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I PIELIKUMS
SARAKSTS, KAS MINĒTS LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 38. PANTĀ
– 1 –

– 2 –

Numurs Briseles
nomenklatūrā

Produkta apraksts

1. Nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

2. Nodaļa

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti

3. Nodaļa

Zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši

4. Nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabīgais medus

5. Nodaļa
05.04

Dzīvnieku (izņemot zivju) zarnas, pūšļi un kuņģi, gan veseli, gan to daļas

05.15

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; beigti
dzīvnieki, kas minēti 1. vai 3. nodaļā un kas nav derīgi pārtikai

6. Nodaļa

Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti
ziedi un dekoratīvi zaļumi

7. Nodaļa

Dārzeņi un daži ēdami sakņaugi un bumbuļaugi

8. Nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; ķirbjaugu vai citrusu augļu mizas

9. Nodaļa

Kafija, tēja un garšvielas, izņemot mate (pozīcija 09.03)

10. Nodaļa

Labība

11. Nodaļa

Miltrūpniecības ražojumi; iesals un ciete; lipeklis; inulīns

12. Nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpniecības
un medicīnas vajadzībām; salmi un rupjā lopbarība

13. Nodaļa
ex 13.03

Pektīns

15. Nodaļa
15.01

Kausēti cūku tauki un citi apstrādāti cūku tauki; apstrādāti mājputnu
tauki

15.02

Nekausēti liellopu, aitu vai kazu tauki; no tiem pagatavoti kausēti tauki
(tostarp premier jus)

15.03

Kausētu cūku tauku stearīns, oleostearīns un tauku stearīns, kausētu cūku
tauku eļļa, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagata
vota

15.04

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas, arī rafinētas

15.07

Negaistošas augu eļļas, šķidras vai cietas, nerafinētas, rafinētas vai attīrītas

15.12

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas, hidrogenētas, arī rafinētas, bet tālāk
neapstrādātas
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15.13

Margarīns, kausētu cūku tauku aizstājēji un citi apstrādāti tauki pārtikai

15.17

Taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

16. Nodaļa

Gaļas, zivju, vēžveidīgo vai mīkstmiešu izstrādājumi

17. Nodaļa
17.01

Ciets cukurbiešu un cukurniedru cukurs

17.02

Pārējie cukuri; cukura sīrupi; mākslīgais medus (sajaukts vai nesajaukts ar
dabīgo medu); grauzdēts cukurs

17.03

Melase, arī balināta

17.05 (*)

Aromatizēti vai krāsoti cukuri, sīrupi un melases, tomēr izņemot augļu
sulas ar cukura piedevu jebkurā daudzumā

18. Nodaļa
18.01

Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas

18.02

Kakao čaumalas, apvalki, miziņas un citi atkritumi

20. Nodaļa

Dārzeņu, augļu vai citu augu daļu izstrādājumi

22. Nodaļa
22.04

Rūgstoša vīnogu misa vai vīnogu misa, kuras rūgšana pārtraukta, nepie
vienojot spirtu

22.05

Svaigo vīnogu vīni; vīnogu misa, kuras rūgšana pārtraukta, pievienojot
spirtu

22.07

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, ābolu sidrs, bumbieru vīns, medalus)

ex 22.08 (*)

Etilspirts vai attīrīti spirti, denaturēti vai nedenaturēti, jebkāda stipruma,
kas iegūti no lauksaimniecības produktiem, kuri minēti I pielikumā,
izņemot liķierus, citus alkoholiskos dzērienus un alkoholisko preparātu
maisījumus (dēvētus par “koncentrētiem ekstraktiem”), kas paredzēti
dzērienu izgatavošanai

ex 22.09 (*)

22.10 (*)

Etiķis un etiķa aizstājēji

23. Nodaļa

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi; sagatavota rupjā dzīvnieku
barība

24. Nodaļa
24.01

Neapstrādāta tabaka, tabakas atkritumi

45. Nodaļa
45.01

Dabiskais korķis, neapstrādāts, sasmalcināts, granulēts vai malts; korķa
atkritumi
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54. Nodaļa
54.01

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu atsukas un
atbiras (tostarp plucinātas lupatas)

57. Nodaļa
57.01

Kaņepāju šķiedra (Cannabis sativa), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevēr
pta; kaņepāju šķiedru atsukas un atbiras (tostarp plucinātas lupatas vai
virves)

(*) Pozīcija pievienota ar 1. pantu Eiropas Ekonomikas kopienas Padomes 1959. gada
18. decembra Regulā Nr. 7a (OV Nr. 7, 30.1.1961., 71/61. lpp.).
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II PIELIKUMS
AIZJŪRAS ZEMES UN TERITORIJAS, UZ KURĀM ATTIECAS LĪGUMA PAR EIROPAS
SAVIENĪBAS DARBĪBU IV DAĻAS NOTEIKUMI
— Grenlande,
— Jaunkaledonija un piederīgās teritorijas,
— Franču Polinēzija,
— Francijas Dienvidu un Antarktikas teritorijas,
— Volisa un Futunas salas,
— Majota,
— Senpjēra un Mikelona,
— Aruba,
— Nīderlandes Antiļas:
— Bonēra,
— Kirasao,
— Saba,
— Senteistāzija,
— Sentmartēna.
— Angilja,
— Kaimanu salas,
— Folklendas salas,
— Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas,
— Montserrata,
— Pitkērna,
— Sv. Helēnas sala un piederīgās teritorijas,
— Britu Antarktikas teritorija,
— Britu Indijas okeāna teritorija,
— Tērksas un Kaikosas salas,
— Britu Virdžīnu salas,
— Bermudu salas.
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