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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 212/2013
2013 m. kovo 11 d.
kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(4)

nuoseklumo sumetimais tikslinga medžiojamus laukinius
gyvūnus perkelti iš kategorijos „Kiti ūkiuose auginami
gyvūnai“ į kategoriją „Kiti produktai iš sausumos gyvūnų“,
o valgomąsias gėles – iš kategorijos „Kita“ į kategoriją,
kurioje pateikiamas augalų kultūros pavyzdys;

(5)

siekiant geriau taikyti tarptautinės taksonominės
nomenklatūros taisykles, tikslinga patikslinti pistacijų,
obuolių, vyšnių, braškių, gervuogių, šilauogių (mėlynių),
kinkanų, bulvių, dioskorėjų, burokėlių, paprikų, ybiškių,
brokolių, gūžinių kopūstų, kininių bastučių, lapinių
kopūstų, ropinių kopūstų, salotinės trūkažolės, gražgars
tės, kopūstinių kultūrų lapų ir daigų, burokėlių lapų,
paprastosios trūkažolės, salierių lapų, baziliko, palmių
šerdžių, sorgų, kavos pupelių, rožės žiedlapių, jazminaičių
žiedų, liepos, raibsteglio lapų, krapų, uosrutės, cinamono,
ciberžolės, cukrinių runkelių ir bananų lotyniškus pava
dinimus;

(6)

atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir vykdymo užtik
rinimo įstaigos prašymus ir į tai, kokiu pavidalu
produktai patenka į rinką, turėtų būti padaryta keletas
pakeitimų, susijusių su produktų, kuriems taikoma DLK,
dalimis;

(7)

tikslinga numatyti tokius pakeitimus dėl arbatos, kakavos
pupelių, apynių, ropinių kopūstų ir dėl gyvūninių
produktų;

(8)

aiškumo sumetimais tikslinga pakeisti Reglamento (EB)
Nr. 396/2005 I priedą;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas,
nei Taryba,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų
likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose
ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1),
ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

kelios valstybės narės pateikė prašymus pakeisti ir papil
dyti Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedo stulpelį
„Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta
pati DLK, pavyzdžiai“;

šie papildymai reikalingi tam, kad į Reglamento (EB) Nr.
396/2005 I priedą būtų įtraukti nauji vaisiai, daržovės ir
grūdai, atsiradę valstybių narių rinkoje;

tikslinga įrašyti šiuos vaisius, daržoves, grūdus ir gyvūni
nius produktus: pirštuotavaisio citrinmedžio vaisius, kara
liškasis mandarinas, paprastasis zizifas, ilgavaisė gervuogė,
longanas, lansija (langsat), salakpalmės vaisius, gumbuo
toji notra, didžioji varnalėša, kiti valgomieji svogūnai, kiti
žalieji svogūnai, gelsvasis baklažanas (antroewa), raukšlė
tasis svaidenis (sopropo), briaunotoji plaušenė (teroi), ilga
vaisė kutuotė, paprastasis ilgmoliūgis (lauki), valgomasis
čajotas, paprastasis agurotis (naujesnis varietetas), jaunų
kukurūzų burbuolės, spindulinės pupuolės daigai,
liucernos daigai, kiaulpienės lapeliai, ropinio kopūsto
lapai, ksantosomos (tajer) lapai, plačialapis cestras (bitawi
ri), baltoji bazelė, banano lapai, vandeninio sukučio
vaisius (batatas), marsilija, gulsčioji neptunija, kvapioji
zunda, šakninės petražolės lapai, siauralapis bazilikas,
kvapusis bazilikas, plaukuotasis bazilikas, citrinžolė,
azijinė centelė, raukšlėtalapis pipiras, kvapioji murėja,
banano žiedai, kampuotoji pupenė, šviežios sojos,
pelkinių zizanijų grūdai, agurklės lapai ir stiebai, vijoklinė
akacija, grybeliena (fungus mycelium), gyslotinis ežeinis,
rausvoji pirštūnė, melsvoji soruolė, kanarinių strypainių
grūdai, žalioji paprika, stirnos ir korinis medus;

(1) OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas pakeičiamas šio regla
mento priedo tekstu.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
„I PRIEDAS
2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai ir gyvūniniai produktai
Kodo
Nr. (1)

Grupės, kurioms taikoma DLK

0100000

1. ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI
VAISIAI; RIEŠUTAI

0110000

i) Citrusiniai vaisiai

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Visas produktas

0110010

Greipfrutai

Citrus paradisi

Dydysis greipfrutas, saldusis
greipfrutas (sweetie), tangelas
(išskyrus mineolą), tangelas
ugli ir kiti hibridai

0110020

Apelsinai

Citrus sinensis

Bergamotė, aitrusis apelsinas
(karčiavaisio apelsinmedžio
vaisius), mirtalapio apelsino
vaisius (chinotto) ir kiti hibridai

