimuma liellopu priekšējām liemeņa ceturtdaļām,
taisns izcirtnis vai izcirtnis, saukts “pistola” (2)

0201 30 00 9120

––

0202 10 00

ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

––––

–––

ex 0202

ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem:

––––

–––

0201 30 00

Produkta kods

citi izcirtņi ar kaulu:

–––

ex 0201 20 90
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citi

0201 30 00 9140

Saldēta liellopu gaļa:
–

liemeņi un pusliemeņi:

––

liemeņa vai pusliemeņa priekšējā daļa ar visiem kauliem un sprandu, turklāt kakla un pleca gabalam ir
vairāk nekā 10 ribas

0202 10 00 9100

––

citi

0202 10 00 9900

–

citi izcirtņi, ar kaulu:

0202 20 10

––

priekšējās un pakaļējās (“kompensētās”) liemeņa ceturtdaļas

0202 20 10 9000

0202 20 30

––

nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

0202 20 30 9000
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KN kods

0202 20 50

ex 0202 20 90

Preču apraksts
––

–––

ar maksimums astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9100

–––

ar vairāk nekā astoņām ribām vai astoņiem ribu pāriem

0202 20 50 9900

––

0202 30

–

0202 30 90

––

citi:
kaulu svars nepārsniedz vienu trešdaļu no izcirtņa svara

citi:

–––

izcirtņi bez kauliem, ko eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar Regulā (EK) Nr.
1643/2006 (3) paredzētajiem nosacījumiem vai uz Kanādu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1041/2008 (4)
paredzētajiem nosacījumiem

0202 30 90 9100

–––

citi, ieskaitot malto gaļu, ar vidējo liesas liellopu gaļas saturu (izņemot taukus) 78 % vai vairāk (6)

0202 30 90 9200

–––

citi

0202 30 90 9900

Svaigi, atvēsinātivai saldēti liellopu, cūku, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti:

0206 10

–

liellopu, svaigi un atvēsināti:

––

citi:

–––
–

diafragmas biezā daļa un plānā daļa

––

citi:
citi:

––––

diafragmas biezā daļa un plānā daļa

ex 0210

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas
milti vai rupja maluma milti:

ex 0210 20

–

ex 0210 20 90

––

0206 29 91 9000

liellopu gaļa:
bez kauliem:

–––

sālīta un žāvēta

ex 1602

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

ex 1602 50

–

0210 20 90 9100

liellopu:

––

ex 1602 50 31

0206 10 95 9000

liellopu, saldēti:

–––

0206 29 91

0202 20 90 9100

bez kauliem:

0206

0206 29

Produkta kods

nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas:

–––

0206 10 95

31.12.2009.

citi:

–––

sālīta liellopu gaļa hermētiskā tarā; nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

––––

ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,35 (7) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas
(izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

–––––

90 % vai vairāk:

––––––
–––––

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (5) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9125

80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

––––––

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (5) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 31 9325

31.12.2009.
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KN kods

ex 1602 50 95

Preču apraksts
–––

L 353/23

Produkta kods

citi, hermētiskā tarā:

––––

nesatur citu dzīvnieku gaļu kā vien liellopu:

–––––

ar kolagēna/proteīna attiecību ne vairāk par 0,35 (7) un kas pēc svara satur šādas liellopu gaļas
(izņemot subproduktus un taukus) procentuālās daļas:

––––––

90 % vai vairāk:

–––––––
––––––

1602 50 95 9125

80 % vai vairāk, bet mazāk nekā 90 %:

–––––––

––––––

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (5) izklāstītajiem nosacījumiem

produkti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1731/2006 (5) izklāstītajiem nosacījumiem

1602 50 95 9325

60 % vai vairāk:

(1) Ieraksts šajā apakšpozīcijā ir atkarīgs no tā, vai ir iesniegts sertifikāts, kas norādīts pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 433/2007 (OV L 104, 21.4.2007., 3. lpp.)
(2) Kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no to nosacījumu ievērošanas, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1359/2007 (OV L 304, 22.11.2007., 21. lpp.), un, attiecīgā
gadījumā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1741/2006 (OV L 329, 25.11.2006., 7. lpp.).
(3) OV L 308, 8.11.2006., 7. lpp.
(4) OV L 281, 24.10.2008., 3. lpp.
(5) OV L 325, 24.11.2006., 12. lpp.
(6) Liesās liellopu gaļas saturu, izņemot taukus, nosaka saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta pielikumā Komisijas Regulai (EEK) Nr. 2429/86 (OV L 210, 1.8.1986., 39. lpp.).
Termins “vidējais saturs” attiecas uz parauga daudzumu, kā noteikts 2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. 765/2002 (OV L 117, 4.5.2002., 6. lpp.). Paraugs jāņem no tās
sūtījuma daļas, kas rada lielāko risku.
(7) Kolagēna satura noteikšana:
Ar kolagēna saturu saprot hidroksiprolīna saturu, kas reizināts ar koeficientu 8. Hidroksiprolīna saturs jānosaka saskaņā ar ISO metodi 3496-1978.
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6. Cūkgaļa
KN kods

ex 0103

Preču apraksts

Dzīvas cūkas:
–

ex 0103 91
0103 91 10
ex 0103 92

citi:

––

kas sver mazāk nekā 50 kg:

–––
––

ex 0203

0203 11 10
ex 0203 12

citas

svaiga vai atvēsināta:

––

liemeņi un pusliemeņi:

–––
––

mājas cūku (12)

mājas cūku:

––––

gurnu daļa un to izcirtņi:

––––

––

––––

––––

––––

––––

0203 21 10
ex 0203 22

0203 19 11 9100

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

0203 19 13 9100

vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:
ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0203 19 15 9100

citi:

–––––

bez kauliem:

––––––

kājas, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali, un to
izcirtņi (1) (11) (13) (14) (15)

0203 19 55 9110

––––––

vēdera daļas un to izcirtņi, ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara (1) (11)

0203 19 55 9310

–

ex 0203 21

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

garie muguras gabali un to izcirtņi:

–––––

ex 0203 19 55

0203 12 19 9100

priekšējās daļas un to izcirtņi (14):

–––––

ex 0203 19 15

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

mājas cūku:

–––––

ex 0203 19 13

0203 12 11 9100

citi:

–––

ex 0203 19 11

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (13):

–––––

ex 0203 19

0203 11 10 9000

šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:

–––––

ex 0203 12 19

0103 92 19 9000

Svaiga, atvēsināta vai saldēta cūkgaļa:

–––

ex 0203 12 11

0103 91 10 9000

mājas cūkas:

––––

–

ex 0203 11

mājas cūkas

kas sver 50 kg vai vairāk:

–––

0103 92 19

Produkta kods

saldēta:

––

liemeņi un pusliemeņi:

–––
––

mājas cūku (12)

šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:

–––

mājas cūku:

0203 21 10 9000
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KN kods

ex 0203 22 11

Preču apraksts
––––

––––

––

––––

––––

––––

––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

bez kauliem:

––

šķiņķi, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi ar kauliem:
mājas cūku:
sālīti vai sālījumā:

–––––

šķiņķis un tā izcirtņi:

––––––
––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

–––––

šķiņķis un tā izcirtņi:
“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (2):

–––––––
––––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

02 10 11 319910

mājas cūku:

––––

sālīti vai sālījumā:

–––––

ex 0210 12 19

0210 11 31 9110

vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

–––

ex 0210 12 11

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

citi:

–––––––
––

0210 11 11 9100

žāvēta vai kūpināta

––––––

ex 0210 12

0203 29 55 9110

cūkgaļa:

––––

ex 0210 11 31

gurnu daļas, priekšējās daļas, plecu daļas ( (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (1) (13) (14) (15) (16)

Gaļa un gaļas subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti; gaļas vai gaļas subproduktu milti un rupja
maluma milti:

–––

ex 0210 11 11

0203 29 15 9100

citi:

–––––

–

ex 0210 11

0203 29 13 9100

vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi:

