ANEXA I LA TRATATUL DE INSTITUIRE A
COMUNITĂŢII EUROPENE
LISTA
Prevăzută în articolul 32 din Tratat
—1—
Număr
nomenclatură
Bruxelles
CAPITOL 1
CAPITOL 2
CAPITOL 3
CAPITOL 4
CAPITOL 5
05.04
05.15

CAPITOL 6
CAPITOL 7
CAPITOL 8
CAPITOL 9
CAPITOL 10
CAPITOL 11
CAPITOL 12

—2—
Destinaţia produselor
Animale vii
Carne şi organe comestibile
Peşte, crustacee şi moluşte
Lapte şi produse lactate; ouă de pasare; miere naturală
Intestinele, vezica şi stomacul animalelor, în întregime sau bucăţi, cu excepţia
celor de peşte
Produse de origine animală, care nu sunt denumite sau încadrate în altă parte;
animale moarte corespunzatoare capitolelor 1 sau 3, improprii pentru consumul
uman
Plante si produse de floricultura
Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
Fructe comestibile; coji de citrice şi pepene galben
Cafea, ceai şi mirodenii, în afară de maté (ilex) (no 09.03)
Cereale
Produse de morărit; malţ si amidon; gluten; inulină
Seminţe şi fructe oleaginoase; samburi si seminţe şi fructe diverse; plante
industriale şi medicinale; paie şi furaje

CAPITOL 13
ex. 13.03 Pectine
CAPITOL 15
15.01 Untură şi alte grăsimi de porc topite; grăsime de pasăre topită
15.02 Seu (de bovine, ovine şi caprine) brut sau topit, inclusiv cel denumit «primul
extras»
15.03 Stearina; oleo-stearina; ulei din osanza şi oleo-margarina neemulsionată, fără a
fi emulsionate, amestecate sau preparate
15.04 Grăsimi şi ulei de peşte şi mamifere marine, rafinate sau nerafinate
15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, rafinate sau purificate
15.12 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, hidrogenate, rafinate sau nerafinate, dar
nepreparate mai departe
15.13 Margarina, inlocuitor de osanza si alte grăsimi alimetare preparate
15.17 Reziduuri provenind din prelucrarea grăsimilor sau din ceara animala sau
vegetala
CAPITOL 16 Preparate din carne de animale, peşte, crustacee şi moluşte

—1—
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Număr
nomenclatură
Destinaţia produselor
Bruxelles
CAPITOL 17
17.01 Zahăr de sfeclă şi trestie, în stare solidă
17.02 Alte tipuri de zahăr; siropuri de zahar; miere artificiala (amestecata sau nu cu
miere naturala) ; zahăr caramelizat
17.03 Melasă, decolorata sau nu
17.05 Zahăr aromatizat sau colorat, siropuri şi melasă , neincluzand sucuri de fructe
care contin in orice proportie adaos de zahar
CAPITOL 18
18.01 Cacao boabe, intregi sau măcinate, brută sau prăjită
18.02 Coji, pieliţe şi deşeuri de cacao
CAPITOL 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe şi din alte părţi ale plantelor
CAPITOL 22
22.04 Must de struguri, fermentat sau cu fermentatia oprita in alt mod decat prin
adaos de alcool
22.05 Vinuri din struguri proaspeţi; must din struguri cu fermentatia oprita prin adaos
de alcool
22.07 Alte bauturi fermentate (de exemplu, cidru, rachiu de pere, hidromel)
ex. 22.08 Alcool etilic sau alcool neutru denaturat sau nu, de orice tarie, obţinut din
ex. 22.09 produse agricole figurând în anexa I din Tratat, cu excepţia lichiorurilor sau
altor băuturi spirtoase si a altor preparate alcoolice compuse (numite «extracte
concentrate») folosite la fabricarea băuturilor
22.10 Oţet comestibil şi înlocuitori comestibili ai acestora
CAPITOL 23 Residuuri şi deşeuri din industria alimentară, preparate pentru hrana animalelor
CAPITOL 24
24.01 Tutun brut sau neprelucrat; deşeuri de tutun
CAPITOL 45
45.01 Pluta naturala bruta si deseuri de pluta; pluta concasata, granulata sau praf
CAPITOL 54
54.01 In brut, daracit, scarmanat, pieptanat sau tratat în alt mod, dar netors; câlti si
deseuri (inclusiv scame)
CAPITOL 57
57.01 Cânepa (Cannabis sativa) bruta, daracita, scarmanata, pieptanata sau tratata
în alt mod, dar netoarsa; câlti si deseuri (inclusiv scame)