0110030

Citrinos

Citrus limon

Citronas, citrina,
pirštuotavaisio cintrinmedžio
vaisius (C. medica var.
sarcodactylis)

0110040

Žaliosios citri
nos

Citrus aurantifolia

0110050

Mandarinai

Citrus reticulata

0110990

Kita (3)

0120000

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Klementinas, tikrasis
mandarinas, mineola ir kiti
hibridai; karališkasis
mandarinas (Citrus reticulata x
sinensis)

ii) Medžių riešutai

Visas produktas pašalinus
kevalus (išskyrus kaštainius)

0120010

Migdolai

Prunus dulcis

0120020

Bertoletijos

Bertholletia excelsa

0120030

Anakardžiai

Anacardium
occidentale

0120040

Kaštainiai

Castanea sativa

0120050

Kokosai

Cocos nucifera

0120060

Lazdyno riešu
tai

Corylus avellana

0120070

Makadamijos

Macadamia ternifolia

0120080

Karijos

Carya illinoensis

0120090

Pinijos

Pinus pinea

Lazdyno riešutas
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Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK
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Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0120100

Pistacijos

Pistacia vera

0120110

Graikiniai
riešutai

Juglans regia

0120990

Kita (3)

0130000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

iii) Sėklavaisiai

Obuoliai

Malus domestica

Miškinės obels vaisius

0130020

Kriaušės

Pyrus communis

Japoninė kriaušė

0130030

Svarainiai

Cydonia oblonga

0130040

Šliandros (4)

Mespilus germanica

0130050

Lokvos (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Kita (3)
iv) Kaulavaisiai

Visas produktas pašalinus kote
lius

0140010

Abrikosai

Prunus armeniaca

0140020

Vyšnios

Prunus avium,
Prunus cerasus

Trešnė, vyšnia

0140030

Persikai

Prunus persica

Nektarinas ir panašūs hibridai

0140040

Slyvos

Prunus domestica

Aitrioji slyva, renklodas,
mirabelė, dygioji slyva,
paprastasis zizifas (Ziziphus
zizyphus)

0140990

Kita (3)

0150000

0151000

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Visas produktas pašalinus kote
lius

0130010

0140000

L 68/33

v) Uogos ir
smulkūs vaisiai

Visas produktas pašalinus
viršūnėles ir (arba) taureles bei
kotelius, išskyrus serbentus:
vaisiai su koteliais

a) Valgomosios
vynuogės ir
vynuogės vynui
gaminti

0151010

Valgomosios
vynuogės

Vitis vinifera

0151020

Vynuogės
vynui gaminti

Vitis vinifera

L 68/34

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

0152000

b) Braškės ir žemuogės

0153000

c) Uogos, augančios
ant dvimečių ūglių

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Fragaria spp.

0153010

Gervuogės

Rubus fruticosus

0153020

Paprastosios
gervuogės

Rubus caesius

Ilgavaisė gervuogė, tekšė ir kiti
Rubus veislių hibridai

0153030

Avietės

Rubus idaeus

Raudondyglė avietė, šiaurinė
katuogė (Rubus arcticus),
nektarinė gervuogė (Rubus
arcticus x Rubus idaeus)

0153990

Kita (3)

0154000

d) Kiti smulkūs vaisiai
ir uogos

0154010

Mėlynės,
vaivorai ir
šilauogės

Vaccinium spp.
except V.
macrocarpon ir V.
vitis-idaea

Mėlynė

0154020

Spanguolės

Vaccinium
macrocarpon

Bruknė (paprastoji bruknė,
V.vitis-idaea)

0154030

Serbentai (rau
donieji,
juodieji, baltie
ji)

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Agrastai

Ribes uva-crispa

0154050

Erškėtuogės

Rosa canina

0154060

Šilkmedžio
uogos (4)

Morus spp.

Žemuoginis arbutas

0154070

Gudobelės
vaisiai (4) (pie
tinė gudobelė)

Crataegus azarolus

Aktinidija (Actinidia arguta)

0154080

Šeivamedžio
uogos (4)

Sambucus nigra

Juodavaisių aronijų,
šermukšnių, dygliuotųjų
šaltalankių, gudobelių,
naminių šermukšnių ir kitų
medžių uogos

0154990

Kita (3)

Įskaitant kitų Ribes veislių
hibridus
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Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK
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Kodo
Nr. (1)

0160000

0161000

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK
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Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

vi) Kiti vaisiai

a) Valgoma luobelė
Datulės

Phoenix dactylifera

0161020

Figos

Ficus carica

0161030

Valgomosios
alyvuogės

Olea europaea

0161040

Kinkanai (4)

Fortunella spp.

Japoninis kinkanas, kiaušininis
kinkanas, puscitrinė (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.)

