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I
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1495/2007
z dne 18. decembra 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne
uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne
21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega
režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94
so določene v Prilogi k Uredbi.

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih
trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila,
po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz
tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v
Prilogi k Uredbi.

Člen 1

Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 756/2007 (UL L 172, 30.6.2007,
str. 41).
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 18. decembra 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene
nekaterega sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države

(1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

96,3
157,6
122,8
125,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

237,0
57,0
83,9
126,0

0709 90 70

MA
TR
ZZ

68,1
81,5
74,8

0709 90 80

EG
ZZ

359,4
359,4

0805 10 20

AR
MA
TR
ZA
ZW
ZZ

24,3
76,3
78,8
40,6
19,3
47,9

0805 20 10

MA
ZZ

74,1
74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR
IL
TR
ZZ

15,2
66,8
74,8
52,3

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

49,3
119,9
103,7
91,0

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

86,7
106,6
30,0
83,2
76,6

0808 20 50

AR
CN
US
ZZ

71,1
68,6
121,4
87,0

(1) Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni
„drugega porekla“.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1496/2007
z dne 18. decembra 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema
dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto
v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(4)

Uredbo (ES) št. 1043/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s
trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso
navedeni v Prilogi I –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6.
decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago,
pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti
prvega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Uvodno besedilo člena 54(3) Uredbe Komisije (ES) št.
1043/2005 (2) vsebuje podrobnosti o sestavi besedila
člena 17 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15.
aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo
sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3).
Uredba Komisije (ES) št. 1001/2007 z dne 29. avgusta
2007 o spremembi uredb (ES) št. 800/1999 in (ES) št.
2090/2002 v zvezi s kontrolami v okviru izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode je nadomestila člen 17
Uredbe (ES) št. 800/1999.
Zaradi jasnosti je primerno prilagoditi uvodno besedilo
člena 54(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005, da bi se
upošteval ta razvoj.

Člen 1
V členu 54(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 se uvodno besedilo
nadomesti z naslednjim:
„Za blago, navedeno v Prilogi II k tej uredbi, in z odstopanjem
od člena 17 Uredbe (ES) št. 800/1999, se znesek iz člena
17(1)(a)(ii) Uredbe (ES) št. 800/1999 uporabi ne glede na
namembno državo ali ozemlje, v katero se blago izvaža:“
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Uporablja se od 2. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Günter VERHEUGEN

Podpredsednik

(1) UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298,
25.11.2000, str. 5).
2
( ) UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 447/2007 (UL L 106, 24.4.2007, str. 31).
(3) UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1001/2007 (UL L 226, 30.8.2007, str. 9).
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1497/2007
z dne 18. decembra 2007
o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki
vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta
(Besedilo velja za EGP)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(6)

V primeru suma uhajanja je treba sum preveriti, da se
ugotovi mesto uhajanja in uhajanje odpravi.

(7)

Napačna namestitev novih sistemov pomeni precejšnjo
nevarnost uhajanja. Zato je treba pri nanovo nameščenih
sistemih preveriti, ali dobro tesnijo, takoj po začetku
njihove uporabe.

(8)

Da se zagotovi učinkovitost popravila sistema, mora biti
preverjanje iz Uredbe (ES) št. 842/2006 usmerjeno na
tiste dele sistema, kjer je bilo uhajanje odkrito, ali dele
ob njih.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št.
2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih
toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 3(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Pri protipožarnih sistemih, sestavljenih iz več med seboj
povezanih rezervoarjev in nameščenih v določenih
prostorih zaradi posebne nevarnosti požara, je treba
napolnjenost s fluoriranimi toplogrednimi plini izračunati
na podlagi skupne prvotne količine v rezervoarjih, zato
da se pogostnost pregledov prilagaja dejanski napolnjenosti s fluoriranimi toplogrednimi plini.

Evidenca protipožarnega sistema v skladu z Uredbo (ES)
št. 842/2006 vsebuje nekatere podatke. Da se zagotovi
učinkovito izvajanje Uredbe (ES) št. 842/2006, je treba
zagotoviti, da se v evidenco sistema vpišejo še drugi
podatki.

V evidenco sistema je treba vključiti podatke o napolnjenosti s fluoriranimi toplogrednimi plini. Kadar napolnjenost s fluoriranimi toplogrednimi plini ni znana, mora
upravljavec zadevnega protipožarnega sistema zagotoviti,
da osebje s spričevalom ugotovi, kolikšna mora biti
napolnjenost, da se tako olajša preverjanje uhajanja.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Vsebina in področje uporabe
Ta uredba v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 določa standardne zahteve glede preverjanja uhajanja za delujoče in
začasno nedelujoče nepremične sisteme, sestavljene iz enega
ali več med seboj povezanih rezervoarjev, vključno s pripadajočimi deli, nameščene v določenih prostorih zaradi posebne
nevarnosti požara, v nadaljevanju „protipožarne sisteme“.

Ta uredba se uporablja za protipožarne sisteme, ki vsebujejo 3
kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več.

Člen 2
(4)

(5)

Pred preverjanjem uhajanja mora osebje s spričevalom
skrbno pregledati podatke v evidenci sistema, da se
seznani z morebitnimi preteklimi težavami, in proučiti
predhodna poročila.

Da se zagotovi učinkovit nadzor nad uhajanjem, morajo
biti preverjanja uhajanja usmerjena na tiste dele protipožarnega sistema, za katere je najbolj verjetno, da ne
tesnijo.

(1) UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

Evidenca sistema
1.
Upravljavec vpiše svoje ime, poštni naslov in telefonsko
številko v evidenco iz člena 3(6) Uredbe (ES) št. 842/2006, v
nadaljevanju „evidenco sistema“.

2.
Napolnjenost protipožarnega sistema s fluoriranimi toplogrednimi plini se vpiše v evidenco sistema.
(2) UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 899/2007 (UL L 196, 28.7.2007,
str. 24).
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3.
Kadar napolnjenost protipožarnega sistema s fluoriranimi
toplogrednimi plini ni navedena v tehničnih specifikacijah
proizvajalca ali na oznaki sistema, upravljavec zagotovi, da
osebje s spričevalom ugotovi, kolikšna mora biti napolnjenost.

L 333/5

(d) drugi znaki manjše napolnjenosti.
4.
Merilci tlaka in naprave za spremljanje teže se preverijo
vsakih 12 mesecev, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje.

Člen 3

Člen 5

Preverjanje evidence sistema

Odprava uhajanja

1.
Osebje s spričevalom pred preverjanjem uhajanja preveri
evidenco sistema.

1.
Upravljavec zagotovi, da popravilo ali zamenjavo odpravi
osebje, ki je za to usposobljeno in ima spričevalo.

2.
Pri tem je pozorno zlasti na podatke o morebitnih ponavljajočih se težavah ali težavnih delih.

2.
Upravljavec zagotovi, da se pred ponovno napolnitvijo
opravi test uhajanja.

Člen 4

Člen 6

Vizualna in ročna preverjanja

Preverjanje uhajanja

1.
Osebje s spričevalom opravi vizualno preverjanje upravljal,
rezervoarjev, sestavnih delov in povezav pod tlakom, da ugotovi
škodo in znake uhajanja.

Osebje s spričevalom je ob preverjanju uhajanja iz drugega
pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 842/2006 pozorno na
dele, kjer je bilo uhajanje ugotovljeno in odpravljeno, ter na dele
ob njih, kadar je med popravilom prišlo do obremenitve.

2.
Osebje s spričevalom preveri vsak sum, da iz protipožarnega sistema uhajajo fluorirani toplogredni plini.
3.
Za sum uhajanja mora biti prisoten en ali več naslednjih
znakov:
(a) nepremični sistem za zaznavanje uhajanja kaže uhajanje;

Člen 7
Zahteve za nanovo nameščene sisteme
Pri nanovo nameščenih sistemih se preveri, ali dobro tesnijo,
takoj po začetku njihove uporabe.
Člen 8

(b) rezervoar kaže padec tlaka, prilagojenega na temperaturo, ki
znaša več kot 10 %;

Začetek veljavnosti

(c) rezervoar kaže zmanjšanje sredstva za gašenje za več kot
5 %;

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Stavros DIMAS

Član Komisije
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1498/2007
z dne 18. decembra 2007
o posebnih podrobnih pravilih za izdajanje uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in
kakava s kumulacijo porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

tera pravila, da se upoštevajo posebnosti trgovine, ki je
predmet Uredbe (ES) št. 192/2002. Zaradi jasnosti in
racionalnosti je treba Uredbo (ES) št. 192/2002 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra
2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (1) ter zlasti
petega pododstavka člena 6(4) Priloge III k Sklepu,

(5)

Uporabljati je treba tudi Uredbo Komisije (ES) št.
1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih
podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in
izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za
kmetijske proizvode (4), ob upoštevanju posebnih določb
v tej uredbi.

(6)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje, preprečili špekulacije in omogočili učinkovit nadzor, je treba določiti
podrobna pravila za vlaganje zahtevkov za dovoljenja
in dokumente, ki jih morajo predložiti zainteresirane
strani. Treba je uporabiti načela iz Uredbe (ES) št.
1301/2006.

(7)

Treba je določiti posebnosti v zvezi z obrazcem zahtevka
za uvozno dovoljenje zadevnih proizvodov in da bi zagotovili strogo upravljanje tega uvoza, je treba določiti, da
so pravice iz teh dovoljenj neprenosljive.

(8)

Treba je tudi določiti pravila glede rokov predložitve
zahtevkov za dovoljenja in izdajo dovoljenj pristojnih
organov držav članic –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom 2001/822/ES se kumulacija porekla
iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO dovoli za v navedenem
sklepu določene količine proizvodov, ki spadajo v
poglavje 17 KN ter pod oznaki KN 1806 10 30 in
1806 10 90.

(2)

Za navedene proizvode so bila z Uredbo Komisije (ES) št.
192/2002 z dne 31. januarja 2002 o določitvi
podrobnih pravil za izdajanje uvoznih dovoljenj za
sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo
porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO (2) določena
posebna podrobna pravila za izdajanje uvoznih dovoljenj,
da se omogoči potreben nadzor uvoza količin iz Sklepa
2001/822/ES.

(3)

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta
2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih
tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s
sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja za uvozna
dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se
začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006
določa zlasti podrobna pravila glede zahtevkov za
uvozna dovoljenja, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj.
Ta uredba omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji
dan obdobja tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št.
1301/2006 je treba uporabljati brez poseganja v dodatne
pogoje v tej uredbi.

Zato je treba pravila iz navedene uredbe uporabiti tudi za
Uredbo (ES) št. 192/2002. Treba pa je prilagoditi neka-

(1) UL L 314, 30.11.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/249/ES (UL L 109, 26.4.2007, str. 33).
(2) UL L 31, 1.2.2002, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).
(3) UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006 se
uporabljata za uvoz po carinski stopnji nič za proizvode iz
poglavja 17 KN ter pod oznakama KN 1806 10 30 in
1806 10 90 s poreklom iz ČDO v primeru kumulacije s sladkorjem s poreklom iz držav AKP in/ali ES, razen če določbe v
tej uredbi ne določajo drugače.

2.
Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, imajo
zaporedno številko 09.4652.
(4) UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).
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Člen 2

Člen 5

V tej uredbi veljajo pojem „proizvodi s poreklom“ in ustrezne
upravne metode, kakor jih določa Priloga III k Sklepu
2001/822/ES.

Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice iz
uvoznih dovoljenj niso prenosljive.
Člen 6

Člen 3
1.
Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja se nanaša na
količino najmanj 25 ton.
2.
K zahtevkom za uvozna dovoljenja se priložijo naslednji
dokumenti:
(a) izvozno dovoljenje, ki ga izdajo organi ČDO v skladu z
vzorčnim obrazcem iz Priloge I, ki ga izdajo organi,
pristojni za izdajo potrdil EUR 1;
(b) dokazilo, da je zadevni vlagatelj položil varščino v višini 12
EUR na 100 kilogramov.

1.
Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006
se zahtevki za dovoljenja vložijo vsako leto v prvih sedmih
dneh januarja, aprila, julija in oktobra.
Vlagatelj lahko vloži samo en zahtevek za dovoljenje na mesec
vložitve zahtevka. Če vlagatelj v določenem mesecu vloži več
kot en zahtevek, se vsi zahtevki, ki so bili v zadevnem mesecu
vloženi, zavrnejo, varščino, položeno ob vložitvi zahtevkov, pa
zadrži zadevna država članica.
2.
Uradna obvestila o zahtevkih za dovoljenja se pošljejo
najpozneje 12. dne v mesecu vložitve zahtevka in se razdelijo
po osemštevilčni oznaki KN in po državi porekla ČDO.
3.
Države članice izdajo uvozna dovoljenja od 25. in najpozneje do 30. dne v mesecu vložitve zahtevka.

Člen 4
V zahtevku za uvozno dovoljenje in uvoznem dovoljenju so
naslednje navedbe:

Člen 7
Uvozna dovoljenja so veljavna od dneva njihove dejanske izdaje
v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

(a) v rubriki 7 država porekla ČDO in navedba „da“ se označi s
križcem;

Člen 8
Uredba (ES) št. 192/2002 se razveljavi.

(b) v rubriki 8 država porekla ČDO in navedba „da“ se označi s
križcem;
(c) v rubriki 20 dovoljenja ena od navedb iz Priloge II.

Člen 9
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije
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19.12.2007

19.12.2007

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA II
Navedbe iz člena 4(c):
— v bolgarščini:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата
09.4652,

— v španščini:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden
09.4652,

— v češčini:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

— v danščini:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

— v nemščini:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

— v estonščini:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

— v grščini:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

— v angleščini:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

— v francoščini:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre
09.4652,

— v italijanščini:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine
09.4652,

— v latvijščini:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

— v litovščini:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

— v madžarščini:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

— v malteščini:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru
tas-serje 09.4652,

— v nizozemščini:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

— v poljščini:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny
09.4652,

— v portugalščini:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem
09.4652,

— v romunščini:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

— v slovaščini:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

— v slovenščini:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

— v finščini:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

— v švedščini:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1499/2007
z dne 18. decembra 2007
o objavi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, ki jo je vzpostavila Uredba
(EGS) št. 3846/87, za leto 2008
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29.
septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) kot tudi
ostalih uredb o skupni ureditvi trgov za kmetijske proizvode,

(2)

Upoštevati je treba spremembe kombinirane nomenklature, ki se uporablja od leta 2008, za mleko, pripravke iz
mesa in sladkor, uvedene z Uredbo Komisije (ES) št.
1214/2007 (3), zato je treba nomenklaturo nadomestil
prilagoditi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3846/87 z dne 17.
decembra 1987 o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila (2) in zlasti četrtega odstavka
člena 3 Uredbe,

Uredba (EGS) št. 3846/87 se spremeni:

ob upoštevanju naslednjega:

2. Priloga II se nadomesti z besedilom Priloge II k tej uredbi.

(1)

Kot izhaja iz določb uredb o izvoznih režimih za
kmetijske proizvode, je treba objaviti celotno nomenklaturo nadomestil, veljavno od 1. januarja 2008.

1. Priloga I se nadomesti z besedilom Priloge I k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007,
str. 6).
(2) UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2007 (UL L 125, 15.5.2007, str. 7).

