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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 212/2013,
11. märts 2013,
millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa seoses lisas
esitatud toodete täiendamise ja muutmisega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

(4)

Ühtluse huvides on asjakohane tõsta ulukid kategooriast
„Muud põllumajandusloomad” kategooriasse „Muud mais
maaloomadelt pärit tooted” ning söödavad lilled kategoo
riast „muud” kategooriasse, kus on esindatud taimede
näited.

(5)

Selleks et paremini järgida rahvusvahelise taksonoomilise
nomenklatuuri eeskirju, on asjakohane kohanda ladina
keelseid nimetusi järgmiste taimede puhul: pistaatsiapähk
lid, õunad, kirsid, maasikad, põldmurakad, mustikad,
kinkanid, kartulid, jamss, söögipeet, paprikad, söödav
muskushibisk, spargelkapsas, peakapsas, hiina kapsas,
lehtkapsas, nuikapsas, eskariool, rukola, Brassica võrsed
ja lehed, lehtpeet, salatsigur, lehtseller, basiilik, palmi
säsi, suhkrusorgo, kohvioad, roosi õielehed, jasmiiniõied,
pärnaõied, punapõõsa lehed, till, Sechuani pipar, kaneel,
kollajuur, suhkrupeet ja banaan.

(6)

Võttes arvesse huvitatud isikute ja täitevasutuste taotlusi
ning pidades silmas seda, millisel kujul tooted turul esine
vad, tuleks teha mõningaid muudatusi seoses toodete
nende osadega, mille suhtes jääkide piirnorme kohalda
takse.

(7)

Sellised muudatused on vaja sätestada tee, kakaoubade,
humala, nuikapsa ja loomset päritolu toodete puhul.

(8)

Selguse huvides on asjakohane määruse (EÜ) nr
396/2005 I lisa asendada.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt
muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega
ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid
esitanud,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari
2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses
toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide
piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise
kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitu liikmesriiki on esitanud taotluse teha määruse (EÜ)
nr 396/2005 I lisa veerus „Näited lähedaste sortide või
muude toodete kohta, mis sisalduvad määratluses ja mille
suhtes kohaldatakse sama jääkide piirnormi” muudatusi ja
täiendusi.

(2)

Neid täiendusi on vaja liikmesriikide turul kättesaadavaks
muutunud uute puuviljade, köögiviljade ja teraviljade lisa
miseks määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisasse.

(3)

Asjakohane on lisada järgmised puu-, köögi- ja teraviljad
ning loomsed tooted: budakämblad, tangorid, punased
datlid / hiina datlid / jujuubid, teivamplid, longanid,
aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm, mugul-nõianõges,
suur takjas, muud sibulad, muud rohelised sibulad, valge
baklažaan / antroewa, karella/sopropo, kandiline käsnkõr
vits / teroi, harilik madukurk, harilik pudelkõrvits, tuum
kõrvits, suvikõrvits (hilised sordid), minimais, mungoai
dandid, lutserniidandid, võilillelehed, nuikapsalehed,
harilik taro, söödav tsestrum / bitaviri-kibeleht, spinatba
sella, banaanilehed, vesi-lehtertapp / hiina lehtertapp,
marsiilea, salatneptuunia, koriander-ogaputk, juurpeter
selli lehed, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik,
sidrunhein, aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed,
banaaniõied, guaaraoad, sojaoad, tuskaroora vesiriis,
kurgirohu lehed ja varred, roniakaatsia, seeneniidistik,
teelehtjas ussikeel, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss,
kanaari paelrohu seemned, roheline pipar, hirved ja kärje
mesi.

(1) ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa asendatakse käesoleva määruse
lisas esitatud tekstiga.

12.3.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 68/31

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 11. märts 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
„I LISA
Artikli 2 lõikes 1 osutatud taimset ja loomset päritolu tooted

Koodnum
ber (1)

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

0100000

1. VÄRSKED VÕI KÜLMU
TATUD PUUVILJAD;
PÄHKLID

0110000

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

i) Tsitrusviljad

Kogu toode

0110010

Greibid

Citrus paradisi

Shaddock’id, pomelod, sweetie’d,
tangelod (v.a minneolad),
uglid ja muud hübriidid

0110020

Apelsinid

Citrus sinensis

Bergamotid, pomerantsid,
chinotto’d ja muud hübriidid

0110030

Sidrunid

Citrus limon

Sukaadisidrunid, sidrunid,
budakämblad (Citrus medica
var. sarcodactylis)

