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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 212/2013
(2013. gada 11. marts),
ar kuru aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu, lai grozītu
un pievienotu informāciju par minētajā pielikumā ietvertajiem produktiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

(4)

Konsekvences labad ir lietderīgi pārvietot savvaļas medī
jumdzīvnieku gaļu no “citu lauksaimniecības dzīvnieku”
kategorijas uz kategoriju “citi sauszemes dzīvnieku
produkti” un ēdamos ziedus no kategorijas “pārējie” –
uz kategoriju, kurā sniegti kultūraugu piemēri.

(5)

Lai varētu labāk piemērot noteikumus par starptautisko
taksonomisko nomenklatūru, ir lietderīgi pielāgot latīņu
nosaukumus pistācijām, āboliem, ķiršiem, zemenēm,
ziemeļu kaulenēm, vairogu zilenēm, kumkvatiem, kartu
peļiem, jamsiem, galda bietēm, pipariem, okrai, broko
ļiem, galviņkāpostiem, Ķīnas kāpostiem, lapu kāpostiem,
kolrābjiem, platlapu cigoriņiem, rukolas salātiem, Brassica
spp. lapām un dzinumiem, lapu bietēm, lapu cigoriņiem,
lapu selerijām, bazilikam, palmu serdēm, sorgo, kafijas
pupiņām, rožu ziedlapiņām, jasmīna ziediem, liepu
ziediem, roibosa krūma lapām, dillēm, Sičuanas pipariem,
kanēļkoka mizai, kurkumas saknei, cukurbietēm un banā
niem.

(6)

Ņemot vērā ieinteresēto personu un noteikumu izpildes
struktūru pieprasījumus un veidu, kādā produkti sasto
pami tirgū, būtu jāveic daži grozījumi attiecībā uz
produktu daļām, kurām jāpiemēro MAL.

(7)

Ir lietderīgi paredzēt šādus grozījumus attiecībā uz tēju,
kakao pupiņām, apiņiem, kolrābjiem un dzīvnieku izcel
smes produktiem.

(8)

Skaidrības labad ir lietderīgi aizstāt Regulas (EK) Nr.
396/2005 I pielikumu.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzi
numu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav
iebilduši,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada
23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli
pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcel
smes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu
91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Vairākas dalībvalstis lūgušas veikt grozījumus un iekļaut
jaunu informāciju Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikuma
tabulas ailē “To pasugu vai radniecīgu produktu piemēri,
uz kuriem attiecina tos pašus MAL”.

(2)

Minētās jaunās informācijas iekļaušana ir vajadzīga, lai
Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā iekļautu jaunus
augļus, dārzeņus un graudaugus, kas kļuvuši pieejami
dalībvalstu tirgū.

(3)

Ir lietderīgi pievienot šādus un līdzīgus augļus, dārzeņus,
graudaugus un dzīvnieku produktus: pirkstainie citroni,
tangori, sarkanās dateles / Ķīnas dateles / Ķīnas jujubes,
daži aveņu un kazeņu hibrīdi, longani, langsati, salaki,
Ķīnas artišoks, ēdamie diždadži, citi sīpoli, citi loksīpoli,
baltie baklažāni, balzambumbieri, šķautņainās lufas,
čūskveida trihozanti, trauku ķirbji, ēdamie čajoti, patisoni
(vēlīna šķirne), jaunā kukurūza, zeltaino pupiņu dīgsti,
lucernas asni, cūkpieņu laksti, kolrābju lapas, tannijas
lapas, cestrumi, baltās bazellas, banānu lapas, ūdens
ipomejas, četrlapu marsilejas, ūdens mimozas, garais
koriandrs, sakņu pētersīļu lapas, dažu veidu baziliks,
citronzāle, Āzijas centīlijas, savvaļas beteļpalmas lapas,
karija lapas, banāna ziedi, guāra pupiņas, svaigas sojas
pupas, ūdens tuskaroras / savvaļas rīsi, gurķu mētras
lapas un stublāji, kāpelējošās akācijas, sēņu micēlijs,
ehiums, dažu veidu prosa, Kanāriju spulgzāles sēklas,
zaļie pipari, brieži un šūnu medus.

(1) OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas
pielikuma tekstu.

