ДОДАТОК
до
проекту Регляменту Європейського Парламенту та Ради щодо зменшення або скасування
мит на товари, що походять з України
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ДОДАТОК II
Незважаючи на правила інтерпретації Комбінованої номенклатури, формулювання опису продуктів слід
розглядати як виключно орієнтовну вартість, обсяг застосування преференційної схеми в контексті цього
Додатка визначається щодо кодів КН у тому вигляді, у якому вони існують на момент прийняття цього
Регламенту.
Порядк. №
09.3050

Код КН
0204 22 50
0204 22 90

Період дії квоти
Річний обсяг квоти
З моменту набуття
(у тоннах чистої
Опис товарів
чинності цим Регламентом
ваги, якщо не
до 01.11.2014 р.
передбачено інше)
Тазостегнові частини овець, інші
1 500
частини з кістками (за виключенням туш
або половин туш, передніх четвертин
короткого розрубу, гомілки та/або
ниркові частини, свіжі або морожені

0204 23

Обвалене
морожене

0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90

Морожені необвалені відруби овець (за
виключенням туш або половин туш,
передніх четвертин короткого розрубу)

09.3051

0204 43 10
0204 43 90
0409

Морожене м'ясо ягнят, обвалене,
морожене м'ясо овецбь, обвалене
Натуральний мед

09.3052

1701 12

Цукор-сирець без додання ароматичних
добавок або барвникiв

1701 91
1701 99

Інший цукор, ніж цукор-сирець

1702 20 10

Кленовий цукор у твердому станi з
доданням ароматичних добавок або
барвникiв

1702 90 30

Ізоглюкоза у твердому стані із вмiстом
50 мас.% або бiльше фрукрози в сухому
станi

1702 90 50

Мальтодекстрин у твердому стані і
мальтодекстриновий сироп, із вмiстом
50 мас.% або бiльше фрукрози в сухому
станi

1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79

Карамель

1702 90 80

Сироп iнулiновий

1702 90 95

Інші цукри, включаючи iнвертний цукор
та інші цукри й цукрові сиропи, з
вмістом у сухому стані 50 мас.%
фруктози
Глюкоза та сироп з глюкози, без вмiсту
фруктози або з вмiстом менш як 50
мас.% фруктози в сухому стані, крім
інвертного цукру

09.3053

1702 30
1702 40

1702 60

м'ясо

овець,

свіже

або

Інша фруктоза та сироп фруктози, з
вмiстом у сухому станi понад 50 мас.%
фруктози, крім інвертного цукру

5 000
20 070

10 000
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Порядк. №
09.3054

Код КН
2106 90 30
2106 90 55

2106 90 59

09.3055

Ex 1103 19 20

Період дії квоти
Річний обсяг квоти
З моменту набуття
(у тоннах чистої
Опис товарів
чинності цим Регламентом
ваги, якщо не
до 01.11.2014 р.
передбачено інше)
Сиропи з iзоглюкози, ароматизовані або
2 000
з доданням барвникiв
Сироп з глюкози або з мальтодекстрину,
ароматизований або з доданням
барвникiв
Сиропи цукрові, ароматизовані або з
доданням барвників (крім, сиропів з
ізоглюкози, лактози, глюкози та
мальтодекстрину)
Крупи ячменю

1103 19 90

Крупи та крупка із зерна зернових
культур (крім пшениці, жита, вівса,
кукурудзи, рису та ячменю)

1103 20 90

Гранули із зерна (крім пшениці, жита,
вівса, кукурудзи, рису та ячменю)

1104 19 10

Зерно пшениці, плющене або у виглядi
пластівців
Зерно кукурудзи, плющене або у виглядi
пластівців
Зерно ячменю, плющене
Зерно ячменю у вигляді пластівців

1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69

6 300

1104 29

Зерно зернових культур (наприклад
лущене, плющене, у вигляді пластiвців,
обрушене, різане (ядро) або подрібнене),
за винятком вівса, жита та кукурудзи

1104 30

Зародки зерна зернових культур, цiлi,
плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi

09.3056

1107

Солод, обсмажений або необсмажений

7 000

09.3057

1109
1108 11

Клейковина пшенична, суха чи сира
Крохмаль пшеничний

10 000

1108 12

Крохмаль кукурудзяний

09.3058

1108 13
3505 10 10
3505 10 90

Крохмаль картопляний
Декстрини та iншi модифiкованi
крохмалі (крім крохмалей, перетворених
в складні або прості ефіри
(естерифiкованi або етерифiкованi)

09.3059

3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
2302 10
2302 30
2302 40 10
2302 40 90

Клеї із вмiстом більш як 25 мас.%
крохмалiв, декстринiв або iнших
модифiкованих крохмалiв
Висiвки, кормове борошно та iншi
відходи та залишки вiд просiювання,
помелу або iнших способів обробки
зерна зернових культур (крім рису)

2303 10 11

Відходи і залишки від виробництва
крохмалю з кукурудзи (за винятком
концентрованих вод для замочування) з
вмiстом бiлка в перерахунку на суху
речовину понад 40 мас.%