––––––

ex 0210

0203 29 11 9100

garie muguras gabali un to izcirtņi:

–––––

ex 0203 29 55

0203 22 19 9100

priekšējās daļas un to izcirtņi (14):

–––––

ex 0203 29 15

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

mājas cūku:

–––––

ex 0203 29 13

0203 22 11 9100

citi:

–––

ex 0203 29 11

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi (13):

–––––

ex 0203 29

Produkta kods

šķiņķis un tā izcirtņi:

–––––

ex 0203 22 19
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––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 12 11 9100

žāvēti vai kūpināti:

–––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 12 19 9100
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KN kods

ex 0210 19

Preču apraksts
––

mājas cūku:

––––

sālīti vai sālījumā:

–––––

garie muguras gabali un to izcirtņi:

––––––

ex 0210 19 50

–––––

ar kopējo kaulu un skrimšļu saturu mazāk nekā 25 % no svara

bez kauliem:

–––––––

šķiņķis, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali un to izcirtņi (1)

–––––––

vēdera daļas un to izcirtņi, bez ādas (1):

––––––––
––––

1601 00 99

ex 1602

0210 19 50 9310

citi:

––––––

bez kauliem:

–––––––

“Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, un to izcirtņi (2)

0210 19 81 9100

–––––––

šķiņķis, priekšējās daļas, plecu daļas (priekšējie šķiņķi) vai garie muguras gabali un to izcirtņi (1)

0210 19 81 9300

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo
produktu pamata:
–

1601 00 91

ar kopējo skrimšļu saturu mazāk nekā 15 % no svara

0210 19 50 9100

žāvēti vai kūpināti:

–––––

ex 1601 00

0210 19 40 9100

citi:

––––––

ex 0210 19 81

Produkta kods

citi:

–––

ex 0210 19 40

31.12.2009.

citi (8):

––

desas, sausās vai uzziešanai, termiski neapstrādātas (4) (6):

–––

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 91 9120

–––

citi

1601 00 91 9190

––

citi (3) (6):

–––

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus

1601 00 99 9110

–––

citi

1601 00 99 9190

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:
–

cūku:

ex 1602 41

––

šķiņķis un tā izcirtņi:

ex 1602 41 10

–––

mājas cūku (7):

––––

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (8) (9):

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (17)

1602 41 10 9110

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

––

ex 1602 42 10

–––

plecu daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi:
mājas cūku (7):

––––

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (8) (9):

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru 1 kg vai vairāk (18)

1602 42 10 9110

–––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīrsvaru mazāk nekā 1 kg

1602 42 10 9130
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KN kods

ex 1602 49

Preču apraksts
––

Produkta kods

cita, ieskaitot maisījumus:

–––

mājas cūku:

––––

ex 1602 49 19

L 353/27

satur 80 % no svara vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai
izcelsmes taukus:

–––––

citi (7) (10):

––––––

termiski apstrādāti, kas satur 80 % no svara vai vairāk gaļas un tauku (8) (9):

–––––––

nesatur mājputnu gaļu vai subproduktus:

––––––––

satur produktu, kas sastāv no skaidri atpazīstamiem muskuļu gaļas gabaliem, ko to izmēru dēļ
nevar identificēt kā iegūtus no šķiņķiem, plecu daļām (priekšējiem šķiņķiem), garajiem muguras
gabaliem vai kakla gabaliem, kopā ar mazām redzamu tauku daļiņām un nelieliem želejas
nogulšņu daudzumiem

1602 49 19 9130

(1) Produktus un to izcirtņus var klasificēt šajā apakšpozīcijā tikai tad, ja saistītā muskuļauda izmērs un īpašības ļauj tos identificēt kā iegūtus no minētajiem primārajiem
izcirtņiem. Vārdkopa “to izcirtņi” attiecas uz produktiem, kam vienības tīrsvars ir vismaz 100 grami, vai uz produktiem, kas sacirsti vienmērīgās šķēlēs, ko var skaidri
identificēt kā iegūtas no minētā primārā izcirtņa un kas kopā iesaiņotas ar kopējo tīrsvaru vismaz 100 grami.
(2) Labumu no šīs kompensācijas var gūt tikai par tiem produktiem, kuru nosaukumu ir sertificējušas ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes.
(3) Kompensāciju par desām, ko uzrāda traukos ar konservējošu šķidrumu, piešķir par tīrsvaru pēc minētā šķidruma svara atskaitīšanas.
(4) Parafīna pārklājuma svaru, kas atbilst normālai izmantošanai tirdzniecībā, uzskata par desas tīrsvara daļu.
(5) Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2333/97 (OV. L 323, 26.11.1997., 25. lpp.)
(6) Ja saliktus pārtikas izstrādājumus (ieskaitot gatavas maltītes), kas satur desu, klasificē pozīcijā 1601 to sastāva dēļ, tad kompensāciju piešķir tikai par to desu, gaļas un
subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, tīrsvaru, kas ir minēto izstrādājumu daļa.
(7) Kompensāciju par produktiem, kas satur kaulus, piešķir par produkta tīrsvaru pēc kaulu svara atskaitīšanas.
(8) Kompensācijas piešķiršana ir atkarīga no atbilstības nosacījumiem, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 903/2008 (OV L 249, 18.9.2008., 3. lpp.). Muitas eksporta
formalitāšu noslēgumā eksportētājs rakstiski deklarē, ka konkrētie produkti atbilst minētajiem nosacījumiem.
(9) Gaļas un tauku saturs jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 2004/2002 (OV L 308, 9.11.2002., 22. lpp.).
(10) Jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida vai izcelsmes taukus, saturs jānosaka saskaņā ar analīzes procedūru, kas minēta pielikumā Komisijas
Regulai (EEK) Nr. 226/89 (OV L 29, 31.1.1989., 11. lpp.).
(11) Produktu sasaldēšana, ievērojot Regulas (EK) Nr. 612/2009 (OV L 186, 17.7.2009., 1. lpp.) 7. panta 3. punkta pirmo daļu, nav atļauta.
12
( ) Liemeņus vai pusliemeņus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
(13) Plecus var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
(14) Priekšējās daļas var uzrādīt ar vai bez vaigiem.
(15) Par žokļiem, vaigiem, vai vaigiem un žokļiem kopā, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju nevar saņemt.
(16) Par kakla gabaliem (neck-ends) bez kauliem, ja tos uzrāda atsevišķi, šo kompensāciju nevar saņemt.
(17) Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 41 10 9110 šķiņķiem vai šķiņķa izcirtņiem nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2. papildpiezīmes noteikumiem,
kompensāciju par produktu ar kodu 1602 42 10 9110 vai, atkarībā no situācijas, ar kodu 1602 49 19 9130 var piešķirt, neierobežojot Komisijas Regulas (EK) Nr.
612/2009 48. panta – piemērošanu.
18
( ) Gadījumā, ja preču klasifikācija par pozīcijas 1602 42 10 9110 pleciem (priekšējiem šķiņķiem) vai plecu (priekšējo šķiņķu) izcirtņiem nav pamatota ar KN 16. nodaļas 2.
papildpiezīmes noteikumiem, kompensāciju par produktu ar kodu 1602 49 19 9130 var piešķirt, neierobežojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 612/2009 48. panta
piemērošanu.
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7. Mājputnu gaļa
KN kods

ex 0105

Preču apraksts

Dzīvi mājputni jeb Gallus domesticus sugas mājputni (vistas), pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas:
–

0105 11

Produkta kods

kas sver ne vairāk par 185 g:

––

Gallus domesticus sugas putni:

–––

cilts vistu un vaislas vistu cāļi

0105 11 11

––––

dējējvistas

0105 11 11 9000

0105 11 19

––––

citi

0105 11 19 9000

–––

citi:

0105 11 91

––––

dējējvistas

0105 11 91 9000

0105 11 99

––––

citi

0105 11 99 9000

0105 12 00

––

tītari:

0105 12 00 9000

––

citi:

ex 0105 19
0105 19 20
ex 0207

–––

Gallus domesticus sugu mājputnu:

ex 0207 12

––

ex 0207 12 10

–––

nesadalīti, saldēti:
noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “70 % cāļi”

––––

ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

––––

citi

–––

ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem lielakauliem

–––––

citi

––––

Gallus domesticus sugas mājputni, ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un lielajiem
lielakauliem

–––––

citi

0207 12 90 9990

izcirtņi un subprodukti, saldēti:
izcirtņi:

––––

ex 0207 14 60

0207 12 90 9190

Gallus domesticus sugas mājputni, noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām
un šķilvi, neregulārā sastāvā:

–––––

–––

ex 0207 14 20

“65 % cāļi”:

–––––

––

0207 12 10 9900

noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām un bez kakla, sirds, aknām un šķilvja, t. s. “65 % cāļi”, vai
citādi:

––––

ex 0207 14

0105 19 20 9000

Svaiga, atvēsināta vai saldēta pozīcijā 0105, minēto mājputnu gaļa un subprodukti:
–

ex 0207 12 90

zosis

ar kauliem:

–––––

puses vai ceturtdaļas:

––––––

Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un liela
jiem lielakauliem

––––––

citi

–––––

0207 14 20 9900

kājas un to izcirtņi:

––––––

Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un liela
jiem lielakauliem

––––––

citi

0207 14 60 9900
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KN kods

ex 0207 14 70

Preču apraksts
–––––

Produkta kods

citi:

––––––

puses vai ceturtdaļas bez astes gabala:

–––––––

Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem krūšukaula galiem, augšstilbiem un
lielajiem lielakauliem

–––––––

citi

––––––

0207 14 70 9190

izcirtņi, kas sastāv no veselas kājas vai kājas daļas un muguras daļas, ja muguras svars nepārsniedz
25 % no kopējā svara

–––––––

Gallus domesticus sugas mājputnu ar pilnībā pārkaulotiem augšstilbiem

–––––––

citi

–

L 353/29

0207 14 70 9290

tītaru:

0207 25

––

0207 25 10

–––

noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “80 % tītars”

0207 25 10 9000

0207 25 90

–––

noplūkti un izķidāti, bez galvas un kājām, bet ar kaklu, sirdi, aknām un šķilvi, t. s. “73 % tītars”, vai
citādi:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

––

nesadalīti, saldēti:

izcirtņi un subprodukti, saldēti:

–––

ex 0207 27 10

izcirtņi:

––––

bez kauliem:

–––––

homogenizēta gaļa, ieskaitot mehāniski atgūtu gaļu

–––––

citi:

––––––
––––

izņemot astes gabalus

0207 27 10 9990

ar kauliem:

–––––

kājas un to izcirtņi:

0207 27 60

––––––

stilbiņi un to izcirtņi

0207 27 60 9000

0207 27 70

––––––

citi

0207 27 70 9000
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8. Olas
KN kods

ex 0407 00

Preču apraksts

Produkta kods

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:
–

mājputnu:

––

inkubācijai (1):

0407 00 11

–––

tītaru vai zosu

0407 00 11 9000

0407 00 19

–––

citas

0407 00 19 9000

0407 00 30

––

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai citādi
konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu:
–

citas

olu dzeltenumi:

ex 0408 11

––

ex 0408 11 80

–––

žāvēti:
citi:

––––

ex 0408 19

––

derīgi lietošanai pārtikā

citi:

––––

šķidri:

–––––

ex 0408 19 89

––––

derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 81 9100

citi, ieskaitot saldētus:

–––––
–

0408 11 80 9100

citi:

–––

ex 0408 19 81

0407 00 30 9000

derīgi lietošanai pārtikā

0408 19 89 9100

citi:

ex 0408 91

––

ex 0408 91 80

–––

žāvēti:
citi:

––––

ex 0408 99

––

ex 0408 99 80

–––

derīgi lietošanai pārtikā

0408 91 80 9100

citi:
citi:

––––

derīgi lietošanai pārtikā

0408 99 80 9100

(1) Piemēro tikai mājputnu olām, kuras atbilst nosacījumiem, ko paredzējušas Eiropas Kopienu kompetentās iestādes, un uz kurām uzspiests ražotājuzņēmuma identifikācijas
numurs un/vai cita informācija, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 617/2008 3 . panta 5. . punktā (OV L 168, 28.6.2008., 5. lpp.).
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9. Piens un piena produkti
KN kods

Preču apraksts

Produkta kods

0401

Piens un krējums, bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (15):

0401 10

–

0401 10 10

––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem

0401 10 10 9000

0401 10 90

––

citi

0401 10 90 9000

0401 20

–

ar tauku saturu ne vairāk par 1 % no svara:

ar tauku saturu vairāk nekā 1 % no svara, bet ne vairāk par 6 % no svara:

––

0401 20 11

0401 20 19

ne vairāk par 3 %:

–––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

––––

ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 11 9100

––––

ar tauku saturu ne vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 11 9500

–––

citi:

––––

ar tauku saturu ne vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 19 9100

––––

ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara

0401 20 19 9500

––

vairāk nekā 3 %:

0401 20 91

–––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem

0401 20 91 9000

0401 20 99

–––

citi

0401 20 99 9000

0401 30

–

ar tauku saturu vairāk nekā 6 % no svara

––

0401 30 11

ne vairāk kā 21 % no svara

–––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

––––

0401 30 19

–––––

vairāk par 10 % no svara bet ne vairāk kā 17 % no svara

0401 30 11 9400

–––––

vairāk par 17 % no svara

0401 30 11 9700

–––

citi:

––––
––

0401 30 31

ar tauku saturu vairāk par 17 % no svara

0401 30 19 9700

vairāk par 21 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

–––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk par 2 litriem:

––––

0401 30 39

ar tauku saturu:

ar tauku saturu:

–––––

ne vairāk kā 35 % no svara

0401 30 31 9100

–––––

vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0401 30 31 9400

–––––

vairāk par 39 % no svara

0401 30 31 9700

–––

citi:

––––

ar tauku saturu:

–––––

ne vairāk kā 35 % no svara

0401 30 39 9100
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KN kods

Preču apraksts

vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0401 30 39 9400

–––––

vairāk par 39 % no svara

0401 30 39 9700

vairāk par 45 % no svara:

–––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2 litrus:

––––

0401 30 99

ex 0402 10

ar tauku saturu:

–––––

ne vairāk kā 68 % no svara

0401 30 91 9100

–––––

vairāk par 68 % no svara

0401 30 91 9500

–––

citi:

––––

0402

Produkta kods

–––––

––

0401 30 91

31.12.2009.

ar tauku saturu:

–––––

ne vairāk kā 68 % no svara

0401 30 99 9100

–––––

vairāk par 68 % no svara

0401 30 99 9500

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (8):
–

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara (11):

––

bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (13):

0402 10 11

–––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

–––

citi

0402 10 19 9000

––

citi (14):

0402 10 91

–––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

–––

citi

0402 10 99 9000

–

ex 0402 21

pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu vairāk par 1,5 % no svara (11):

––

bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (13):

–––

0402 21 11

ar tauku saturu ne vairāk kā 27 % no svara:

––––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

ne vairāk kā 11 % no svara

0402 21 11 9200

––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 21 11 9300

––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 21 11 9500

––––––

vairāk par 25 % no svara

0402 21 11 9900

––––

citi:

0402 21 17

–––––

ar tauku saturu ne vairāk kā 11 % no svara

0402 21 19

–––––

ar tauku saturu vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

––––––

ne vairāk kā 17 % no svara

0402 21 19 9300

––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 %

0402 21 19 9500

––––––

vairāk par 25 %

0402 21 19 9900

–––

0402 21 91

0402 21 17 9000

ar tauku saturu vairāk par 27 % no svara

––––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

–––––

ar tauku saturu:
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KN kods

0402 21 99

Preču apraksts

ne vairāk kā 28 % no svara

0402 21 91 9100

––––––

vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0402 21 91 9200

––––––

vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0402 21 91 9350

––––––

vairāk par 45 % no svara

0402 21 91 9500

––––

citi:
ar tauku saturu:

––––––

ne vairāk kā 28 % no svara

0402 21 99 9100

––––––

vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0402 21 99 9200

––––––

vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 41 % no svara

0402 21 99 9300

––––––

vairāk par 41 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0402 21 99 9400

––––––

vairāk par 45 % no svara, bet ne vairāk kā 59 % no svara

0402 21 99 9500

––––––

vairāk par 59 % no svara, bet ne vairāk kā 69 % no svara

0402 21 99 9600

––––––

vairāk par 69 % no svara, bet ne vairāk kā 79 % no svara

0402 21 99 9700

––––––

vairāk par 79 % no svara

0402 21 99 9900

––

citi (14):

–––

ar tauku saturu ne vairāk kā 27 % no svara:

––––

0402 29 15

citi:

–––––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

––––––

0402 29 19

Produkta kods

––––––

–––––

ex 0402 29

L 353/33

ar tauku saturu:

–––––––

ne vairāk kā 11 % no svara

0402 29 15 9200

–––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 29 15 9300

–––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 29 15 9500

–––––––

vairāk par 25 % no svara

0402 29 15 9900

–––––

citi:

––––––

ar tauku saturu:

–––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0402 29 19 9300

–––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0402 29 19 9500

–––––––

vairāk par 25 % no svara

0402 29 19 9900

–––

ar tauku saturu vairāk par 27 % no svara:

0402 29 91

––––

tiešajos iesaiņojumos, kuru tīrais saturs nepārsniedz 2,5 kg:

0402 29 99

––––

citi:

–––––

0402 29 91 9000

ar tauku saturu:

––––––

ne vairāk kā 41 % no svara

0402 29 99 9100

––––––

vairāk par 41 % no svara

0402 29 99 9500
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KN kods

Preču apraksts
–

––

0402 91 10

–––

bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas (13):
ar tauku saturu ne vairāk kā 8 % no svara:

––––
–––

–––

ar beztauku piena sausnas saturu 15 % vai vairāk un tauku saturu vairāk par 7,4 % no svara

ar piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk

––––

0402 99

––

0402 99 10

–––

citi

–––

ar tauku saturu ne vairāk kā 9,5 % no svara:
ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, ar piena beztauku sausnas saturu 15 % vai vairāk un
tauku saturu vairāk par 6,9 % no svara

0402 99 10 9350

ar tauku saturu vairāk par 9,5 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara:

––––

tiešajos iesaiņojumos līdz 2,5 kg:

–––––

ar tauku saturu ne vairāk kā 21 % no svara:

––––––

ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk un ar piena beztauku sausnas saturu 15 % no svara
vai vairāk

0402 99 31 9150

–––––

ar tauku saturu vairāk par 21 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara:

0402 99 31 9300

–––––

ar tauku saturu vairāk par 39 % no svara

0402 99 31 9500

––––

citi:

–––––

ar tauku saturu ne vairāk kā 21 % no svara, saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, un ar piena
beztauku sausnas saturu 15 % no svara vai vairāk

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar
cukuru vai citiem saldinātājiem vai aromatizētājiem, vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevu:

ex 0403 90

–

0402 99 39 9150

citi:

––

bez aromatizētājiem un bez augļu, riekstu vai kakao piedevas:

–––

pulvera, granulu vai citas cietas vielas veidā (8) (12):

––––

bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (1):

0403 90 11

–––––

ne vairāk kā 1,5 % no svara

0403 90 13

–––––

vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

0403 90 11 9000

––––––

ne vairāk kā 11 % no svara

0403 90 13 9200

––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0403 90 13 9300

––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0403 90 13 9500

––––––

vairāk par 25 % no svara

0403 90 13 9900

–––––
––––

0403 90 33

0402 91 99 9000

citi (14):

––––

0403 90 19

0402 91 30 9300

ar tauku saturu vairāk par 45 % no svara

0402 91 99

0402 99 39

0402 91 10 9370

ar tauku saturu vairāk par 8 % no svara, bet ne vairāk kā 10 % no svara:

––––

0402 99 31

Produkta kods

citi:

0402 91

0402 91 30

31.12.2009.

vairāk par 27 % no svara

0403 90 19 9000

citi, ar tauku saturu (4):

–––––

vairāk par 1,5 % no svara, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0403 90 33 9400
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KN kods

Preču apraksts
––––––
–––

ex 0404
0404 90

–––––

–––––

ne vairāk kā 3 % no svara:

––––––

vairāk par 21 % no svara, bet ne vairāk kā 35 % no svara

0403 90 59 9310

––––––

vairāk par 35 % no svara, bet ne vairāk kā 39 % no svara

0403 90 59 9340

––––––

vairāk par 39 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0403 90 59 9370

––––––

vairāk par 45 % no svara

0403 90 59 9510

Sūkalas, arī iebiezinātas vai ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu; produkti no dabiskām piena sastāv
daļām, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu, kas citur nav minēti un iekļauti:
–

citi:
bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (1):

–––

ne vairāk kā 1,5 % no svara:
pulverī vai granulās, ar ūdens saturu ne vairāk kā 5 % un piena proteīnu saturu piena beztauku
cietvielā:

–––––

29 % vai vairāk, bet mazāk nekā 34 %

0404 90 21 9120

–––––

34 % vai vairāk

0404 90 21 9160

–––

vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk par 27 % (8):
pulverī vai granulās:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

ne vairāk kā 11 % no svara

0404 90 23 9120

––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0404 90 23 9130

––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0404 90 23 9140

––––––

vairāk par 25 % no svara

0404 90 23 9150

–––

vairāk par 27 % no svara (8):

––––

pulverī vai granulās, ar tauku saturu:

–––––

ne vairāk kā 28 % no svara

0404 90 29 9110

–––––

vairāk par 28 % no svara, bet ne vairāk kā 29 % no svara

0404 90 29 9115

–––––

vairāk par 29 % no svara, bet ne vairāk kā 45 % no svara

0404 90 29 9125

–––––

vairāk par 45 % no svara

0404 90 29 9140

––

0404 90 81

vairāk par 6 % no svara:
0403 90 59 9170

––––

ex 0404 90 29

0403 90 51 9100

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 21 % no svara

––––

0404 90 23

ne vairāk kā 1,5 % no svara

––––––

––

ex 0404 90 21

0403 90 33 9900

bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas, ar tauku saturu (1):

––––––

0403 90 59

Produkta kods

citi:

––––

0403 90 51

vairāk par 25 % no svara

L 353/35

citi, ar tauku saturu (4) (8):

–––

ne vairāk kā 1,5 % no svara:

––––

pulverī vai granulās

0404 90 81 9100
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KN kods

ex 0404 90 83

Preču apraksts
–––

pulverī vai granulās:

–––––

ne vairāk kā 11 % no svara

0404 90 83 9110

––––––

vairāk par 11 % no svara, bet ne vairāk kā 17 % no svara

0404 90 83 9130

––––––

vairāk par 17 % no svara, bet ne vairāk kā 25 % no svara

0404 90 83 9150

––––––

vairāk par 25 % no svara

0404 90 83 9170

izņemot pulveri un granulas:

–––––

–

ar tauku saturu ne vairāk kā 85 % no svara:
dabīgais sviests:

––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 11 9500

––––––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 11 9700

––––

citi:

–––––

0405 10 30

ar tauku saturu:

––––––

80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 19 9500

––––––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 19 9700

–––

atjaunotais sviests:

––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 30 9100

––––––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 30 9300

––––

citi:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

0405 10 50

0404 90 83 9936

sviests:

–––

0405 10 19

ar saharozes saturu 40 % no svara vai vairāk, ar piena beztauku sausnas saturu ne mazāk kā % no
svara un tauku saturu vairāk par 6,9 % no svara

Sviests un citi piena tauki un eļļas; piena tauku pastas:

––

0405 10 11

ar tauku saturu:

––––––

––––

0405 10

Produkta kods

vairāk par 1,5 %, bet ne vairāk kā 27 % no svara:

––––

ex 0405

31.12.2009.