12.3.2013.
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2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 11. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
“I PIELIKUMS
Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas minēti 2. panta 1. punktā
Koda
Nr. (1)

0100000

0110000

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

1. SVAIGI VAI SALDĒTI
AUGĻI; RIEKSTI
i) Citrusaugļi

Viss produkts

0110010

Greipfrūti

Citrus paradisi

Pampelmūzes, pampelmūzes
un greipfrūta hibrīdi (izņemot
mineolas), mandarīna un
greipfrūta hibrīdi, pārējie
hibrīdi

0110020

Apelsīni

Citrus sinensis

Bergamotes, pomerances,
činoto un pārējie hibrīdi

0110030

Citroni

Citrus limon

Dažādi citroni, pirkstainie
citroni (Citrus medica var.
sarcodactylis)

0110040

Laimi

Citrus aurantifolia

0110050

Mandarīni

Citrus reticulata

0110990

Pārējie (3)

0120000

Klementīni, tanžerīni,
mineolas un pārējie hibrīdi;
tangori (Citrus reticulata x
sinensis)

ii) Koku rieksti

Viss produkts pēc čaumalas
atdalīšanas (izņemot kastaņus)

0120010

Mandeles

Prunus dulcis

0120020

Brazīlijas riek
sti

Bertholletia excelsa

0120030

Indijas rieksti

Anacardium
occidentale

0120040

Kastaņi

Castanea sativa

0120050

Kokosrieksti

Cocos nucifera

0120060

Lazdu rieksti

Corylus avellana

0120070

Makadāmijas
rieksti

Macadamia ternifolia

0120080

Pekanrieksti

Carya illinoensis

0120090

Priežu rieksti

Pinus pinea

Dižlazdu rieksti

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL
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Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

0120100

Pistācijas

Pistacia vera

0120110

Valrieksti

Juglans regia

0120990

Pārējie (3)

0130000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

iii) Sēkleņi

Viss produkts pēc kātiņa atda
līšanas

0130010

Āboli

Malus domestica

Mežāboli

0130020

Bumbieri

Pyrus communis

Bumbierāboli

0130030

Cidonijas

Cydonia oblonga

0130040

Mespili (4)

Mespilus germanica

0130050

Eriobotrijas (4)

Eriobotrya japonica

0130990

Pārējie (3)

0140000

iv) Kauleņi

Viss produkts pēc kātiņa atda
līšanas

0140010

Aprikozes

Prunus armeniaca

0140020

Ķirši

Prunus avium,
Prunus cerasus

Saldie ķirši, skābie ķirši

0140030

Persiki

Prunus persica

Nektarīni un tiem līdzīgi
hibrīdi

0140040

Plūmes

Prunus domestica

Damsonplūmes, renklodes,
mirabeles, ērkšķu plūmes,
sarkanās dateles / Ķīnas
dateles / Ķīnas jujubes
(Ziziphus zizyphus)

0140990

Pārējie (3)

0150000

0151000

L 68/33

v) Ogas un sīkie augļi

Viss produkts pēc kauslapiņu
un kātiņu atdalīšanas, izņemot
jāņogas un upenes: augļi ar
kātiņiem

a) Galda vīnogas un
vīnogas pārstrādei

0151010

Galda vīnogas

Vitis vinifera

0151020

Vīna vīnogas

Vitis vinifera

L 68/34

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

0152000

b) Zemenes

0153000

c) Ogas uz dzinumiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Fragaria spp.

0153010

Kazenes

Rubus fruticosus

0153020

Ziemeļu
kaulenes

Rubus caesiuse

Kazeņavenes, citi aveņu un
kazeņu hibrīdi (tayberries),
boizenes, lācenes un citi Rubus
hibrīdi

0153030

Avenes

Rubus idaeus

Japānas avenes, ziemeļu
kaulenes/avenes (Rubus
arcticus), kauleņavenes (Rubus
arcticus x Rubus idaeus)

0153990

Pārējie (3)

0154000

12.3.2013.

d) Pārējie sīkie augļi
un ogas

0154010

Vairogu zile
nes

Vaccinium spp.,
izņemot V.
macrocarpon un V.
vitis-idaea

Mellenes

0154020

Dzērvenes

Vaccinium
macrocarpon

Brūklenes (V. vitis-idaea)

0154030

Jāņogas (sar
kanās un
baltās) un
upenes

Ribes nigrum, Ribes
rubrum

0154040

Ērkšķogas

Ribes uva-crispa

0154050

Mežrožu
paaugļi

Rosa canina

0154060

Zīdkoka
ogas (4)

Morus spp.

Lielaugļu zemeņkoka augļi

0154070

Vilkābeles
ogas (4)

Crataegus azarolus

Kiviogas (Actinidia arguta)

0154080

Plūškoka
ogas (4)

Sambucus nigra

Aronijas, pīlādžogas,
smiltsērkšķa ogas, paērkšķa
ogas un citas koku ogas

0154990

Pārējie (3)

Arī citu jāņogu ģints sugu
hibrīdi

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

0160000

0161000

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

vi) Dažādi augļi

Viss produkts pēc tam, kad
atdalīts kātiņš vai lapu vainags
(ananasiem)

a) Ar ēdamu mizu

0161010

Dateles

Phoenix dactylifera

0161020

Vīģes

Ficus carica

0161030

Galda olīvas

Olea europaea

0161040

Kumkvati (4)

Fortunella spp.

Marumi kumkvati, Nagami
kumkvati, laimkvati (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.)