(3) UL L 286, 31.10.2007, str. 1.
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PRILOGA I
„PRILOGA 1
NOMENKLATURA KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA IZVOZNA NADOMESTILA
1. Žita in pšenična ali ržena moka, drobljenci ali zdrob
Oznaka KN

Poimenovanje

1001

Pšenica in soržica:

1001 10 00

–

ex 1001 90

Oznaka proizvoda

Trda pšenica:

––

semenska

1001 10 00 9200

––

druga

1001 10 00 9400

–

Drugo:

––

druga pira, navadna pšenica in soržica:

1001 90 91

–––

navadna pšenica in soržica, semenska

1001 90 91 9000

1001 90 99

–––

drugo

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rž

1003 00

Ječmen:

1003 00 10

–

semenski

1003 00 10 9000

1003 00 90

–

drug

1003 00 90 9000

1004 00 00

Oves:

1005
ex 1005 10

1002 00 00 9000

–

semenski

1004 00 00 9200

–

drug

1004 00 00 9400

Koruza:
–

semenska:

1005 10 90

––

1005 90 00

–

1007 00

Sirek v zrnu:

1007 00 90

–

ex 1008

druga

Druga

Drugo

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita:

1008 20 00

–

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice:
–

Proso

1008 20 00 9000

Pšenična moka:

1101 00 11

––

iz trde pšenice

1101 00 15

––

iz navadne pšenice in pire:

1101 00 11 9000

–––

z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

–––

z vsebnostjo pepela od 601 do 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

–––

z vsebnostjo pepela od 901 do 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

–––

z vsebnostjo pepela od 1 101 do 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

–––
–––

1101 00 90

1005 10 90 9000

–

z vsebnostjo pepela od 1 651 do 1 900 mg/100 g
z vsebnostjo pepela več kot 1 900 mg/100 g

Moka iz soržice

1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
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Oznaka KN

ex 1102
1102 10 00

ex 1103

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

Žitne moke, razen pšenične ali moke iz soržice:
–

Ržena moka:

––

z vsebnostjo pepela od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

––

z vsebnostjo pepela od 1 400 do 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

––

z vsebnostjo pepela več kot 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:
–

Drobljenec in zdrob:
pšenična

1103 11

––

1103 11 10

–––

iz trde pšenice:

––––

z vsebnostjo pepela od 0 do 1 300 mg/100 g:

–––––

zdrob, pri katerem del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 0,160 mm, ne presega 10 mas. %

1103 11 10 9200

–––––

drug

1103 11 10 9400

––––

1103 11 90

19.12.2007

–––

z vsebnostjo pepela več kot 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

iz navadne pšenice in pire:

––––

z vsebnostjo pepela od 0 do 600 mg/100 g:

1103 11 90 9200

––––

z vsebnostjo pepela več kot 600 mg/100 g:

1103 11 90 9800

SL
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2. Riž in lomljen riž
Oznaka KN

Poimenovanje

1006

Riž:

1006 20

–

Oznaka

Oluščen nebrušen (rjav) riž:

––

predkuhan:

1006 20 11

–––

okroglozrnat

1006 20 11 9000

1006 20 13

–––

srednjezrnat

1006 20 13 9000

–––

dolgozrnat:

1006 20 15

––––

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 17 9000

––

drug:

1006 20 92

–––

okroglozrnat

1006 20 92 9000

1006 20 94

–––

srednjezrnat

1006 20 94 9000

–––

dolgozrnat:

1006 20 96

––––

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20 98 9000

1006 30

–

Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran:

––

manj brušen riž:

–––

predkuhan:

1006 30 21

––––

okroglozrnat

1006 30 21 9000

1006 30 23

––––

srednjezrnat

1006 30 23 9000

––––

dolgozrnat:

1006 30 25

–––––

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

–––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 27 9000

–––

drug:

1006 30 42

––––

okroglozrnat

1006 30 42 9000

1006 30 44

––––

srednjezrnat

1006 30 44 9000

––––

dolgozrnat:

1006 30 46

–––––

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

–––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30 48 9000

––

dobro brušen riž:

–––

1006 30 61

1006 30 63

predkuhan:

––––

okroglozrnat:

–––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 61 9100

–––––

drug

1006 30 61 9900

––––

srednjezrnat:

–––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 63 9100

–––––

drug

1006 30 63 9900

––––

dolgozrnat:

SL
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Oznaka KN

1006 30 65

1006 30 67

Poimenovanje
–––––

1006 30 94

1006 30 98

1006 40 00

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 65 9100

––––––

drug

1006 30 65 9900

–––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

––––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 67 9100

––––––

drug

1006 30 67 9900

drug:

––––

okroglozrnat:

–––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 92 9100

–––––

drug

1006 30 92 9900

––––

srednjezrnat:

–––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 94 9100

–––––

drug

1006 30 94 9900

––––

1006 30 96

Oznaka

––––––

–––

1006 30 92

19.12.2007

dolgozrnat:

–––––

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3:

––––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 96 9100

––––––

drug

1006 30 96 9900

–––––

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več:

––––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

1006 30 98 9100

––––––

drug

1006 30 98 9900

Lomljen riž

1006 40 00 9000

–
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3. Proizvodi iz žit
Oznaka KN

Poimenovanje

ex 1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice:

ex 1102 20

–

ex 1102 20 10

––

ex 1102 20 90

Koruzna moka:
z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

–––

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,3 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno
0,8 mas. % (2)

1102 20 10 9200

–––

z vsebnostjo maščobe več kot 1,3 mas. %, vendar manj kot 1,5 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken
v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

1102 20 10 9400

––

druga:

–––

ex 1102 90
1102 90 10

ex 1102 90 30

–

––

ječmenova moka:
z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,9 mas. %

1102 90 10 9100

–––

druga

1102 90 10 9900

––

ovsena moka:
z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 1,8 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 mas. % in pri kateri je peroksidaza dejansko
inaktivirana

Drobljenec in zdrob:
koruzna:

––

ex 1103 13 10

–––

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

––––

z vsebnostjo maščob do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do vključno
0,6 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, ne presega 30 % in
del, ki gre skozi sito z odprtino 150 mikrometrov, ne presega 5 % (3)

1103 13 10 9100

––––

z vsebnostjo maščob več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % , in z vsebnostjo surovih vlaken
v suhi snovi do vključno 0,8 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315
mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne
presega 5 % (3)

1103 13 10 9300

––––

z vsebnostjo maščob več kot 1,3 mas. %, vendar ne več kot 1,5 mas. %, in vsebnostjo surovih vlaken
v suhi snovi do vključno 1,0 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315
mikrometrov, ne presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, ne
presega 5 % (3)

1103 13 10 9500

–––

druga:

––––

1103 19 10

1102 90 30 9100

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

ex 1103 13

ex 1103 19

1102 20 90 9200

–––

–

ex 1103 13 90

z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. %, in z vsebnostjo surovih vlaken
v suhi snovi do vključno 1 mas. % (2)

Druga:

–––

ex 1103

Oznaka proizvoda

––

z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %, vendar manj kot 1,7 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v
suhi snovi do vključno 1 mas. %, pri katerih del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 315 mikrometrov, presega 30 % in del, ki gre skozi sito z velikostjo okenca 150 mikrometrov, presega 5 % (3)

1103 13 90 9100

iz drugih žit:

–––

ržena

1103 19 10 9000

SL

L 333/16

Uradni list Evropske unije

Oznaka KN

ex 1103 19 30

Poimenovanje
–––

–––

–

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,9 mas. %

1103 19 30 9100

ovsena:

––––

ex 1103 20

Oznaka proizvoda

ječmenova:

––––

ex 1103 19 40

19.12.2007

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1
mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1103 19 40 9100

Peleti:

1103 20 20

––

ječmenovi

1103 20 20 9000

1103 20 60

––

pšenični

1103 20 60 9000

ex 1104

Žitna zrna, drugače obdelana (na primer: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali
drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:
–

Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

ex 1104 12

––

ex 1104 12 90

–––

ex 1104 19

ovsena:
v obliki kosmičev:

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1
mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 12 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9100

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi več kot 0,1
mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 1,5 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana

1104 12 90 9300

––

iz drugih žit:

1104 19 10

–––

pšenična

ex 1104 19 50

–––

koruzna:

––––

v obliki kosmičev:

–––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi
do vključno 0,7 mas. % (3)

1104 19 50 9110

–––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in vsebnostjo
surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % (3)

1104 19 50 9130

–––

ex 1104 19 69

ječmenova:

––––

v obliki kosmičev

–––––

–

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. % in vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,9 mas. %

1104 19 69 9100

Drugače obdelana zrna (npr. oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):

ex 1104 22

––

ex 1104 22 20

–––

ovsena:
oluščena:

––––

ex 1104 22 30

1104 19 10 9000

–––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnost pepela v suhi snovi do vključno
0,5 mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v
skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

oluščena in rezana ali drobljena:

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 2,3 mas. %, vsebnostjo plev v suhi snovi do vključno 0,1
mas. %, vsebnostjo vlage do vključno 11 % in pri katerih je peroksidaza dejansko inaktivirana v skladu
z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 22 30 9100
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Oznaka KN

Poimenovanje

ex 1104 23

––

ex 1104 23 10

–––

1104 29

oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 0,9 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,6 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1) (3)

1104 23 10 9100

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi več kot 0,9 mas. %, vendar manj kot 1,3 mas. % in z vsebnostjo
surovih vlaken v suhi snovi do vključno 0,8 mas. % v skladu z opredelitvijo iz priloge k Uredbi (EGS)
št. 821/68 (1) (3)

1104 23 10 9300

––

iz drugih žit:
ječmenova:

––––

oluščena:

–––––

ex 1104 29 03

––––

––––

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

z vsebnostjo pepela v suhi snovi do vključno 1 mas. %, vsebnostjo surovih vlaken v suhi snovi do
vključno 0,9 mas. % v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

––––––
–––––

pri katerih je prva kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

z vsebnostjo pepela do vključno 1 mas. % (brez smukca):

––––––

pri katerih je druga kategorija skladna z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

drugo:

––––

ex 1104 29 11

1104 29 03 9100

perlirana:

–––––

–––

1104 29 01 9100

oluščena in rezana ali drobljena:

–––––

ex 1104 29 05

Oznaka proizvoda

koruzna:

–––

ex 1104 29 01

L 333/17

oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali nedrobljena:

–––––
––––

pšenična, nerezana ali drobljena v skladu z opredelitvijo iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

obdelana le z drobljenjem:

1104 29 51

–––––

pšenična

1104 29 51 9000

1104 29 55

–––––

ržena

1104 29 55 9000

1104 30

–

1104 30 10

––

pšenični

1104 30 10 9000

1104 30 90

––

iz drugih žit

1104 30 90 9000

1107

Slad, pražen ali nepražen:

1107 10

–

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

Nepražen:

––

pšenični:

1107 10 11

–––

v obliki moke

1107 10 11 9000

1107 10 19

–––

drug:

1107 10 19 9000

––

drug:
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Oznaka KN

Poimenovanje

19.12.2007

Oznaka proizvoda

1107 10 91

–––

v obliki moke

1107 10 91 9000

1107 10 99

–––

drug

1107 10 99 9000

1107 20 00

–

Pražen

1107 20 00 9000

ex 1108

Škrob; inulin:
–

ex 1108 11 00

ex 1108 12 00

ex 1108 13 00

Škrob (4):

––

pšenični škrob:

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 11 00 9200

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 11 00 9300

––

koruzni škrob:

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 12 00 9200

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 97 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 12 00 9300

––

krompirjev škrob:

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 80 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 13 00 9200

–––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 77 %, vendar manj kot 80 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 13 00 9300

drug škrob:

ex 1108 19

––

ex 1108 19 10

–––

ex 1109 00 00

rižev škrob:

––––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 87 % in čistočo suhe snovi najmanj 97 %

1108 19 10 9200

––––

z vsebnostjo suhe snovi najmanj 84 %, vendar manj kot 87 %, in čistočo suhe snovi najmanj 97 % (5)

1108 19 10 9300

Pšenični gluten, osušen ali neosušen:
–

Osušen pšenični gluten, z vsebnostjo beljakovin v suhi snovi več kot 82 mas. % (N × 6,25)

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel:

ex 1702 30

–

1109 00 00 9100

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. %
fruktoze:

––

drugo:

1702 30 50

–––

v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 50 9000

1702 30 90

–––

drugo (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

1702 40 90

–

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze,
razen invertnega sladkorja:

––

drugo (6)

1702 40 90 9000
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Oznaka KN

ex 1702 90
1702 90 50

Poimenovanje
–

L 333/19

Oznaka proizvoda

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem
stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

––

maltodekstrin in maltodekstrinski sirup:

–––
–––
––

maltodekstrin, v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriran ali neaglomeriran
drugo

(6)

1702 90 50 9100
1702 90 50 9900

karamel:

–––

drugo:

1702 90 75

––––

v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 75 9000

1702 90 79

––––

drugo

1702 90 79 9000

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

ex 2106 90

–

Drugo:

––

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

–––

2106 90 55

drugo:

––––

glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi (6)

2106 90 55 9000

(1) UL L 149, 29.6.1968, str. 46.
(2) Za določanje vsebnosti maščob se uporablja analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi Komisije 84/4/EGS (UL L 15, 18.1.1984, str. 28).
(3) Za določanje vsebnosti maščob se uporablja naslednji postopek:
— vzorec se zdrobi, tako da več kot 90 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 500 mikrometrov in 100 % snovi lahko gre skozi sito z velikostjo okenca 1 000
mikrometrov,
— nato se uporabi analitični postopek iz Priloge I (metoda A) k Direktivi 84/4/EGS.
(4) Pri škrobu se vsebnost suhe snovi določa s postopkom iz Priloge II k Uredbi Komisije (EGS) št. 1908/84 (UL L 178, 5.7.1984, str. 22). Čistoča škroba se določa z
modificirano Ewersovo polarimetrijsko metodo iz Priloge I k tretji Direktivi Komisije 72/199/EGS (UL L 123, 29.5.1972, str. 6).
(5) Izvozno nadomestilo za škrob se prilagodi po naslednji formuli:
1. Krompirjev škrob: dejanski % suhe snovi/80 × izvozno nadomestilo.
2. Vse druge vrste škroba: dejanski % suhe snovi/87 × izvozno nadomestilo.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj zahtevka navede vsebnost suhe snovi proizvoda na izjavi, ki je predvidena v ta namen.
(6) Izvozno nadomestilo se plača za proizvode z vsebnostjo suhe snovi najmanj 78 %. Izvozno nadomestilo za proizvode z vsebnostjo suhe snovi manj kot 78 % se prilagodi
po naslednji formuli:
dejanska suha snov/78 × izvozno nadomestilo.
Vsebnost suhe snovi se določa s postopkom 2 iz Priloge II k Direktivi Komisije št. 79/796/EGS (UL L 239, 22.9.1979, str. 24) ali s katerim koli drugim ustreznim
analitičnim postopkom, ki zagotavlja vsaj takšne rezultate.
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4. Krmne mešanice na osnovi žit
Oznaka KN

2309
ex 2309 10

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali (1):
–

Hrana za pse in mačke, pripravljena za prodajo na drobno:

––

ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

–––

ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

––––

ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (2) (3):

2309 10 11

–––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 11 9000

2309 10 13

–––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 13 9000

––––

ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba (2):

2309 10 31

–––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 31 9000

2309 10 33

–––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 33 9000

––––

ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (2):

2309 10 51

–––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 10 51 9000

2309 10 53

–––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 10 53 9000

ex 2309 90

–

Drugo:

––

drugo, vključno premiksi:

–––

ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ki sodijo v podštevilke 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

––––

ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

–––––

ki ne vsebuje škroba ali vsebuje manj kot 10 mas. % škroba (2) (3):

2309 90 31

––––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 31 9000

2309 90 33

––––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 33 9000

–––––

ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba

(2):

2309 90 41

––––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 41 9000

2309 90 43

––––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 43 9000

–––––

ki vsebuje več kot 30 mas. % škroba (2):

2309 90 51

––––––

ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki vsebuje manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 51 9000

2309 90 53

––––––

ki vsebuje najmanj 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 53 9000

(1) Zajema jih Uredba Komisije (ES) št. 1517/95 (UL L 147, 30.6.1995, str. 51).
(2) Za namene nadomestil se upošteva samo škrob iz žitnih proizvodov. Žitni proizvodi so proizvodi iz tarifnih podštevilk 0709 90 60 in 0712 90 19, poglavja 10 in
tarifnih številk 1101, 1102, 1103 in 1104 (nepredelani in nerekonstruirani) razen tarifne podštevilke 1104 30 in vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk
1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane nomenklature. Šteje se, da je vsebnost žit v proizvodih iz tarifnih podštevilk 1904 10 10 in 1904 10 90 kombinirane
nomenklature enaka masi tega končnega proizvoda. Nadomestilo za žita se ne izplača, če z analizo ni mogoče natančno ugotoviti izvora škroba.
(3) Nadomestilo se plača samo za proizvode, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba.
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5. Goveje in telečje meso
Oznaka KN

Poimenovanje

ex 0102

Živo govedo:

ex 0102 10

–

ex 0102 10 10

––

Čistih pasem, plemenske:
telice (samice goveda, ki še niso telile):

–––

ex 0102 10 30

do starosti 30 mesecev

0102 10 10 9140

––––

drugo

0102 10 10 9150

––

krave:

do starosti 30 mesecev

0102 10 30 9140

––––

drugo

0102 10 30 9150

––

–

drugo:
mase nad 300 kg

0102 10 90 9120

Drugo:

––

domačih pasem:

–––

ex 0102 90 41

mase nad 250 kg:

––––

–––

ex 0102 90

mase nad 250 kg:

––––

–––

ex 0102 10 90

Oznaka proizvoda

mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

––––

za zakol:

–––––
–––

mase nad 220 kg

0102 90 41 9100

mase nad 300 kg:

––––

telice (samice goveda, ki še niso telile):

0102 90 51

–––––

za zakol

0102 90 51 9000

0102 90 59

–––––

druge

0102 90 59 9000

––––

krave:

0102 90 61

–––––

za zakol

0102 90 61 9000

0102 90 69

–––––

druge

0102 90 69 9000

––––

druge:

0102 90 71

–––––

za zakol

0102 90 71 9000

0102 90 79

–––––

drugo

0102 90 79 9000

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

0201 10 00

–

Trupi in polovice:

––

sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri:

–––

od odraslega moškega goveda (1)

0201 10 00 9110

–––

drugo

0201 10 00 9120

––

drugo:

–––

od odraslega moškega goveda (1)

0201 10 00 9130

–––

drugo

0201 10 00 9140
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Oznaka KN

Poimenovanje

0201 20

–

0201 20 20

––

0201 20 30

0201 20 50

‚kompenzirane‘ četrti:

–––

od odraslega moškega goveda (1)

0201 20 20 9110

–––

drugo

0201 20 20 9120

––

nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

–––

od odraslega moškega goveda (1)

0201 20 30 9110

–––

druge

0201 20 30 9120

––

nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

od odraslega moškega goveda (1)

0201 20 50 9110

––––

druge

0201 20 50 9120

od odraslega moškega goveda (1)

0201 20 50 9130

––––

druge

0201 20 50 9140

––

–

drugo:

ex 0202 20

z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

0201 20 90 9700

Brez kosti:

––

kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe Komisije (EGS)
št. 2973/79 (3) ali v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 2051/96 (4)

0201 30 00 9050

––

kosi brez kosti, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez
maščobe) 78 % ali več (6)

0201 30 00 9060

––

drugo, vsak kos pakiran posamično, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 55 %
ali več (6):

–––

iz zadnjih četrti odraslega moškega goveda z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber, raven rez ali
rez ‚Pistola‘ (2)

0201 30 00 9100

–––

iz nerazkosanih ali razkosanih sprednjih četrti odraslega moškega goveda, raven rez ali rez ‚Pistola‘ (2)

0201 30 00 9120

––

0202 10 00

z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber:

––––

–––

ex 0202

z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber:

––––

–––

0201 30 00

Oznaka proizvoda

Drugi kosi s kostmi:

–––

ex 0201 20 90

19.12.2007

drugo

0201 30 00 9140

Goveje meso, zamrznjeno:
–

Trupi in polovice:

––

sprednji del trupa ali polovice trupa z vsemi kostmi, kitami, vratom in plečetom z več kot 10 rebri