–––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 30 9700

sūkalu sviests:

––––

tiešajos iesaiņojumos ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg:

–––––

ar tauku saturu:

––––––
––––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 50 9300

citi:

–––––

ar tauku saturu:

––––––

80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 82 % no svara

0405 10 50 9500

––––––

82 % no svara vai vairāk

0405 10 50 9700
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KN kods

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

L 353/37

Preču apraksts
––
–

Produkta kods

citi

0405 10 90 9000

sviesta pastas:

––

ar tauku saturu vairāk par 75 % no svara, bet mazāk nekā 80 % no svara:

–––

ar tauku saturu:

––––

vairāk par 75 % no svara, bet mazāk nekā 78 % no svara

0405 20 90 9500

––––

78 % no svara vai vairāk

0405 20 90 9700

0405 90

–

0405 90 10

––

ar tauku saturu 99,3 % no svara vai vairāk un ūdens saturu ne vairāk kā 0,5 % no svara

0405 90 10 9000

0405 90 90

––

citi

0405 90 90 9000

citi:

Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

Preču apraksts

ex 0406

Sieri un biezpiens (7) (10):

ex 0406 10

–

ex 0406 10 20

––

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

Produkta kods

svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, ieskaitot sieru no sūkalām, un
biezpiens:
ar tauku saturu ne vairāk kā 40 % no svara:

–––

sūkalu siers, izņemot sālīto Ricotta

–––

citi:

––––

0406 10 20 9100

ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 47 % no svara, bet ne
vairāk kā 72 % no svara:

–––––

Ricotta, sālīts:

––––––

izgatavots tikai no aitas piena

55

45

0406 10 20 9230

––––––

citi

55

39

0406 10 20 9290

–––––

biezpiens

–––––

citi:

––––––

60

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

ar tauku saturu sausnā:

–––––––

mazāk nekā 5 % no svara

60

–––––––

5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

60

5

0406 10 20 9620

–––––––

19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 39 % no svara

57

19

0406 10 20 9630

–––––––

citi, ar ūdens saturu beztauku vielā:

––––––––

vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 52 % no svara

40

39

0406 10 20 9640

––––––––

vairāk par 52 % no svara, bet ne vairāk kā 62 % no svara

50

39

0406 10 20 9650

––––––––

vairāk par 62 % no svara

0406 10 20 9660
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Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

Preču apraksts

––––

krējuma siers ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 77 % no
svara, bet ne vairāk kā 83% no svara, un tauku saturu sausnā:

––––––

60 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 69 % no svara

60

60

0406 10 20 9830

––––––

69 % no svara vai vairāk

59

69

0406 10 20 9850

–––––

––––

ex 0406 20

–

ex 0406 20 90

––

citi

0406 10 20 9870

citi

0406 10 20 9900

visu veidu rīvētie sieri vai pulverveida sieri:
citi:

–––

no sūkalām izgatavoti sieri

–––

citi:

––––

0406 20 90 9100

ar tauku saturu vairāk par 20 % no svara, laktozes saturu mazāk
nekā 5 % no svara un sausnas saturu:

–––––

60 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % no svara

40

34

0406 20 90 9913

–––––

80 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 85 % no svara

20

30

0406 20 90 9915

–––––

85 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 95 % no svara

15

30

0406 20 90 9917

–––––

95 % no svara vai vairāk

5

30

0406 20 90 9919

––––

–

citi

0406 20 90 9990

kausēti sieri, izņemot rīvētus vai pulverī:

––

citi:

–––

ex 0406 30 31

Produkta kods

ar ūdens saturu beztauku vielā vairāk par 72 % no svara

–––––

ex 0406 30

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

ar tauku saturu ne vairāk kā 36 % no svara un tauku saturu sausnā:

––––

ne vairāk kā 48 % no svara:

–––––

ar sausnas saturu:

––––––

40 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 43 % no svara, un
tauku saturu sausnā:

–––––––

mazāk nekā 20 % no svara

60

–––––––

20 % no svara vai vairāk

60

0406 30 31 9710
20

0406 30 319730
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Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

Preču apraksts

––––––

ex 0406 30 39

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

Produkta kods

43 % no svara vai vairāk, un tauku saturu sausnā:

–––––––

mazāk nekā 20 % no svara

57

–––––––

20 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 40 % no svara

57

20

0406 30 31 9930

–––––––

40 % no svara vai vairāk

57

40

0406 30 31 9950

––––

0406 30 31 9910

vairāk nekā 48 % no svara:

–––––

ar sausnas saturu:

––––––

40 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 43 % no svara

60

48

0406 30 39 9500

––––––

43 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 46 % no svara

57

48

0406 30 39 9700

––––––

46 % no svara vai vairāk, un ar tauku saturu sausnā:

–––––––

mazāk nekā 55 % no svara

54

48

0406 30 39 9930

–––––––

55 % no svara vai vairāk

54

55

0406 30 39 9950

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 30 90

–––

ar tauku saturu vairāk nekā 36 % no svara

ex 0406 40

–

ex 0406 40 50

––

Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

––

citi

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

–

40

45

0406 90 13 9000

38

45

0406 90 15 9100

38

45

0406 90 17 9100

zilie sieri un citādi sieri, kas satur Penicillium roqueforti dzīslas:

citi sieri:

––

citi:

ex 0406 90 13

–––

Emmental

ex 0406 90 15

–––

Gruyère, Sbrinz:

––––

ex 0406 90 17

–––

Gruyère

Bergkäse, Appenzell:

––––

Bergkäse

ex 0406 90 21

–––

Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

–––

Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

–––

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

–––

Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900
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Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

Ex 0406 90 32

Preču apraksts

–––

izgatavots tikai no aitas vai aitas un kazas piena:

–––––

ex 0406 90 37

–––

ar ūdens saturu beztauku vielā ne vairāk kā 72 % no svara

56

43

0406 90 32 9119

Kefalotyri:

––––

izgatavots tikai aitas un/vai kazas piena

38

40

0406 90 35 9190

––––

citi:

38

40

0406 90 35 9990

40

45

0406 90 37 9000

35

32

0406 90 61 9000

–––

Finlandia

–––

citi:

––––

citi:

–––––

ar tauku saturu ne vairāk kā 40 % no svara un ūdens saturu
beztauku vielā:

––––––

ne vairāk kā 47 % no svara:

ex 0406 90 61

–––––––

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

ex 0406 90 63

–––––––

Fiore Sardo, Pecorino:

ex 0406 90 69

Produkta kods

Feta (3):

––––

ex 0406 90 35

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

––––––––

izgatavots tikai no aitas piena

35

36

0406 90 63 9100

––––––––

citi

35

36

0406 90 63 9900

–––––––

citi:

––––––––

no sūkalām izgatavoti sieri

––––––––

citi

––––––

0406 90 69 9100
38

30

0406 90 69 9910

vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 72 % no svara:

ex 0406 90 73

–––––––

Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

–––––––

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

–––––––

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

––––––––

ar tauku saturu sausnā 45 % no svara vai vairāk, bet mazāk
nekā 55 % no svara:

–––––––––

ar tauku saturu sausnā 50 % no svara vai vairāk, bet mazāk
nekā 56 % no svara

50

45

0406 90 76 9300

–––––––––

ar tauku saturu sausnā 56 % no svara vai vairāk

44

45

0406 90 76 9400

46

55

0406 90 76 9500

––––––––

ar tauku saturu sausnā 55 % no svara vai vairāk
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Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

ex 0406 90 78

Preču apraksts

–––––––

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

Produkta kods

Gouda:

––––––––

ar tauku saturu sausnā mazāk nekā 48 % no svara

50

20

0406 90 78 9100

––––––––

ar tauku saturu sausnā 48 % no svara vai vairāk, bet mazāk
nekā 55 % no svara

45

48

0406 90 78 9300

––––––––

citi:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

–––––––

Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

–––––––

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,
Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