0161050

Karambolas (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

0161060

Hurmas (4)

Diospyros kaki

0161070

Javas salas
plūmes (4)

Syzygium cumini

0161990

Pārējie (3)

0162000

Javas salas āboli, pomeraki,
Malabāras plūmes,
pitangas/grumičamas, (Eugenia
uniflora)

b) Mazi, ar neēdamu
mizu

0162010

Kivi

Actinidia deliciosa
syn. A. chinensis

0162020

Ličī

Litchi chinensis

0162030

Pasifloru augļi

Passiflora edulis

0162040

Opuncijas (4)

Opuntia ficus-indica

0162050

Hrizofilas (4)

Chrysophyllum
cainito

0162060

Amerikas
hurmas (4)

Diospyros virginiana

0162990

Pārējie (3)

0163000

c) Lieli, ar neēdamu
mizu

L 68/35

Pulasāna un rambutāna koka
augļi, longani, mangostāni,
langsati, salaki

Sapotes (melnās, baltās, zaļās,
dzeltenās, meimija sapotes)

L 68/36

Koda
Nr. (1)

LV
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Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

0163010

Avokado

Persea americana

0163020

Banāni

Musa x paradisiaca,
M. acuminata

0163030

Mango

Mangifera indica

0163040

Papaijas

Carica papaya

0163050

Granātāboli

Punica granatum

0163060

Čerimojas (4)

Annona cherimola

Anonas, ilamas (Anona
diversifolia) un pārējie vidēji
lielie anonu dzimtas augu
augļi

0163070

Gvajaves (4)

Psidium guajava

Sarkanā pitaija/pūķauglis
(Hylocereus undatus)

0163080

Ananasi

Ananas comosus

0163090

Maizeskoka
augļi (4)

Artocarpus altilis

0163100

Duriana
augļi (4)

Durio zibethinus

0163110

Guanaba
nas (4)

Annona muricata

0163990

Pārējie (3)

0200000

0210000

2. SVAIGI VAI
DĀRZEŅI

12.3.2013.

Pundurbanāni, miltu banāni,
ābolbanāni

Džekfrūti

SALDĒTI

i) Sakņu un bumbuļu
dārzeņi

0211000

a) Kartupeļi

0212000

b) Tropiskie sakņu un
bumbuļu dārzeņi

Viss produkts pēc virsdaļas (ja
ir) atdalīšanas un augsnes
daļiņu aizvākšanas
Solanum tuberosum

0212010

Manioki

Manihot esculenta

0212020

Batātes

Ipomoea batatas

0212030

Jamsi

Dioscorea spp.

Kolokāzijas, tannijas

Jamsa pupas, Meksikas jamsa
pupas

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL
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Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

0212040

Marantas (4)

0212990

Pārējie (3) (4)

0213000

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Maranta arundinacea

c) Pārējie sakņu un
bumbuļu dārzeņi,
izņemot cukurbie
tes

0213010

Galda bietes

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
conditiva

0213020

Burkāni

Daucus carota

0213030

Sakņu selerijas

Apium graveolens
var. rapaceum

0213040

Mārrutki

Armoracia rusticana

Zirdzenes saknes, ārstniecības
lupstāja saknes, genciāna
saknes

0213050

Topinambūri

Helianthus tuberosus

Ķīnas artišoki

0213060

Pastinaki

Pastinaca sativa

0213070

Sakņu pētersīļi

Petroselinum crispum

0213080

Redīsi

Raphanus sativus
var. sativus

Melnie redīsi, Japānas redīsi,
mazie redīsi un tiem līdzīgās
pasugas, zemes mandeles
(Cyperus esculentus)

0213090

Puravlapu
plostbārži

Tragopogon
porrifolius

Melnie plostbārži, Spānijas
plostbārži, ēdamie diždadži

0213100

Kāļi

Brassica napus var.
napobrassica

0213110

Rāceņi

Brassica rapa

0213990

Pārējie (3)

0220000

0220010

L 68/37

ii) Sīpolu dārzeņi

Viss produkts pēc tam, kad
noņemta viegli atdalāmā miza
un augsnes daļiņas (sausiem
dārzeņiem) vai saknes un
augsnes daļiņas (svaigiem
dārzeņiem)
Ķiploki

Allium sativum

L 68/38

Koda
Nr. (1)

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

0220020

Sīpoli

Allium cepa

0220030

Šalotes

Allium ascalonicum
(Allium cepa var.
aggregatum)

0220040

Lielie loksīpoli
un Velsas
sīpoli

Allium cepa; Allium
fistulosum

0220990

Pārējie (3)

0230000

iii) Augļu dārzeņi

0231000

a) Nakteņu
augi

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Citi sīpoli; sīpoli konservēšanai

