ПРИЛО
ОЖЕНИЕ I
СПИ
ИСЪК ПО ЧЛ
ЛЕН 38 ОТ ДО
ОГОВОРА ЗА
А ФУНКЦИОН
НИРАНЕТО НА ЕВРОПЕ
ЕЙСКИЯ
С
СЪЮЗ
–1 –

–2–

Ном
мер според Брю
юкселскката номенклатуура

Описаниее на стоките

Гл
лава 1

Живи жи
ивотни

Гл
лава 2

Месо и карантия
к

Гл
лава 3

Риба, раккообразни и м
мекотели

Гл
лава 4

Млечни продукти;
п
яйцца от птици; натурален пчеллен мед

Гл
лава 5
05.04

Черва, мехури и стомааси на животн
ни (освен риба), цели или части
ч
от тях

05.15

нски продуктти, които не са
с посочени или
и включени
и другаде;
Животин
мъртви животни
ж
в съ
ъответствие с глава 1 и глаава 3, неподхходящи за
човешкаа консумацияя

лава 6
Гл

Живи дъррвета и други ррастения; лукоовици, корении и други подоббни; рязан
цвят и цвветарска прод
дукция

Гл
лава 7

Зеленчуккови, кореноп
плодни, грудкови и други растителни храни
х

Гл
лава 8

Месести и черупкови плодове;
п
кори
и от цитрусови
и плодове и пъъпеши

Гл
лава 9

Кафе, чаай и подправкки, без мате (ттарифна пози
иция номер 099.03)

Гл
лава 10

Зърнени
и продукти

Гл
лава 11

Продукти
и на мелничаррската промиш
шленост; малц
ц; нишестени продукти;
глутен; инулин
и

Гл
лава 12

Маслодайни семена и маслодайни плодове; раззлични видове зърнени
ия; слама и
храни, сеемена и плодоове; индустриаални и медициински растени
фураж

Гл
лава 13
ex 133.03

Пектин

Гл
лава 15
м мас от доомашни птици
Сланинаа и друга топеена свинска мас;
Нетопенаа мас от воловве, овце или коози; лой включчително „от пъърва ръка“;
Стеарин
н от сланина, м
маслен стеари
ин и стеарин оот лой; мас, раастително
масло и лой, неемуллгирано или смесено,
с
или приготвено
Мазнини
и и масло от риба
р
и морски
и бозайници, рафинирано
р
и нерафинирано
15.07

Готови зееленчукови масла, течни илли твърди, суррови, рафиниррани или
пречистеени
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Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене
15.17

Остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък

Глава 16

Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели

Глава 17
Цвеклова и тръстикова захар, на кристали
Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с
естествен); карамел
Меласи, обезцветени или не
17.05 (*)

Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и
ванилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи в
добавка захар в каквото и да е количество

Глава 18
Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени
Какаови шушулки, обвивки, люспи и остатъци
Глава 20

Изделия от зеленчуци, плодове или други растения или части от растения

Глава 22
Гроздова мъст, в процес на ферментация или в процес на задържане на
ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол
Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на
задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)
22.07

Други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина

ex 22.08 (*)

Етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е
сила, получен от селскостопански продукти, посочени в приложение I, с
изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни
алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за производство на
напитки

ex 22.09 (*)

22.10 (*)

Хранителен оцет и заместители на оцет

Глава 23

Остатъци и отпадъчни продукти на хранително вкусовата промишленост;
фуражни смеси

Глава 24
24.01

Непреработен тютюн, отпадъци от тютюн

Глава 45
45.01

Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен
корк
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Глава 54
54.01

Лен, суров или обработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци
(включително накъсани или нарязани на парцали)

Глава 57
57.01

Естествен коноп (Саппаbis ѕаtiva), суров или преработен, но непреден;
кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или
нарязани влакна)

(*) Позиция, прибавена съгласно член 1 на Регламент 7а на Съвета на Европейската икономическа
общност от 18 септември 1959 г. (ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).