0161050

Karambolos (4)

Averrhoa carambola

Agurkinė karambola

0161060

Persimonai (4)

Diospyros kaki

0161070

Gvazdikme
džio vaisiai (4)
(slyvinis gvaz
dikmedis)

Syzygium cumini

0161990

Kita (3)

Surinaminio gvazdikmedžio,
malajinio gvazdikmedžio,
rausvojo gvazdikmedžio,
brazilinės eugenijos,
surinaminės eugenijos (Eugenia
uniflora) vaisiai

b) Nevalgoma luobelė,
smulkūs

0162010

Kiviai

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Ličiai

Litchi chinensis

0162030

Valgomosios
pasifloros

Passiflora edulis

0162040

Opuncijos (4)

Opuntia ficus-indica

0162050

Gelčiai (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Virgininiai
persimonai (4)
(Virginia kaki)

Diospyros virginiana

0162990

Kita (3)

0163000

c) Nevalgoma luobelė,
stambūs

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Visas produktas pašalinus kote
lius arba taureles (ananasai)

0161010

0162000

L 68/35

Trumpašeris rambutanas,
paprastasis rambutanas,
longanas, mangostaninė
garcinija, lansija, salakpalmės
vaisius

Dvipiesčių juodmedžių,
baltųjų kazimierūnių, žaliųjų
kazimierūnių, siauralapių
sargečių (geltonųjų
kazimierūnių) ir marmeladinių
sargečių vaisiai

L 68/36

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK
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Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

0163010

Avokadai

Persea americana

0163020

Bananai

Musa x paradisiaca,
M. acuminata

0163030

Mangai

Mangifera indica

0163040

Papajos

Carica papaya

0163050

Granatai

Punica granatum

0163060

Peruvinės
anonos (4)

Annona cherimola

Peruvinė anona, žvynuotoji
anona, baltoji anona (Annona
diversifolia) ir kiti vidutinio
dydžio Annonaceae šeimos
augalų vaisiai

0163070

Gvajavos (4)

Psidium guajava

Raudonvaisis
kertuotis/banguotasis kertuotis
(Hylocereus undatus)

0163080

Ananasai

Ananas comosus

0163090

Duonvaisiai (4)

Artocarpus altilis

0163100

Durijai (4)

Durio zibethinus

0163110

Dygliuotosios
anonos (4)

Annona muricata

0163990

Kita (3)

0200000

2. ŠVIEŽIOS ARBA
ŠALDYTOS DARŽOVĖS

0210000

i) Šakniavaisiai ir
gumbavaisiai, šaknia
gumbiai ir stieba
gumbiai

0211000

a) Bulvės

0212000

b) Tropiniai šakniavai
siai ir gumbavaisiai,
šakniagumbiai ir
stiebagumbiai

2013 3 12

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Mažasis bananas, tikrasis
bananas

Stambusis duonvaisis

Visas produktas pašalinus lapus
ir žemes (jei yra)

Solanum tuberosum

0212010

Manijokai

Manihot esculenta

0212020

Valgomieji
batatai

Ipomoea batatas

0212030

Dioskorėjos

Dioscorea spp.

Valgomoji kolokazija,
strėlialapė ksantosoma (tannia)

Tikroji gumbapupė (ropinė
gumbapupė), meksikinė
gumbapupė

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK
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Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

0212040

Bermudinės
marantos (4)

0212990

Kita (3), (4)

0213000

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

c) Kiti šakniavaisiai ir
gumbavaisiai,
šakniagumbiai ir
stiebagumbiai,
išskyrus cukrinius
runkelius
Burokėliai

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
conditiva

0213020

Morkos

Daucus carota

0213030

Salierai

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Krienai

Armoracia rusticana

Šventagaršvės/skudučių
šaknys, vaistinės gelsvės
šaknys, gencijono šaknys

0213050

Topinambai

Helianthus tuberosus

Gumbuotoji notra

0213060

Pastarnokai

Pastinaca sativa

0213070

Petražolių
šaknys

Petroselinum crispum

0213080

Ridikai

Raphanus sativus
var. saitvus

Juodasis ridikas, japoninis
ridikas, ridikėlis ir panašios
veislės, valgomoji viksvuolė
(Cyperus esculentus)

0213090

Gelteklės

Tragopogon
porrifolius

Valgomoji gelteklė, ispaninis
auksadagis, didžioji varnalėša

0213100

Griežčiai

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Ropės

Brassica rapa

0213990

Kita (3)

0220010

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Maranta arundinacea

0213010

0220000

L 68/37

ii) Svogūninės daržovės

Visas produktas pašalinus
lengvai šalinamus lukštus ir
žemes (sausas) arba šaknis ir
žemes (drėgnas)
Česnakai

Allium sativum

L 68/38

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0220020

Svogūnai

Allium cepa

0220030

Smulkieji
svogūnai

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Svogūnlaiškiai
ir tuščialaiškiai
česnakai

Allium cepa; Allium
fistulosum

0220990

Kita (3)

0230000

iii) Vaisinės daržovės

0231000

a) Bulvinių šeimos

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Kiti valgomieji svogūnai;
baltieji svogūnai