0110040

Laimid

Citrus aurantifolia

0110050

Mandariinid

Citrus reticulata

0110990

Muud (3)

0120000

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Klementiinid, tangeriinid,
minneolad ja muud hübriidid;
tangorid (Citrus reticulata x
sinensis)

ii) Pähklipuu viljad

Terve vili pärast koore eemal
damist (v.a kastanid)

0120010

Mandlid

Prunus dulcis

0120020

Brasiilia pähk
lid

Bertholletia excelsa

0120030

India pähklid

Anacardium
occidentale

0120040

Kastanid

Castanea sativa

0120050

Kookospähk
lid

Cocos nucifera

0120060

Sarapuupähk
lid

Corylus avellana

0120070

Makadaamia
pähklid

Macadamia ternifolia

0120080

Pekanipähklid

Carya illinoensis

0120090

Piiniapähklid

Pinus pinea

Filbertpähklid

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

ET

Euroopa Liidu Teataja

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0120100

Pistaatsiapähk
lid

Pistacia vera

0120110

Kreeka pähklid

Juglans regia

0120990

Muud (3)

0130000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

iii) Õunviljad

Õunad

Malus domestica

Paradiisiõunad

0130020

Pirnid

Pyrus communis

Liiv-pirnid

0130030

Küdooniad

Cydonia oblonga

0130040

Astelpihla
kad (4)

Mespilus germanica

0130050

Nisperod (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Muud (3)
iv) Luuviljad

Terve vili pärast varre eemalda
mist

0140010

Aprikoosid

Prunus armeniaca

0140020

Kirsid

Prunus avium,
Prunus cerasus

Maguskirsid, hapukirsid

0140030

Virsikud

Prunus persica

Nektariinid ja samalaadsed
hübriidid

0140040

Ploomid

Prunus domestica

Kreegid, renkloodid,
mirabellid, laukaploomid,
punased datlid / hiina datlid /
jujuubid (Ziziphus zizyphus)

0140990

Muud (3)

0150000

0151000

v) Marjad ja väikesed
puuviljad

a) Laua- ja
namarjad

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Terve vili pärast varre eemalda
mist

0130010

0140000

L 68/33

Terve vili pärast tupplehtede/
krooni ja varte eemaldamist, v.a
sõstrad, mis on vartega viljad

veinivii

0151010

Lauaviinamar
jad

Vitis vinifera

0151020

Veiniviinamar
jad

Vitis vinifera

L 68/34

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

0152000

b) Maasikad

0153000

c) Koguviljad

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Fragaria spp.

0153010

Pamplid

Rubus fruticosus

0153020

Põldmurakad

Rubus caesius

Loganvamplid, teivamplid,
boisenvamplid ja muud liigi
Rubus hübriidid

0153030

Vaarikad

Rubus idaeus

Punakarvased vaarikad,
mesimurakad (Rubus arcticus),
hübriidvaarikad (Rubus arcticus
x Rubus idaeus)

0153990

Muud (3)

0154000

d) Muud
väikesed
puuviljad ja marjad

0154010

Mustikad

Vaccinium spp.,
välja arvatud V.
macrocarpon ja V.
vitis-idaea

Harilikud mustikad

0154020

Jõhvikad

Vaccinium
macrocarpon

Pohlad/mustikpohlad (V. vitisidaea)

0154030

Sõstrad (puna
sed, mustad ja
valged)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Karusmarjad

Ribes uva-crispa

0154050

Kibuvitsamar
jad

Rosa canina

0154060

Mooruspuu
marjad (4)

Morus spp.

Maasikapuu viljad

0154070

Õun-viirpuu
marjad (4)

Crataegus azarolus

Teravahambulise aktiniidia
viljad (Actinidia arguta)

0154080

Musta leedri
marjad (4)

Sambucus nigra

Musta aroonia, pihlaka,
türnpuu, viirpuu, toompihlaka
ja muude puude marjad

0154990

Muud (3)

Sealhulgas hübriidid teiste
Ribes perekonna liikidega

12.3.2013

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

0160000

0161000

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

vi) Muud viljad

a) Söödava koorega
Datlid

Phoenix dactylifera

0161020

Viigimarjad

Ficus carica

0161030

Lauaoliivid

Olea europaea

0161040

Kinkanid (4)

Fortunella spp.

Jaapani kinkanid, harilikud
kinkanid, limkvaadid (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.)