Sīpoli

Citi loksīpoli un līdzīgas
šķirnes

Sīpoli ar pseidostublājiem un
lapām

Viss produkts pēc kātiņu atda
līšanas (cukurkukurūza – bez
vālītes apvalka, fizālis – bez
kauslapām)

dzimtas

0231010

Tomāti

Lycopersicum
esculentum

Ķirštomāti, tamarillo, fizāļi,
parastās līcijas ogas (goji),
Ķīnas līcijas ogas (Lycium
barbarum un L. chinense)

0231020

Pipari

Capsicum annuum
var. grossum un var.
longum

Čili pipari

0231030

Baklažāni

Solanum melongena

Pepino, baltie baklažāni (S.
macrocarpon)

0231040

Okra (“dāmu
pirkstiņi”)

Abelmoschus
esculentus

0231990

Pārējie (3)

0232000

12.3.2013.

b) Ķirbjaugi ar ēdamu
mizu

0232010

Gurķi

Cucumis sativus

0232020

Pipargurķīši

Cucumis sativus

0232030

Tumšzaļie
kabači

Cucurbita pepo var.
melopepo

0232990

Pārējie (3)

Kabači, patisoni, trauku ķirbji
(Lagenaria siceraria), ēdamie
čajoti (Sechium edule),
balzambumbieri, čūskveida
trihozanti (Trichosanthes
cucumerina), šķautņainās lufas
(Luffa acutangula)

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

0233000
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Grupas, uz kurām attiecina MAL

c) Ķirbjaugi
neēdamu mizu

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

ar

0233010

Melones

Cucumis melo

Kivano

0233020

Lielaugļu ķirbji

Cucurbita maxima

Vēlie ķirbji, patisoni (vēlīna
šķirne)

0233030

Arbūzi

Citrullus lanatus

0233990

Pārējie (3)

0234000

d) Cukurkukurūza

0239000

e) Pārējie
dārzeņi

0240000
0241000

Zea mays var.
sacharata

a) Ziedošie krustzieži

Tikai blīvākās daļas
Brassica oleracea var.
italica

0241020

Ziedkāposti

Brassica oleracea var.
botrytis

0241990

Pārējie (3)

Kalabrijas, pavasara brokoļi,
Ķīnas brokoļi

b) Galviņu krustzieži

Viss augs pēc sakņu un bojāto
lapu atdalīšanas

0242010

Briseles
kāposti

Brassica oleracea var.
gemmifera

0242020

Galviņkāposti

Brassica oleracea
convar. capitata

0242990

Pārējie (3)

0243010

Serde un vālīte bez apvalka

iv) Krustziežu dārzeņi

Brokoļi

0243000

Jaunā kukurūza

augļu

0241010

0242000

L 68/39

Tikai galviņas

Smailie kāposti, sarkanie
kāposti, Savojas kāposti, baltie
kāposti

c) Lapu krustzieži

Viss augs pēc sakņu un bojāto
lapu atdalīšanas
Ķīnas kāposti

Brassica rapa var.
pekinensis

Sareptas sinepes, pak choi,
Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas
kāposti, Pekinas kāposti

L 68/40

Koda
Nr. (1)

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

0243020

Lapu kāposti

0243990

Pārējie (3)

0244000

0250000

0251000

d) Kolrābji

v) Lapu dārzeņi
svaigi garšaugi

Zinātniskais nosau
kums (2)

Brassica oleracea
convar. acephala

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Kroklapu kāposti, kolardi,
Portugāles lapu kāposti,
Portugāles galviņkāposti,
lopbarības kāposti

Brassica oleracea var.
gongyloides

Viss produkts pēc sakņu, augš
daļas un augsnes daļiņu (ja ir)
atdalīšanas

un

Viss produkts pēc sakņu, bojāto
ārējo lapu un augsnes daļiņu (ja
ir) atdalīšanas

a) Salāti un salātveidī
gie

0251010

Salātu baldriņi

Valerianella locusta

Dūnaugļu baldriņi

0251020

Dārza salāti

Lactuca sativa

Galviņsalāti, lollo rosso salāti,
ledus salāti, romiešu salāti

0251030

Platlapu cigo
riņi (endīvijas)

Cichorium endivia
var. latifolium

Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu
cigoriņi, Itālijas cigoriņi,
kroklapu endīvijas, salātgalvas
cigoriņi (C. endivia var. crispum
/ C. intybus var. foliosum),
cūkpieņu laksti

0251040

Kressalāti (4)

Lepidium sativum

Zeltaino pupiņu dīgsti,
lucernas asni

0251050

Barbarejas (4)

Barbarea verna

0251060

Sējas pazvērī
tes, rukolas
salāti (4)

Eruca sativa

0251070

Brūnās sine
pes (4)

Brassica juncea var.
rugosa

0251080

Brassica spp.
lapas un
dzinumi (4),
arī rāceņu
laksti

Brassica spp.

0251990

Pārējie (3)

0252000

b) Spināti un tiem
līdzīgie (lapas)

12.3.2013.