Svogūnėliai

Kiti žalieji svogūnai ir
panašios veislės

Svogūnėliai su netikrais stiebais
ir lapais

Visas produktas pašalinus
stiebus (išaižytų cukrinių kuku
rūzų ir dumplūnių be taurė
lapių atveju)

0231010

Pomidorai

Lycopersicum
esculentum

Vyšninis pomidoras, Physalis,
dygliuotojo ožekšnio uogos,
kininio ožekšnio uogos
(Lycium barbarum ir L. chinense),
stambiavaisė basovija

0231020

Paprikos

Capsicum annuum
var. grossum ir var.
longum

Aštrioji paprika

0231030

Baklažanai

Solanum melongena

Kiauliauogė, gelsvasis
baklažanas (S. macrocarpon)

0231040

Valgomosios
ybiškės

Abelmoschus
esculentus

0231990

Kita (3)

0232000

2013 3 12

b) Moliūginių šeimos
(valgoma luobelė)

0232010

Agurkai

Cucumis sativus

0232020

Kornišonai

Cucumis sativus

0232030

Cukinijos

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Kita (3)

Kiaušininis agurotis, patisonas,
paprastasis ilgmoliūgis (lauki)
(Lagenaria siceraria), valgomasis
čajotas, raukšlėtasis svaidenis
(sopropo), ilgavaisė kutuotė,
briaunotoji plaušenė (teroi)

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

0233000

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Melionai

Cucumis melo

Raguotasis melionas

0233020

Moliūgai

Cucurbita maxima

Didysis moliūgas (naujesnis
varietetas)

0233030

Arbūzai

Citrullus lanatus

0233990

Kita (3)

0234000

d) Cukriniai
kukurūzai

0239000

e) Kitos vaisinės
daržovės

0241000

Zea mays var.
sacharata

a) Žiedinės
Brassica oleracea var.
italica

0241020

Žiediniai
kopūstai

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Kita (3)

Brokolinis kopūstas,
gausiažiedis bastutis, špinatinis
kopūstas

b) Gūžinės

Visas produktas pašalinus
šaknis ir pažeistus lapus

0242010

Briuseliniai
kopūstai

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Gūžiniai
kopūstai

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Kita (3)

0243010

Grūdai ir burbuolės be išaižų

Tik žiedynai
Brokoliniai
kopūstai

0243000

Jaunų kukurūzų burbuolės

iv) Kopūstinės daržovės

0241010

0242000

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

c) Moliūginių šeimos
(nevalgoma luobe
lė)

0233010

0240000

L 68/39

Tik galvos

Smailiagūžis kopūstas,
raudongūžis kopūstas,
savojinis kopūstas, baltagūžis
kopūstas

c) Lapinės

Visas produktas pašalinus
šaknis ir pažeistus lapus
Pekininiai
kopūstai

Brassica rapa var.
pekinensis

Sareptinis bastutis, kininis
kopūstas (pak choi), skrotelinis
kopūstas (tai goo choi, choi
sum), pekininis kopūstas (petsai)

L 68/40

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

0243020

Lapiniai
kopūstai

0243990

Kita (3)

0244000

d) Kaliaropės

0250000

v) Lapinės daržovės ir
šviežios pries
koninės žolės

0251000

a) Salotos ir kiti salo
tiniai augalai, įskai
tant Brassicacea

Mokslinis
pavadinimas (2)

Brassica oleracea
convar. acephala

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Brassica oleracea var.
italica

Visas produktas pašalinus
šaknis, lapus ir žemes (jei yra)
Visas produktas pašalinus
šaknis, pažeistus išorinius lapus
ir žemes (jei yra)

Sultenės

Valerianella locusta

Italinė sultenė

0251020

Sėjamoji
salota

Lactuca sativa

Gūžinė salota (iceberg),
raudonoji salota (lollo rosso),
romaninė salota

0251030

Salotinės
trūkažolės

Cichorium endivia
var. latifolium

Laukinė trūkažolė, raudonlapė
trūkažolė (radicchio),
garbanotoji trūkažolė,
paprastoji trūkažolė (C. endivia
var. crispum/C. intybus var.
foliosum), kiaulpienės lapai

0251040

Sėjamoji pipir
nė (4)

Lepidium sativum

Spindulinės pupuolės daigai,
liucernos daigai

0251050

Ankstyvosios
barborytės (4)

Barbarea verna

0251060

Sėjamosios
gražgarstės (4)

Eruca sativa

0251070

Raukšlėtieji
bastučiai (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Brassica spp.
daržovių lapai
ir daigai (4),
įskaitant
ropių ūglius

Brassica spp.

0251990

Kita (3)
b) Špinatai ir panašūs
(lapai)

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Garbanotasis kopūstas, lapinis
kopūstas, portugalinis lapinis
kopūstais, portugalinis gūžinis
kopūstas

0251010

0252000

2013 3 12

Laukinis šatrainis; (Diplotaxis
spp.)