0161050

Tähtviljad (4)

Averrhoa carambola

Bilimbid

0161060

Kakiploo
mid (4)

Diospyros kaki

0161070

Nelgipuu
viljad (4)

Syzygium cumini

0161990

Muud (3)

Jaava õunad, pomerakid,
jambu-nelgipuu viljad, brasiilia
kirsid, pitanga/surinami kirsid
(grumichama, Eugenia uniflora)

b) Mittesöödava
koorega, väikesed

0162010

Kiivid

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Hiina litšipuu
viljad

Litchi chinensis

0162030

Granadillid

Passiflora edulis

0162040

Suureviljalise
viigikaktuse
viljad (4)

Opuntia ficus-indica

0162050

Hariliku kuld
lehiku
viljad (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Virgiinia persi
monid (4)

Diospyros virginiana

0162990

Muud (3)

0163000

c) Mittesöödava
koorega, suured

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Terve vili pärast varte ja krooni
(ananassidel lehekodarik vili
konna tipul) eemaldamist

0161010

0162000

L 68/35

Pulasanid, rambutanid,
longanid, mangosteenid, aedlansapuu viljad, söödav
salakpalm

Diospyros digyna viljad,
Casimiroa edulise viljad, rohelise
marmelaadipuu viljad, Pouteria
campechiana viljad, magusa
marmelaadipuu viljad

L 68/36

ET

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0163010

Avokaadod

Persea americana

0163020

Banaanid

Musa x paradisiaca,
M acuminata

0163030

Mangod

Mangifera indica

0163040

Papaiad

Carica papaya

0163050

Granaatõunad

Punica granatum

0163060

Suhkruannoo
nad (4)

Annona cherimola

Võrkannoonad,
kaneelannoonad, Annona
diversifolia viljad ja muud
keskmise suurusega annoonad

0163070

Guajaavid (4)

Psidium guajava

Draakoniviljad/pitaiad
(Hylocereus undatus)

0163080

Ananassid

Ananas comosus

0163090

Hõlmise
leivapuu
viljad (4)

Artocarpus altilis

0163100

Durianid (4)

Durio zibethinus

0163110

Oga-annoo
nad (4)

Annona muricata

0163990

Muud (3)

Koodnum
ber (1)

0200000

0210000

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

12.3.2013

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Kääbusbanaanid,
jahubanaanid, bananiitod

Erilehise leivapuu viljad (jakad)

2. VÄRSKED VÕI KÜLMU
TATUD KÖÖGIVILJAD
i) Juur ja
giviljad

mugulköö

0211000

a) Kartulid

0212000

b) Troopilised juur- ja
mugulköögiviljad

Kogu taim pärast pealsete
eemaldamist (vajaduse korral) ja
mullast puhastamist
Solanum tuberosum

0212010

Kassaavad

Manihot esculenta

0212020

Bataadid

Ipomoea batatas

0212030

Jamsilised

Dioscorea spp.

Tarod / jaapani tarod, malanga
kollavõhud

Ameerika muguload, mehhiko
jamss

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

0212040

Roogmaran
ta (4)

0212990

Muud (3) (4)

0213000

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

c) Muud juur- ja
mugulköögiviljad,
v.a suhkrupeet
Söögipeet

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
conditiva

0213020

Porgand

Daucus carota

0213030

Juurseller

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Mädarõigas

Armoracia rusticana

Kikkaputke, leeskputke,
emajuure juur

0213050

Maapirn

Helianthus tuberosus

Mugul-nõianõges

0213060

Pastinaak

Pastinaca sativa

0213070

Juurpetersell

Petroselinum crispum

0213080

Redis

Raphanus sativus
var. sativus

Mustrõigas, jaapani redis,
väike redis ja muud sellised
sordid, söödav lõikhein
(Cyperus esculentus)

0213090

Aed-piimjuur

Tragopogon
porrifolius

Mustjuur, hispaania aedpiimjuur, suur takjas

0213100

Kaalikas

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Naeris

Brassica rapa

0213990

Muud (3)

0220010

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Maranta arundinacea

0213010

0220000

L 68/37

ii) Sibulköögiviljad

Terve vili pärast kergesti lahti
tuleva koore ja kuiva mulla või
juurte ja värske mulla eemalda
mist
Küüslauk

Allium sativum

L 68/38

ET

Euroopa Liidu Teataja

12.3.2013

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

0220020

Sibul

Allium cepa

Muud sibulad, hõbesibul

Sibulad

0220030

Pesasibul

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Talisibul

Allium cepa; Allium
fistulosum

Muud rohelised sibulad ja
samalaadsed sordid

Sibulad koos ebavarte ja lehte
dega

0220990

Muud (3)

Koodnum
ber (1)