Šaurlapu divsēkle (Diplotaxis
spp.)

Mizuna, zirņu un redīsu lapas,
kā arī citu, tostarp krustziežu
dzimtas, augu jaunās lapiņas
(augi, ko novāc līdz astoņu
īsto lapu fāzei), kolrābju
lapas (5)

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

L 68/41

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

0252010

Spināti

Spinacia oleracea

Jaunzēlandes spināti, amaranta
spināti (pak-khom, tampara),
tannijas lapas, cestrumi

0252020

Portulaki (4)

Portulaca oleracea

Ziemas portulaki, dārza
portulaki, parastie portulaki,
skābenes, salikornijas, agretti
(Salsola soda)

0252030

Lapu bietes
(mangoldi)

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

Galda biešu lapas

0252990

Pārējie (3)

0253000

c) Vīnogulāju lapas (4)

Vitis vinifera

Baltās bazellas (Basella alba),
banānu lapas, kāpelējošās
akācijas (Acacia pennata)

0254000

d) Ūdenskreses

Nasturtium officinale

Ūdens ipomejas (Ipomea
aquatica), četrlapu marsilejas,
ūdens mimozas (Neptunia
oleracea)

0255000

e) Lapu cigoriņi

Cichorium intybus
var. foliosum

0256000

f) Garšaugi

0256010

Kārveles

Anthriscus cerefolium

0256020

Maurloki

Allium
schoenoprasum

0256030

Lapu selerijas

Apium graveolens
var. seccalinum

Fenheļa lapas, koriandra lapas,
diļļu zariņi, ķimeņu lapas,
ārstniecības lupstājs, zirdzene,
mirres un citu čemurziežu
dzimtas augu lapas, garais
koriandrs (Eryngium foetidum)

0256040

Pētersīļi

Petroselinum crispum

Sakņu pētersīļu lapas

0256050

Salvija (4)

Salvia officinalis

Kalnumētras, Borago officinalis
lapas

L 68/42

Koda
Nr. (1)

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

0256060

Rozmarīns (4)

Rosmarinus
officinalis

0256070

Timiāns (4)

Thymus spp.

Majorāns, raudene

0256080

Baziliks (4)

Ocimum spp.

Melisa, mētras, piparmētra,
Ocimum sanctum, saldais
baziliks (Ocimum basilicum),
Ocimum canum, ēdamie ziedi
(kliņģerīšu ziedi un citi), Āzijas
centīlijas (Centella asiatica),
savvaļas beteļpalmas lapas,
karija lapas

0256090

Lauru lapas (4)

Laurus nobilis

Citronzāle

0256100

Estragons (4)

Artemisia
dracunculus

Izops

0256990

Pārējie (3)

0260000

vi) Pākšaugu
(svaigi)

dārzeņi

Viss produkts

0260010

Pupas (ar
pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Zaļās pupiņas, turku pupas,
baltās pupiņas, sparģeļpupiņas,
guāra pupiņas, sojas pupas

0260020

Pupas (bez
pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Lauka pupas, kāršu pupas,
kanavālijas, sviesta pupas,
lopbarības pupas

0260030

Zirņi (ar
pākstīm)

Pisum sativum

Cukurzirņi, sējas zirņi

0260040

Zirņi (bez
pākstīm)

Pisum sativum

Dārza zirņi, zaļie zirņi,
aunazirņi

0260050

Lēcas (4)

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0260990

Pārējie (3)

0270000

vii) Stublāju
(svaigi)

12.3.2013.

dārzeņi

Viss produkts pēc bojāto audu,
kā arī augsnes un sakņu atdalī
šanas

0270010

Sparģeļi

Asparagus officinalis

0270020

Lapu artišoki

Cynara cardunculus

0270030

Selerijas

Apium graveolens
var. dulce

Borago officinalis stublāji

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

0270040

Fenheļi

Foeniculum vulgare

0270050

Artišoki

Cynara scolymus

0270060

Puravi

Allium porrum

0270070

Rabarberi

Rheum x hybridum

0270080

Bambusa
dzinumi (4)

Bambusa vulgaris

0270090

Palmu
serdes (4)

Euterpa oleracea,
Cocos nucifera,
Bactris gasipaes,
Daemonorops
jenkinsiana

0270990

Pārējie (4)

0280000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Banāna ziedi

Viss produkts pēc augsnes vai
tās substrāta atdalīšanas

0280010

Audzētas
sēnes

Šampinjoni (atmatenes) (4),
austersēnes, šitaki sēnes (4),
sēņu micēlijs (veģetatīvās
daļas)

0280020

Savvaļas
sēnes (4)

Gailenes, trifeles, lāčpurni,
baravikas

0280990

Pārējie (3)
ix) Jūras zāles (4)

0300000

3. PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

Visa ziedkopa, arī tās pamatne

Kāti pēc sakņu un lapu atdalī
šanas

viii) Sēnes

0290000

L 68/43

Viss produkts pēc bojāto lapu
atdalīšanas
Sausas sēklas

0300010

Pupas

Phaseolus vulgaris

0300020

Lēcas

Lens culinaris syn. L.
esculenta

0300030

Zirņi

Pisum sativum

0300040

Lupīnas (4)

Lupinus spp.