0202 10 00 9100

––

drugo

0202 10 00 9900

–

Drugi kosi s kostmi:

0202 20 10

––

‚kompenzirane‘ četrti

0202 20 10 9000

0202 20 30

––

nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

0202 20 30 9000
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Oznaka KN

0202 20 50

ex 0202 20 90

Poimenovanje
––

–––

z največ osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9100

–––

z več kot osmimi rebri ali osmimi pari reber

0202 20 50 9900

––

drugo:
z maso kosti, ki ne presega ene tretjine mase celotnega kosa

–

0202 30 90

––

drugo:

–––

kosi brez kosti, izvoženi v Združene države Amerike pod pogoji iz Uredbe (EGS) št. 2973/79 (3) (3) ali
v Kanado pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 2051/96 (4)

0202 30 90 9100

–––

drugo, vključno z mletim mesom, s povprečno vsebnostjo pustega govejega mesa (brez maščobe) 78 %
ali več (6)

0202 30 90 9200

–––

drugo

0202 30 90 9900

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

0206 10

–

Od goved, sveži ali ohlajeni:

––

drugi:

–––
–

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

––

drugi:
drugi:

––––

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

ex 0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali
klavničnih odpadkov:

ex 0210 20

–

ex 0210 20 90

––

0206 29 91 9000

Meso, goveje:
Brez kosti:

–––

nasoljeno in sušeno

ex 1602

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:

ex 1602 50

–

0210 20 90 9100

Goved:

––

ex 1602 50 31

0206 10 95 9000

Od goved, zamrznjeni:

–––

0206 29 91

0202 20 90 9100

Brez kosti:

0202 30

0206 29

Oznaka proizvoda

nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

–––

0206 10 95

L 333/23

drugo:

–––

‚Corned beef‘ v nepredušni embalaži, ki ne vsebuje drugega mesa kot govejega:

––––

z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (7) in vsebnostjo naslednjih masnih
odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

–––––

90 mas. % ali več:

––––––
–––––

proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (5)

1602 50 31 9125

80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

––––––

proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (5)

1602 50 31 9325

L 333/24
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Oznaka KN

ex 1602 50 95

Poimenovanje
–––

19.12.2007

Oznaka proizvoda

drugo; v nepredušni embalaži:

––––

ki ne vsebujejo drugega mesa kot govejega:

–––––

z razmerjem med kolagenom in beljakovinami več kot 0,35 (7) in vsebnostjo naslednjih masnih
odstotkov govejega mesa (brez klavničnih odpadkov ali maščob):

––––––

90 mas. % ali več:

–––––––
––––––

proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (5)

1602 50 95 9125

80 % ali več, vendar manj kot 90 %:

–––––––

proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 1731/2006 (5)

1602 50 95 9325

Opomba: Člen 33 Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 (UL L 160, 26.6.1999, str. 21) določa, da se izvozna nadomestila ne odobrijo za proizvode, ki se uvozijo iz tretjih držav
in ponovno izvozijo v tretje države.
(1) Za razvrstitev pod to tarifno podštevilko je treba predložiti potrdilo iz Priloge I k Uredbi Komisije (EGS) št. 32/82 (UL L 4, 8.1.1982, str. 11), kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).
(2) Nadomestilo se odobri pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz Uredbe Komisije (EGS) št. 1964/82 (UL L 212, 21.7.1982, str. 48), kakor je bila nazadnje spremenjena z
Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).
(3) UL L 336, 29.12.1979, str. 44.
(4) UL L 274, 26.10.1996, str. 18.
(5) UL L 325, 24.11.2006, str. 12.
(6) Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določa s postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (UL L 210, 1.8.1986, str. 39). Izraz ‚povprečna
vsebnost‘ se nanaša na velikost vzorca, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 765/2002 (UL L 117, 4.5.2002, str. 6). Vzorec se vzame od tistega dela pošiljke,
ki predstavlja najvišje tveganje.
(7) Določanje vsebnosti kolagena:
Šteje se, da vsebnost kolagena pomeni vsebnost hidroksiprolina, pomnoženo s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina je treba določati z metodo ISO 3496-1978.
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6. Prašičje meso
Oznaka KN

ex 0103

Poimenovanje

Živi prašiči:
–

ex 0103 91
0103 91 10
ex 0103 92

Drugi:

––

mase pod 50 kg:

–––
––

ex 0203

0203 11 10
ex 0203 12

drugi

Sveže ali ohlajeno:

––

trupi in polovice::

–––
––

domačih prašičev (12)

domačih prašičev:

––––

noge in njihovi kosi:

––––

––

––––

––––

––––

––––

0203 21 10
ex 0203 22

0203 19 11 9100

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0203 19 13 9100

prsa s potrebušino in njihovi kosi:
s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0203 19 15 9100

drugo:

–––––

brez kosti:

––––––

noge, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (1) (11) (13) (14) (15)

0203 19 55 9110

––––––

potrebušina in njeni kosi, s skupno vsebnostjo hrustanca manj kot 15 mas. % (1) (11)

0203 19 55 9310

–

ex 0203 21

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

–––––

ex 0203 19 55

0203 12 19 9100

prednji deli in njihovi kosi (14):

–––––

ex 0203 19 15

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

domačih prašičev:

–––––

ex 0203 19 13

0203 12 11 9100

drugo:

–––

ex 0203 19 11

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

plečeta in njihovi kosi (13):

–––––

ex 0203 19

0203 11 10 9000

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

–––––

ex 0203 12 19

0103 92 19 9000

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

–––

ex 0203 12 11

0103 91 10 9000

domačih pasem:

––––

–

ex 0203 11

domačih pasem

mase 50 kg ali več:

–––

0103 92 19

Oznaka proizvoda

Zamrznjeno:

––

trupi in polovice:

–––
––

domačih prašičev (12)

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

–––

domačih prašičev:

0203 21 10 9000
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Oznaka KN

ex 0203 22 11

Poimenovanje
––––

––––

––

––––

––––

––––

––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

hrbet in njegovi kosi, s kostmi:

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

brez kosti:

––

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
domačih prašičev:
nasoljena ali v slanici:

–––––

šunke in njihovi kosi:

––––––
––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

–––––

šunke in njihovi kosi:
‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (2):

–––––––
––––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

0210 11 31 9910

domačih prašičev:

––––

nasoljena ali v slanici:

–––––

ex 0210 12 19

0210 11 31 9110

prsa s potrebušino in njihovi kosi:

–––

ex 0210 12 11

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

drugo:

–––––––
––

0210 11 11 9100

sušena ali dimljena

––––––

ex 0210 12

0203 29 55 9110

Meso, prašičje:

––––

ex 0210 11 31

noge, prednji deli, plečeta in njihovi kosi (1) (13) (14) (15) (16)

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali
klavničnih odpadkov:

–––

ex 0210 11 11

0203 29 15 9100

drugo:

–––––

–

ex 0210 11

0203 29 13 9100

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

––––––

ex 0210

0203 29 11 9100

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

–––––

ex 0203 29 55

0203 22 19 9100

prednji deli in njihovi kosi (14):

–––––

ex 0203 29 15

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

domačih prašičev:

–––––

ex 0203 29 13

0203 22 11 9100

drugo:

–––

ex 0203 29 11

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

plečeta in njihovi kosi (13):

–––––

ex 0203 29

Oznaka proizvoda

šunke in njihovi kosi:

–––––

ex 0203 22 19

19.12.2007

––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 11 9100

sušene ali dimljene:

–––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 12 19 9100
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Oznaka KN

ex 0210 19

Poimenovanje
––

domačih prašičev:

––––

nasoljeno ali v slanici:

–––––

ledja in njihovi kosi:

––––––

ex 0210 19 50

–––––

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 25 mas. %

brez kosti:

–––––––

šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (1)

–––––––

potrebušina in njeni kosi, z odstranjeno kožo (1):

––––––––
––––

1601 00 99

ex 1602

0210 19 50 9310

drugo:

––––––

brez kosti:

–––––––

‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (2)

0210 19 81 9100

–––––––

šunke, prednji deli, plečeta ali ledja in njihovi kosi (1)

0210 19 81 9300

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi
teh proizvodov:
–

1601 00 91

s skupno vsebnostjo kosti in hrustanca manj kot 15 mas. %

0210 19 50 9100

sušene ali dimljene:

–––––

ex 1601 00

0210 19 40 9100

drugo:

––––––

ex 0210 19 81

Oznaka proizvoda

drugo:

–––

ex 0210 19 40

L 333/27

Drugo (8):

––

klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane (4) (6):

–––

ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 91 9120

–––

druge

1601 00 91 9190

––

drugo (3) (6):

–––

ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov

1601 00 99 9110

–––

drugo

1601 00 99 9190

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi:
–

prašičev:
šunke in njihovi kosi:

ex 1602 41

––

ex 1602 41 10

–––

domačih prašičev (7):

––––

kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (8) (9):

–––––

v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (17)

1602 41 10 9110

–––––

v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

––

ex 1602 42 10

–––

plečeta in njihovi kosi:
domačih prašičev (7):

––––

kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (8) (9):

–––––

v izvirnem pakiranju z neto maso več kot 1 kg (18)

1602 42 10 9110

–––––

v izvirnem pakiranju z neto maso manj kot 1 kg

1602 42 10 9130
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Oznaka KN

ex 1602 49

Poimenovanje
––

Oznaka proizvoda

drugo, vključno mešanice:

–––

domačih prašičev:

––––

ex 1602 49 19

19.12.2007

ki vsebujejo več kot 80 mas. % mesa ali klavničnih odpadkov katere koli vrste, vključno z maščobami
katere koli vrste ali kakršnega koli izvora

–––––

drugo (7) (10):

––––––

kuhane, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa in maščob (8) (9):

–––––––

ki ne vsebujejo perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov:

––––––––

ki vsebujejo proizvode iz prepoznavnih kosov mišičnega mesa, ki jih zaradi njihove velikosti ni
mogoče identificirati kot dele šunke, plečeta, ledij ali vratnika, skupaj z delci vidne maščobe in
majhnimi količinami želatine

1602 49 19 9130

(1) Proizvode in njihove dele je mogoče razvrstiti v to tarifno podštevilko samo, če je iz njihove velikosti in značilnosti enotnega mišičnega tkiva mogoče ugotoviti, da so iz
omenjenih osnovnih delov. Izraz ‚in njihovi deli‘ se nanaša na proizvode z neto maso dela najmanj 100 gramov ali na proizvode, razrezane na enake kose, za katere je
mogoče jasno ugotoviti, da so iz omenjenega osnovnega kosa in ki so pakirani skupaj s skupno neto maso vsaj 100 gramov.
2
( ) Do nadomestila so upravičeni samo tisti proizvodi, za imena katerih pristojni organi države članice proizvajalke izdajo potrdilo.
(3) Nadomestilo za klobase, shranjene v posodah s konzervansom, se odobri na neto maso po odbitku mase te tekočine.
(4) Masa parafinske plasti, določena glede na običajno uporabo v panogi, se šteje kot del neto mase klobase.
(5) Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2333/97 (UL L 323, 26.11.1997, str. 25).
(6) Če se sestavljena živila (vključno s pripravljenimi jedmi), ki vsebujejo klobase, zaradi njihove sestave razvrstijo v tarifno številko 1601, se nadomestilo odobri samo na
neto maso klobas, mesa in klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršnega koli izvora, ki so del teh živil.
(7) Nadomestilo za proizvode, ki vsebujejo kosti, se odobri na neto maso proizvoda po odbitku mase kosti.
(8) Nadomestilo se odobri, če so izpolnjeni pogojih iz Uredbe Komisije (ES) št. 2331/97 (UL L 323, 26.11.1997, str. 19). Pri opravljanju izvoznih carinskih formalnosti
izvoznik predloži pisno izjavo, da ti proizvodi izpolnjujejo navedene pogoje.
(9) Vsebnost mesa in maščobe se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 2004/2002 (UL L 308, 9.11.2002, str. 22).
(10) Vsebnost mesa ali kakršnih koli klavničnih odpadkov, vključno z maščobami kakršne koli vrste ali izvora, se določa z analitičnim postopkom iz Priloge k Uredbi
Komisije (EGS) št. 226/89 (UL L 29, 31.1.1989, str. 11).
(11) Zamrzovanje proizvodov v skladu s prvim odstavkom člena 7(3) in členom 29(4)(g) Uredbe (ES) št. 800/1999 ni dovoljeno.
(12) Trupi ali polovice trupov so lahko predstavljene s spodnjo čeljustjo ali brez nje.
(13) Plečeta so lahko predstavljena s spodnjo čeljustjo ali brez nje.
(14) Prednji deli so lahko predstavljeni s spodnjo čeljustjo ali brez nje.
(15) Nadomestilo se ne odobri za spodnjo čeljust, podbradek (maščobni del spodnje čeljusti) ali spodnjo čeljust s podbradkom, ki je ponujena posebej.
(16) Nadomestilo se ne odobri za vrat brez kosti, ki je ponujen posebej.
(17) Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 41 10 9110, se nadomestilo za
oznako proizvoda 1602 42 10 9110 ali 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102,
17.4.1999, str. 11).
(18) Če na podlagi določb opombe 2 k poglavju 16 KN ni upravičena razvrstitev blaga pod šunke ali dele šunke iz tarifne številke 1602 42 10 9110, se nadomestilo za
oznako proizvoda 1602 49 19 9130 lahko odobri, ne da bi to vplivalo na uporabo člena 51 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999.
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7. Perutninsko meso
Oznaka KN

ex 0105

Poimenovanje

Živa perutnina, in sicer kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:
–

0105 11

Oznaka proizvoda

Mase do vključno 185 g:

––

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus:

–––

kokoši iz matične jate (plemenske)

0105 11 11

––––

nesnice

0105 11 11 9000

0105 11 19

––––

druge

0105 11 19 9000

–––

druge:

0105 11 91

––––

nesnice

0105 11 91 9000

0105 11 99

––––

druge

0105 11 99 9000

0105 12 00

––

purani

––

druga:

ex 0105 19
0105 19 20
ex 0207

–––

Kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus:

ex 0207 12

––

ex 0207 12 10

–––

nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:
oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot ‚70 %
piščanci‘:

––––

s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

––––

druge

–––

s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in golenicama

–––––

drugi

––––

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama in
golenicama

–––––

druge

0207 12 90 9990

kosi in odpadki, zamrznjeni:
kosi:

––––

ex 0207 14 60

0207 12 90 9190

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi,
srci, jetri in želodčki neenakomerne sestave:

–––––

–––

ex 0207 14 20

‚65 % piščanci‘:

–––––

––

0207 12 10 9900

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚65 % piščanci‘ ali
pod drugim nazivom:

––––

ex 0207 14

0105 19 20 9000

Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
–

ex 0207 12 90

gosi

0105 12 00 9000

s kostmi:

–––––

polovice ali četrtine:

––––––

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama
in golenicama

––––––

drugi

–––––

0207 14 20 9900

noge in kosi nog:

––––––

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama
in golenicama

––––––

drugi

0207 14 60 9900
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Oznaka KN

ex 0207 14 70

Poimenovanje
–––––

Oznaka proizvoda

drugo:

––––––

polovice ali četrti brez škofij:

–––––––

kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus s popolnoma okostenelim vrhom prsnice, stegnenicama
in golenicama

–––––––

drugi

––––––

0207 14 70 9190

kosi, ki jih sestavlja cela noga ali del noge in del hrbta, pri čemer masa hrbta ne presega 25 %
celotne mase

–––––––

kokoši in petelinov vrsteGallus domesticus s popolnoma okostenelima stegnenicama

–––––––

drugi

–

19.12.2007

0207 14 70 9290

Od puranov:
nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

0207 25

––

0207 25 10

–––

oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srci, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘

0207 25 10 9000

0207 25 90

–––

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot ‚73 % purani‘ ali
pod drugim nazivom

0207 25 90 9000

ex 0207 27

––

kosi in odpadki, zamrznjeni:

–––

ex 0207 27 10

kosi:

––––

brez kosti:

–––––

homogenizirano meso, vključno mehansko izkoščeno meso

–––––

drugi:

––––––
––––

drugi, razen škofij

0207 27 10 9990

s kostmi:

–––––

noge in kosi nog:

0207 27 60

––––––

krače in kosi krač

0207 27 60 9000

0207 27 70

––––––

drugo

0207 27 70 9000
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8. Jajca
Oznaka KN

ex 0407 00

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:
–

Perutnine:

––

valilna (1):

0407 00 11

–––

puranja ali gosja

0407 00 11 9000

0407 00 19

–––

druga

0407 00 19 9000

0407 00 30

––

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena
ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:
–

druga

Rumenjaki:

ex 0408 11

––

ex 0408 11 80

–––

sušeni:
drugi:

––––

ex 0408 19

––

primerni za človeško prehrano

drugi:

––––

tekoči:

–––––

ex 0408 19 89

––––

primerni za človeško prehrano

0408 19 81 9100

drugi, vključno zamrznjeni:

–––––
–

0408 11 80 9100

drugi:

–––

ex 0408 19 81

0407 00 30 9000

primerni za človeško prehrano

0408 19 89 9100

Drugo:
sušeno:

ex 0408 91

––

ex 0408 91 80

–––

drugo:

––––

ex 0408 99

––

ex 0408 99 80

–––

primerni za človeško prehrano

0408 91 80 9100

drugo:
drugo:

––––

primerni za človeško prehrano

0408 99 80 9100

(1) Velja samo za jajca perutnine, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določijo pristojni organi Evropskih skupnosti, in na katerih je odtisnjena registracijska številka ustanove
proizvajalca in/ali drugi podatki, določeni v členu 5(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2782/75 (UL L 282, 1.11.1975, str. 100).