0230000

0231000

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

iii) Viliköögivili

Terve vili pärast varte eemalda
mist (suhkrumaisi puhul pärast
tõlviku kattelehtedest puhasta
mist, füüsali puhul pärast vilja
tupe eemaldamist)

a) Maavitsalised

0231010

Tomat

Lycopersicum
esculentum

Kirsstomat, füüsal, goji
marjad, hiina taralõnga marjad
(Lycium barbarum ja L.
Chinense), tamarillo

0231020

Paprikad

Capsicum annuum
var. grossum ja var.
longum

Vürtspaprikad

0231030

Baklažaanid

Solanum melongena

Valge baklažaan (valge
pommu), gboma (antroewa) (S.
macrocarpon)

0231040

Söödav
muskushibisk

Abelmoschus
esculentus

0231990

Muud (3)

0232000

b) Kõrvitsalised
–
söödava koorega

0232010

Kurgid

Cucumis sativus

0232020

Kornišonid

Cucumis sativus

0232030

Kabatšokid

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Muud (3)

Taldrikkõrvits, suvikõrvits,
harilik pudelkõrvits (Lagenaria
siceraria), tuumkõrvits, karella
(sopropo), harilik madukurk,
kandiline käsnkõrvits (teroi)

12.3.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

0233010

Melonid

Cucumis melo

Ogamelon

0233020

Suureviljalised
kõrvitsad

Cucurbita maxima

Kõrvitsad, suvikõrvitsad
(hilised sordid)

0233030

Arbuusid

Citrullus lanatus

0233990

Muud (3)

Koodnum
ber (1)

0233000

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

c) Kõrvitsalised
mittesöödava
koorega

d) Suhkrumais

0239000

e) Muud viliköögivil
jad
iv) Kapsasköögiviljad

0241000

a) Õisikkapsad

Zea mays var.
sacharata

Spargelkapsas

Brassica oleracea var.
italica

0241020

Lillkapsas

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Muud (3)
Kogu taim pärast juurte ja
riknenud lehtede eemaldamist
Rooskapsas

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Peakapsas

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Muud (3)

0243010

Terad ja tõlvikud ilma katte
lehtedeta

Asparkapsas, hiina
spargelkapsas, itaalia lillnaeris

b) Peakapsad

0242010

0243000

minimais

Ainult õisikud

0241010

0242000

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

–

0234000

0240000

L 68/39

Ainult väikesed kapsapead

Koonuskapsas, punane
peakapsas, kähar peakapsas,
valge peakapsas

c) Lehtkapsad

Kogu taim pärast juurte ja
riknenud lehtede eemaldamist
Hiina kapsas

Brassica rapa var.
pekinensis

India sinep (india kapsasrohi),
pekingi lehtnaeris (paksoi),
„hiina kapsas”, palmkapsas

L 68/40

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

0243020

Lehtkapsas

0243990

Muud (3)

0244000

d) Nuikapsad

0250000

v) Lehtköögivili
ja
värsked maitsetai
med

0251000

a) Aedsalat ja muud
salatitaimed, sh
ristõieliste sugu
konnast

Teaduslik nimetus (2)

Brassica oleracea
convar. acephala

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Brassica oleracea var.
gongyloides

Kogu taim pärast juurte ja
pealsete eemaldamist
Kogu taim pärast juurte,
riknenud välimiste lehtede ja
mulla eemaldamist (vajaduse
korral)

Põldkännak

Valerianella locusta

Põldkännak

0251020

Aedsalat

Lactuca sativa

Peasalat, punaseleheline salat
(„Lollo rosso” salat), jääsalat,
rooma salat

0251030

Eskariool (sile
endiiviasigur)

Cichorium endivia
var. latifolium

Juursigur, punasigur,
salatsigur, kähar lehtsigur (C.
endivia var. crispum / C. intybus
var. foliosum), võilillelehed

0251040

Salatkress (4)

Lepidium sativum

Mungoaidandid,
lutserniidandid

0251050

Ameerika
kollakas (4)

Barbarea verna

0251060

Põld-võõrkap
sas, rukola (4)

Eruca sativa

0251070

Sarepta
kapsasrohi (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Kapsasrohu
Brassica spp.
võrsed ja
lehed (4), naeri
pealsed

Brassica spp.

0251990

Muud (3)
b) Spinat ja muu
samalaadne (lehed)

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Kähar lehtkapsas, portugali
kapsas, portugali lehtkapsas,
söödakapsas

0251010

0252000

12.3.2013

Liivsinep (Diplotaxis spp.)