Japoninė garstyčia (mizuna),
žirnių ir ridikų lapai ir kitų
kopūstinių kultūrų jauni lapai
(derlius imamas susiformavus
iki 8 tikrųjų lapų), ropinio
kopūsto lapai (5)

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

0252010

Daržiniai
špinatai

Spinacia oleracea

Zelandinis špinokas, trispalvis
burnotis (pak-khom, tampara),
ksantosomos (tajer) lapai,
plačialapis cestras (bitawiri)

0252020

Paprastosios
portulakos (4)

Portulaca oleracea

Permautalapė kleitonija,
didžialapė portulaka,
paprastoji portulaka,
valgomoji rūgštynė, smiltyninė
druskė, paprastoji druskė
(Salsola soda)

0252030

Būrokėlių
lapai

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

Burokėlių lapai

0252990

Kita (3)

0253000

c) Vynmedžių lapai
(vynuogių lapai) (4)

Vitis vinifera

Baltoji bazelė, banano lapai,
vijoklinė akacija (Acacia
pennata)

0254000

d) Rėžiukai

Nasturtium officinale

Vandeninio sukučio (Ipomea
aquatica) vaisius (batatas),
marsilija, gulsčioji neptunija

0255000

e) Salotinės cikorijos

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

f) Prieskoninės žolės

0256010

Daržiniai
builiai

Anthriscus cerefolium

0256020

Laiškiniai
česnakai

Allium
schoenoprasum

0256030

Salierų lapai

Apium graveolens
var. secalinum

Pankolių lapai, blakinės
kalendros lapai, krapų lapai,
kmynų lapai, vaistinės gelsvės,
šventagaršvės/skudučių,
kvapiosios garduoklės ir kitų
Apiacea šeimos augalų lapai,
kvapioji zunda

0256040

Petražolės

Petroselinum crispum

Šakninės petražolės lapai

0256050

Vaistiniai šala
vijai (4)

Salvia officinalis

Kalninis dašis, daržinis dašis,
vaistinės agurklės (Borago
officinalis) lapai

L 68/41

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

L 68/42

Kodo
Nr. (1)

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

0256060

Kvapieji
rozmarinai (4)

Rosmarinus
officinalis

0256070

Čiobreliai (4)

Thymus spp.

Mairūnas, paprastasis
raudonėlis

0256080

Bazilikai (4)

Ocimum spp.

Vaistinės melisos lapai,
garbiniuotoji mėta, pipirinė
mėta, siauralapis bazilikas,
kvapusis bazilikas,
plaukuotasis bazilikas,
valgomosios gėlės (medetkos
ir kt.), azijinė centelė,
raukšlėtalapio pipiro lapai,
kvapiosios murėjos lapai

0256090

Kilniojo laura
medžio
lapai (4)

Laurus nobilis

Citrinžolė

0256100

Vaistiniai
kiečiai (4)

Artemisia
dracunculus

Vaistinis isopas

0256990

Kita (3)

0260000

vi) Ankštinės
(šviežios)

daržovės

Pupelės (su
ankštimis)

Phaseolus vulgaris

Daržinė pupelė, raudonžiedė
pupelė, smidrinė pupuolė,
kampuotoji pupenė, soja

0260020

Pupelės (be
ankščių)

Phaseolus vulgaris

Paprastoji pupa, daržinė
pupelė, lenktoji kardapupė,
lenktasėklė pupelė, kininė
pupuolė

0260030

Žirniai (su
ankštimis)

Pisum sativum

Stambiasėklis žirnis

0260040

Žirniai (be
ankščių)

Pisum sativum

Sėjamasis žirnis, avinžirnis

0260050

Lęšiai (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Kita (3)
vii) Stiebinės
(šviežios)

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Visas produktas

0260010

0270000

2013 3 12

daržovės

Visas produktas pašalinus
pažeistus audinius, žemes ir
šaknis

0270010

Vaistiniai
smidrai

Asparagus officinalis

0270020

Dygieji artišo
kai

Cynara cardunculus

0270030

Salierai

Apium graveolens
var. dulce

Borago officinalis stiebai

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0270040

Pankoliai

Foeniculum vulgare

0270050

Artišokai

Cynara scolymus

0270060

Porai

Allium porrum

0270070

Rabarbarai

Rheum x hybridum

0270080

Bambukų
ūgliai (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Palmių
šerdys (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera,
Bactris gasipaes,
Daemonorops
jenkinsiana

0270990

Kita (4)

0280000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Bananų žiedai

viii) Grybai

Visas žiedynas, įskaitant žied
sostį

Visas produktas pašalinus
žemes arba auginimo substratą
Auginamieji
grybai

Pievagrybis (4), gluosninė
kreivabudė, shiitake grybas (4),
grybeliena (fungus mycelium)
(vegetatyvinės dalys)

0280020

Miško
grybai (4)

Voveraitė, triufelis,
briedžiukas, baravykas

0280990

Kita (3)

0300000

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Lapkočiai pašalinus šaknis ir
lapus

0280010

0290000

L 68/43

ix) Jūros dumbliai (4)

Visas produktas pašalinus
pažeistus lapus

3. ANKŠTINIAI,
DŽIOVINTI

Sausos sėklos

0300010

Pupos

Phaseolus vulgaris

0300020

Lęšiai

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Žirniai

Pisum sativum

0300040

Lubinai (4)

Lupinus spp.