SL

L 333/32

Uradni list Evropske unije

19.12.2007

9. Mleko in mlečni izdelki
Oznaka KN

Poimenovanje

Oznaka proizvoda

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana niti ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (15):

0401 10

–

0401 10 10

––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 10 10 9000

0401 10 90

––

drugo

0401 10 90 9000

0401 20

–

z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %:

Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %

––

0401 20 11

0401 20 19

do vključno 3 mas. %:

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

––––

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %:

0401 20 11 9100

––––

z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %:

0401 20 11 9500

–––

drugo:

––––

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

0401 20 19 9100

––––

z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

0401 20 19 9500

––

več kot 3 mas. %:

0401 20 91

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401 20 91 9000

0401 20 99

–––

drugo

0401 20 99 9000

0401 30

–

Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %:

––

0401 30 11

do vključno 21 mas. %:

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

––––

0401 30 19

–––––

več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. %

0401 30 11 9400

–––––

več kot 17 mas. %

0401 30 11 9700

–––

drugo:

––––
––

0401 30 31

z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas. %:

0401 30 19 9700

več kot 21 mas. %, vendar manj kot 45 mas. %:

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

––––

0401 30 39

z vsebnostjo maščobe:

z vsebnostjo maščobe:

–––––

do vključno 35 mas. %

0401 30 31 9100

–––––

več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 31 9400

–––––

več kot 39 mas. %

0401 30 31 9700

–––

drugo:

––––

z vsebnostjo maščobe:

–––––

do vključno 35 mas. %

0401 30 39 9100

–––––

več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0401 30 39 9400

–––––

več kot 39 mas. %

0401 30 39 9700

––

več kot 45 mas. %:
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Oznaka KN

0401 30 91

Poimenovanje
–––

ex 0402 10

z vsebnostjo maščobe:

–––––

do vključno 68 mas. %

0401 30 91 9100

–––––

več kot 68 mas. %

0401 30 91 9500

–––

drugo:

––––

0402

Oznaka proizvoda

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

––––

0401 30 99

L 333/33

z vsebnostjo maščobe:

–––––

do vključno 68 mas. %

0401 30 99 9100

–––––

več kot 68 mas. %

0401 30 99 9500

Mleko in smetana, koncentrirana ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila (8):
–

V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (11):

––

brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (13):

0402 10 11

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

–––

drugo

0402 10 19 9000

––

drugo (14):

0402 10 91

–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

–––

drugo

0402 10 99 9000

–

ex 0402 21

V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % (11):

––

brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (13):

–––

0402 21 11

z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

–––––

z vsebnostjo maščobe:

––––––

do vključno 11 mas. %

0402 21 11 9200

––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 21 11 9300

––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 11 9500

––––––

več kot 25 mas. %

0402 21 11 9900

––––

drugo:

0402 21 17

–––––

z vsebnostjo maščobe do vključno 11 mas. %

0402 21 19

–––––

z vsebnostjo maščobe več kot 11 mas. % do vključno 27 mas. %:

0402 21 17 9000

––––––

do vključno 17 mas. %

0402 21 19 9300

––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 21 19 9500

––––––

več kot 25 mas. %

0402 21 19 9900

–––

z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:
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Oznaka KN

0402 21 91

Poimenovanje
––––

do vključno 28 mas. %

0402 21 91 9100

––––––

več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 91 9200

––––––

več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 91 9350

––––––

več kot 45 mas. %

0402 21 91 9500

––––

drugo:
z vsebnostjo maščobe:

––––––

do vključno 28 mas. %

0402 21 99 9100

––––––

več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0402 21 99 9200

––––––

več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. %

0402 21 99 9300

––––––

več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. %

0402 21 99 9400

––––––

več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. %

0402 21 99 9500

––––––

več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. %

0402 21 99 9600

––––––

več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. %

0402 21 99 9700

––––––

več kot 79 mas. %

0402 21 99 9900

––

drugo (14):

–––

z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas. %:

––––

0402 29 15

z vsebnostjo maščobe:

––––––

–––––

ex 0402 29

drugo:

–––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

––––––

0402 29 19

Oznaka proizvoda

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

–––––

0402 21 99

19.12.2007

z vsebnostjo maščobe:

–––––––

do vključno 11 mas. %

0402 29 15 9200

–––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 15 9300

–––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 15 9500

–––––––

več kot 25 mas. %

0402 29 15 9900

–––––

drugo:

––––––

z vsebnostjo maščobe:

–––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0402 29 19 9300

–––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0402 29 19 9500

–––––––

več kot 25 mas. %

0402 29 19 9900

–––

z vsebnostjo maščobe več kot 27 mas. %:

0402 29 91

––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 29 99

––––

drugo:

–––––

0402 29 91 9000

z vsebnostjo maščobe:

––––––

do vključno 41 mas. %

0402 29 99 9100

––––––

več kot 41 mas. %

0402 29 99 9500

–

Drugo:
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Oznaka KN

Poimenovanje
––

0402 91 10

–––

z vsebnostjo maščobe do vključno 8 mas. %:

––––
–––

z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več in vsebnostjo maščob več kot 7,4 mas. %

–––

z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

––––

0402 99

––

0402 99 10

–––

drugo

–––

z vsebnostjo maščobe do vključno 9,5 mas. %:
z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več
in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

––––

v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg:
z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:

––––––

z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. %

0402 99 31 9150

–––––

z vsebnostjo maščobe več kot 21 mas. % do vključno 39 mas. %:

0402 99 31 9300

–––––

z vsebnostjo maščobe več kot 39 mas. %

0402 99 31 9500

––––

drugo:

–––––

z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %, z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več in z
vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi 15 mas. % ali več

0402 99 39 9150

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana,
koncentrirano ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali, ki vsebuje dodano
sadje, oreške ali kakav ali ne:
–

Drugo:

––

nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava:

–––

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah (8) (12):

––––

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (1):

0403 90 11

–––––

do vključno 1,5 mas. %

0403 90 13

–––––

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

0403 90 19

0402 99 10 9350

z vsebnostjo maščobe več kot 9,5 mas. % do vključno 45 mas. %:

–––––

ex 0403 90

0402 91 99 9000

drugo (14):

––––

ex 0403

0402 91 30 9300

z vsebnostjo maščobe več kot 45 mas. %:

0402 91 99

0402 99 39

0402 91 10 9370

z vsebnostjo maščobe več kot 8 mas. % do vključno 10 mas. %

––––

0402 99 31

Oznaka proizvoda

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (13):

0402 91

0402 91 30

L 333/35

0403 90 11 9000

––––––

do vključno 11 mas. %

0403 90 13 9200

––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0403 90 13 9300

––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 13 9500

––––––

več kot 25 mas. %

0403 90 13 9900

–––––
––––

več kot 27 mas. %

drugo, z vsebnostjo maščob (4):

0403 90 19 9000
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Oznaka KN

0403 90 33

Poimenovanje
–––––

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:
več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. %

0403 90 33 9400

––––––

več kot 25 mas. %

0403 90 33 9900

drugo:

––––

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (1):

–––––

do vključno 3 mas. %:

––––––

0403 90 59

ex 0404
0404 90

–––––

več kot 6 mas. %:
0403 90 59 9170

––––––

več kot 21 mas. % do vključno 35 mas. %

0403 90 59 9310

––––––

več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. %

0403 90 59 9340

––––––

več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. %

0403 90 59 9370

––––––

več kot 45 mas. %

0403 90 59 9510

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila; izdelki sestavljeni iz naravnih
mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:
–

Drugo:
ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob (1):

–––

do vključno 1,5 mas. %:
v prahu ali granulah, z vsebnostjo vode do vključno 5 mas. % in vsebnostjo mlečnih beljakovin v
nemastni suhi snovi mleka:

–––––

29 mas. % ali več, vendar manj kot 34 mas. %:

0404 90 21 9120

–––––

34 mas. % ali več

0404 90 21 9160

–––

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. % (8):

––––

v prahu ali granulah:

–––––

ex 0404 90 29

0403 90 51 9100

več kot 17 mas. % do vključno 21 mas. %

––––

0404 90 23

do vključno 1,5 mas. %

––––––

––

ex 0404 90 21

Oznaka proizvoda

––––––

–––

0403 90 51

19.12.2007

z vsebnostjo maščobe:

––––––

do vključno 11 mas. %

0404 90 23 9120

––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 23 9130

––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 23 9140

––––––

več kot 25 mas. %

0404 90 23 9150

–––

več kot 27 mas. % (8):

––––

v prahu ali granulah, z vsebnostjo maščob:

–––––

do vključno 28 mas. %

0404 90 29 9110

–––––

več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. %

0404 90 29 9115

–––––

več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. %

0404 90 29 9125

–––––

več kot 45 mas. %

0404 90 29 9140

––

drugo, z vsebnostjo maščob (4) (8):
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Oznaka KN

0404 90 81

Poimenovanje
–––

–––

v prahu ali granulah

v prahu ali granulah:

–––––

do vključno 11 mas. %

0404 90 83 9110

––––––

več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. %

0404 90 83 9130

––––––

več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. %

0404 90 83 9150

––––––

več kot 25 mas. %

0404 90 83 9170

drugo, razen v prahu ali v granulah:

–––––

–

z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:
naravno maslo:

––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

–––––

z vsebnostjo maščob:

––––––

80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 11 9500

––––––

82 mas. % ali več

0405 10 11 9700

––––

drugo:

–––––

0405 10 30

0404 90 83 9936

Maslo:

–––

0405 10 19

z vsebnostjo saharoze 40 mas. % ali več, z vsebnostjo nemastne mlečne suhe snovi ne manj kot 15
mas. % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. %

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka, mlečni namazi:

––

0405 10 11

z vsebnostjo maščobe:

––––––

––––

0405 10

0404 90 81 9100

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

––––

ex 0405

Oznaka proizvoda

do vključno 1,5 mas. %:

––––

ex 0404 90 83

L 333/37

z vsebnostjo maščob:

––––––

80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 19 9500

––––––

82 mas. % ali več

0405 10 19 9700

–––

rekombinirano maslo:

––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

–––––

z vsebnostjo maščob:

––––––

80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 30 9100

––––––

82 mas. % ali več

0405 10 30 9300

––––

drugo:

–––––

z vsebnostjo maščob:

––––––

82 mas. % ali več

0405 10 30 9700

SL
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Oznaka KN

0405 10 50

Poimenovanje
–––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:

–––––

z vsebnostjo maščob:

––––––
––––

0405 20 90

82 mas. % ali več

0405 10 50 9300

drugo:

–––––

ex 0405 20

Oznaka proizvoda

sirotkino maslo:

––––

0405 10 90

19.12.2007

z vsebnostjo maščob:

––––––

80 mas. % ali več, vendar manj kot 82 mas. %:

0405 10 50 9500

––––––

82 mas. % ali več

0405 10 50 9700

––
–

drugo

0405 10 90 9000

Mlečni namazi:

––

z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj kot 80 mas. % maščobe:

–––

z vsebnostjo maščob:

––––

več kot 75 mas. %, vendar manj kot 78 mas. %

0405 20 90 9500

––––

78 mas. % ali več

0405 20 90 9700

Drugo:

0405 90

–

0405 90 10

––

z vsebnostjo maščobe 99,3 mas. % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

0405 90 10 9000

0405 90 90

––

drugo

0405 90 90 9000
Dodatne zahteve za uporabo
tarifne oznake

Oznaka KN

Poimenovanje

ex 0406

Sir in skuta (7) (10):

ex 0406 10

–

ex 0406 10 20

––

Največja vsebnost Najmanjša vsebnost
maščobe v suhi
vode v masi
snovi
proizvoda
(%)
(%)

Oznaka proizvoda

Sveži (nezrel ali nenasoljen ) sir, vključno sir iz sirotke in skuta:
z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %:

–––

sir iz sirotke, razen slane ricotte

–––

drugo:

––––

0406 10 20 9100

z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 47
mas. % do vključno 72 mas. %:

–––––

ricotta, slana:

––––––

izdelana izključno iz ovčjega mleka

55

45

0406 10 20 9230

––––––

druga

55

39

0406 10 20 9290

–––––

kočarski sir

–––––

drugo:

––––––

60

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

–––––––

manj kot 5 mas. %

60

–––––––

5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %:

60

5

0406 10 20 9620

SL
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Dodatne zahteve za uporabo
tarifne oznake
Oznaka KN

Poimenovanje

–––––––

19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

–––––––

drugo, z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

57

19

0406 10 20 9630

več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %

40

39

0406 10 20 9640

––––––––

več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %

50

39

0406 10 20 9650

––––––––

več kot 62 mas. %

0406 10 20 9660

z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, več kot 72
mas. %:

–––––

smetanov sir z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne
snovi, več kot 77 mas. % do vključno 83 mas. % in vsebnostjo
maščob v suhi snovi:

––––––

60 mas. % ali več, vendar manj kot 69 mas. %

60

60

0406 10 20 9830

––––––

69 mas. % ali več

59

69

0406 10 20 9850

drugi

0406 10 20 9870

drugo

0406 10 20 9900

–––––
––––

Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

ex 0406 20

–

ex 0406 20 90

––

drugo:

–––

siri iz sirotke

–––

drugo:

––––

0406 20 90 9100

z vsebnostjo maščob več kot 20 mas. %, vsebnostjo laktoze manj
kot 5 mas. % in z vsebnostjo suhe snovi:

–––––

60 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. %:

40

34

0406 20 90 9913

–––––

80 mas. % ali več, vendar manj kot 85 mas. %

20

30

0406 20 90 9915

–––––

85 mas. % ali več, vendar manj kot 95 mas. %

15

30

0406 20 90 9917

–––––

95 mas. % ali več

5

30

0406 20 90 9919

––––
–

drugo

0406 20 90 9990

Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

––

drugo:

–––

ex 0406 30 31

Oznaka proizvoda

––––––––

––––

ex 0406 30

Največja vsebnost Najmanjša vsebnost
maščobe v suhi
vode v masi
snovi
proizvoda
(%)
(%)

z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in z vsebnostjo
maščob v suhi snovi:

––––

do vključno 48 mas. %:

–––––

z vsebnostjo suhe snovi:

––––––

40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %, in vsebnostjo
maščob v suhi snovi:

–––––––

manj kot 20 mas. %

60

–––––––

20 mas. % ali več

60

0406 30 31 9710
20

0406 30 31 9730
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Dodatne zahteve za uporabo
tarifne oznake
Oznaka KN

Poimenovanje

––––––

ex 0406 30 39

Največja vsebnost Najmanjša vsebnost
maščobe v suhi
vode v masi
snovi
proizvoda
(%)
(%)

Oznaka proizvoda

43 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

–––––––

manj kot 20 mas. %

57

–––––––

20 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

57

20

0406 30 31 9930

–––––––

40 mas. % ali več

57

40

0406 30 31 9950

––––

0406 30 31 9910

več kot 48 mas. %:

–––––

z vsebnostjo suhe snovi:

––––––

40 mas. % ali več, vendar manj kot 43 mas. %

60

48

0406 30 39 9500

––––––

43 mas. % ali več, vendar manj kot 46 mas. %

57

48

0406 30 39 9700

––––––

46 mas. % ali več in z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

–––––––

manj kot 55 mas. %

54

48

0406 30 39 9930

–––––––

55 mas. % ali več

54

55

0406 30 39 9950

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 30 90

–––

ex 0406 40

–

ex 0406 40 50

––

gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

––

drugo

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

–

40

45

0406 90 13 9000

38

45

0406 90 15 9100

38

45

0406 90 17 9100

z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. %:

Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira
proizveden s Penicillium roqueforti:

Sir, drug:

––

drugi:

ex 0406 90 13

–––

ementalec

ex 0406 90 15

–––

grojer, sbrinz:

––––

ex 0406 90 17

–––

grojer

bergkaese, appenzell:

––––

bergkaese

ex 0406 90 21

–––

cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

–––

edamec

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

–––

tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

–––

butterkaese

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

–––

feta (3):

56

43

0406 90 32 9119

––––

izdelan izključno iz ovčjega ali ovčjega in kozjega mleka:

–––––

ex 0406 90 35

–––

z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne snovi, do
vključno 72 mas. %:

kefalotyri:

––––

izdelan izključno iz ovčjega in/ali kozjega mleka

38

40

0406 90 35 9190

––––

drugo:

38

40

0406 90 35 9990
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Dodatne zahteve za uporabo
tarifne oznake
Oznaka KN

ex 0406 90 37

Poimenovanje

–––

finlandia

–––

drugo:

––––

Oznaka proizvoda

40

45

0406 90 37 9000

35

32

0406 90 61 9000

drugo:

–––––

z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in z vsebnostjo
vode, izračunano iz mase nemastne snovi:

––––––

do vključno 47 mas. %:

ex 0406 90 61

–––––––

grana padano, parmigiano reggiano

ex 0406 90 63

–––––––

fiore sardo, pecorino:

ex 0406 90 69

Največja vsebnost Najmanjša vsebnost
maščobe v suhi
vode v masi
snovi
proizvoda
(%)
(%)

––––––––

izdelani izključno iz ovčjega mleka

35

36

0406 90 63 9100

––––––––

drugi

35

36

0406 90 63 9900

–––––––

drugi:

––––––––

siri iz sirotke

––––––––

drugi

––––––

0406 90 69 9100
38

30

0406 90 69 9910

več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

ex 0406 90 73

–––––––

provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

–––––––

asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

–––––––

danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:

––––––––

–––––––––

z vsebnostjo suhe snovi 50 mas. % ali več, vendar manj kot
56 mas. %

50

45

0406 90 76 9300

–––––––––

z vsebnostjo suhe snovi 56 mas. % ali več

44

45

0406 90 76 9400

46

55

0406 90 76 9500

––––––––

ex 0406 90 78

z vsebnostjo maščob v suhi snovi 45 mas. % ali več, vendar
manj kot 55 mas. %:

–––––––

z vsebnostjo maščob v suhi snovi 55 mas. % ali več

gouda:

––––––––

z vsebnostjo maščob v suhi snovi manj kot 48 mas. %

50

20

0406 90 78 9100

––––––––

z vsebnostjo maščob v suhi snovi 48 mas. % ali več, vendar
manj kot 55 mas. %

45

48

0406 90 78 9300

––––––––

drugi:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

–––––––

esrom, italico, kernhem, saint nectaire, saint paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

–––––––

cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester,
blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

–––––––

kefalograviera, kasseri:

––––––––

z vsebnostjo vode do vključno 40 mas. %

40

39

0406 90 85 9930

––––––––

z vsebnostjo vode več kot 40 mas. % do vključno 45 mas. %

45

39

0406 90 85 9970

L 333/42
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Dodatne zahteve za uporabo
tarifne oznake
Oznaka KN

Poimenovanje

––––––––
–––––––

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Največja vsebnost Najmanjša vsebnost
maščobe v suhi
vode v masi
snovi
proizvoda
(%)
(%)

drugi

Oznaka proizvoda

0406 90 85 9999

drugi siri z vsebnostjo vode, izračunano iz mase nemastne
snovi:

––––––––

več kot 47 mas. % do vključno 52 mas. %:

–––––––––

siri iz sirotke

–––––––––

drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

0406 90 86 9100

––––––––––

manj kot 5 mas. %

52

––––––––––

5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

51

5

0406 90 86 9300

––––––––––

19 mas. % ali več, vendar manj kot 39 mas. %

47

19

0406 90 86 9400

––––––––––

39 mas. % ali več

40

39

0406 90 86 9900

––––––––

0406 90 86 9200

več kot 52 mas. % do vključno 62 mas. %:

–––––––––

sir iz sirotke, razen sira manouri

–––––––––

drugi, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:

0406 90 87 9100

––––––––––

manj kot 5 mas. %

60

0406 90 87 9200

––––––––––

5 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

55

5

0406 90 87 9300

––––––––––

19 mas. % ali več, vendar manj kot 40 mas. %

53

19

0406 90 87 9400

––––––––––

40 mas. % ali več:

–––––––––––

idiazabal, manchego and roncal, izdelani izključno iz
ovčjega mleka

45

45

0406 90 87 9951

–––––––––––

maasdam

45

45

0406 90 87 9971

–––––––––––

manouri

43

53

0406 90 87 9972

–––––––––––

hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

–––––––––––

murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

–––––––––––

graeddost

39

60

0406 90 87 9975

–––––––––––

drugi

47

40

0406 90 87 9979

––––––––

več kot 62 mas. % do vključno 72 mas. %:

–––––––––

siri iz sirotke

–––––––––

drugi:

––––––––––

0406 90 88 9100

z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

–––––––––––

10 mas. % ali več, vendar manj kot 19 mas. %

–––––––––––

40 mas. % ali več:

––––––––––––

Akawi

60

10

0406 90 88 9300

55

40

0406 90 88 9500
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(1) Kadar proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje dodano sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali kazein in/ali kazeinate in/ali permeat
in/ali proizvode iz oznake KN 3504, se pri izračunu nadomestila dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati
in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504 ne upoštevajo.
Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo
0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu
nadomestila ne upoštevajo.
Če proizvod iz te tarifne podštevilke vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.
Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je
bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz
oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:
— največjo vsebnost nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali permeata in/ali
proizvodov iz oznake KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda;
in zlasti,
— vsebnost laktoze v dodani sirotki.
(2) Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).
(3) Če izdelek vsebuje kazein in/ali kazeinate, ki so bili dodani pred predelavo ali med njo, se nadomestilo ne plača. Pri opravljanju carinskih
formalnosti vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navede ali je bil dodan kazein in/ali kazeinati.
(4) Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te tarifne podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:
(a) zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko
vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. %
celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu
nadomestila ne upoštevajo.
Ko je proizvodu dodana sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake
KN 3504, se znesek na kilogram pomnoži z maso mlečne snovi, ki ni sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali
kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz oznake KN 3504, dodani na 100 kilogramov proizvoda;
(b) elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).
Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka navesti v izjavi, predvideni v ta namen, ali proizvod vsebuje permeat oziroma ali je
bila dodana nemlečna snov in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali kazein in/ali kazeinati in/ali permeat in/ali proizvodi iz
oznake KN 3504, in če je bila katera od teh snovi dodana:
največjo vsebnost saharoze in/ali druge nemlečne snovi in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke in/ali laktoze in/ali kazeina in/ali kazeinatov in/
ali permeata in/ali proizvodov iz tarifne oznake KN 3504 v mas. % na 100 kilogramov končnega proizvoda;
in zlasti,
vsebnost laktoze v dodani sirotki.
Če mlečna snov v proizvodu vsebuje permeat, se izvozno nadomestilo ne plača.
(5) Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 707/98 (UL L 98, 31.3.1998, str. 11).
(6) Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 823/96 (UL L 111, 4.5.1996, str. 9).
(7) a) Pri sirih v izvirnem pakiranju, ki vsebuje tudi konzervirno tekočino, zlasti slanico, se nadomestilo odobri za neto težo, od katere se odšteje masa
tekočine.
b) Plastična folija, parafin, pepel in vosek, ki se uporabljajo za pakiranje, se pri izračunu nadomestila ne štejejo za del neto teže proizvoda.
c) Kadar je sir v plastični foliji in deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije, se znesek nadomestila zmanjša za 0,5 %.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v plastično folijo in ali deklarirana neto teža vključuje težo plastične folije.
d) Kadar je sir v parafinu ali pepelu in deklarirana neto teža vključuje težo parafina ali pepela, se znesek nadomestila zmanjša za 2 %.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj izjavi, da je sir pakiran v parafinu ali pepelu in ali deklarirana neto teža vključuje težo pepela ali
parafina.
e) Kadar je sir v vosku, mora vlagatelj pri opravljanju carinskih formalnosti v deklaraciji navesti neto težo sira brez teže voska.
(8) Če je pri proizvodih iz te tarifne oznake vsebnost mlečnih beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) v nemastni suhi snovi mleka manjša od 34 %, se
nadomestilo ne plača. Če v proizvodih v prahu iz te tarifne oznake vsebnost vode v masi proizvoda presega 5 %, se nadomestilo ne plača.
Pri opravljanju carinskih formalnosti mora zainteresirana stranka navesti na ustrezni izjavi najmanjšo vsebnost mlečnih beljakovin v nemastni suhi
snovi mleka in za proizvode v prahu najvišjo vsebnost vode.
(9) Črtano z Uredbo Komisije (ES) št. 2287/2000 (UL L 260, 14.10.2000, str. 22).
(10) a) Kadar proizvod vsebuje nemlečne sestavine, ki niso začimbe ali zelišča, kakor so zlasti šunka, oreščki, kozice, losos, olive, rozine, se znesek
nadomestila zmanjša za 10 %.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodane take nemlečne sestavine.
b) Kadar proizvod vsebuje zelišča ali začimbe, kakor so zlasti gorčica, bazilika, česen, origano, se znesek nadomestila zmanjša za 1 %.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, ki je predvidena v ta namen, navede, da so dodana zelišča ali začimbe.
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(11)
(12)
(13)

(14)

(15)
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(c) Kadar proizvod vsebuje kazein in/ali kazeinate in/ali sirotko in/ali proizvode iz sirotke in/ali laktozo in/ali permeat in/ali proizvode pod oznako
KN 3504, se pri izračunu nadomestila ne upoštevajo dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali proizvodi iz sirotke (razen sirotkinega
masla pod oznako KN 0405 10 50) in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504.
Pri opravljanju carinskih formalnosti vlagatelj v izjavi, predvideni v ta namen, navede, ali so dodani kazein in/ali kazeinati in/ali sirotka in/ali
proizvodi iz sirotke in/ali laktoza in/ali permeat in/ali proizvodi pod oznako KN 3504, in kadar so, največjo vsebnost v masi nemlečne snovi in/
ali kazeina in/ali kazeinatov in/ali sirotke in/ali proizvodov iz sirotke (kadar je to ustrezno, tudi vsebnost sirotkinega masla) in/ali laktoze in/ali
permeata in/ali proizvodov pod oznako KN 3504 na 100 kilogramov končnega proizvoda.
d) Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje, kakor so sol, sirilo ali
plesen.
Nadomestilo za zamrznjeno kondenzirano mleko je enako kot za proizvode iz tarifnih številk 0402 91 in 0402 99.
Nadomestila za zamrznjene proizvode iz oznak KN 0403 90 11 do 0403 90 39 so enaka kot nadomestila za proizvode iz oznak KN 0403 90 51
do 0403 90 69.
Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo
0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu
nadomestila ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti ali je bila dodana
nemlečna snov in če je bila dodana, navesti najvišjo vsebnost nemlečne snovi na 100 kilogramov končnega proizvoda.
Nadomestilo za 100 kilogramov proizvoda iz te podštevilke je enako vsoti naslednjih elementov:
(a) zneska na 100 kilogramov, pomnoženega z odstotkom mase mlečne snovi, vsebovane v 100 kilogramih proizvoda. Ti proizvodi lahko
vsebujejo majhne količine dodane nemlečne snovi, potrebne za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. %
celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu
nadomestila ne upoštevajo;
(b) elementa, izračunanega v skladu s členom 16(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).
Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, predvideni v ta namen, navesti najvišjo vsebnost saharoze v mas. % in ali je
bila dodana nemlečna snov in če je bila dodana, najvišjo vsebnost nemlečne snovi, dodane na 100 kilogramov končnega proizvoda.
Ti proizvodi lahko vsebujejo majhne količine aditivov, potrebnih za njihovo proizvodnjo ali konzerviranje. Ko ti aditivi ne presegajo 0,5 mas. %
celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila upoštevajo. Ko pa ti aditivi presegajo 0,5 mas. % celotnega proizvoda, se pri izračunu nadomestila
ne upoštevajo. Pri opravljanju carinskih formalnosti mora vlagatelj zahtevka na izjavi, ki je predvidena v ta namen, navesti ali so bili aditivi dodani
in če so bili, najvišjo vsebnost aditivov.
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10. Beli in surovi sladkor brez nadaljnje predelave
Oznaka KN

ex 1701

Poimenovanje

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju:
–

Surovi sladkor, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil:

ex 1701 11

––

ex 1701 11 90

–––

sladkor iz sladkornega trsa:
drugo:

––––

kandirni sladkor

––––

drugi surovi sladkor:

–––––
––

ex 1701 12 90

–––

––––

kandirni sladkor

––––

drugi surovi sladkor:

–

1701 99 10

ex 1701 99 90

1701 11 90 9910

drugo:

–––––

ex 1701 99

v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 11 90 9100

sladkor iz sladkorne pese:

ex 1701 12

1701 91 00

Oznaka proizvoda

v izvirnem pakiranju do vključno 5 kg neto proizvoda:

1701 12 90 9100

1701 12 90 9910

Drugo:

––

ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

––

drugo:

–––

1701 91 00 9000

beli sladkor:

––––

kandirni sladkor

––––

drugo:

1701 99 10 9100

–––––

skupne količine do vključno 10 ton

1701 99 10 9910

–––––

drugo

1701 99 10 9950

–––

drugo:

––––

ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1701 99 90 9100
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11. Sirupi in drugi izdelki iz sladkorja
Oznaka KN

Poimenovanje

ex 1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim
medom; karamel:

ex 1702 40

–

ex 1702 40 10

––

Oznaka proizvoda

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. % toda manj kot 50 mas. % fruktoze,
razen invertnega sladkorja:
izoglukoza:

–––

ki v suhem stanju vsebuje 99 mas. % fruktoze ali več

1702 40 10 9100

1702 60

–

1702 60 10

––

izoglukoza

1702 60 10 9000

1702 60 95

––

drugo

1702 60 95 9000

ex 1702 90
1702 90 30

1702 90 71
ex 1702 90 95

2106
ex 2106 90

–

Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega
sladkorja:

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem
stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

––

izoglukoza

––

karamel:

–––
––

2106 90 59

1702 90 71 9000

drugo:

–––

umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom

1702 90 95 9100

–––

drugo, razen sorboze

1702 90 95 9900

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:
–

Drugo:

––

2106 90 30

ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze

1702 90 30 9000

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

–––

izoglukozni sirupi

–––

drugo:

––––

drugo

2106 90 30 9000

2106 90 59 9000
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12. Vino
Oznaka KN

ex 2009

Poimenovanje

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in, ki ne vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:
–

2009 69

Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

––

drugo:

–––

2009 69 11

z Brix vrednostjo več kot 67:

––––

z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase:

–––––

2009 69 19

––––

–––

– koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase:

–––––

koncentrirani:

––––––

––––

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %:

––––––

koncentrirani:

–––––––

2009 69 71 9100

Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je ustavljena z dodajanjem alkohola:

––

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj:

–––

drugo:

––––

z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %:

–––––

2204 21 79

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne številke 2009:
–

2204 21

2009 69 51 9100

z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase:

–––––

2204

2009 69 19 9100

z Brix vrednostjo več kot 30 do vključno 67:

––––

2009 69 71

2009 69 11 9100

drugo:

–––––

2009 69 51

Oznaka proizvoda

drugo:

––––––

bela:

–––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 21 79 9100

–––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 % do vključno 13 vol. %

2204 21 79 9200

–––––––

druga namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 21 79 9910
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Oznaka KN

2204 21 80

Poimenovanje
––––––

druga:
namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1), rdeče
ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 21 80 9100

–––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1), rdeče
ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 vol. % do vključno 13 vol. %

2204 21 80 9200

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 13 vol. % do vključno 15 vol. %:

–––––

drugo:

––––––

bela:

–––––––

2204 21 85

––––––

––––

–––––

kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju, kot so opredeljena v dodatni
opombi 6 (KN)

––––––

druga:
2204 21 94 9910

druga:

––––––

kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju, kot so opredeljena v dodatni
opombi 6 (KN)

––––––

druga:
desertna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 21 98 9100

2204 21 98 9910

drugo:

–––

drugo:

––––

z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %:

–––––

druga:

––––––

2204 29 62

desertna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 21 94 9100

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 18 vol. % do vključno 22 vol. %:

–––––

––

2204 21 85 9100

druga:

–––––––

2204 29

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1), rdeče
ali rosé

––––––

––––

2204 21 84 9100

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 15 vol. % do vključno 18 vol. %:

–––––––

2204 21 98

namizno vino v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

druga:

–––––––

2204 21 94

Oznaka proizvoda

–––––––

––––

2204 21 84

19.12.2007

bela:

–––––––

Sicilia (Sicily):

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 29 62 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 % do vključno 13 vol. %

2204 29 62 9200

––––––––

druga namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 29 62 9910

19.12.2007
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Oznaka KN

2204 29 64

2204 29 65

Poimenovanje

–––––––

2204 29 72

2204 29 75

2204 29 64 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 % do vključno 13 vol. %

2204 29 64 9200

––––––––

druga namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 29 64 9910

–––––––

druga:

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 29 65 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 % do vključno 13 vol. %

2204 29 65 9200

––––––––

druga namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 29 65 9910

druga:

–––––––

Puglia (Apulia):

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 29 71 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 vol. % do vključno 13 vol. %

2204 29 71 9200

–––––––

Sicilia (Sicily):

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 29 72 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 vol. % do vključno 13 vol. %

2204 29 72 9200

–––––––

druga:

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

2204 29 75 9100

––––––––

namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1),
rdeče ali rosé, z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 11 vol. % do vključno 13 vol. %

2204 29 75 9200

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 13 vol. % do vključno 15 vol. %:

–––––

druga:

––––––

bela:

–––––––

2204 29 84

Veneto:
namizna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1) z
dejansko vsebnostjo alkohola 9,5 vol. % ali več do vključno 11 vol. %

––––

2204 29 83

Oznaka proizvoda

––––––––

––––––

2204 29 71

L 333/49

––––––

2204 29 83 9100

druga:

–––––––
––––

namizno vino v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

namizno vino v skladu z opredelitvijo iz točke 13 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 15 vol. % do vključno 18 vol. %

2204 29 84 9100
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Oznaka KN

2204 29 94

Poimenovanje
–––––

kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju, kot so opredeljena v dodatni
opombi 6 (KN)

––––––

druga:

–––––––

2204 29 98

–––––

kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju, kot so opredeljena v dodatni
opombi 6 (KN)

––––––

druga:

–

z gostoto 1,33 g/cm3 ali manj pri 20° C in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 1 vol. %

––––

koncentrirani:

––––

–––

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

2204 30 92 9100

drugo:

–––––

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

2204 30 94 9100

drugo:

––––

koncentrirani:

–––––

2204 30 98

2204 29 98 9910

drugo:

–––––

2204 30 96

desertna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 29 98 9100

Drug grozdni mošt:

–––

2204 30 94

2204 29 94 9910

druga:

––––––

––

2204 30 92

desertna vina v skladu z opredelitvijo iz točke 14 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1493/1999 (1)

2204 29 94 9100

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 18 vol. % do vključno 22 vol. %

–––––––

2204 30

Oznaka proizvoda

druga:

––––––

––––

19.12.2007

––––

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

2204 30 96 9100

drugo:

–––––

koncentrirani grozdni mošt v skladu z opredelitvijo iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1493/1999 (1)

(1) UL L 179, 14.7.1999, str. 1.“

2204 30 98 9100
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PRILOGA II
„PRILOGA II
OZNAKE NAMEMBNIH DRŽAV ZA IZVOZNA NADOMESTILA
A00

Vse namembne države (tretje države, druga ozemlja, oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz
Skupnosti).

A01

Druge namembne države.

A02

Vse namembne države razen Združenih držav Amerike.

A03

Vse namembne države razen Švice.

A04

Vse tretje države.

A05

Druge tretje države.

A10

Države članice EFTA (Evropsko združenje za prosto trgovino)
Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica.