Jaapani petersell, herne- ja
redisevõrsed ja muude
kapsasrohu perekonna liikide
noored pealsed (kuni 8
pärislehe moodustumiseni),
nuikapsalehed (5)

12.3.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0252010

Spinat

Spinacia oleracea

Spinat-ruutlehik, rebashein
(pak-khom, tampara), harilik
taro, söödav tsestrum (bitavirikibeleht),

0252020

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Talveportulak, aedportulak,
harilik portulak, hapuoblikas,
rand-ogamalts (Salsola soda)

0252030

Lehtpeet
(mangold)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.cicla ja
B. vulgaris subsp.
vulgaris var.
flavescens

Söögipeedi lehed

0252990

Muud (3)

Koodnum
ber (1)

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

0253000

c) Viinamarja lehed (4)

Vitis vinifera

Spinatbasella, banaanilehed,
roniakaatsia (Acacia pennata)

0254000

d) Ürtallikkress

Nasturtium officinale

vesi-lehtertapp / hiina
lehtertapp (Ipomea aquatica),
marsiilea, salatneptuunia

0255000

e) Harilik sigur

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

f) Maitsetaimed

0256010

Aed-harakputk

Anthriscus cerefolium

0256020

Murulauk

Allium
schoenoprasum

0256030

Lehtseller

Apium graveolens
var. secalinum

Apteegitilli, koriandri, tilli,
köömne, leeskputke,
kikkaputke, mesiputke ning
muude sarikaliste sugukonna
taimede lehed, korianderogaputk (Eryngium foetidum)

0256040

Petersell

Petroselinum crispum

Juurpeterselli lehed

0256050

Aedsalvei (4)

Salvia officinalis

Mägi-piparrohi, piparrohi,
Borago officinalis lehed

L 68/41

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

L 68/42

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

0256060

Rosmariin (4)

Rosmarinus
officinalis

0256070

Liivatee (4)

Thymus spp.

Vorstirohi, pune

0256080

Basiilik (4)

Ocimum spp.

Meliss, münt, piparmünt, püha
basiilik, vürtsbasiilik, ameerika
basiilik, söödavad õied
(peiulille õied ja muud), aasia
vesinaba, beetlilehed,
vürtsmuraia lehed

0256090

Loorberile
hed (4)

Laurus nobilis

Sidrunhein

0256100

Estragonpu
ju (4)

Artemisia
dracunculus

Iisop

0256990

Muud (3)

0260000

vi) Kaunköögiviljad
(värsked)

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Kogu toode

0260010

Oad (kaunade
ga)

Phaseolus vulgaris

Rohelised oad (värsked oad),
õisoad, aedoad, pikad oad,
guaaraoad, sojaoad

0260020

Oad (kaunade
ta)

Phaseolus vulgaris

Põldoad, prantsuse oad,
mõõkoad, liimaoad, silmoad

0260030

Herned (kau
nadega)

Pisum sativum

Suhkruhernes (lesthernes)

0260040

Herned (kau
nadeta)

Pisum sativum

Aedherned, rohelised herned,
kikerherned

0260050

Läätsed (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Muud (3)

0270000

12.3.2013

vii) Varsköögiviljad
(värsked)

Kogu taim pärast riknenud
osade, mulla ja juurte eemalda
mist

0270010

Spargel

Asparagus officinalis

0270020

Hispaania arti
šokk

Cynara cardunculus

0270030

Seller

Apium graveolens
var. dulce

Borago officinalis’e varred

12.3.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0270040

Apteegitill

Foeniculum vulgare

0270050

Kera-artišokk

Cynara scolymus

0270060

Porrulauk

Allium porrum

0270070

Rabarber

Rheum x hybridum

0270080

Bambusevõr
sed (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Palmipun
gad (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera,
Bactris gasipaes,
Daemonorops
jenkinsiana

0270990

Muud (4)

Koodnum
ber (1)

0280000

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Banaani õisik

Terve õisik koos õiepõhjaga

Varred ilma juurte ja lehtedeta

viii) Seened

Terve seen pärast mulla ja
kasvusubstraadi eemaldamist

0280010

Kultuurseened

Šampinjonid, (4)
austerservikud, siitakeseened, (4) seeneniidistik
(vegetatiivsed osad)

0280020

Metsasee
ned (4)

Kukeseened, trühvlid, mürklid,
puravikud

0280990

Muud (3)

0290000

0300000

ix) Merevetikad (4)

3. KUIVATATUD
VILJAD

L 68/43

Terve vetikas pärast riknenud
osade eemaldamist

KAUN

Kuivatatud seemned

0300010

Oad

Phaseolus vulgaris

0300020

Läätsed

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Herned

Pisum sativum

0300040

Lupiinid (4)

Lupinus spp.

