PRÍLOHA I
Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva
(Znenie Prílohy I je nerevidovaným prekladom zo Zmluvy o založení Európskeho spolo enstva,
doplneným o niektoré body Slovenskou energetickou agentúrou)
íslo
v Bruselskej
nomenklatúre
1
KAPITOLA 1
KAPITOLA 2
KAPITOLA 3
KAPITOLA 4
KAPITOLA 5
05.04
05.15
KAPITOLA 6
KAPITOLA 7
KAPITOLA 8
KAPITOLA 9
KAPITOLA 10
KAPITOLA 11
KAPITOLA 12
KAPITOLA 13
ex 13.03
KAPITOLA 15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
KAPITOLA 16
KAPITOLA 17
17.01
17.02

Opis tovarov
2
Živé zvieratá
Mäso a jedlé mäsové zvyšky
Ryby, kôrovce a mäkkýše
Mlie ne produkty, vtá ie vajcia; prírodný med
Vnútornosti, mo ové mechúre a žalúdky zvierat (iných než rýb) celé alebo ich asti
Živo íšne produkty nešpecifikované alebo nezahrnuté inde; neživé zvieratá z kapitoly
1 alebo z kapitoly 3, nevhodné pre udskú spotrebu
Živé stromy a iné rastliny; cibule, korene a podobné asti rastlín; rezané kvety a
ozdobné listy
Jedlá zelenina, rastliny, korene a h uzy
Jedlé ovocie ; strúžiky melónov a citrusového ovocia
Káva, aj a korenie, s výnimkou maté (položka . 09.03)
Obilie
Produkty mlynov: slad a škrob, glutín, inulín
Olejnaté semená a olejnaté ovocie; zmesové zrná, semená a ovocie, priemyslové a
lie ivé rastliny; slama a krmoviny
Pektín
Prasa í tuk a iný vyškvarený brav ový tuk; vyškvarený alebo lisovaný hydinový tuk
Nevyškvarené tuky hovädzieho dobytka, baranie alebo kozie tuky; loj (vrátane
jemného loja) vyrobený z týchto tukov
Stearín brav ového sadla, oleo-stearín a lojový stearín; olej brav ového sadla, lojový
olej a oleový olej, nie emulzifikovaný alebo zmiešaný alebo vyrobený iným
spôsobom
Tuky a oleje z rýb a z morských cicavcov, rafinované i nerafinované
Stužené rastlinné oleje, tekuté alebo tuhé, surové, rafinované alebo pre istené
Živo íšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované i nerafinované, ale
nie alej spracovávané
Margarín, imitácie brav ového sadla a iné vyrobené jedlé tuky
Odpady z procesov spracovania tukových látok alebo živo íšnych alebo rastlinných
voskov
Prípravky z mäsa, z rýb, z kôrovcov a/alebo z mäkkýšov
Cukrová repa a trstinový cukor, v tuhom stave
Iné cukry; cukrové sirupy; umelý med (zmiešaný i nezmiešaný s prírodným medom);
karamel

17.03
17.051
KAPITOLA 18
18.01
18.02
KAPITOLA 20
KAPITOLA 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.081
ex 22.091
ex 22.101
KAPITOLA 23
KAPITOLA 24
24.01
KAPITOLA 45
45.01
KAPITOLA 54
54.01
KAPITOLA 57
57.01

1

Melasa, odfarbená i neodfarbená
Prichutené alebo prifarbené cukry, sirupy a melasy, okrem ovocných sirupov
obsahujúcich pridaný cukor v akomko vek pomere
Kakaové boby, celé alebo drtené, surové alebo pražené
Šupky a odpady kakaových bôbov
Prípravky zo zeleniny, z ovocia alebo z iných astí rastlín
Vínny mušt (hroznový mušt), fermentujúci i s fermentáciou zastavenou inak než
prídavkom alkoholu
Víno z erstvého hrozna; vínne mušty s fermentáciou zastavenou prídavkom alkoholu
Iné fermentované nápoje (napríklad jablkové víno, hruškový mušt a medovina)
Etanol alebo neutrálne liehoviny, denaturované alebo nedenaturované, akejko vek
koncentrácie, získané z po nohospodárskych produktov vymenovaných v Prílohe
I Zmluvy, okrem likérov a iných liehovinových nápojov a zložených alkoholických
preparátov (známych ako „koncentrované extrakty“) ur ených na výrobu nápojov
Ocot a náhrady za ocot
Zvyšky a odpady potravinárskeho priemyslu; prípravky krmív pre zvieratá
Nespracovaný tabak, tabakové odpady
Prírodný korok, nespracovaný, drtený, granulovaný alebo mletý; odpadový korok
an, surový alebo spracovaný ale nespradený, kúde ová priadza a odpady (vrátane
cupovaných alebo garnetovaných handier)
Pravé konope (Cannabis sativa) surové alebo spracované ale nespradené, vý esky
(kúde ) a odpady pravého konope (vrátane cupovaných alebo garnetovaných handier
alebo špagátov)

Nadpis pridaný Nariadením Rady Európskeho hospodárskeho spolo enstva . 7a, l. 1, z 18. decembra 1959

(ÚV 7, 30. januára 1961, str. 71 – Špeciálne vydanie (Anglické vydanie) 1959 – 1962, str. 68).

