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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2022/557 

1 Nisan 2022 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı 
Sınıflandırma 

(KN kodu) 

Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

1) Bezelye ununun protein 

bakımından zengin bir fraksiyona 

ayrılmasından elde edilen protein 

bakımından zengin fraksiyon, bej, 

ince toz veya pelet şeklinde, küçük 

torbalarda (15 ila 20 kg) veya büyük 

torbalarda (500 ila 1 000 kg) 

sunulur. 

Ürün aşağıdaki analitik özelliklere 

sahiptir (kuru ağırlık içeriği): 

— 7,4 % nişasta 

— 54 % protein 

Ürün, bezelye unu elde etmek için 

yıkanan, kabuklanan ve öğütülen 

kurutulmuş bezelyelerden (Pisum 

sativum) üretilir. Un daha sonra 

santrifüjlü bir ayırıcıda protein 

bakımından zengin ve nişasta 

bakımından zengin bir fraksiyona 

ayrılır. Bu işlemden sonra, protein 

bakımından zengin fraksiyon ya toz 

halinde bırakılır ya da topaklar 

halinde toplanır. 

Ürün tanınabilir ve münhasıran 

hayvan yemi olarak kullanılır. 

2309.90.31 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 

Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6, 

23.Fasılın 1 nolu notu ile 23.09, 2309.90 ve 

2309.90.31 KN kodlarının lafsına istinaden 

belirlenir.  

Ürün, santrifüjlü bir separatörde 

fraksiyonlama yoluyla orijinal malzemenin 

temel özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle, 

kurutulmuş baklagillerin unu olarak 11.06 

pozisyonu altında sınıflandırma ve başka 

usullerle hazırlanmış bitkisel ürün olarak 

20.05 pozisyonundaki sınıflandırma hariç 

tutulmuştur. 

23.02 pozisyonu altındaki sınıflandırma da 

hariç tutulmuştur, çünkü ürün baklagillerin 

elenmesi, frezelenmesi veya diğer 

işlemlerinin bir kalıntısı değildir (bakınız 

23.02 pozisyonuna ilişkin Armonize Sistem 

Açıklayıcı Notu, Madde (C)). Ürün kasıtlı 

olarak bezelye unundan üretilmiştir. Daha 

fazla işlenir ve sadece hayvan yemi olarak 

kullanılır (ayrıca bakınız 23.Fasıl’a İlişkin 

Armonize Sistem Genel Açıklayıcı Notu). 

Bu nedenle ürün, hayvan beslemede 

kullanılan, ağırlıkça %10'dan az nişasta 

içeren bir türün diğer preparatı olarak 

2309.90.31 KN kodu altında 

sınıflandırılmalıdır.   

2) Bezelye ununun protein 

bakımından zengin ve nişasta 

bakımından zengin bir fraksiyona 

ayrılmasından elde edilen nişasta 

bakımından zengin fraksiyon, açık 

sarı bir toz şeklinde veya pelet 

şeklinde, toplu olarak veya büyük 

torbalarda (25 ila 1000 kg) sunulur. 

2309.90.51 Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 

Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6, 

23.Fasıl 1 nolu notu ve 23.09, 2309.90 ve 

2309.90.51 KN kodlarının lafsına istinaden 

belirlenir. 

Ürün, santrifüjlü bir separatörde 

fraksiyonlama yoluyla orijinal malzemenin 

temel özelliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle, 

kurutulmuş baklagillerin unu olarak 11.06 



Ürün aşağıdaki analitik özelliklere 

sahiptir (kuru ağırlık içeriği): 

— nişastanın %73'ü 

— proteinlerin %13'ü 

Ürün, bezelye unu elde etmek için 

yıkanan, kabuklanan ve öğütülen 

kurutulmuş bezelyelerden (Pisum 

sativum) üretilir. Un daha sonra 

santrifüjlü bir ayırıcıda protein 

bakımından zengin ve nişasta 

bakımından zengin bir fraksiyona 

ayrılır. Bu işlemden sonra, nişasta 

bakımından zengin fraksiyon ya toz 

halinde bırakılır ya da topaklar 

halinde toplanır. 

Ürün tanınabilir ve münhasıran 

hayvan yemi olarak kullanılır. 

pozisyonu altında sınıflandırma ve başka 

usullerle hazırlanmış bitkisel ürün olarak 

20.05 pozisyonundaki sınıflandırma hariç 

tutulmuştur. 

23.02 pozisyonu altındaki sınıflandırma da 

hariç tutulmuştur, çünkü ürün baklagillerin 

elenmesi, frezelenmesi veya diğer 

işlemlerinin bir kalıntısı değildir (bakınız 

23.02 pozisyonuna ilişkin Armonize Sistem 

Açıklayıcı Notu, Madde (C)). Ürün kasıtlı 

olarak bezelye unundan üretilmiştir. Daha 

fazla işlenir ve sadece hayvan yemi olarak 

kullanılır (ayrıca bakınız 23.Fasıl’a İlişkin 

Armonize Sistem Genel Açıklayıcı Notu). 

Bu nedenle ürün, hayvan beslemede 

kullanılan, ağırlıkça%30'dan fazla nişasta 

içeren bir türün diğer preparatı olarak 

2309.90.51 KN kodu altında 

sınıflandırılmalıdır. 

 


