Príloha č.1

Kategórie
výrobkov

Výrobky, na ktoré sa poskytuje
pomoc

1
Kategória 1
ex 0203 11 10

2
Polovičky trupov bez predných
nôh, chvostov, obličiek, tenkej
bránice a miechy (1)

Kategória 2
ex 0203 12 11

Stehná

ex 0203 12 19

Pliecka

ex 0203 19 11

Predné časti

ex 0203 19 13

Chrbty s krkovičkou alebo bez nej,
alebo
krkovičky
samostatne,
chrbty s bedrovou časťou stehna
alebo bez nej (2)(3)

Kategória 3
ex 0203 19 55

Bôčiky, celé alebo
pravouhlým rezom

120 dní
4

150 dní
5

6

274

291

307

0,54

304

318

332

0,47

335

350

364

0,49

250

264

278

0,47

269

284

298

0,48

272

288

304

0,53

168

175

182

0,24

Bôčiky, celé alebo rozdelené
pravouhlým rezom bez kože a
rebier

Kategória 6
ex 0203 19 55

Časti zodpovedajúce označeniu
„middles“, s kožou alebo tukom
alebo bez nich, vykostené (4)

Kategória 7

Podkožný prasací
alebo bez nej (5)

Ex0209 10 11

90 dní
3

rozdelené

Kategória 5
ex 0203 19 55

Denné
sadzby
(EUR/tona/d
eň)

Nohy, pliecka, predné časti, chrbty
s krkovičkou alebo bez nej, alebo
krkovičky
samostatne
chrbty
s bedrovou časťou stehna alebo
bez nej, vykostené (2)(3)

Kategória 4
ex 0203 19 15

Výška pomoci na obdobie
skladovania (EUR/tona)

tuk s kožou

(1) Pomoc sa môže poskytovať aj na polovičky trupov prezentované ako tzv. wiltshirský rez, t. j. bez hlavy, lícnych
častí, laloka, nôh, chvosta, vnútorného tuku, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej
kosti, panvovej kosti a bránice.
(2) Chrbty a krkovičky môžu byť s kožou alebo bez nej, ale hrúbka priliehajúcej vrstvy tuku nesmie presahovať 25
mm.
(3) Dohodnuté množstvo sa môže vzťahovať na akúkoľvek kombináciu uvedených výrobkov.
(4) Rovnaká prezentácia ako v prípade výrobkov, ktoré patria pod číselný znak KN 0210 19 20.
(5) Čerstvé tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou svine a prilieha k nej nezávisle od časti svine, z ktorej
pochádza; ak sa predkladá s kožou, musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