0300990

Kita (3)

Paprastoji pupa, daržinė
pupelė, lenktoji kardapupė,
lenktasėklė pupelė, kininė
pupuolė

Avinžirnis, dirvinis žirnis,
sėjamasis pelėžirnis

L 68/44

Kodo
Nr. (1)

0400000

0401000

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

i) Aliejinių augalų sėklos
Sėmenys

Linum usitatissimum

0401020

Žemės riešutai

Arachis hypogaea

0401030

Aguonų sėklos

Papaver somniferum

0401040

Sezamų sėklos

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Saulėgrąžų
sėklos

Helianthus annuus

0401060

Rapsų sėklos

Brassica napus

0401070

Gauruotosios
sojos

Glycine max

0401080

Garstyčių
sėklos

Brassica nigra

0401090

Vilnamedžių
sėklos

Gossypium spp.

0401100

Moliūgų
sėklos (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Dažiniai
dygminai (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Agurklės (4)

Borago officinalis

0401130

Sėjamosios
judros (4)

Camelina sativa

0401140

Kanapių
sėklos (4)

Cannabis sativa

0401150

Paprastųjų
ricinmedžių
sėklos

Ricinus communis

0401990

Kita (3)

0402010

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Visas produktas pašalinus
žievelę, kauliukus ir luobelę (jei
galima)

4. ALIEJINIŲ AUGALŲ
SĖKLOS IR ALIEJINGI
VAISIAI

0401010

0402000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

2013 3 12

Dirvinio bastučio sėklos

Su pūkeliais

Kitos Cucurbitacea šeimos
augalų sėklos

Gyslotinis ežeinis (Echium
plantagineum), kanarinių
strypainių (Phalaris canariensis)
grūdai, dirvinis akmengrūdis
(Buglossoides arvensis)

ii) Aliejiniai vaisiai
Aliejaus
gamybai
skirtos alyvuo
gės (4)

Olea europaea

Visas vaisius pašalinus kotelius
(jei yra) ir žemes (jei yra)

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0402020

Gvinėjinės
alyvpalmės
riešutai (4)

Elaeis guineensis

0402030

Gvinėjinės
alyvpalmės
vaisiai (4)

Elaeis guineensis

0402040

Tikrųjų
kapokmedžių
vaisiai (4)

Ceiba pentandra

0402990

Kita (3)

0500000

5. JAVAI

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Sveiki grūdai

0500010

Miežiai

Hordeum spp.

0500020

Sėjamieji
grikiai

Fagopyrum
esculentum

0500030

Kukurūzai

Zea mays

0500040

Soros (4)

Panicum spp.

0500050

Avižos

Avena sativa

0500060

Ryžiai

Oryza sativa

0500070

Rugiai

Secale cereale

0500080

Sorgai (4)

Sorghum spp.

0500090

Paprastieji
kviečiai

Triticum aestivum, T.
durum

0500990

Kita (3)

0600000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

L 68/45

Burnotis, bolivinė balanda

Italinė šerytė, abisininė
posmilgė, rausvoji pirštūnė,
melsvoji soruolė

Pelkinė zizanija (Zizania
aquatica)

Spelta, kvietrugis

Kanarinių strypainių grūdai
(Phalaris canariensis)

6. ARBATA, KAVA,
ŽOLELIŲ UŽPILAI IR
KAKAVA

0610000

i) Arbata

0620000

ii) Kavos pupelės (4)

0630000

iii) Žolelių užpilai (4), (6)
(džiovinti)

Arbata

Camellia sinensis

džiovinti Camellia sinensis lape
liai ir stiebeliai, fermentuoti
arba kitaip apdoroti

Coffea arabica,
Coffea canephora,
Coffea. liberica

Žalios pupelės

L 68/46

Kodo
Nr. (1)

0631000

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

a) Žiedai

Vaistinių
ramunių
žiedai (ramu
nėliai)

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Jamaikinės
kinrožės
žiedai

Hibiscus sabdariffa

0631030

Rožių žiedla
piai

Rosa spp.

0631040

Jazminaičių
žiedai

Jasminum officinale

0631050

Liepų žiedai

Tilia cordata

0631990

Kita (3)
Visas produktas pašalinus
šaknis ir pažeistus lapus
Žemuogių
lapai

Fragaria spp.

0632020

Siauralapio
raibsteglio
lapai

Aspalathus spp.