0300990

Muud (3)

Põldoad, valged oad, prantsuse
oad, mõõkoad, liimaoad,
silmoad

Kikerherned, põldherned,
põld-seaherned

L 68/44

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

0400000

4. ÕLISEEMNED JA
ÕLIVILJAD

0401000

i) Õliseemned

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Linaseemned

Linum usitatissimum

0401020

Maapähklid

Arachis hypogaea

0401030

Mooniseem
ned

Papaver somniferum

0401040

Seesamiseem
ned

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Päevalilleseem
ned

Helianthus annuus

0401060

Rapsiseemned

Brassica napus

0401070

Sojaoad

Glycine max

0401080

Sinepiseemned

Brassica nigra

0401090

Puuvillaseem
ned

Gossypium spp.

0401100

Kõrvitsaseem
ned (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Värvisafloor (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Kurgirohi (4)

Borago officinalis

0401130

Põldtuder (4)

Camelina sativa

0401140

Kanepiseem
ned (4)

Cannabis sativa

0401150

Riitsinuse
seemned

Ricinus communis

0401990

Muud (3)

0402010

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Terve vili pärast koore, kivi ja
võimaluse korral kesta eemal
damist

0401010

0402000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

12.3.2013

Naerisheinaseemned,
naeriseemned

Ebemetest puhastamata

Muude kõrvitsaliste seemned

Teelehtjas ussikeel (Echium
plantagineum), kanaari
paelrohu seemned (Phalaris
canariensis), põld-rusuvars
(Buglossoides arvensis)

ii) Õliviljad
Oliivid õli
tootmiseks (4)

Olea europaea

Terve vili pärast (vajaduse
korral) varte ja mulla eemalda
mist

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0402020

Õlipalmi
pähklid (pal
mituum) (4)

Elaeis guineensis

0402030

Õlipalmi
viljad (4)

Elaeis guineensis

0402040

Kapokipuu
viljad (4)

Ceiba pentandra

0402990

Muud (3)

0500000

5. TERAVILI

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Terved terad

0500010

Oder

Hordeum spp.

0500020

Tatar

Fagopyrum
esculentum

0500030

Mais

Zea mays

0500040

Hirss (4)

Panicum spp.

0500050

Kaer

Avena sativa

0500060

Riis

Oryza sativa

0500070

Rukis

Secale cereale

0500080

Suhkrusor
go (4)

Sorghum spp.

0500090

Nisu

Triticum. Aestivum,
T. durum

0500990

Muud (3)

0600000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

L 68/45

Rebashein, tšiili hanemalts

Itaalia kukeleib, abessiinia
lembehein, korakaani
sõrmhirss, neegri-hiidhirss

Tuskaroora vesiriis (Zizania
aquatica)

Speltanisu, tritikale (nisu ja
rukki ristand)
Kanaari paelrohu seemned
(Phalaris canariensis)

6. TEE, KOHV, TAIME
TEED JA KAKAO

0610000

i) Tee

0620000

ii) Kohvioad (4)

0630000

iii) Taimeteed
(kuivatatud) (4) (6)

Tee

Camellia sinensis

Camellia sinensis’e kuivatatud
lehed ja varred, fermenditud või
muul viisi töödeldud

Coffea arabica,
Coffea canephora,
Coffea liberica

Aedoad

L 68/46

Koodnum
ber (1)

0631000

ET

Euroopa Liidu Teataja

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

a) Õied

Kummeliõied

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Hapu hibis
kuse õied

Hibiscus sabdariffa

0631030

Roosi õielehed

Rosa spp.

0631040

Jasmiiniõied

Jasminum officinale

0631050

Pärnaõied

Tilia cordata

0631990

Muud (3)

Musta leedripuu õisikud
(Sambucus nigra)

b) Lehed

Terve taim pärast juurte ja
riknenud lehtede eemaldamist

0632010

Maasikalehed

Fragaria spp.

0632020

Punapõõsa
lehed

Aspalathus spp.