A11

Države AKP (afriške, karibske in pacifiške države, pogodbenice Loméjske konvencije)
Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Komori (razen Mayotte), Kongo, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Džibuti, Dominika, Etiopija, otoki Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau,
Ekvatorialna Gvineja, Gvajana, Haiti, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Uganda, Papua Nova Gvineja, Dominikanska republika,
Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Sveta Lucija, Salomonovi otoki, Samoa, Sao Tome in
Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Somalija, Sudan, Surinam, Svazi, Tanzanija, Čad, Togo, Tonga, Trinidad in
Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

A12

Države ali ozemlja v sredozemskem bazenu
Ceuta in Melilla, Gibraltar, Turčija, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Libanon, Sirija, Izrael, Zahodni breg in
Gaza, Jordanija.

A13

Države članice OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte)
Alžirija, Libija, Nigerija, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudova Arabija, Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati,
Indonezija.

A14

Države članice ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije)
Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini.

A15

Države Latinske Amerike
Mehika, Gvatemala, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Haiti, Dominikanska republika, Kolumbija, Venezuela, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A16

Države članice SAARC (Južnoazijsko združenje za regionalno sodelovanje)
Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi, Šrilanka, Nepal, Butan.

A17

Države članice EGP (Evropski gospodarski prostor), razen Evropske unije
Islandija, Norveška, Lihtenštajn.
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Države Srednje in Vzhodne Evrope
Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

A19

Države članice NAFTA (Severnoameriški sporazum o svobodni trgovini)
Združene države Amerike, Kanada, Mehika.

A20

Države članice skupnega južnoameriškega trga (Mercosur - Southern Cone Common Market)
Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina.

A21

Novoindustrializirane azijske države
Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A22

Dinamična azijska gospodarstva
Tajska, Malezija, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Hongkong.

A23

Države članice APEC (Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje)
Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Čile, Tajska, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Kitajska,
Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Avstralija, Papua Nova Gvineja, Nova Zelandija.

A24

Skupnost neodvisnih držav
Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tadžikistan, Kirgizija.

A25

Države članice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ki niso članice EU
Islandija, Norveška, Švica, Turčija, Združene države Amerike, Kanada, Mehika, Južna Koreja, Japonska, Avstralija,
Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A26

Evropske države ali ozemlja zunaj Evropske unije
Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Švica, Ferski otoki, Andora, Gibraltar, Vatikan, Turčija, Albanija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Rusija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija.

A27

Africa (A28) (A29)
Države ali ozemlja Severne Afrike, druge afriške države.

A28

Države ali ozemlja Severne Afrike
Ceuta in Melilla, Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt.

A29

Druge afriške države
Sudan, Mavretanija, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelenortski otoki, Senegal, Gambija, Gvineja Bissau, Gvineja,
Sierra Leone, Liberija, Slonokoščena obala, Gana, Togo, Benin, Nigerija, Kamerun, Srednjeafriška republika,
Ekvatorialna Gvineja, Sao Tome in Principe, Gabon, Kongo, Demokratična republika Kongo, Ruanda, Burundi,
Sveta Helena in pridružena območja, Angola, Etiopija, Eritreja, Džibuti, Somalija, Kenija, Uganda, Tanzanija,
Sejšeli in pridružena območja, Britansko ozemlje Indijskega oceana, Mozambik, Madagaskar, Mauritius, Komori,
Mayotte, Zambija, Zimbabve, Malavi, Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Svazi, Lesoto.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)
Severna Amerika, Srednja Amerika in Antili, Južna Amerika.
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Severna Amerika
Združene države Amerike, Kanada, Grenlandija, Saint Piere in Miquelon.

A32

Srednja Amerika in Antili
Mehika, Bermudi, Gvatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragva, Kostarika, Panama, Angvila, Kuba, Saint Kitts
in Nevis, Haiti, Bahami, Otoki Turks in Caicos, Dominikanska republika, Deviški otoki (ZDA), Antigva in
Barbuda, Dominika, Kajmanski otoki, Jamajka, Saint Lucia, Saint Vincent, Britanski Deviški otoki, Barbados,
Montserrat, Trinidad in Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemski Antili.

A33

Južna Amerika
Kolumbija, Venezuela, Gvajana, Surinam, Ekvador, Peru, Brazilija, Čile, Bolivija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina,
Falklandski otoki.

A34

Azija (A35) (A36)
Bližnji in Srednji Vzhod, druge azijske države.

A35

Bližnji in Srednji Vzhod
Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Libanon, Sirija, Irak, Iran, Izrael, Zahodni breg in Gaza, Jordanija, Saudova
Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Združeni arabski emirati, Oman, Jemen.

A36

Druge azijske države
Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizija, Afganistan, Pakistan, Indija, Bangladeš, Maldivi,
Šrilanka, Nepal, Butan, Mjanmar, Tajska, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur,
Filipini, Mongolija, Kitajska, Severna Koreja, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Hongkong, Macao.

A37

Oceanija in polarna območja (A38) (A39)
Avstralija in Nova Zelandija, druge države Oceanije in polarna območja.

A38

Avstralija in Nova Zelandija
Avstralija, Avstralska tihomorska ozemlja, Nova Zelandija, Novozelandska tihomorska ozemlja.

A39

Druge države Oceanije in polarna območja
Papua Nova Gvineja, Nauru, Salomonovi otoki, Tuvalu, Nova Kaledonija in pridružena območja, Ameriška
tihomorska ozemlja, Wallis in Fortuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severni Marianski
otoki, Francoska Polinezija, Federativne države Mikronezije (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshallovi otoki,
Palau, polarna območja.

A40

Čezmorske države in ozemlja (ČDO)
Francoska Polinezija, Nova Kaledonija in pridružena območja, Wallis in Fortuna, Francoska južna in antarktična
ozemlja, Saint Piere in Miquelon, Mayotte, Nizozemski Antili, Aruba, Grenlandija, Angvila, Kajmanski otoki,
Falklandski otoki, Otoki Južni Sandwich in pridružena območja, Otoki Turks in Caicos, Britanski Deviški otoki,
Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena in pridružena območja, Britanska antarktična ozemlja, Britansko ozemlje
Indijskega oceana.

A96

Občine Livigno in Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Oskrba in namembne države, ki se obravnavajo kot izvoz iz Skupnosti
Namembne države iz členov 36, 44 in 45 Uredbe (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).“
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1500/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji dovoljenja za novo uporabo 6-fitaze EC 3.1.3.26 (Ronozyme) kot krmnega dodatka
(Besedilo velja za EGP)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

piščance za pitanje, nesnice, purane za pitanje, pujske,
prašiče za pitanje in svinje ter z Uredbo Komisije (ES)
št. 521/2005 (3) začasno dovoljena za salmonide.

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za
dovoljenje za race. Evropska agencija za varnost hrane
(„Agencija“) je v svojem mnenju z dne 10. julija 2007
navedla, da pripravek iz 6-fitaze EC 3.1.3.26 (Ronozyme), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 14223),
nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na
okolje (4). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek
ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu
s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo
dovoljenje za to dodatno kategorijo živali. V skladu s
tem mnenjem je uporaba navedenega pripravka učinkovita za prebavljivost krme. Agencija meni, da ni potrebe
po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom.
Potrdila je tudi poročilo o metodi analize krmnega
dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za
dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega
pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za
uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za
dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil
predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz
Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES)
št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani
podatki in dokumenti.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
(3)

(4)

Zahtevek zadeva novo uporabo pripravka iz 6-fitaze EC
3.1.3.26 (Ronozyme), ki jo proizvaja Aspergillus oryzae
(DSM 14223), kot krmnega dodatka za race in njegovo
uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

Uporaba pripravka iz 6-fitaze EC 3.1.3.26, ki jo proizvaja
Aspergillus oryzae (DSM 14223), je bila z Uredbo Komisije
(ES) št. 255/2005 (2) dovoljena brez časovne omejitve za

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).
(2) UL L 45, 16.2.2005, str. 3.

Člen 1
Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji
iz navedene priloge.
(3) UL L 84, 2.4.2005, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 1812/2005 (UL L 291, 5.11.2005, str. 18).
(4) Mnenje znanstvenega sveta za dodatke in izdelke ali snovi, ki se
uporabljajo v živalski krmi, o varnosti in učinkovitosti encimskih
pripravkov Ronozyme P5000 (CT) in Ronozyme P20000 (L)
(6-fitaza) kot krmnih dodatkov za race v skladu z Uredbo (ES)
št. 1831/2003. Sprejeto 10. julija 2007, The EFSA Journal
(2007) 519, str. 1–8.
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Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije

Ime
imetnika
dovoljenja

Dodatek
(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis,
analitska metoda

DSM Nutritional
Products Ltd.

(Bio-Feed fitaza CT
2X/Ronozyme P5000
(CT) in Bio-Feed fitaza
L 4X/Ronozyme
P20000 (L)

6-fitaza EC 3.1.3.26

Analitska metoda (2)
Kolorimetrična metoda, ki
temelji na reakciji vanadomolibdata z anorganskim
fosfatom, ki nastane z delovanjem 6-fitaze na substrat, ki
vsebuje fitat (natrijev fitat) pri
pH 5,5 in 37 °C.

Lastnosti aktivne snovi:
6-fitaza, ki jo proizvaja
Aspergillus oryzae
(DSM 14223)

Sestava dodatka:
pripravek iz 6-fitaze, ki jo
proizvaja Aspergillus oryzae
(DSM 14223) z najmanjšo
aktivnostjo:
v prevlečeni obliki:
5 000 FYT (1)/g
v tekoči obliki:
20 000 FYT/ml

—

Najvišja
starost

Najvišja vsebnost

250

—

Enote aktivnosti/kg popolne krmne
mešanice z
vsebnostjo vlage 12 %

Najnižja vsebnost

3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot
0,25 %
fitinsko
vezanega
fosforja.

2. Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:
500–1 000 FYT/kg.

1. V navodilih za uporabo
dodatka in premiksa je treba
navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Druge določbe

8.1.2018

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

(1) 1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.
(2) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a1614(i)
race

Vrsta ali
kategorija živali

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti:

Identifikacijska
številka
dodatka

PRILOGA

L 333/56
Uradni list Evropske unije
19.12.2007

19.12.2007
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1501/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji dovoljenja za novo uporabo endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8 (Safizym X) kot krmnega
dodatka
(Besedilo velja za EGP)

(ES) št. 1810/2005 (4) in za deset let za pujske (odstavljene) z Uredbo Komisije (ES) št. 497/2007 (5).

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(5)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za
izdajo dovoljenja za race. Evropska agencija za varnost
hrane („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 10. julija
2007 sklenila, da endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8, ki
jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 610W) (Safizym X) nima škodljivega vpliva na zdravje
živali, ljudi ali okolje (6). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne pomeni kakršnega koli drugega
tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št.
1831/2003 izključevalo izdajo dovoljenja za to dodatno
kategorijo živali. V skladu s tem mnenjem je uporaba
navedenega pripravka učinkovita pri izboljšanju prebavljivosti krme. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih
zahtevah za spremljanje po vključitvi v promet. Potrdila
je tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga
je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen
z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za
dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega
pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo
v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za
dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil
predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz
Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES)
št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani
podatki in dokumenti.

Zahtevek zadeva dovoljenje za uvrstitev nove uporabe
pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8, ki ga
proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 610W) (Safizym X), kot krmnega dodatka za race, uvrščenega v skupino dodatkov „zootehnični dodatki“.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
(4)

Uporaba pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8, ki
jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 610W), je bila dovoljena brez časovne omejitve za
piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št.
1453/2004 (2), brez časovne omejitve za purane za
pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 943/2005 (3) ter brez
časovne omejitve za kokoši nesnice z Uredbo Komisije

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).
(2) UL L 269, 17.8.2004, str. 3.
(3) UL L 159, 22.6.2005, str. 6.

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji
iz navedene priloge.
(4) UL L 291, 5.11.2005, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 184/2007 (UL L 63, 1.3.2007, str. 1).
(5) UL L 117, 5.5.2007, str. 11.
(6) Mnenje Znanstvenega odbora za dodatke k prehrani in proizvode ali
snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, o varnosti in učinkovitosti
encimskega pripravka Safizym X (endo-1,4-beta-ksilanaza) kot
krmnega dodatka za race v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003.
Sprejeto 10. julija 2007. The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2007)
520, str. 1–8.

L 333/58

SL

Uradni list Evropske unije

19.12.2007

Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije

Ime imetnika
dovoljenja

Dodatek
(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska
metoda

Société
Industrielle
Lesaffre
Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki
jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10W) z najmanjšo aktivnostjo:

EC 3.2.1.8
(Safizym X)

Test reduktivnega sladkorja za endo1,4-beta-ksilanazo s kolorimetrično
reakcijo reagenta dinitrosalicilne kisline
na donos reduktivnega sladkorja.

Analizna metoda (2):

Endo-1,4-beta-ksilanaza, ki jo proizvaja
Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA
6-10W)

Lastnosti aktivne snovi:

v tekoči obliki: 7 000 IFP/ml

v obliki prahu: 70 000 IFP (1)/g

Sestava dodatka:

Endo-1,4-beta-ksilanaza
Race

Vrsta ali kategorija živali

—

Najvišja
starost

Najvišja
vsebnost

700 IFP

—

Enota aktivnosti/kg popolne
krmne mešanice
z vsebnostjo vlage 12 %

Najnižja
vsebnost

3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi
polisaharidi (večinoma arabinoksilani), npr. z vsebnostjo
več kakor 50 % pšenice.

2. Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:
2 800 IFP

1. V navodilih za uporabo dodatka
in premiksa je treba navesti
temperaturo skladiščenja, rok
trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Druge določbe

8.1.2018

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

(1) 11 IFP je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(2) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a1613

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti

Identifikacijska
številka
dodatka
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1502/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 812/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 812/2007 z dne
11. julija 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za prašičje
meso, dodeljene Združenim državam Amerike (2), in zlasti člena
5(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 812/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so nižje

od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za
katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote z
zaporedno številko 09.4170 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 812/2007 in ki se dodajo v podobdobje med
1. aprilom in 30. junijem 2008, znašajo 1 843 025 kg.

Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).
Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 182, 12.7.2007, str. 7.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1503/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 979/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 979/2007 z dne 21.
avgusta 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za prašičje
meso s poreklom iz Kanade (2) in zlasti člena 5(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 979/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za prašičje meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podob-

dobje od 1. januarja do 31. marca 2008, so nižje od
razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere
zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam,
določenim za naslednje kvotno podobdobje –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote iz
zaporedne številke 09.4204 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 979/2007 in ki se dodajo v podobdobje od
1. aprila do 30. junija 2008, znašajo 3 468 000 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).
(2) UL L 217, 22.8.2007, str. 12. Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija
2008 nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299,
16.11.2007, str. 1).
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1504/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za prašičje meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 806/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31.
avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih
tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom
uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 806/2007 z dne 10.
julija 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju
prašičjega mesa (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, predloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so nižje
od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za
katere zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja niso bili predloženi na podlagi Uredbe (ES) št. 806/2007 in ki se dodajo v
podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so določene v
Prilogi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 806/2007 je odprla tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za prašičje meso.

Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).
Uredba (EGS) št. 2759/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).
(3) UL L 181, 11.7.2007, str. 3.
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PRILOGA

Št. skupine

Zapored. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna
dovoljenja, predložene za
podobdobje med 1.1.2008-31.3.2008
(%)

Nezahtevane količine, ki se jih doda v
podobdobje med 1. januarjem in
1.4.2008-30.6.2008
(kg)

G2

09.4038

(2)

7 045 625

G3

09.4039

(2)

2 813 000

G4

09.4071

(1)

2 251 500

G5

09.4072

(1)

4 620 750

G6

09.4073

(1)

11 300 250

G7

09.4074

(2)

3 562 706

(1) Se ne uporablja: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.
(2) Se ne uporablja: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1505/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko
izdajo uvozna dovoljenja.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
(3)

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31.
avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih
tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom
uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 533/2007 z dne 14.
maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za
perutninsko meso (3) in zlasti člena 5(6) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 533/2007 odpira tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za
nekatere kvote višje od razpoložljivih. Zato je treba z
določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za
nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih
dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje
med 1. januarjem in 31. marcem 2008 na podlagi Uredbe (ES)
št. 533/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej
uredbi.
2.
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja nisi bili
predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007, ki se dodajo v
podobdobje med 1. aprilom do 30. junijem 2008, so določene
v Prilogi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).
Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).
(3) UL L 125, 15.5.2007, str. 9.
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PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna
dovoljenja, vložene za podobdobje med
1.1.2008-31.3.2008
(v %)

Nezahtevane količine, ki se jih doda v
podobdobje med 1.4.2008-30.6.2008
(v kg)

P1

09.4067

10,539639

—

P2

09.4068

86,019628

—

P3

09.4069

1,512868

—

P4

09.4070

(1)

74 120

(1) Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1506/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni
albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
zahtevane količine, določiti, v kakšnem obsegu se lahko
izdajo uvozna dovoljenja.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1) in zlasti člena
6(1) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in
laktalbumin (2) in zlasti člena 4(1),

(3)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za
nekatere kvote nižje od razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere zahtevki niso bili predloženi, in jih
dodati količinam, določenim za naslednje kvotno podobdobje –

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31.
avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih
tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom
uvoznih dovoljenj (3), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 539/2007 z dne 15.
maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju za
jajca in jajčni albumin (4) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

1.
Za zahtevke za uvozna dovoljenja, vložene za podobdobje
med 1. januarjem in 31. marcem 2008 na podlagi Uredbe (ES)
št. 539/2007, se določijo koeficienti dodelitve iz Priloge k tej
uredbi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 539/2007 odpira tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje med 1. januarjem in 31. marcem 2008, so za
nekatere kvote višje od razpoložljivih. Zato je treba z

Člen 1

2.
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja nisi bili
predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007, ki se dodajo v
podobdobje med 1. aprilom in 30. junijem 2008, so določene v
Prilogi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).
Uredba (EGS) št. 2771/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 (UL L 305,
19.12.1995, str. 49).
(3) UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).
(4) UL L 128, 16.5.2007, str. 19.
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PRILOGA

Št. skupine

Zap. št.