0300990

Pārējie (3)

Cūku pupas, baltās pupiņas,
kāršu pupas, kanavālijas,
sviesta pupas, lauka pupas,
lopbarības pupas

Aunazirņi, lauka zirņi, sējas
dedestiņa

L 68/44

Koda
Nr. (1)

0400000

0401000

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

Viss produkts pēc čaumalas,
kauliņa vai apvalka atdalīšanas,
ja tas ir iespējams

i) Eļļas augu sēklas
Linsēklas

Linum usitatissimum

0401020

Zemesrieksti

Arachis hypogaea

0401030

Magoņu sēklas

Papaver somniferum

0401040

Sezama sēklas

Sesamum indicum
syn. S. orientale

0401050

Saulgriežu
sēklas

Helianthus annuus

0401060

Rapšu sēklas

Brassica napus

0401070

Sojas pupas

Glycine max

0401080

Sinepju sēklas

Brassica nigra

0401090

Kokvilnas
sēklas

Gossypium spp.

0401100

Ķirbju
sēklas (4)

Cucurbita pepo var.
oleifera

0401110

Saflora
sēklas (4)

Carthamus tinctorius

0401120

Gurķenes
sēklas (4)

Borago officinalis

0401130

Sējas idras
sēklas (4)

Camelina sativa

0401140

Kaņepju
sēklas (4)

Cannabis sativa

0401150

Rīcinaugs

Ricinus communis

0401990

Pārējie (3)

0402010

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

4. EĻĻAS AUGU SĒKLAS
UN AUGĻI

0401010

0402000

12.3.2013.

Ripša sēklas, ripsis

Neatdalītas

Citu ķirbju dzimtas augu
sēklas

Ehiums (Echium plantagineum),
tīruma cietsēkles (Buglossoides
arvensis)

ii) Eļļas augu augļi
Olīvas eļļas
ražošanai (4)

Olea europaea

Viss auglis pēc kātiņa (ja ir) un
augsnes daļiņu (ja ir) atdalīšanas

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

0402020

Eļļas palmas
rieksti (kodo
li) (4)

Elaeis guineensis

0402030

Eļļas palmas
augļi (4)

Elaeis guineensis

0402040

Kapoks (4)

Ceiba pentandra

0402990

Pārējie (3)

0500000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

5. GRAUDAUGI

Veseli graudi

0500010

Mieži

Hordeum spp.

0500020

Griķi

Fagopyrum
esculentum

0500030

Kukurūza

Zea mays

0500040

Prosa (4)

Panicum spp.

0500050

Auzas

Avena sativa

0500060

Rīsi

Oryza sativa

0500070

Rudzi

Secale cereale

0500080

Sorgo (4)

Sorghum spp.

0500090

Kvieši

Triticum aestivum, T.
durum

0500990

Pārējie (3)

0600000

L 68/45

Amarants, kvinoja

Itālijas sarene, tefa, Eleusine
coracana, Pennisetum glaucum

Ūdens tuskaroras / savvaļas
rīsi (Zizania aquatica)

Speltas kvieši, tritikāle

Kanāriju spulgzāles sēklas
(Phalaris canariensis)

6. TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU
TĒJAS UN KAKAO

0610000

i) Tēja

0620000

ii) Kafijas pupiņas (4)

0630000

iii) Zāļu tējas (4) (6)
(kaltētas)

Tēja

Camellia sinensis

Fermentētas vai citādi apstrā
dātas kaltētas Camellia sinensis
lapas, stiebri un ziedi

Coffea arabica,
Coffea canephora,
Coffea liberica

Zaļās pupiņas

L 68/46

Koda
Nr. (1)

0631000

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

Viss zieds pēc ziedkāta un
bojāto lapu atdalīšanas
Kumelīšu ziedi

Matricaria recutita,
Chamaemelum nobile

0631020

Hibiska ziedi

Hibiscus sabdariffa

0631030

Rožu ziedlapi
ņas

Rosa spp.

0631040

Jasmīna ziedi

Jasminum officinale

0631050

Liepu ziedi

Tilia cordata

0631990

Pārējie (3)
Viss produkts pēc sakņu un
bojāto lapu atdalīšanas
Zemeņu lapas

Fragaria spp.

0632020

Roibosa
krūma lapas

Aspalathus spp.