0632030

Paragvajinio
bugienio lapai

Ilex paraguariensis

0632990

Kita (3)
c) Šaknys

Ginkmedžio lapai

Visas produktas pašalinus lapus
ir žemes

0633010

Valerijono
šaknys

Valeriana officinalis

0633020

Ženšenio
šaknys

Panax ginseng

0633990

Kita (3)

0639000

Šeivamedžio žiedai (Sambucus
nigra)

b) Lapai

0632010

0633000

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Visas produktas pašalinus kotus
ir pažeistus lapus

0631010

0632000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

2013 3 12

d) Kiti žolelių užpilai

0640000

iv) Kakavos pupelės (4)
(fermentuotos arba
džiovintos)

Theobroma cacao

Žalios pupelės

0650000

v) Saldžiavaisis pupme
dis (4) (saldžioji cera
tonija)

Ceratonia siliqua

Visas produktas pašalinus kote
lius arba taureles

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

0700000

7. APYNIAI (džiovinti)

0800000

8. PRIESKONIAI (4)

0810000

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Humulus lupulus

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Apyniai (džiovinti), įskaitant
apynių granules ir nekoncent
ruotus miltelius
Visas produktas, sausas

i) Sėklos

0810010

Anyžiai

Pimpinella anisum

0810020

Persiniai
gumbakmyniai

Nigella sativa

0810030

Salierų sėklos

Apium graveolens

0810040

Blakinės
kalendros
sėklos

Coriandrum sativum

0810050

Kmynų sėklos

Cuminum cyminum

0810060

Krapų sėklos

Anethum graveolens

0810070

Parastųjų
pankolių
sėklos

Foeniculum vulgare

0810080

Vaistinės
ožragės sėklos

Trigonella foenumgraecum

0810090

Muskatai

Myristica fragans

0810990

Kita (3)

0820000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

L 68/47

Vaistinės gelsvės sėklos

ii) Vaisiai ir uogos

0820010

Kvapieji
pimentai

Pimenta dioica

0820020

Pirulinės
uosrūtės (pipi
rinės uosrūtės)

Zanthoxylum
piperitum

0820030

Kmynai

Carum carvi

0820040

Kardamonas

Elettaria
cardamomum

0820050

Kadagio uogos

Juniperus communis

0820060

Pipirai (juo
dieji, žalieji ir
baltieji)

Piper nigrum

Ilgasis pipiras, švelnusis pirulis

L 68/48

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0820070

Vanilės vaisiai

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Tamarindas

Tamarindus indica

0820990

Kita (3)

0830000

iii) Žievės

0830010

Cinamonas

0830990

Kita (3)

0840000

Cinnamomum spp.

iv) Šaknys arba šaknias
tiebiai

0840010

Paprastasis
saldymedis

Glycyrrhiza glabra

0840020

Imbieras

Zingiber officinale

0840030

Daržinės
ciberžolės

Curcuma spp.

0840040

Krienai

Armoracia rusticana

0840990

Kita (3)

0850000

v) Pumpurai

0850010

Gvazdikėliai

Syzygium
aromaticum

0850020

Kaparėliai

Capparis spinosa

0850990

Kita (3)

0860000

vi) Žiedų purkos

0860010

Tikrųjų krokų
purkos

0860990

Kita (3)

0870000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Crocus sativus

vii) Kevalai

0870010

Muskatmedžio
vaisiai

0870990

Kita (3)

Myristica fragrans

Kininis cinamonas

2013 3 12

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

2013 3 12

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/49

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

0900010

Cukriniai
runkeliai (šak
nys)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
altissima

Visas produktas pašalinus lapus
ir žemes

0900020

Cukranendrės

Saccharum
officinarum

Visas produktas pašalinus
pažeistus audinius, žemes ir
šaknis

0900030

Paprastosios
trūkažolės (4)
šaknys

Cichorium intybus

Visas produktas pašalinus lapus
ir žemes

0900990

Kita (3)

Kodo
Nr. (1)

0900000

1000000

1010000
1011000

Grupės, kurioms taikoma DLK

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

9. CUKRINIAI
AUGALAI (4)

10. GYVŪNINIAI
PRODUKTAI –
SAUSUMOS GYVŪNAI
i) Audiniai

Visas produktas

a) Kiaulių

Sus scrofa

1011010

Raumenys

1011020

Riebalai

1011030

Kepenys

1011040

Inkstai

1011050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1011990

Kita (3)

1012000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

b) Galvijų

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

Bos spp.

1012010

Raumenys

1012020

Riebalai

1012030

Kepenys

1012040

Inkstai

1012050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1012990

Kita (3)

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

L 68/50

Kodo
Nr. (1)

1013000

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

c) Avių
Raumenys

1013020

Riebalai

1013030

Kepenys

1013040

Inkstai

1013050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1013990

Kita (3)
d) Ožkų
Raumenys

1014020

Riebalai

1014030

Kepenys

1014040

Inkstai

1014050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1014990

Kita (3)
e) Arklių, asilų,
arba arklėnų

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

Capra hircus

1014010

1015000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

Ovis aries

1013010

1014000

Mokslinis
pavadinimas (2)

2013 3 12

mulų

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

Equus spp.