Koeficient dodelitve za zahtevke za uvozna
dovoljenja, vložene za podobdobje med
1.1.2008-31.3.2008
(%)

Nezahtevane količine, ki se jih doda v
podobdobje med 1.4.2008-30.6.2008
(kg)

E1

09.4015

(1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

—

E3

09.4402

(2)

6 811 495

(1) Ni uporabe: Komisiji ni bil predložen noben zahtevek za izdajo dovoljenja.
(2) Ni uporabe: zahtevki zajemajo količine, ki so manjše od razpoložljivih količin.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1507/2007
z dne 18. decembra 2007
o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 536/2007
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29.
oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1),

(2)

Količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih v
prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 za podobdobje od 1. januarja do 31. marca 2008, so nižje od
razpoložljivih. Zato je treba določiti količine, za katere
zahtevki niso bili predloženi, in jih dodati količinam,
določenim za naslednje kvotno podobdobje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 536/2007 z dne
15. maja 2007 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za perutninsko meso, dodeljene Združenim državam Amerike (2), in
zlasti člena 5(5) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 536/2007 odpira tarifne kvote za uvoz
proizvodov v sektorju za perutninsko meso.

Člen 1
Količine, za katere zahtevki za uvozna dovoljenja iz kvote iz
zaporedno številko 09.4169 niso bili predloženi v skladu z
Uredbo (ES) št. 536/2007 in ki se dodajo v podobdobje od
1. aprila do 30. junija 2008, znašajo 12 498 750 kg.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).
Uredba (EGS) št. 2777/75 bo 1. julija 2008 nadomeščena z Uredbo
(ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 128, 16.5.2007, str. 6.
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1508/2007
z dne 18. decembra 2007
o določitvi, v kolikšnem obsegu je mogoče ugoditi predloženim zahtevkom za pravico do uvoza
živega goveda s težo, ki presega 160 kg, in poreklom iz Švice v okviru kvote, odprte za leto 2008,
ki jo predvideva Uredba (ES) št. 2172/2005
zahtevke za pravico do uvoza v skladu s členom 3
Uredbe.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17.
maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2172/2005 z dne 23.
decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega
160 kg, in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom
med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini
s kmetijskimi proizvodi (2), in zlasti člena 4(1) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 2172/2005 določa dajatev
prosto tarifno kvoto v obsegu 4 600 glav živine na
leto, za katero lahko uvozniki Skupnosti predložijo

(2)

Količine, za katere so bili predloženi zahtevki za pravico
uvoza, niso tolikšne, da ne bi mogli ugoditi vsem
zahtevkom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Vsakemu zahtevku za pravico do uvoza, predloženemu v skladu
z določbami člena 3(3) Uredbe (ES) št. 2172/2005 za obdobje
veljavnosti kvote od 1. januarja do 31. decembra 2008, se
ugodi v obsegu 100 % zahtevanih količin.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005,
str. 2). Uredba (ES) št. 1254/1999 bo 1. julija 2008 nadomeščena
z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 346, 29.12.2005, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006 (UL L 408,
30.12.2006, str. 26).
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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1509/2007
z dne 18. decembra 2007
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008
čeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1109/2007 (3). Navedene
cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo
Komisije (ES) št. 1457/2007 (4).

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30.
junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v
sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki
veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in
nekaterih sirupov za tržno leto 2007/2008, so bili dolo-

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo
do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in
metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES)
št. 1109/2007 za tržno leto 2007/2008, se spremenijo in so
navedene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 19. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1).
Uredba (ES) št. 318/2006 bo 1. oktobra 2008 nadomeščena z
Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).
(2) UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3) UL L 253, 28.9.2007, str. 5.
(4) UL L 325, 11.12.2007, str. 81.
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PRILOGA
Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in
proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 19. decembra 2007
(EUR)
Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže
teže zadevnega proizvoda
zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

(1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

21,15
21,15

5,54
10,62

1701 91 00 (2)

21,30

15,50

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

21,30
21,30

10,06
10,06

1702 90 99 (3)

0,21

0,43

1701 11 90

(1) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).
(2) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.
(3) Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.
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II
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 6. decembra 2007
o določitvi vzorca za sezname subjektov, ki so jih države članice odobrile skladno z različnimi
predpisi veterinarske zakonodaje Skupnosti in pravili glede pošiljanja teh seznamov Komisiji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5882)
(Kodificirana različica)
(Besedilo velja za EGP)

(2007/846/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija
1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1)
in zlasti člena 11(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/407/EGS z dne 14. junija
1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za
promet med državami članicami Evropske skupnosti in za
uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst
govedi (2) in zlasti člena 5(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25.
septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki
urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za
zarodke domačih živali vrste goveda (3) in zlasti člena 5(3)
Direktive,
(1) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294,
13.11.2007, str. 26).
(2) UL L 194, 22.7.1988, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Odločbo Komisije 2006/16/ES (UL L 11,
17.1.2006, str. 21).
(3) UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006,
str. 24).

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija
1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja
premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (4) in zlasti člena 7
Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija
1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za
promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih
prašičev (5) in zlasti člena 5(3) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja
1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki
urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (6) in
zlasti člena 8a(6) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija
1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in
za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov,
za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi
90/425/EGS (7), in zlasti člena 17(3)(c) in četrte alinee člena
18(1) Direktive,
(4) UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006,
str. 352).
(5) UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003,
str. 1).
(6) UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.
(7) UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114,
1.5.2007, str. 17).
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ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Odločba Komisije 2001/106/ES z dne 24. januarja 2001
o določitvi vzorca za sezname subjektov, ki so jih države
članice odobrile skladno z različnimi predpisi veterinarske zakonodaje Skupnosti in pravili glede pošiljanja
teh seznamov Komisiji (1) je bila večkrat bistveno spremenjena (2). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba
navedeno odločbo kodificirati.
Trgovanje z govedom, prašiči, ovcami, kozami in kopitarji znotraj Skupnosti je dovoljeno iz zbirnih centrov, ki
jih odobrijo pristojni organi države članice, kjer se nahajajo.

(3)

Trgovanje s semenom domačega goveda in prašičev
znotraj Skupnosti je dovoljeno iz središč, ki jih odobrijo
pristojni organi države članice, kjer se nahajajo.

(4)

Trgovanje z zarodki in jajčnimi celicami živali iz vrst
domačega goveda znotraj Skupnosti je dovoljeno, če so
jih zbrale, pripravile in shranile skupine za zbiranje,
pridobivanje in presajanje zarodkov, ki jih odobrijo
pristojni organi države članice, kjer delujejo.

(5)

Vsaka država članica naj Komisiji in drugim državam
članicam pošlje sezname zbirnih središč, osemenjevalnih
središč ter skupin za zbiranje, pridobivanje in presajanje
zarodkov, ki jih je odobrila na svojem ozemlju.

(6)

Treba je uskladiti vzorec navedenih seznamov in način
njihovega posredovanja, da se Skupnosti omogoči
enostaven dostop do dopolnjenih seznamov.

(7)

Prikladno in primerno je uporabiti ta usklajeni vzorec za
odobrene karantenske zmogljivosti ali središča za
uvožene ptice, ki ne spadajo med perutnino.

(1) UL L 39, 9.2.2001, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/252/ES (UL L 79, 17.3.2004, str. 45).
(2) Glej Prilogo III.

(8)

L 333/73

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Seznami subjektov iz Priloge I se Komisiji posredujejo v formatu
Word ali Excel v naslednji elektronski poštni nabiralnik:
Inforvet@ec.europa.eu
Seznami se sestavijo v skladu z vzorci formatov iz Priloge II.
Komisija obvesti države članice v okviru Stalnega odbora za
prehranjevalno verigo in zdravje živali o kakršni koli spremembi
formata ali namembnosti.
Člen 2
Odločba 2001/106/ES se razveljavi.
Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to
odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi IV.
Člen 3
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. decembra 2007
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA I
1. Zbirna središča, odobrena v skladu s členom 11(1) Direktive 64/432/EGS, členom 7(1) Direktive 90/426/EGS in
členom 8a(1) Direktive 91/68/EGS.
2. Osemenjevalna središča in centri za shranjevanje semena, odobreni v skladu s členom 5(1) Direktive 88/407/EGS, in
osemenjevalna središča, odobrena v skladu s členom 5(1) Direktive 90/429/EGS.
3. Skupine za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov, odobrene v skladu s členom 5(1) Direktive 89/556/EGS.
4. Karantenske zmogljivosti ali središča za ptice, odobrena skladno s četrto alineo člena 18(1) Direktive 92/65/EGS in
Uredbo Komisije (ES) št. 318/2007 (1).

(1) UL L 84, 24.3.2007, str. 7.
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PRILOGA II
Vsak seznam mora biti sastavljen iz naslednjih rubrik. Te rubrike vključujejo indeksno številko seznama, opredelitev
zadevnih centrov, oznako države članice ISO in datum izdaje izvedenke seznama (dan/mesec/leto). Centri vsebujejo
številko odobritve ali registrsko številko v številčnem zaporedju v skladu z vzorci formatov iz te priloge.
I. Zbirna središča
(a) — Seznam odobrenih zbirnih središč za trgovanje z govedi (Direktiva 64/432/EGS), kopitarji (Direktiva
90/426/EGS), ovcami in kozami (Direktiva 91/68/EGS) v Skupnosti
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Številka
odobritve

Ime zbirnega
središča

Naslov zbirnega
središča

Telefonska številka,
številka faksa, elektronski
naslov

Vrsta

(b) — Seznam odobrenih zbirnih središč za trgovanje z domačimi prašči (Direktiva 64/432/EGS) v Skupnosti
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Številka
odobritve

Ime zbirnega središča

Naslov zbirnega središča

Telefonska številka, številka
faksa, elektronski naslov

II. Osemenjavalna središča in centri za shranjevanje semena
(a) — Seznam odobrenih zbirnih središč za promet znotraj Skupnosti s semenom domačih živali vrst goveda
(Direktiva 88/407/EGS)
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Številka
registracije

Ime osemenjevalnega
središča

Naslov osemenjevalnega
središča

Telefonska številka, številka
faksa, naslov elektronske pošte

(b) — Seznam odobrenih centrov za shranjevanje semena za promet znotaj Skupnosti s semenom domačih živali
vrste goveda (Direktiva 88/407/EGS)
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Številka
registracije

Ime osemenjevalnega
središča

Naslov centra za shranjevanje
Telefonska številka, številka
semena
faksa, naslov elektronske pošte

(c) — Seznam odobrenih osemenjevalnih središč za promet med državami članicami Evropske skupnosti z merjaščevim semenom (Direktiva 40/429/EGS)
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Številka
registracije

Ime osemenjevalnega
središča

Naslov osemenjevalnega
središča

Telefonska številka, številka
faksa, naslov elektronske pošte
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III. Skupine za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov
— Seznam odobrenih skupin za zbiranje pridobivanje in presajanje zarodkov za trgovino z zarodki in jajčnimi
celicami domačega goveda s Skupnosti (89/556/EGS)
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)

Oznaka ISO

Registrska
številka

Ime vodje(-ij)
skupine, ki je
(so) doktor(-ji)
veterinarske
medicine

(ET ali ET/IVF) (*) Naslov
vodje(-ij) skupine

Telefonska številka, številka faksa,
elektronski naslov

(*) ET za skupino za zbiranje zarodkov, ET/IVF za skupino za pridobivanje zarodkov.

IV. Karantenske zmogljivosti ali središča za ptice
— Seznam odobrenih karantenskih zmogljivosti ali središč za uvoz ptic, ki ne spadajo med perutnino (Direktiva
92/65/EGS).
— … (Oznaka države članice ISO)
— …/…/… (Datum izdaje različice)
ISO oznaka države

Številka odobritve karantenskega obrata ali centra

Ime države

PRILOGA III
Razveljavljena odločba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Odločba Komisije 2001/106/ES
(UL L 39, 9.2.2001, str. 39).
Odločba Komisije 2002/279/ES
(UL L 99, 16.4.2002, str. 17).
Odločba Komisije 2004/252/ES
(UL L 79, 17.3.2004, str. 45).

Samo člen 2

SL
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PRILOGA IV
KORELACIJSKA TABELA

Odločba 2001/106/ES

Ta odločba

Člen 1

Člen 1

—

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

—

Priloga III

—

Priloga IV
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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 6. decembra 2007
o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami Vitis L.,
razen plodov, s poreklom iz Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5897)
(2007/847/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000
o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za
rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu
širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES se rastlin Vitis L., razen
plodov, ki izvirajo iz tretjih držav, načeloma ne sme
vnesti v Skupnost.

Slovenija je zahtevala odstopanje, da se dovoli uvoz
rastlin Vitis L., razen plodov, iz Hrvaške ali Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije, za omejeno časovno
obdobje, da bi specializiranim trsnicam v Skupnosti pred
ponovnim izvozom na Hrvaško ali Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo omogočili njihovo
razmnožitev.

Komisija meni, da ni nevarnosti širjenja škodljivih organizmov na rastline ali rastlinske proizvode, pod pogojem
da za rastline Vitis L., razen plodov, s poreklom iz
Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, veljajo posebni pogoji iz te odločbe.

Zato je treba države članice za omejeno časovno obdobje
pooblastiti, da dovolijo vnos teh rastlin na njihovo
ozemlje, pod pogojem da upoštevajo posebne pogoje.

Člen 1
Z odstopanjem od člena 4(1) Direktive 2000/29/ES v zvezi s
točko 15 dela A Priloge III k navedeni direktivi se države članice
pooblasti, da dovolijo vnos rastlin Vitis L., razen plodov, na
njihovo ozemlje, ki so namenjene cepljenju v Skupnosti in so
s poreklom iz Hrvaške ali Nekdanje jugoslovanske republike
Makedonije (v nadaljnjem besedilu „rastline“).

Da bi rastline izpolnile pogoje za navedeno odstopanje, morajo
poleg zahtev iz prilog I in II k Direktivi 2000/29/ES izpolnjevati
pogoje iz Priloge k tej odločbi.

Da bi rastline izpolnile pogoje za navedeno odstopanje, se jih
vnese v Skupnost v naslednjih obdobjih:

(a) med 1. januarjem 2008 in 30. aprilom 2008;

(b) med 1. januarjem 2009 in 30. aprilom 2009;

(c) med 1. januarjem 2010 in 30. aprilom 2010.

Člen 2
1.
Države članice, ki uporabljajo odstopanje iz člena 1,
Komisiji in drugim državam članicam zagotovijo:

Navedeno dovoljenje se prekliče, če se ugotovi, da
posebni pogoji, določeni s to odločbo, ne zadostujejo
za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Skupnost ali da se ni ravnalo v skladu z njimi.

(a) podatke o količinah rastlin, uvoženih v skladu s to odločbo,
in

(1) UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/41/ES (UL L 169, 29.6.2007,
str. 51).

(b) podrobno tehnično poročilo o uradnih inšpekcijskih
pregledih iz točke 6 Priloge.

(5)
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člena 1 se zagotovijo najpozneje do 15.
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vnosih iz točke (a)
novembra 2008, o
do 15. novembra
najpozneje do 15.

2.
Vsaka država članica, v kateri se rastline cepijo po
njihovem vnosu na njeno ozemlje, Komisiji in drugim državam
članicam zagotovi podrobno tehnično poročilo o uradnih
inšpekcijskih pregledih in testiranjih iz točke 8(b) Priloge.

L 333/79

Člen 3
Države članice nemudoma obvestijo Komisijo in druge države
članice, kadar se ugotovi, da pošiljke, vnesene na njihovo
ozemlje v skladu s to odločbo, ne izpolnjujejo pogojev iz te
odločbe.
Člen 4
Ta odločba je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 6. decembra 2007

Navedeno poročilo o vnosih iz točke (a) člena 1 se zagotovi
najpozneje do 15. novembra 2008, o vnosih iz točke (b) člena
1 najpozneje do 15. novembra 2009, o vnosih iz točke (c)
člena 1 pa najpozneje do 15. novembra 2010.

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije

L 333/80

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA
POSEBNI POGOJI ZA RASTLINE VITIS L., RAZEN PLODOV, S POREKLOM IZ HRVAŠKE ALI NEKDANJE
JUGOSLOVANSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE, KI SO UPRAVIČENE DO ODSTOPANJA IZ ČLENA 1
1. Rastline so razmnoževalni material v obliki spečih očes sort Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica,
Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat
istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava ali
Žlahtina v primeru vnosa iz Hrvaške, ali Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina,
Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka ali Žilavka v
primeru vnosa iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki so:
(a) namenjene cepljenju v Skupnosti na posestih iz točke 7 na podlagah, proizvedenih v Skupnosti;
(b) pridelane na matičnih nasadih, ki so na Hrvaškem ali v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji uradno
registrirani. Države članice, ki uporabljajo odstopanje, posredujejo sezname registriranih nasadov Komisiji in
državam članicam najpozneje do 31. decembra pred letom vnosa rastlin v Skupnost. Ti seznami vključujejo
ime sorte, število vrst, zasajenih s to sorto, število rastlin na vrsto za vsakega od teh nasadov, če se ugotovi,
da so primerne za pošiljanje v Skupnost v letu 2008, 2009 ali 2010 v skladu s pogoji iz te odločbe;
(c) ustrezno pakirane in prepoznavne z oznako na pakiranju, ki omogoča identifikacijo registriranega nasada in sorte.
2. Rastline so opremljene s fitosanitarnim spričevalom, izdanim na Hrvaškem ali v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji v skladu s členom 13(1) Direktive 2000/29/ES na podlagi preverjanja, ki je v njem določeno, ki zlasti
potrjuje, da ne vsebujejo naslednjih škodljivih organizmov:
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
Grapevine Flavescence dorée
Xylella fastidiosa (Well et Raju)
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
Virus Tobacco ringspot
Virus Tomato ringspot
Virus Blueberry leaf mottle
Virus Peach rosette mosaic
Spričevalo pod „Dopolnilno izjavo“ navaja „Ta pošiljka izpolnjuje pogoje iz Odločbe 2007/847/ES“.
3. Uradna organizacija za varstvo rastlin na Hrvaškem ali v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji zagotovi
pristnost rastlin od časa pridelovanja iz točke 1(b) do časa nakladanja za izvoz v Skupnost.
4. Rastline se vnesejo skozi vstopne točke, ki jih v ta namen imenuje država članica, v kateri so.
Države članice, ki uporabljajo odstopanje, dovolj vnaprej prijavijo Komisiji navedena vstopna mesta ter ime in naslov
odgovornega uradnega organa iz Direktive 2000/29/ES, zadolženega za vsako vstopno mesto, ti podatki pa so na
zahtevo na voljo drugim državam članicam.
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Če vnos rastlin v Skupnost poteka v državi članici, ki ni država članica, ki uporablja dovoljenje iz člena 1, v nadaljnjem
besedilu „dovoljenje“, pristojni uradni organi države članice vnosa obvestijo in sodelujejo s pristojnimi uradnimi organi
države članice, ki uporablja dovoljenje, da se zagotovi usklajenost s to odločbo.