–––––––

Kefalograviera, Kasseri:

––––––––

ar ūdens saturu ne vairāk kā 40 % no svara

40

39

0406 90 85 9930

––––––––

ar ūdens saturu vairāk par 40 % no svara, bet ne vairāk kā
45 % no svara

45

39

0406 90 85 9970

––––––––

citi

–––––––

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

0406 90 85 9999

citi sieri ar ūdens saturu beztauku vielā:

––––––––

vairāk par 47 % no svara, bet ne vairāk kā 52 % no svara:

–––––––––

no sūkalām izgatavoti sieri

–––––––––

citi, ar tauku saturu sausnā

0406 90 86 9100

––––––––––

mazāk nekā 5 % no svara

52

––––––––––

5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

51

5

0406 90 86 9300

––––––––––

19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 39 % no svara

47

19

0406 90 86 9400

––––––––––

39 % no svara vai vairāk

40

39

0406 90 86 9900

––––––––

0406 90 86 9200

vairāk par 52 % no svara, bet ne vairāk kā 62 % no svara:

–––––––––

no sūkalām izgatavots siers, izņemot Manouri

–––––––––

citi, ar tauku saturu sausnā:

0406 90 87 9100

––––––––––

mazāk nekā 5 % no svara

60

0406 90 87 9200

––––––––––

5 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara

55

5

0406 90 87 9300

––––––––––

19 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 40 % no svara

53

19

0406 90 87 9400
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Papildu prasības, lai izmantotu
produkta kodu
KN kods

Preču apraksts

––––––––––

ex 0406 90 88

Maksimālais ūdens
Minimālais tauku
saturs produkta
saturs sausnā
svarā
(%)
(%)

Produkta kods

40 % no svara vai vairāk:

–––––––––––

Idiazabal, Manchego un Roncal, kas izgatavoti tikai no aitas
piena

45

45

0406 90 87 9951

–––––––––––

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

–––––––––––

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

–––––––––––

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

–––––––––––

Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

–––––––––––

Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

–––––––––––

citi

47

40

0406 90 87 9979

––––––––

vairāk par 62 % no svara, bet ne vairāk kā 72 % no svara:

–––––––––

no sūkalām izgatavoti sieri

–––––––––

citi:

––––––––––

0406 90 88 9100

ar tauku saturu sausnā:

–––––––––––

10 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 19 % no svara:

–––––––––––

40 % no svara vai vairāk:

––––––––––––

Akawi

60

10

0406 90 88 9300

55

40

0406 90 88 9500

(1) Ja produkts, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, satur sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko
attiecas KN 3504 kods, iegūtu produktu piedevas, tad, aprēķinot kompensāciju, sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai
filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504 kods, iegūtu produktu piedevas neņem vērā.
Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus pienskābi nesaturošas mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas
kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa
produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā.
Ja produkts, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, sastāv no filtrāta, tad eksporta kompensācija nav maksājama.
Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai produkts sastāv no filtrāta un vai ir vai nav pievienotas pienskābi
nesaturošas vielas un/vai sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504
kods, iegūti produkti un, ja gadījumā ir, tad
— pievienotās pienskābi nesaturošās vielas un/vai sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko
attiecas KN 3504 kods, iegūto produktu maksimālo saturu pēc svara uz 100 kilogramiem gatava produkta, un jo īpaši
— pievienoto sūkalu laktozes saturu.
(2) Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2287/2000 (OV L 260, 14.10.2000., 22. lpp.)
(3) Ja produkts satur kazeīnu un/vai kazeinātus, kas pievienoti pirms pārstrādes vai tās laikā, tad kompensācija nav maksājama. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma
iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir vai nav pievienots kazeīns un/vai kazeināti.
(4) Kompensācija par 100 kilogramiem produkta, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, ir vienāda ar šādu komponentu summu:
a) norādītais daudzums uz 100 kg, sareizināts ar pienskābes satura procentuālo daudzumu, ko satur 100 kg produkta. Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus
nelaktiskas pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no
visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad
kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā.
Ja produktam ir pievienotas sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504
kods, iegūti produkti, tad norādīto summu par kilogramu pareizina ar pienskābi saturošāsvielas, izņemot sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna
un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta un/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504 kods, iegūtus produktus, saturu;
b) komponents aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta 3. punktu (OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.).
Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai produkts sastāv no filtrāta un vai ir vai nav pievienotas pienskābi
nesaturošas vielas un/vai sūkalas un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrātaun/vai produktiem, uz ko attiecas KN 3504 kods,
iegūti produkti un, ja gadījumā ir, tad
— pievienotās saharozes un/vai citas pienskābi nesaturošas vielas un/vai sūkalu un/vai no sūkalām un/vai laktozes un/vai kazeīna un/vai kazeinātiem un/vai filtrāta
un/vai produktiem, uz ko attiecas 3504 kods, iegūto produktu maksimālo saturu pēc svara uz 100 kilogramiem gatava produkta,
un jo īpaši,
— pievienoto sūkalu laktozes saturu.
Ja laktiskā viela produktā sastāv no filtrāta, tad eksporta kompensācija nav maksājama.
(5) Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 707/98 (OV L 98, 31.3.1998., 11. lpp.)
(6) Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 823/96 (OV L 111, 4.5.1996., 9. lpp.)