1015010

Raumenys

1015020

Riebalai

1015030

Kepenys

1015040

Inkstai

1015050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1015990

Kita (3)

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

2013 3 12

Kodo
Nr. (1)

1016000

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

f) naminių
paukščių:
viščiukų, žąsų, ančių,
kalakutų, perlinių
vištų, stručių ir
balandžių

Raumenys

1016020

Riebalai

1016030

Kepenys

1016040

Inkstai

1016050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1016990

Kita (3)
g) Kitų ūkinės paskirties
gyvūnų

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

Triušiai, kengūros, stirnos

1017010

Raumenys

1017020

Riebalai

1017030

Kepenys

1017040

Inkstai

1017050

Valgomieji
mėsos subpro
duktai

1017990

Kita (3)

1020000

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

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

1016010

1017000

Mokslinis
pavadinimas (2)

L 68/51

ii) Pienas

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

Visas produktas, kurio 4 %
masės sudaro riebalai (7)

1020010

Galvijai

1020020

Avys

1020030

Ožkos

1020040

Arkliai

L 68/52

Kodo
Nr. (1)

LT

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų
pagal grupes,
kurioms taikoma
DLK, pavyzdžiai

Mokslinis
pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų,
kuriems taikoma ta pati DLK,
pavyzdžiai

2013 3 12

Produktų dalys, kurioms taikoma
DLK

Kita (3)

1020990
1030000

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

iii) Paukščių kiaušiniai

Visas produktas be kevalo (8)

1030010

Viščiukai

1030020

Antys

1030030

Žąsys

1030040

Putpelės

1030990

Kita (3)

1040000

iv) Medus

Apis mellifera,
Melipona spp.

Bičių pienelis, žiedadulkės,
medus su koriu (korinis
medus)

1050000

v) Varliagyviai ir ropliai

Rana spp. Crocodilia
spp.

Varlių šlaunelės, krokodilai

1060000

vi) Sraigės

Helix spp.

1070000

vii) Kiti produktai iš
sausumos gyvūnų

1100000

11. ŽUVYS, ŽUVŲ
PRODUKTAI, KIAUKU
TINIAI, MOLIUSKAI IR
KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ
VANDENŲ GYVŪNŲ
PRODUKTAI (9)

1200000

12. PASĖLIAI AR JŲ DALYS,
NAUDOJAMI TIK
GYVŪNŲ PAŠARAMS (9)

Visas produktas

Visas produktas be kiauto
Laukiniai medžiojamieji
gyvūnai

Mėsa, įprastai pašalinus riebalus

(1) Šiame priede yra nustatomas kodinis numeris, skirtas nustatyti klasifikaciją pagal šį ir kitus susijusius Reglamento (EB) Nr. 396/2005 priedus.
(2) Stulpelyje „Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai“ nurodomas mokslinis pavadinimas, jei tai įmanoma ir reikalinga. Kur tik galima, remiamasi
Tarptautine auginamų augalų nomenklatūros sistema.
(3) Žodis „Kita“ taikomas bet kuriems tiesiogiai nepaminėtiems produktams, žymimiems likusiais kodais stulpelyje „Grupės, kurioms taikoma DLK“.
(4) II ir III priede produktams nustatytos DLK vertės netaikomos tiems produktams ar jų dalims, kurie naudojami išimtinai kaip gyvūnų pašaro sudedamosios dalys, kol nebus
pradėtos taikyti atskiros DLK vertės.
(5) Nuo 2017 m. sausio 1 d. DLK taip pat taikoma ir ropinio kopūsto lapams.
(6) Jeigu nenurodyta kitų prekių grupėse.
(7) Visais atvejais DLK vertės nurodomos mg/kg žalio pieno.
Kai į likučių apibrėžtį patenkančios medžiagos yra pažymėtos kaip tirpios riebaluose (F raide), DLK nustatyta žaliam karvės pienui, kurio 4 % masės sudaro riebalai; kitų
rūšių gyvūnų pieno atveju DLK vertė turi būti proporcingai pakoreguota priklausomai nuo tų rūšių gyvūnų žaliame piene esančio riebalų kiekio.
(8) Visais atvejais DLK vertės nurodomos mg/kg kiaušinių.
Kai į likučių apibrėžtį patenkančios medžiagos yra pažymėtos kaip tirpios riebaluose (F raide), DLK nustatyta vištų kiaušiniams, kurių 10 % masės sudaro riebalai; kitų
rūšių gyvūnų kiaušinių atveju DLK vertė turi būti proporcingai pakoreguota priklausomai nuo tų rūšių gyvūnų kiaušiniuose esančio riebalų kiekio, jeigu riebalų kiekis
viršija 10 % masės.
9
( ) Kol atskiri produktai nėra identifikuoti ir išvardyti, DLK netaikoma.“