0632030

Mate

Ilex paraguariensis

0632990

Muud (3)

0633000

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Terve õis pärast varte ja
riknenud lehtede eemaldamist

0631010

0632000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

12.3.2013

c) Juured

Hõlmikpuu lehed

Kogu taim pärast pealsete
eemaldamist ja mullast puhas
tamist

0633010

Palderjanijuu
red

Valeriana officinalis

0633020

Ženžennijuu
red

Panax ginseng

0633990

Muud (3)

0639000

d) Muud taimeteed

0640000

iv) Kakaooad (4)
(kääritatud või kuiva
tatud)

Theobroma cacao

Rohelised oad

0650000

v) Jaanikaunad (4)
nileivad)

Ceratonia siliqua

Terve vili pärast varte või
krooni eemaldamist

(jaa

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

0700000

7. HUMAL (kuivatatud)

0800000

8. MAITSEAINED (4)

0810000

i) Seemned

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Humulus lupulus

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Kuivatatud käbid, sh humala
käbi graanulid ja kontsentree
rimata pulber
Kogu toode kuivatatult

0810010

Aniis

Pimpinella anisum

0810020

Mustköömen

Nigella sativa

0810030

Selleriseemned

Apium graveolens

0810040

Koriandri
seemned

Coriandrum sativum

0810050

Vürtsiköömen

Cuminum cyminum

0810060

Tilliseemned

Anethum graveolens

0810070

Apteegitilli
seemned

Foeniculum vulgare

0810080

Põld-lamba
läätsed

Trigonella foenumgraecum

0810090

Muskaatpähkel

Myristica fragans

0810990

Muud (3)

0820000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

L 68/47

Hariliku leeskputke seemned

ii) Puuviljad ja marjad

0820010

Piment

Pimenta dioica

0820020

Sechuani pipar
(aniispipar,
jaapani pipar)

Zanthoxylum
piperitum

0820030

Köömen

Carum carvi

0820040

Kardemon

Elettaria
cardamomum

0820050

Kadakamarjad

Juniperus communis

0820060

Must, roheline
ja valge pipar

Piper nigrum

Pikk pipar, roseepipar

L 68/48

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

0820070

Vanillikuprad

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Tamarindipuu
viljad

Tamarindus indica

0820990

Muud (3)

0830000

iii) Puukoor

0830010

Kaneel

0830990

Muud (3)

0840000

Cinnamomum spp.

iv) Juured või risoomid

0840010

Lagritsamagusjuur

Glycyrrhiza glabra

0840020

Ingver

Zingiber officinale

0840030

Kollajuur (kur
kum)

Curcuma spp.

0840040

Mädarõigas

Armoracia rusticana

0840990

Muud (3)

0850000

v) Pungad

0850010

Nelk

Syzygium
aromaticum

0850020

Kappar

Capparis spinosa

0850990

Muud (3)

0860000

vi) Õie emakasuue

0860010

Safran

0860990

Muud (3)

0870000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Crocus sativus

vii) Seemnerüü

0870010

Muskaatõis

0870990

Muud (3)

Myristica fragrans

Tseiloni kaneelipuu koor

12.3.2013

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

12.3.2013

Koodnum
ber (1)

0900000

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

L 68/49

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

9. SUHKRUTAIMED (4)

0900010

Suhkrupeet
(juur)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
altissima

Kogu taim pärast pealsete
eemaldamist ja mullast puhas
tamist

0900020

Suhkruroog

Saccharum
officinarum

Kogu taim pärast riknenud
osade, mulla ja juurte eemalda
mist

0900030

Sigurijuured (4)

Cichorium intybus

Kogu taim pärast pealsete
eemaldamist ja mullast puhas
tamist

0900990

Muud (3)

1000000

1010000
1011000

10. LOOMSED TOOTED –
MAISMAALOOMAD
i) Kude

Kogu toode

a) Sead

Sus scrofa

1011010

Lihaskude

1011020

Rasvkude

1011030

Maks

1011040

Neerud

1011050

Söödav rups

1011990

Muud (3)

1012000

b) Veised

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

Bos spp.

1012010

Lihaskude

1012020

Rasvkude

1012030

Maks

1012040

Neerud

1012050

Söödav rups

1012990

Muud (3)

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

L 68/50

Koodnum
ber (1)

1013000

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

c) Lambad
Lihaskude

1013020

Rasvkude

1013030

Maks

1013040

Neerud

1013050

Söödav rups

1013990

Muud (3)
d) Kitsed

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

Capra hircus

1014010

Lihaskude

1014020

Rasvkude

1014030

Maks

1014040

Neerud

1014050

Söödav rups

1014990

Muud (3)

1015000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Ovis aries

1013010

1014000

Teaduslik nimetus (2)

12.3.2013

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

Equus spp.

e) Hobused,
eeslid,
muulad või hobuees
lid

1015010

Lihaskude

1015020

Rasvkude

1015030

Maks

1015040

Neerud

1015050

Söödav rups

1015990

Muud (3)

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

12.3.2013

ET

Koodnum
ber (1)

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

1016000

f) Kodulinnud –
kanad, haned, pardid,
kalkunid ja pärlkanad,
jaanalinnud, tuvid

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Lihaskude

1016020

Rasvkude

1016030

Maks

1016040

Neerud

1016050

Söödav rups

1016990

Muud (3)
g) Muud põllumajandus
loomad

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

Küülikud, kängurud, hirved

1017010

Lihaskude

1017020

Rasvkude

1017030

Maks

1017040

Neerud

1017050

Söödav rups

1017990

Muud (3)

1020000

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

Gallus gallus, Anser
anser, Anas
platyrhynchos,
Meleagris gallopavo,
Numida meleagris,
Coturnix coturnix,
Struthio camelus,
Columba spp.