0632030

Mate

Ilex paraguariensis

0632990

Pārējie (3)
c) Saknes

Ginka lapas

Viss produkts pēc virsdaļas
atdalīšanas un augsnes daļiņu
aizvākšanas

0633010

Baldriāna
sakne

Valeriana officinalis

0633020

Žeņšeņa sakne

Panax ginseng

0633990

Pārējie (3)

0639000

Plūškoka ziedi (Sambucus
nigra)

b) Lapas

0632010

0633000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

a) Ziedi

0631010

0632000

12.3.2013.

d) Pārējās zāļu tējas

0640000

iv) Kakao pupiņas (4)
(fermentētas vai
žāvētas)

Theobroma cacao

Zaļās pupiņas

0650000

v) Ceratonijas augļi (4)

Ceratonia siliqua

Viss produkts pēc kātiņa vai
augšdaļas atdalīšanas

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

0700000

7. APIŅI (kaltēti)

0800000

8. GARŠVIELAS (4)

0810000

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Humulus lupulus

Kaltētas rogas, arī apiņu rogas
un nekoncentrēts pulveris
Viss produkts, sauss

i) Sēklas

0810010

Anīsa sēklas

Pimpinella anisum

0810020

Sējas melnsēk
lītes sēklas

Nigella sativa

0810030

Selerijas sēklas

Apium graveolens

0810040

Koriandra
sēklas

Coriandrum sativum

0810050

Ķimeņu sēklas

Cuminum cyminum

0810060

Diļļu sēklas

Anethum graveolens

0810070

Fenheļa sēklas

Foeniculum vulgare

0810080

Grieķu siera
moliņa sēklas

Trigonella foenumgraecum

0810090

Muskatrieksts

Myristica fragans

0810990

Pārējie (3)

0820000

L 68/47

Ārstniecības lupstāja sēklas

ii) Augļi un ogas

0820010

Jamaikas
pipari

Pimenta dioica

0820020

Sičuānas
pipari (anīsa,
Japānas pipari)

Zanthoxylum
piperitum

0820030

Pļavas ķime
nes

Carum carvi

0820040

Kardamons

Elettaria
cardamomum

0820050

Kadiķogas

Juniperus communis

0820060

Pipari, melnie,
zaļie un baltie

Piper nigrum

Garie pipari, sārtie pipari

L 68/48

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

0820070

Vaniļas pākstis

Vanilla fragrans syn.
Vanilla planifolia

0820080

Tamarinda
augļi

Tamarindus indica

0820990

Pārējie (3)

0830000

Kanēlis

0830990

Pārējie (3)

0840000

Cinnamomum spp.

iv) Saknes vai sakneņi

0840010

Lakricas sakne

Glycyrrhiza glabra

0840020

Ingvers

Zingiber officinale

0840030

Kurkumas
sakne

Curcuma spp.

0840040

Mārrutki

Armoracia rusticana

0840990

Pārējie (3)

0850000

v) Pumpuri

0850010

Krustnagliņas

Syzygium
aromaticum

0850020

Kaperi

Capparis spinosa

0850990

Pārējie (3)

0860000

vi) Zieda drīksna

0860010

Safrāns

0860990

Pārējie (3)

0870000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

iii) Miza

0830010

Crocus sativus

vii) Sēklsedze

0870010

Muskatriekstu
mizas

0870990

Pārējie (3)

Myristica fragrans

12.3.2013.

Kasijas koka miza

LV

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

0900000

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

L 68/49

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

9. AUGI CUKURA
RAŽOŠANAI (4)

0900010

Cukurbietes
(sakne)

Beta vulgaris subsp.
vulgaris var.
altissima

Viss produkts pēc virsdaļas
atdalīšanas un augsnes daļiņu
aizvākšanas

0900020

Cukurniedres

Saccharum
officinarum

Viss produkts pēc bojāto audu,
kā arī augsnes un sakņu atdalī
šanas

0900030

Cigoriņu (4)
saknes

Cichorium intybus

Viss produkts pēc virsdaļas
atdalīšanas un augsnes daļiņu
aizvākšanas

0900990

Pārējie (3)

1000000

1010000
1011000

10. DZĪVNIEKU IZCELSMES
PRODUKTI – SAUS
ZEMES DZĪVNIEKI
i)

Audi

Viss produkts

a) Cūku

Sus scrofa

1011010

Muskuļi

1011020

Tauki

1011030

Aknas

1011040

Nieres

1011050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1011990

Pārējie (3)

1012000

b) Liellopu

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

Bos spp.

1012010

Muskuļi

1012020

Tauki

1012030

Aknas

1012040

Nieres

1012050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1012990

Pārējie (3)

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

L 68/50

Koda
Nr. (1)

1013000

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

c) Aitas
Muskuļi

1013020

Tauki

1013030

Aknas

1013040

Nieres

1013050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1013990

Pārējie (3)
d) Kazas

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

Capra hircus

1014010

Muskuļi

1014020

Tauki

1014030

Aknas

1014040

Nieres

1014050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1014990

Pārējie (3)

1015000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Ovis aries

1013010

1014000

Zinātniskais nosau
kums (2)

12.3.2013.

e) Zirgu, ēzeļu, mūļu
un zirgēzeļu

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

Equus spp.

