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-1-
Číslo bruselské
nomenklatury

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 1l

Kapitola 12

Kapitola 13

ex 13.03

Kapitola 15

15.01

15.02

15.03

15.04

15.07

15.12

-2-

Popis zboží

Živá zvíÍata

Maso a poŽivatelné droby

Ryby, koryši a měkkyši

Mléko a mléené qírobky; ptačí vejce; p írodní med

St eva, měchye a Žafudky ze zvíÍat (jin ch neŽ ryb|, celé a jejich části

Produkty živočišného prlvodu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá

zvíÍata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spot ebě

Žive rostliny a květiná ské produkty

Jedlá Želenina, rostliny, ko eny a hlízy

)edlé ovoce; slupky citrusornich plodri a meloun

Káva, čaj, ko ení, kromě maté (čísla 09.03)

Obiloviny

Ml nské vrobky; slad; škroby; lepek; inulin

olejnatá semena a olejnaté plody; rizná zrna a plody, prrimyslové a léčive

rostliny; sláma a pícniny

Vep ové sádlo a jiny lisovan nebo taveny vep or". tuk; lisovany nebo

taveny drubeŽí tuk

Hovězí, ovčí nebo kozí l j, suro nebo taveny, též,,premier jus"

Stearin z vep ového sádla, olein z vep ového sádla, oleostearin a oleomar_

garin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Tuky a oleje z ryb a z mo skych savc , též rafinované

ZtuŽené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafino_

vané

Tuky a oleje Živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též ruftnované, ale

jinak neupravené
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Popis zboŽí

Margarin, umělé vep ové sádlo a jtné upravené potravinové tuky

Zbytky Po zPracováru Živočišnych tukri nebo živočišn'. ch nebo rostli-
nnych vosk

P ípravky z masa, ryb, kor'. šti nebo měk{c š

Řepn a t tinovy cukr, v pevném stavu

ostatní cukry; cukemé sirupy; uměly med (téŽ smíšeny s p írodním
medem); karamel

Melasa, téŽ odbawená

Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového
cukru nebo vanilínu), vyjma ovocnych šťáv s p ísadou cukru v jakémkoli

poměru

Kakaové boby, téŽ ve zlomcích, surové nebo praŽené

Kakaové sko ápky, slupky a ostatní kakaové odpady

P ípravky ze zeleniny, poživatelnych rostlin, ovoce nebo z jinych rostlin

nebo částí rostlin

Hroznovy mošt částečně zkašeny nebo hroznor". mošt, jehoŽ kvašení

bylo zastaveno jinak neŽ pfidáním alkoholu

Yíno z čerstvych hroznri; hroznovy mošt z čerstvych hrozn , jehož

kvašení bylo zastaveno p idáním alkoholu

ostatní kvašené nápoje fablečné, hruškové, medovina)

Ethylalkohol denaturovany či nedenaturovany, o jakémkoli obsahu alko_

holu, získávany ze zemědělslc ch produktri uvedenych v pÍí|oze I, vyjma

destilát , likéni a jinych lihovych nápojrl a složenych lihovych p ípravk
(tzv. koncentrované extrakty) pro vyrobu alkoholickych nápojťr

Stolní ocet a jeho náhražky

Zbytky a odpady v potraviná ském pr myslu; p ipravené krmivo

Nezpracovan tabák, tabákovy odpad

Surovy p írodní korek, korkovy odpad; granulovany nebo na prach roze-

mlety

15.1 3

1,5.17

Kapitola 1

Kapitola 17

17.01

17.02

t7.03

17.05 ť)

Kapitola 18

18.01

r 8.02

Kapitola 20

Kapitola 22

22.04

22.05

22.07

ex 22.08 (*)

ex 22.09 (x)

22.10 ť)

Kapitola 23

Kapitola 24

24.01

Kapitola 45

45.01
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Kapítola 54

54.01

Kapitola 57

57.01

Len surov. , máčeny, t enl. , vochlovan .n-.bo. 
jinak zpracwany, avšak

nesp eden , koudel'a odpád $četně rozvlákněriého materiálu)

Pravé konopí (Cnnnobis sativo\ surové, máčené, t ené, vochlované 1ebo
jínak ,p.r.ou.né, avšak nesp edené, koudel a odpad (včetně rozvlákně_

ného materíálu)

(*) PoloŽka doplněná článkem 1 na ízení Rady Ewopského hospodá ského společenswí č.7bis ze

dne 18. prosince 1959 1Úr. vcst. čo 7, r1.l.196t, s. 71/61).