5. Pred vnosom v Skupnost je uvoznik uradno obveščen o pogojih iz točk 1 do 4; navedeni uvoznik pravočasno sporoči
podrobne podatke vsakega vnosa pristojnim uradnim organom v državi članici vnosa in ta država članica Komisiji
nemudoma sporoči naslednje podrobne podatke vnosa:

(a) vrsto materiala;

(b) sorto in količino;

(c) deklariran datum vnosa in potrditev vstopne točke;

(d) imena, naslove in lokacije posesti iz točke 7, kjer bodo speča očesa cepljena in skladiščena.

Uvoznik obvesti zadevne uradne organe o vseh spremembah zgoraj navedenih podrobnih podatkov, takoj ko so mu
znane.

Zadevna država članica takoj obvesti Komisijo o zgornjih podrobnih podatkih in njihovih morebitnih spremembah.

Najpozneje dva tedna pred datumom vnosa uvoznik uradno obvesti pristojni uradni organ o posestih iz točke 7, kjer
bodo rastline cepljene.

6. Inšpekcijske preglede, vključno s testiranjem, kjer je primerno, zahtevane v skladu s členom 13 Direktive 2000/29/ES
in v skladu z določbami iz te odločbe, opravijo pristojni uradni organi države članice, ki uporablja to dovoljenje, in
kjer je primerno, v sodelovanju s pristojnimi uradnimi organi države članice, v kateri bodo rastline skladiščene.

Med temi inšpekcijskimi pregledi država(-e) članica(-e) opravi(-jo) pregled in, kjer je primerno, preskus za ugotavljanje
škodljivih organizmov iz točke 2. O vsaki ugotovitvi takih organizmov je treba takoj uradno obvestiti Komisijo.
Izvedejo se ustrezni ukrepi za uničenje škodljivih organizmov in, kjer je primerno, zadevnih rastlin.

7. Rastline se cepijo samo na uradno registriranih posestih, ki so odobrene za namene tega dovoljenja.

Oseba, ki namerava cepiti rastline, pristojnim uradnim organom države članice, kjer posesti so, pravočasno uradno
sporoči ime in naslov lastnika teh posesti.

Kadar je kraj cepljenja v državi članici, ki ni država članica, ki uporablja dovoljenje, pristojni uradni organi države
članice, ki uporablja dovoljenje, pristojnim uradnim organom države članice, v kateri bodo rastline cepljene, sporočijo
imena in naslove posesti, na katerih bodo rastline cepljene. Ti podatki se posredujejo ob prejemu predhodnega
uradnega obvestila uvoznika iz zadnjega odstavka točke 5.

8. Na posestih iz točke 7:

(a) se lahko rastline, ki ne vsebujejo škodljivih organizmov iz točke 2, uporabljajo za cepljenje na podlagi s poreklom
iz Skupnosti. Cepljene rastline se gojijo pod ustreznimi pogoji v ustreznem rastnem substratu, vendar se ne sadijo
ali gojijo na poljih. Cepljene rastline ostanejo na posestih največ osemnajst mesecev, preden se izvozijo na območje
zunaj Skupnosti iz točke 9;
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(b) v obdobju po cepljenju rastlin navedeni pristojni uradni organi države članice, v kateri so bile rastline cepljene, v
ustreznih časovnih rokih pregledajo, ali so v/na rastlinah prisotni bodisi škodljivi organizmi bodisi znaki ali
simptomi, ki jih povzročajo škodljivi organizmi; pri takem vizualnem inšpekcijskem pregledu se vsak škodljivi
organizem, ki povzroča take znake ali simptome, določi s pomočjo ustreznega postopka testiranja;

(c) vsaka cepljena rastlina, za katero je bilo med navedenimi inšpekcijskimi pregledi ali testiranji iz točk (a) in (b)
ugotovljeno, da vsebuje škodljive organizme iz točke 2, ali je drugače primerna za karanteno, se takoj uniči pod
nadzorom navedenih pristojnih uradnih organov.

9. Vsaka rastlina, ki je bila uspešno cepljena z očesi iz točke 1, se lahko sprosti za izvoz na Hrvaško ali v Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo samo kot cepljena rastlina. Pristojni uradni organi države članice, ki uporabljajo
to dovoljenje, zagotovijo, da se vsaka rastlina ali del rastline, ki ni bila tako izvožena, uradno uniči. O količinah
uspešno cepljenih rastlin, uradno uničenih rastlin in rastlin, ki so bile ponovno izvožene na Hrvaško ali v Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo, se vodi evidenca. Ti podatki se dajo na voljo Komisiji.
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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 11. decembra 2007
o odobritvi nekaterih nacionalnih programov za nadzor salmonele v jatah nesnic vrste Gallus gallus
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6100)
(Besedilo velja za EGP)

(2007/848/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(5)

Ugotovljeno je bilo, da so navedeni programi v skladu z
ustrezno veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z
Uredbo (ES) št. 2160/2003.

(6)

Nacionalne programe za nadzor je zato treba odobriti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele
in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z
živili (1), in zlasti člena 6(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

(4)

Namen Uredbe (ES) št. 2160/2003 je zagotoviti sprejetje
ustreznih in učinkovitih ukrepov za odkrivanje in nadzor
salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh
ustreznih fazah proizvodnje, predelave in distribucije,
zlasti na ravni primarne proizvodnje, da se zmanjša
njihova razširjenost in tveganje, ki ga predstavljajo za
javno zdravje.
Z Uredbo Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija
2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje
razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših
nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES)
št. 1003/2005 (2) je bil določen cilj Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti vseh serotipov salmonele, ki so
pomembni za javno zdravje, v jatah nesnic vrste Gallus
gallus na ravni primarne proizvodnje.
Za izpolnitev cilja Skupnosti morajo države članice
pripraviti nacionalne programe za nadzor salmonele v
jatah nesnic vrste Gallus gallus in jih predložiti Komisiji
v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003.
Nekatere države členice so predložile svoje nacionalne
programe za nadzor salmonele v jatah nesnic vrste Gallus
gallus.

(1) UL L 325, 12.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 (UL L 280, 24.10.2007, str. 5).
(2) UL L 211, 1.8.2006, str. 4.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Nacionalni programi za nadzor salmonele v jatah nesnic vrste
Gallus gallus, ki so jih predložile države članice, navedene v
Prilogi, se odobrijo.
Člen 2
Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.
Člen 3
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. decembra 2007

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije
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PRILOGA
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Češka
Ciper
Danska
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Madžarska
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Španija
Švedska
Združeno kraljestvo
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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 12. decembra 2007
o odobritvi sprememb nacionalnega programa za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus
gallus, ki jih je predložila Finska
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6097)
(Besedili v finskem in švedskem jeziku sta edini verodostojni)

(2007/849/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele
in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z
živili (1), in zlasti člena 6(3) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

(4)

Z Odločbo Komisije 2006/759/ES o odobritvi nekaterih
nacionalnih programov za nadzor salmonele v matičnih
jatah Gallus gallus (2) je bil odobren nacionalni program
za nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus,
ki ga je predložila Finska.
Finska je zdaj v odobritev predložila spremembe svojega
nacionalnega programa.
Predlagane spremembe navedenega programa upoštevajo
razvoj dogodkov na Finskem. Usklajene so z ustrezno
veterinarsko zakonodajo Skupnosti in zlasti z zahtevami
iz Uredbe (ES) št. 2160/2003.
Zato je treba spremembe nacionalnega programa za
nadzor salmonele v matičnih jatah vrste Gallus gallus, ki
jih je predložila Finska, odobriti.

(1) UL L 325, 12.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 (UL L 280,
24.10.2007, str. 5).
(2) UL L 311, 10.11.2006, str. 46.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
Spremembe, ki jih je Finska predložila v zvezi s svojim nacionalnim programom za nadzor salmonele v matičnih jatah Gallus
gallus, kakor je bil odobren z Odločbo 2006/759/ES, se
odobrijo.
Člen 2
Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.
Člen 3
Ta odločba je naslovljena na Republiko Finsko.

V Bruslju, 12. decembra 2007

Za Komisijo
Markos KYPRIANOU

Član Komisije
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EVROPSKA CENTRALNA BANKA
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 22. novembra 2007
o spremembah Sklepa ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank
sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002
(ECB/2007/15)
(2007/850/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

(4)

Ta sklep ne posega v obveznosti organov izdajateljev na
podlagi Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o
izdajanju eurobankovcev (2).

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljevanju: „Statut ESCB“) ter
zlasti njegovega člena 32,

(5)

Člen 14(2) Smernice ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007
o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem
času (TARGET2) (3) določa, da bo sistem TARGET2
nadomestil sedanji sistem TARGET. NCB držav članic,
ki so sprejele euro, bodo migrirale na sistem TARGET2
po urniku, določenem v členu 13 Smernice ECB/2007/2.
Poleg tega se bodo nekatere NCB držav članic, ki niso
sprejele eura, priključile na sistem TARGET2 na podlagi
ločenega sporazuma z ECB in NCB držav članic, ki so
sprejele euro. Glede na navedeno je treba v Sklepu
ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi
denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (4) posodobiti
sklicevanja na „sistem TARGET“.

(6)

V Sklepu ECB/2001/16 so potrebne še nekatere dodatne
spremembe v zvezi z merjenjem denarnega prihodka in
obravnavo preddobavljenih eurobankovcev –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Člen 32 Statuta ESCB določa splošna pravila za razporeditev denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank
(NCB) držav članic, ki so sprejele euro. Splošna pravila,
določena v členu 32 Statuta ESCB, veljajo tudi za
prihodek, ki izhaja iz odpisa eurobankovcev, vzetih iz
obtoka.

Člen 32.5 Statuta ESCB določa, da se vsota denarnih
prihodkov NCB porazdeli NCB sorazmerno z njihovimi
vplačanimi deleži v kapitalu ECB. Na podlagi člena 32.7
Statuta ESCB je Svet ECB pristojen, da sprejme vse druge
ukrepe, ki so potrebni za uporabo člena 32. To vključuje
tudi pristojnost, da se pri odločanju o razporeditvi
prihodka, ki izhaja iz odpisa bankovcev, vzetih iz obtoka,
upoštevajo drugi dejavniki. S tem v zvezi načeli enake
obravnave in poštenja zahtevata, da se upošteva časovno
obdobje, v katerem so bili iz obtoka vzeti bankovci
izdani. Ključ za razporeditev tega posebnega prihodka
mora zato odražati tako ustrezen delež v kapitalu ECB
kot tudi trajanje obdobja izdajanja.

Jemanje eurobankovcev iz obtoka je treba urediti z ločenimi sklepi, ki se sprejmejo na podlagi člena 5 Sklepa
ECB/2003/4 z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (1).

(1) UL L 78, 25.3.2003, str. 16.

SKLENIL:

Člen 1
Sklep ECB/2001/16 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 1 se spremeni, kot sledi:

Za opredelitvijo pojma „referenčni dnevni devizni tečaj“ se
vstavijo naslednje opredelitve:
(2) UL L 337, 20.12.2001, str. 52. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom ECB/2006/25 (UL L 24, 31.1.2007, str. 13).
(3) UL L 237, 8.9.2007, str. 1.
(4) UL L 337, 20.12.2001, str. 55. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom ECB/2006/7 (UL L 148, 2.6.2006, str. 56).
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„(n) ‚iz obtoka vzeti eurobankovci‘ pomenijo eurobankovce
katerega koli tipa ali serije, ki so bili vzeti iz obtoka s
sklepom Sveta ECB, sprejetim na podlagi člena 5 Sklepa
ECB/2003/4;

(o) ‚ključ za izdajanje‘ pomeni povprečni ključ vpisanega
kapitala v obdobju izdajanja za določen tip ali serijo iz
obtoka vzetih bankovcev;

3.

L 333/87

Iz obtoka vzeti bankovci se odpišejo, kot sledi:

(a) Na datum odpisa se postavka ‚bankovci v obtoku‘ v
bilancah stanja ECB in NCB zmanjša za skupni znesek
iz obtoka vzetih eurobankovcev, ki so še vedno v
obtoku. Za ta namen se dejanski zneski iz obtoka vzetih
eurobankovcev, ki so bili dani v obtok, prilagodijo na
sorazmerne zneske, izračunane v skladu s ključem za
izdajanje, razlike pa se poravnajo med ECB in NCB.

(p) ‚obdobje izdajanja‘ pomeni v zvezi z določenim tipom ali
serijo eurobankovcev obdobje, ki se začne na datum, ko
je prva izdaja eurobankovcev tega tipa ali serije zabeležena v obveznostno osnovo, in konča na datum, ko je
zadnja izdaja eurobankovcev tega tipa ali serije zabeležena v obveznostno osnovo;

(b) Prilagojeni znesek iz obtoka vzetih bankovcev se odpiše
iz bilančne postavke ‚bankovci v obtoku‘ v izkaz poslovnega izida NCB.

(q) ‚odpisati‘ pomeni odstraniti iz obtoka vzete eurobankovce iz bilančne postavke ‚bankovci v obtoku‘.“

(c) Vsaka NCB oblikuje rezervacije za iz obtoka vzete eurobankovce, za katere se še pričakuje, da bodo zamenjani.
Te rezervacije so enake deležu posamezne NCB v
skupnem znesku rezervacij, izračunanem z uporabo
ključa za izdajanje.

2. Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.
Kjer je vrednost določenih sredstev NCB višja ali nižja
od vrednosti obveznostne osnove te NCB, se razlika poravna
tako, da se na vrednost razlike uporabi referenčna obrestna
mera.“

4.
Iz obtoka vzeti bankovci, ki se zamenjajo po datumu
odpisa, se zabeležijo v knjigah tiste NCB, ki jih je sprejela.
Pritok iz obtoka vzetih bankovcev se prerazdeli med NCB
najmanj enkrat letno ob uporabi ključa za izdajanje, razlike
pa se poravnajo med NCB. Vsaka NCB poravna sorazmerni
znesek s svojimi rezervacijami ali, če pritok presega rezervacije, zabeleži odgovarjajoči odhodek v svojem izkazu poslovnega izida.

3. Za členom 5 se vstavi naslednji člen 5a:
5.

Svet ECB letno pregleduje skupni znesek rezervacij.“

„Člen 5a
Izračun in razporeditev prihodka, ki izhaja iz odpisa
eurobankovcev
1.
Iz obtoka vzeti eurobankovci ostanejo del obveznostne
osnove, dokler se ne zamenjajo ali odpišejo, kar od tega se
zgodi prej.

2.
Svet ECB se lahko odloči, da odpiše eurobankovce, pri
čemer mora določiti datum odpisa in skupni znesek rezervacij, ki jih je treba oblikovati za tiste iz obtoka vzete eurobankovce, za katere se še pričakuje, da bodo zamenjani.

4. Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

5. Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

6. V Sklepu ECB/2001/16 se po migraciji posamezne NCB vsa
sklicevanja na „sistem TARGET“ štejejo za sklicevanja na
„sistem TARGET2“.
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Člen 2
Končna določba
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2008.

V Frankfurtu na Majni, 22. novembra 2007
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET
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PRILOGA I
Priloga I k Sklepu ECB/2001/16 se spremeni, kot sledi:
Na koncu odstavka 1 v delu A se vstavi naslednji pododstavek:
„Če je datum prehoda na eurogotovino dan, na katerega je sistem TARGET/TARGET2 zaprt, je obveznost nove NCB
Eurosistema, ki izhaja iz eurobankovcev, preddobavljenih na podlagi Smernice ECB/2006/9 z dne 14. julija 2006 o
nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (1) in prispelih v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, del obveznostne
osnove (kot del korespondenčnih računov pod pasivno postavko 10.4 v HBS), dokler obveznost ne postane del
obveznosti znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij preko sistema TARGET/TARGET2.

___________
(1) UL L 207, 28.7.2006, str. 39.“

PRILOGA II
Priloga II k Sklepu ECB/2001/16 se spremeni, kot sledi:
Na koncu dela A se za odstavkom, ki se konča z „z dne 31. decembra 2002“, vstavi naslednji odstavek:
„6. terjatve, ki izhajajo iz eurobankovcev, preddobavljenih na podlagi Smernice ECB/2006/9 in prispelih v obtok
pred datumom prehoda na eurogotovino (do datuma prehoda na eurogotovino del aktivne postavke 4.1 v HBS,
po tem pa del korespondenčnih računov pod aktivno postavko 9.5 v HBS), vendar le, dokler takšna terjatev ne
postane del terjatev znotraj Eurosistema, ki izhajajo iz transakcij preko sistema TARGET/TARGET2.“
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