1015010

Muskuļi

1015020

Tauki

1015030

Aknas

1015040

Nieres

1015050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1015990

Pārējie (3)

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

12.3.2013.

Koda
Nr. (1)

1016000

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Muskuļi

1016020

Tauki

1016030

Aknas

1016040

Nieres

1016050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1016990

Pārējie (3)
g) Citu lauksaimnie
cības dzīvnieku

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

Truši, ķenguri, brieži

1017010

Muskuļi

1017020

Tauki

1017030

Aknas

1017040

Nieres

1017050

Pārtikai
izmantojami
subprodukti

1017990

Pārējie (3)

1020000

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

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

f) Mājputnu – vistu,
zosu, pīļu, tītaru
un pērļu vistiņu;
strausu, baložu

1016010

1017000

Zinātniskais nosau
kums (2)

L 68/51

ii) Piens

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

Viss produkts ar tauku saturu
4 % (masas) (7)

1020010

Liellopi

1020020

Aitas

1020030

Kazas

1020040

Zirgi

L 68/52

Koda
Nr. (1)

LV

Grupas, uz kurām attiecina MAL

1020990
1030000

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķu
produktu piemēri
grupās, uz kurām
attiecina MAL

Zinātniskais nosau
kums (2)

12.3.2013.

To pasugu vai radniecīgu produktu
Produkta daļas, uz kurām attiecina
piemēri, uz kuriem attiecina tos
MAL
pašus MAL

Pārējie (3)
iii) Putnu olas

Viss produkts pēc čaumalas
atdalīšanas (8)

1030010

Vistas

1030020

Pīles

1030030

Zosis

1030040

Paipalas

1030990

Pārējie (3)

1040000

iv) Medus

Apis melifera,
Melipona spp.

Peru pieniņš, ziedputekšņi,
šūnu medus

1050000

v) Abinieki un rāpuļi

Rana spp. Crocodilia
spp.

Varžu kājiņas, krokodili

1060000

vi) Gliemeži

Helix spp.

1070000

vii) Citi sauszemes dzīv
nieku produkti

1100000

11. ZIVIS, ZIVJU
PRODUKTI, VĒŽVEIDĪ
GIE, MOLUSKI UN CITI
JŪRAS UN SALDŪDENS
PĀRTIKAS PRODUK
TI (9)

1200000

12. KULTŪRAUGI VAI
KULTŪRAUGU DAĻAS,
KO IZMANTO VIENĪGI
DZĪVNIEKU BARĪBAI (9)

Viss produkts

Viss produkts pēc čaulas atda
līšanas
Savvaļas medījumdzīvnieki

Gaļa pēc aplīdzināmo tauku
atdalīšanas

(1) Šādus koda numurus ievieš ar šo pielikumu, un tos paredzēts izmantot klasifikācijas vajadzībām šajā un citos attiecīgajos pielikumos Regulā (EK) Nr. 396/2005.
(2) Ailē “Atsevišķu produktu piemēri grupās, uz kurām attiecina MAL”, ja tas ir iespējami un lietderīgi, norāda zinātnisko nosaukumu. Pēc iespējas izmanto Kultivēto
augu starptautisko nomenklatūras sistēmu.
(3) Formulējums “pārējie” aptver visus produktus, kas nav skaidri norādīti ar pārējiem kodiem “grupās, uz kurām attiecina MAL”.
4
( ) Regulas II un III pielikumā norādītos MAL nepiemēro produktiem vai produkta daļām, ko izmanto vienīgi kā dzīvnieku barības sastāvdaļu, kamēr netiks piemēroti citi
MAL.
(5) No 2017. gada 1. janvāra MAL piemēro arī kolrābju lapām.
(6) Kamēr nav konkretizēts citās preču grupās.
(7) Visos gadījumos MAL vērtības izsaka kā mg uz kg svaigpiena.
Ja atlieku definīcijā iekļautās vielas ir atzīmētas kā taukos šķīstošas (ar burtu F), MAL pamatā ir svaigs govs piens ar tauku saturu 4 % (masas); citu sugu dzīvnieku
svaigpienam MAL vērtību koriģē proporcionāli sugas svaigpiena tauku saturam.
8
( ) Visos gadījumos MAL vērtības izsaka kā mg uz kg olu.
Ja atlieku definīcijā iekļautās vielas ir atzīmētas kā taukos šķīstošas (ar F), MAL pamatā ir vistu olas ar tauku saturu 10 % (masas); citu sugu olu MAL vērtības koriģē
proporcionāli sugas olu tauku saturam, ja tauku saturs pārsniedz 10 % (masas).
(9) MAL nepiemēro, kamēr netiks noteikti un sarakstā uzskaitīti atsevišķi produkti.”