1016010

1017000

Teaduslik nimetus (2)

L 68/51

ii) Piim

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

Kogu toode põhinedes rasvasi
saldusel 4 % massist (7)

1020010

Veised

1020020

Lambad

1020030

Kitsed

1020040

Hobused

L 68/52

Koodnum
ber (1)

ET

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse
jääkide piirnorme

1020990
1030000

Euroopa Liidu Teataja

Üksiktoodete
näited rühmades,
mille suhtes
kohaldatakse
jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude
toodete kohta, mille suhtes kohal
datakse sama jääkide piirnormi

12.3.2013

Toodete osad, mille suhtes kohal
datakse jääkide piirnorme

Muud (3)
iii) Linnumunad

Kogu saadus pärast koore
eemaldamist (8)

1030010

Kanad

1030020

Pardid

1030030

Haned

1030040

Vutid

1030990

Muud (3)

1040000

iv) Mesi

Apis mellifera,
Melipona spp.

Mesilaspiim, õietolm,
kärjemesi

1050000

v) Kahepaiksed ja
roomajad

Rana spp. Crocodilia
spp.

Konnakoivad, krokodillid

1060000

vi) Teod

Helix spp.

1070000

vii) Muud
maismaaloo
madelt pärit tooted

1100000

11. KALA, KALATOOTED,
KARPLOOMAD,
MOLLUSKID JA MUUD
MERE- JA MAGEVEE
TOIDUAINED (9)

1200000

12. ÜKSNES LOOMASÖÖ
DAKS KASUTATAVAD
KULTUURID VÕI
NENDE OSAD (9)

Kogu toode

Kogu saadus pärast koja
eemaldamist
Ulukiliha

Liha pärast trimmitava rasva
eemaldamist

(1) Koodnumber on esitatud käesolevas lisas ning selle alusel tuleb luua klassifikatsioon nii selles kui ka muudes määrusega (EÜ) nr 396/2005 seotud lisades.
(2) Veerus „Üksiktoodete näited rühmades, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme” loetletud toodete vastav teaduslik nimi. Võimalikult suures osas järgitakse kasvata
tavate taimede nomenklatuuri rahvusvahelist süsteemi.
(3) Sõnaga „muud” hõlmatakse tooteid, mida ei ole selgesõnaliselt märgitud muude koodide all veerus „Rühmad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme”.
4
( ) II ja III lisas esitatud jääkide piirnorme ei kohaldata toodete või nende osade suhtes, mida kasutatakse üksnes loomasööda komponendina, kuni hakatakse kohaldama
eraldiseisvaid jääkide piirnorme.
(5) Alates 1. jaanuarist 2017 kohaldatakse jääkide piirnorme ka nuikapsa lehtede suhtes.
(6) Kui ei ole määratletud muus tooterühmas.
(7) Jääkide piirnormid on kõikidel juhtudel esitatud mg/kg toorpiima kohta.
Kui piirnormi määratlus on märgitud rasvas lahustuvana (F-tähega), siis põhinevad jääkide piirnormid lehmatoorpiimal, mille rasvasisaldus on 4 % massist; teiste liikide
toorpiima puhul kohandatakse piirnormi väärtust proportsionaalselt, vastavalt kõnealuse liigi toorpiima rasvasisaldusele.
8
( ) Jääkide piirnorm on kõikidel juhtudel väljendatud mg/kg munade kohta.
Kui piirnormi määratlus on märgitud rasvas lahustuvana (F-tähega), siis põhinevad jääkide piirnormid kanamunadel, mille rasvasisaldus on 10 % massist; teiste liikide
munade puhul kohandatakse piirnormi väärtust proportsionaalselt, vastavalt kõnealuse liigi munade rasvasisaldusele, kui see on suurem kui 10 % massist.
(9) Jääkide piirmäärasid ei kohaldata kuni iga üksiku toote määratlemise ja nimekirja lisamiseni”.

