Príloha č. 1: Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

ZOZNAM
vzťahujúci sa na článok 32 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva
(1)
Číslo v Bruselskej nomenklatúre

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
17.03
17.05
KAPITOLA 18
18.01
18.02
KAPITOLA 20
KAPITOLA 22
22.04
22.05
22.07
ex28 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

(2)
Opis tovarov

Živé zvieratá
Mäso a jedlé mäsové zvyšky
Ryby, kôrovce a mäkkýše
Mliečne produkty, vtáčie vajcia; prírodný med
Vnútornosti, močové mechúre a žalúdky zvierat (iných než rýb) celé alebo ich
časti
Živočíšne produkty nešpecifikované alebo nezahrnuté inde; neživé zvieratá
z kapitoly 1 alebo z kapitoly 3, nevhodné pre ľudskú spotrebu
Živé stromy a iné rastliny; cibule, korene a podobné časti rastlín; rezané kvety a
ozdobné listy
Jedlá zelenina a niektoré korene a hľuzy
Jedlé ovocie a orechy; kôra melónov a citrusového ovocia
Káva, čaj a koreniny s výnimkou maté (položka č. 09.03)
Obilniny
Produkty mlynárskeho priemyslu; slad a škroby, pšeničný lepok; inulín
Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne jadrá, semená a plody; priemyselné a
liečivé rastliny; slama a krmoviny
Pektín
Sadlo a iný vyškvarený bravčový tuk; vyškvarený hydinový tuk
Nevyškvarený tuk hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz; loj (vrátane „premier
jus“) získaný z týchto tukov
Stearín zo sadla, oleostearín a lojový stearín; sadlový olej, oleový olej a lojový
olej, nie emulzifikovaný alebo zmiešaný alebo pripravený iným spôsobom
Tuky a olej z rýb a z morských cicavcov, rafinované i nerafinované
Stužené rastlinné oleje, tekuté alebo tuhé, surové, rafinované alebo prečistené
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované i nerafinované,
ale ďalej neupravované
Margarín, imitácia bravčového sadla a iné upravené jedlé tuky
Zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných
voskov
Prípravky z mäsa, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov
Repný a trstinový cukor, v tuhom stave
Iné cukry; cukrové sirupy; umelý med (zmiešaný i nezmiešaný s prírodným
medom); karamel
Melasa, odfarbená i neodfarbená
Ochutené alebo farbené cukry, sirupy alebo melasa s výnimkou ovocných štiav
obsahujúcich pridaný cukor v akomkoľvek pomere.
Kakaové bôby, celé alebo drvené, surové alebo pražené
Škrupiny, šupky a iný odpad z kakaových bôbov
Prípravky zo zeleniny, ovocia alebo z iných častí rastlín
Hroznový mušt, v procese fermentácie alebo fermentovaný bez prídavku alkoholu
Víno z čerstvého hrozna; hroznový mušt fermentovaný s prídavkom alkoholu
Iné fermentované nápoje (napríklad jablčný mušt, hruškový mušt a medovina)
Etylalkohol alebo neutrálne liehoviny denaturované alebo nedenaturované,
akejkoľvek koncentrácie získané z poľnohospodárskych produktov uvedených
v prílohe I k Zmluve o založení ES s výnimkou liehovín a iných alkoholických

ex 22.10 (*)
KAPITOLA 23
KAPITOLA 24
24.01
KAPITOLA 45
45.01
KAPITOLA 54
54.01
KAPITOLA 57
57.01

nápojov a zmiešaných alkoholických prípravkov (známych ako „koncentrované
výťažky“) na výrobu nápojov
Ocot a náhrady octu
Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; upravené krmivá pre zvieratá
Nespracovaný tabak, tabakový odpad
Prírodný korok, nespracovaný, drvený, granulovaný alebo mletý; korkový odpad
Ľan, surový alebo spracovaný ale nespradený, kúdeľová priadza a odpad (vrátane
cupovaných alebo garnetovaných chumáčov)
Pravé konope (Cannabis sativa) surové alebo spracované ale nespradené; výčesky
(kúdeľ) a odpad pravého konope (vrátane cupovaných alebo garnetovaných
chumáčov alebo zväzkov)

(*) položka pridaná článkom 1 nariadenia č. 7 Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva z 18. decembra 1959
(ÚV 7, 30. januára 1961, s. 71 – špeciálne vydanie (anglické vydanie) 1959, s. 68).

Pri definovaní jednotlivých produktov uvedených v stĺpci 1 prílohy 1 Zmluvy o založení ES je možné vychádzať
z nariadenia Rady (EÚ) 2658/1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
v znení neskorších predpisov, ktoré definuje tzv. kombinovanú nomenklatúru. Kombinovaná nomenklatúra je
každoročne upravovaná a publikovaná v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. V prípade rozporu medzi
kombinovanou nomenklatúrou a prílohou 1 Zmluvy o založení ES je záväzný zoznam produktov uvedený v
prílohe 1 Zmluvy o založení ES.