1 000

15 000
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Порядк. №
09.3060

Код КН
0711 51

2003 10

09.3061

0711 51

09.3062

2002

09.3063

2009 61 90

09.3064

09.3065
09.3066

09.3067

Період дії квоти
Річний обсяг квоти
З моменту набуття
(у тоннах чистої
Опис товарів
чинності цим Регламентом
ваги, якщо не
до 01.11.2014 р.
передбачено інше)
Гриби роду Аgaricus, консервованi для
500
тимчасового зберiгання
(наприклад
діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній
воді або в іншому розчині, що
забезпечує їх тимчасову консервацію),
але в такому вигляді непридатнi для
безпосереднього використання в їжу
Гриби роду Аgaricus, приготовленi або
консервованi без додання оцту чи
оцтової кислоти
Гриби роду Аgaricus, консервованi для
тимчасового
зберiгання
(наприклад
діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній
воді або в іншому розчині, що
забезпечує їх тимчасову консервацію),
але в такому вигляді непридатнi для
безпосереднього використання в їжу
Томати, приготовленi або консервованi
без додання оцту чи оцтової кислоти
Сiк виноградний (включаючи
виноградне сусло) з числом Брікса не
більш як 30 вартiстю понад 18 євро за
100 кг маси нетто

2009 69 11

Сiк виноградний (включаючи
виноградне сусло) з числом Брікса понад
67 вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг
маси нетто

2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90

Сiк виноградний (включаючи
виноградне сусло) з числом Брікса понад
30, але не більш як 67 вартiстю понад
18 євро за 100 кг маси нетто

2009 71
2009 79
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405 20 10
0405 20 30
0710 40
0711 90 30
2001 90 30
2004 90 10
2005 80
1702 50
1702 90 10

Сiк яблучний

Ex 1704 90 99

500

10 000
10 000

Маслянка, коагульовані молоко та
вершки,
йогурт,
кефiр
та
iншi
ферментовані
або
сквашені
(бактеріальними заквасками) молоко та
вершки, згущенi або незгущенi, з
доданням або без додання цукру чи
iнших пiдсолоджувальних речовин,
ароматизовані чи неароматизовані з
доданням або без додання фруктiв,
горiхiв чи какао

2 000

Молочні пасти із вмiстом жиру понад
39 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%
Цукрова кукурудза

250

Фруктоза хiмiчно чиста
Фруктоза хiмiчно чиста
Інші кондитерськi вироби з вмiстом 70
мас.% або бiльше цукрози

1 500

2 000
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Порядк. №

Код КН

1806 10 30
1806 10 90
Ex 1806 20 95

Період дії квоти
Річний обсяг квоти
З моменту набуття
(у тоннах чистої
чинності цим Регламентом
ваги, якщо не
до 01.11.2014 р.
передбачено інше)

Опис товарів

Какао-порошок з вмістом 65 мас.% або
бiльше
цукрози
чи
iзоглюкози,
перерахованої на цукрозу
Інші готовi вироби у вигляді блоків,
плиток чи батонів, масою понад 2 кг або
в рiдкому станi, у виглядi пасти чи
порошку, у гранулах або іншому
аналогічному вигляді, якi мiстяться в
контейнерах або в первинній упаковці,
масою нетто понад 2 кг, із вмістом менш
ніж 18 мас.% какао-масла та більш ніж
70 мас.% цукрози

Ex 1901 90 99

Інші готовi харчовi продукти з борошна,
крупки, крупів, крохмалю або солодового
екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом
менш як 40 мас.% какао в перерахунку
на повнiстю знежирену основу, із вмістом
70 мас.% або більше цукрози

2101 12 98
2101 20 98

Готовi продукти на основі кави, чаю аба
мате

3302 10 29

Сумiшi запашних речовин та сумiшi,
одержанi на основi однiєї або кiлькох
таких речовин, якi застосовуються як
промислова сировина; iншi препарати на
основі запашних речовин, якi
застосовуються у виробництвi напоїв із
вмістом менш ніж 0,5 об.% спирту
Тапiока та її замiнники, приготовлені з
крохмалю, у формі пластiвцiв, гранул,
кульок, крупинок, горошин і в інших
аналогiчних формах

09.3068

1903

09.3069

1904 30
1806 20 70

Пшениця Bulgur
Крихти молочного шоколаду

2106 10 80

Інші
бiлковi
концентрати
текстуровані білкові речовини

2202 90 99

Безалкогольні напої, окрім вод, із
вмістом 2 мас.% або бiльше жирів,
одержані з продуктів товарних позицій
0401 – 0404
Інші харчові продукти, в іншому місці
не зазначені або не включені
Спирт етиловий неденатурований

09.3070

2106 90 98

09.3071

2207 10
2208 90 91
2208 90 99
2207 20

09.3072

2402 10

2402 20 90

2 000

300
та

Спирт етиловий та iншi спиртові
дистиляти та спиртні напої, одержані
шляхом перегонки, денатурованi, будьякої концентрацiї
Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями та
сигарили, з вмiстом тютюну
Сигарети, цигарки з вмiстом тютюну із
вмiстом гвоздики

2 000
27 000

2 500
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Порядк. №
09.3073

Код КН

Опис товарів

2905 43

Манiтол

2905 44

D-глюцитол (сорбiтол)

3824 60

Сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної
пiдпозицiї 2905 44
Апретуючі
засоби
(текстильнодопоміжні речовини), препарати для
прискорення
фарбування
або
закрiплення барвникiв, а також iншi
продукти і готові препарати (наприклад
препарати та засоби для обробки та
протрави), видів, які використовують у
текстильнiй,
паперовiй,
шкiрянiй
промисловостi
або
аналогiчних
виробництвах, які в інших товарних
позиціях не зазначені, на основi
крохмалистих речовин
Часник, свіжий або морожений
Овес

09.3074

3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90

09.3075
09.3076

0703 20
1004

Період дії квоти
Річний обсяг квоти
З моменту набуття
(у тоннах чистої
чинності цим Регламентом
ваги, якщо не
до 01.11.2014 р.
передбачено інше)
100

2 000

500
4 000