31.12.2009.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 353/43

(7) a) Gadījumā, ja sieri ir tiešajā iesaiņojumā, kas ietver arī konservējošu šķīdumu, jo īpaši sālījumu, kompensāciju piešķir, ņemot vērā neto svaru, bez šķīduma svara.
b) Plastmasas plēve, parafīns, pelni un vasks, kas izmantoti iesaiņojumam, netiek uzskatīti par produkta neto svaru veidojošo daļu kompensācijas noteikšanai.
c) Ja siers ir iesaiņots plastmasas plēvē un ja deklarētais neto svars ietver plastmasas plēves svaru, kompensācijas summu samazina par 0,5 %.
Aizpildot muitas formalitātes, pretendents norāda, ka siers ir iesaiņots plastmasas plēvē, un to, vai deklarētais neto svars ietver plastmasas plēves svaru.
d) Ja siers ir iesaiņots parafīnā vai pelnos un ja deklarētais neto svars ietver parafīna vai pelnu svaru, kompensācijas summu samazina par 2 %.
Aizpildot muitas formalitātes, pretendents norāda, ka siers ir iesaiņots plastmasas plēvē vai pelnos, un arī to, vai deklarētais neto svars ietver parafīna vai pelnu svaru.
e) Ja siers ir iesaiņots vaskā, pildot muitas formalitātes pretendentam deklarācijā jānorāda siera neto svars, neietverot vaska svaru.
(8) Ja produktiem, uz ko attiecas šis kods, piena proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) piena beztauku cietvielā ir mazāk nekā 34 %, kompensācija nav maksājama. Ja
pulverveida produktiem, uz ko attiecas šis kods, ūdens saturs produktā ir vairāk nekā 5 %, kompensācija nav maksājama.
Aizpildot muitas formalitātes, ieinteresētajai pusei uz attiecīgās deklarācijas jānorāda minimālais piena proteīnu saturs piena beztauku cietvielā un, par pulverveida
produktiem, maksimālais ūdens saturs.
(9) Svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2287/2000 (OV. L 260, 14.10.2000., 22. lpp.)
10
( ) a) Ja produkts satur pienskābi nesaturošas sastāvdaļas, kas nav garšvielas vai garšaugi, tādas kā, piemēram, šķiņķis, rieksti, garneles, lasis, olīvas vai rozīnes, kompen
sācijas summu samazina par 10 %.
Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda, ka ir pievienotas šādas pienskābi nesaturošas vielas.
b) Ja produkts satur garšvielas vai garšaugus, tādus kā, piemēram, sinepes, baziliku, ķiplokus, majorānu, kompensācijas summu samazina par 1 %.
Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda, ka ir pievienotas garšvielas vai garšaugi.
c) Ja produkts satur kazeīnu un/vai kazeinātus, un/vai sūkalas, un/vai produktus, kas iegūti no sūkalām, un/vai laktozi, un/vai filtrātu, un/vai produktus, kas atbilst KN
kodam 3504, pievienotais kazeīns un/vai kazeināti, un/vai sūkalas, un/vai produkti, kas iegūti no sūkalām (izņemot sūkalu sviestu, kas atbilst KN kodam
0405 10 50) un/vai laktoze un/vai filtrāts, un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504 netiek ņemti vērā, aprēķinot kompensāciju.
Aizpildot muitas formalitātes, pretendents šim nolūkam paredzētajā deklarācijā norāda to, vai kazeīns un/vai kazeināti, un/vai sūkalas, un/vai produkti, kas iegūti no
sūkalām, un/vai laktoze, un/vai filtrāts, un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504 (vajadzības gadījumā norādot sūkalu sviesta saturu), un/vai laktoze, un/vai filtrāts,
un/vai produkti, kas atbilst KN kodam 3504 ir vai nav pievienoti uz 100 kilogramiem gatavā produkta.
d) Minētie produkti var saturēt pievienotas pienskābi nesaturošas vielas, kas vajadzīgas to gatavošanai vai saglabāšanai, piemēram, sāli, renīnu vai pelējuma sēnes.
(11) Kompensācija par saldētu kondensētu pienu ir tāda pati kā par produktiem, uz ko attiecas pozīcijas 0402 91 un 0402 99.
(12) Kompensācijas par saldētiem produktiem, uz ko attiecas KN kodi 0403 90 11 līdz 0403 90 39, attiecīgi ir tādas pašas kā par produktiem, uz ko attiecas KN kodi
0403 90 51 līdz 0403 90 69.
(13) Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas
kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa
produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās neņem vērā. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir vai
nav pievienotas pienskābi nesaturošas vielas, un, ja gadījumā ir, tad maksimālais pienskābi nesaturošo vielas saturs pēc svara, kas pievienots uz 100 kilogramiem gatava
produkta.
(14) Kompensācija par 100 kilogramiem produkta, uz ko attiecas šī apakšpozīcija, ir vienāda ar šādu komponentu summu:
a) norādītais daudzums uz 100 kg, sareizināts ar pienskābes satura procentuālo daudzumu, ko satur 100 kg produkta. Minētie produkti drīkst saturēt pievienotus
pienskābi nesaturošus mazus vielas daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa produkta
svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas aprēķina
nolūkos tās neņem vērā;
b) komponents, kas aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta 3. punktu (OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp.).
Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda maksimālais saharozes saturs un, vai ir vai nav pievienota nelaktiska viela, un,
ja gadījumā ir, tad maksimālais pienskābi nesaturošās vielas saturs pēc svara, kas pievienots uz 100 kilogramiem gatava produkta.
(15) Minētie produkti drīkst saturēt mazus piedevu daudzumus, ja tas vajadzīgs to izgatavošanai vai konservēšanai. Ja minētās piedevas kopumā nepārsniedz 0,5 % no visa
produkta svara, tad kompensācijas aprēķina nolūkos tās jāņem vērā. Tomēr ja minētās piedevas kopumā pārsniedz 0,5 % no visa produkta svara, tad kompensācijas
aprēķina nolūkos tās neņem vērā. Aizpildot muitas formalitātes, pieteikuma iesniedzējam uz attiecīgās deklarācijas jānorāda, vai ir produktu piedevas, un, ja gadījumā ir,
tad maksimālais piedevu saturs.
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10. Tālāk nepārstrādāts baltais cukurs un jēlcukurs
KN kods

ex 1701

Preču apraksts

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī:
–

jēlcukurs bez aromātisku vai krāsojošu vielu piedevām:

ex 1701 11

––

ex 1701 11 90

–––

cukurniedru cukurs:
citi:

––––

saldumu cukurs

––––

citi jēlcukuri:

–––––

ex 1701 12

––

ex 1701 12 90

–––

1701 99 10

ex 1701 99 90

1701 11 90 9910

citi:

––––

saldumu cukurs

––––

citi jēlcukuri:

–

ex 1701 99

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg produkta

1701 11 90 9100

cukurbiešu cukurs:

–––––

1701 91 00

Produkta kods

tiešajos iesaiņojumos ar tīro saturu ne vairāk kā 5 kg produkta

1701 12 90 9100

1701 12 90 9910

citi:

––

ar aromātisku vai krāsojošu vielu piedevu

––

citi:

–––

1701 91 00 9000

baltais cukurs:

––––

saldumu cukurs

––––

citi:

1701 99 10 9100

–––––

kopējais daudzums ne vairāk kā 10 tonnas

1701 99 10 9910

–––––

citi

1701 99 10 9950

–––

citi:

––––

ar citu vielu piedevām, izņemot aromātisku vai krāsojošu vielu piedevas

1701 99 90 9100
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11. Sīrupi un citi cukura produkti
KN kods

Preču apraksts

ex 1702

Citi cukuri cietā stāvoklī, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukura sīrupi bez
aromātisku un krāsojošu vielu piedevām; mākslīgais medus, arī sajaukts ar dabīgo medu; karamele (grauzdēts
cukurs):

ex 1702 40

–

ex 1702 40 10

––

Produkta kods

glikoze un glikozes sīrups, kas sausnā satur vismaz 20 % no svara, bet mazāk nekā 50 % no svara
fruktozes, izņemot invertcukuru:
izoglikoze:

–––

kas sausnā satur 41 % no svara vai vairāk fruktozes

1702 40 10 9100

1702 60

–

1702 60 10

––

izoglikoze

1702 60 10 9000

1702 60 95

––

citi

1702 60 95 9000

ex 1702 90
1702 90 30

1702 90 71
ex 1702 90 95

2106
ex 2106 90

–

cita fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausnā satur vairāk nekā 50 % no svara fruktozes, izņemot
invertcukuru:

citi, ieskaitot invertcukuru un citus cukura un cukura sīrupa maisījumus, kas sausnā satur vismaz 50 % no
svara fruktozes:

––

izoglikoze

––

karamele:

–––
––

2106 90 59

1702 90 71 9000

citi:

–––

mākslīgais medus, samaisīts vai nesamaisīts ar dabīgo medu

1702 90 95 9100

–––

citi, izņemot sorbozi

1702 90 95 9900

Citur neminēti pārtikas izstrādājumi:
–

citi:

––

2106 90 30

kas sausnā satur 50 % no svara vai vairāk saharozes

1702 90 30 9000

cukura sīrupi ar garšas vai krāsas piedevām:

–––

izoglikozes sīrupi

–––

citi:

––––

citi

2106 90 30 9000

2106 90 59 9000”
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II PIELIKUMS
“II PIELIKUMS
GALAMĒRĶA KODI EKSPORTA KOMPENSĀCIJĀM
A00

Visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, pārtikas piegādes un galamērķi, ko uzskata par eksportu no
Kopienas).

A01

Citi galamērķi.

A02

Visi galamērķi, izņemot Amerikas Savienotās Valstis.

A03

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

A04

Visas trešās valstis.

A05

Citas trešās valstis.

A10

EFTA valstis (Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācija)
Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice.

A11

ĀKK valstis (Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstis-Lomē Konvencijas dalībvalstis)
Angola, Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Beliza, Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Kamerūna,
Kaboverde, Centrālāfrikas Republika, Komoru salas (izņemot Majotu), Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika,
Kotdivuāra, Džibuti, Dominika, Etiopija, Fidži salas, Gabona, Gambija, Gana, Grenāda, Gvineja, Gvineja-Bisava,
Ekvatoriālā Gvineja, Gajāna, Haiti, Jamaika, Kenija, Kiribati, Lesoto, Libērija, Madagaskara, Malāvi, Mali, Maurīcija,
Mauritānija, Mozambika, Namībija, Nigēra, Nigērija, Uganda, Papua-Jaungvineja, Dominikānas Republika, Ruanda,
Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sentlūsija, Zālamana salas, Samoa, Santome un Prinsipi, Sene
gāla, Seišelu salas, Sjerraleone, Somālija, Sudāna, Surinama, Svazilenda, Tanzānija, Čada, Togo, Tonga, Trinidada
un Tobāgo, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

A12

Vidusjūras baseina valstis vai teritorijas
Seūta un Meliļa, Gibraltārs, Turcija, Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar
ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Maroka,
Alžīrija, Tunisija, Lībija, Ēģipte, Libāna, Sīrija, Izraēla, Rietumu krasts un Gazas josla, Jordānija.

A13

OPEC valstis (Naftas eksportētājvalstu organizācija)
Alžīrija, Lībija, Nigērija, Gabona, Venecuēla, Irāka, Irāna, Saūda Arābija, Kuveita, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti,
Indonēzija.

A14

ASEAN valstis (Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija)
Mjanma, Taizeme, Laosa, Vjetnama, Indonēzija, Malaizija, Bruneja, Singapūra, Filipīnas.

A15

Latīņamerikas valstis
Meksika, Gvatemala, Hondurasa, Salvadora, Nikaragva, Kostarika, Haiti, Dominikānas Republika, Kolumbija, Vene
cuēla, Ekvadora, Peru, Brazīlija, Čīle, Bolīvija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna.

A16

SAARC valstis (Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociācija)
Pakistāna, Indija, Bangladeša, Maldīvas, Šrilanka, Nepāla, Butāna.

A17

EEZ (Eiropas Ekonomiskās Zonas) valstis, kas nav Eiropas Savienībā
Islande, Norvēģija, Lihtenšteina.

A18

CEEC valstis vai teritorijas (Centrālās un austrumeiropas valstis vai teritorijas)
Albānija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju
1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.
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NAFTA valstis (Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums)
Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika.

A20

Mercosur valstis (Dienvidu konusa kopējais tirgus)
Brazīlija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna.

A21

Āzijas jaunās industrializētās valstis
Singapūra, Dienvidkoreja, Taivāna, Honkonga.

A22

Āzijas dinamiskās ekonomikas
Taizeme, Malaizija, Singapūra, Dienvidkoreja, Taizeme, Honkonga.

A23

APEC valstis (Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības valstis)
Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika, Čīle, Taizeme, Indonēzija, Malaizija, Bruneja, Singapūra, Filipīnas,
Ķīna, Dienvidkoreja, Japāna, Taivāna, Honkonga, Austrālija, Papua Jaungvineja, Jaunzēlande.

A24

Neatkarīgo Valstu Savienība
Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Krievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna,
Tadžikistāna, Kirgizstāna.

A25

ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) valstis, kas nav ES
Islande, Norvēģija, Šveice, Turcija, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika, Dienvidkoreja, Japāna, Austrālija,
Austrālijas Klusā okeāna teritorijas, Jaunzēlande, Jaunzēlandes Klusā okeāna teritorijas.

A26

Eiropas valstis vai teritorijas ārpus Eiropas Savienības
Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice, Faro salas, Andora, Gibraltārs, Vatikāns, Turcija, Albānija, Ukraina, Balt
krievija, Moldova, Krievija, Horvātija, Bosina un Hercegovina, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības
padomes Rezolūciju 1244/99, Melnkalne, bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.

A27

Āfrika (A28) (A29)
Ziemeļāfrikas valstis vai teritorijas, citas Āfrikas valstis.

A28

Ziemeļāfrikas valstis vai teritorijas
Seūta un Meliļa, Maroka, Alžīrija, Tunisija, Lībija, Ēģipte.

A29

Citas Āfrikas valstis
Sudāna, Mauritānija, Mali, Burkinafaso, Nigēra, Čada, Kaboverde, Senegāla, Gambija, Gvineja-Bisava, Gvineja,
Sjerraleone, Libērija, Kotdivuāra, Gana, Togo, Benina, Nigērija, Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Ekvatoriālā
Gvineja, Santomē un Prinsipi, Gabona, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Ruanda, Burundi, Svētās Helēnas
sala un atkarīgās teritorijas, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somālija, Kenija, Uganda, Tanzānija, Seišelu salas un
Atkarīgās teritorijas, Britu Indijas okeāna teritorijas, Mozambika, Madagaskara, Maurīcija, Komoru salas, Majota,
Zambija, Zimbabve, Malāvi, Dienvidāfrika, Namībija, Botsvāna, Svazilenda, Lesoto.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)
Ziemeļamerika, Centrālamerika un Antiļas, Dienvidamerika.

A31

Ziemeļamerika
Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Grenlande, Senpjēra un Mikelona.

A32

Centrālamerika un Antiļas
Meksika, Bermudu salas, Gvatemala, Beliza, Hondurasa, Salvadora, Nikaragva, Kostarika, Panama, Angilja, Kuba,
Sentkitsa un Nevisa, Haiti, Bahamu salas, Tērksas un Kaikosas salas, Dominikānas Republika, Virdžīnu salas (ASV),
Antigva un Barbuda, Dominika, Kaimanu salas, Jamaika, Sentlūsija, Sentvinsenta, Virdžīnu salas (Lielbritānija),
Barbadosa, Montserrata, Trinidada un Tobago, Grenada, Aruba, Nīderlandes Antiļas.
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Dienvidamerika
Kolumbija, Venecuēla, Gajana, Surinama, Ekvadora, Peru, Brazīlija, Čīle, Bolīvija, Paragvaja, Urugvaja, Argentīna,
Folklenda salas.

A34

Āzija (A35) (A36)
Tuvie un Vidējie Austrumi, citas Āzijas valstis.

A35

Tuvie un Vidējie Austrumi
Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Libāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Izraēla, Rietumu krasts un Gazas josla, Jordānija,
Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Omāna, Jemena.

A36

Citas Āzijas valstis
Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, Afganistāna, Pakistāna, Indija, Bangladeša,
Maldīvu salas, Šrilanka, Nepāla, Butāna, Mjanma, Taizeme, Laosa, Vjetnama, Kambodža, Indonēzija, Malaizija,
Bruneja, Singapūra, Filipīnas, Mongolija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, Japāna, Taivāna, Honkonga, Makao.

A37

Okeānija un polārie reģioni (A38) (A39)
Austrālija un Jaunzēlande, citas Okeānijas valstis un polārie reģioni.

A38

Austrālija un Jaunzēlande
Austrālija, Austrālijas Klusā okeāna teritorijas, Jaunzēlande, Jaunzēlandes Klusā okeāna teritorijas.

A39

Citas Okeānijas valstis un polārie reģioni
Papua-Jaungvineja, Nauru, Zālamana salas, Tuvalu, Jaunkaledonija un Atkarīgās teritorijas, Amerikas Klusā okeāna
teritorijas, Volisa salas and Futuna, Kiribati, Pitkērna, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Ziemeļu Marianas salas,
Franču Polinēzija, Mikronēzijas Federatīvās Valstis (Japa, Kosrae, Čanka, Ponpeja), Māršala salas, Palau, Polārie
Reģioni.

A40

Aizjūras teritorijas (AZT)
Franču Polinēzija, Jaunkaledonija un Atkarīgās teritorijas, Volisa salas un Futuna, Franču Dienvidu un Antarktikas
zemes, Senpjēra un Mikelona, Majota, Nīderlandes Antiļas, Aruba, Grenlande, Angilja, Kaimanu salas, Folklenda
salas, Dienvidu Sendviča salas un Atkarīgās teritorijas, Tērksas un Kaikosas salas, Virdžīnu salas (Lielbritānija),
Montserrata, Pitkērna, Svētās Helēnas sala un Atkarīgās teritorijas, Britu Antarktikas teritorijas, Britu Indijas okeāna
teritorija.

A96

Itālijas Livinjo un Kamiones komūnas, Heligolande.

A97

Pārtikas piegāde un galamērķi, ko uzskata par eksportu no Kopienas
Galamērķi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 612/2009 33.,41 un 42. pantā (OV L 186, 17.7.2009., 1. lpp.).”
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