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I PRIEDAS 

SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 38 STRAIPSNYJE NURODYTAS 
SĄRAŠAS 

– 1 – – 2 – 

Numeris pagal Briuselio 
nomenklatūrą 

Produktų apibūdinimas 

1 skirsnis Gyvi gyvūnai 

2 skirsnis Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai 

3 skirsnis Žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai 

4 skirsnis Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus 

5 skirsnis 

5.04 Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveikos (sveiki) arba 
jų gabalai 

5.15 Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, klasifi
kuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui 

6 skirsnis Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios 
augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai 

7 skirsnis Valgomos daržovės ir kai kurie šakniavaisiai ir gumbavaisiai 

8 skirsnis Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos 

9 skirsnis Kava, arbata ir prieskoniai, išskyrus matę (pozicija Nr. 09.03) 

10 skirsnis Javai 

11 skirsnis Malybos produkcija; salyklas ir krakmolai; kviečių glitimas; inulinas 

12 skirsnis Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, 
naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai 

13 skirsnis 

ex 13.03 Pektinas 

15 skirsnis 

15.01 Kiauliniai taukai ir kiti lydyti kiauliniai taukai; lydyti naminių paukščių 
taukai 

15.02 Nelydyti galvijų, avių ir ožkų taukai; iš jų pagaminti taukai, skirti naudoti 
pramonėje (įskaitant „premier jus“) 

15.03 Kiaulinių taukų stearinas, oleostearinas ir stearinas, skirtas naudoti 
pramonėje; kiaulinių taukų aliejus, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemul
suoti, nesumaišyti ir neapdoroti kitu būdu 

15.04 Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus, nerafinuoti arba rafinuoti 

15.07 Nelakieji augaliniai aliejai, skysti ar kieti, nerafinuoti, rafinuoti ar gryninti 

15.12 Gyvūniniai ir augaliniai riebalai ir aliejus, hidrinti, nerafinuoti arba rafi
nuoti, bet toliau neperdirbti
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– 1 – – 2 – 

Numeris pagal Briuselio 
nomenklatūrą 

Produktų apibūdinimas 

15.13 Margarinas, dirbtiniai taukai ir kitų perdirbtų valgomųjų riebalų mišiniai 

15.17 Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos 

16 skirsnis Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių ar moliuskų 

17 skirsnis 

17.01 Cukrinių runkelių ir cukranendrių cukrus, kurių būvis kietas 

17.02 Kiti cukrūs; cukrų sirupai; dirbtinis medus (sumaišytas arba nesumaišytas 
su natūraliu medumi); karamelė 

17.03 Melasa, balinta ar nebalinta 

17.05 (*) Kiti cukrūs, sirupai ir melasa su aromatinių arba dažančiųjų medžiagų 
priedais, išskyrus vaisių sultis, turinčias cukraus priedą 

18 skirsnis 

18.01 Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos 

18.02 Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kakavos atliekos 

20 skirsnis Daržovių, vaisių arba kitų augalų dalių produktai 

22 skirsnis 

22.04 Vynuogių misa, kurios fermentacija prasidėjusi arba sustabdyta kitaip 
negu pridedant alkoholio 

22.05 Vynas iš šviežių vynuogių; vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta 
pridedant alkoholio 

22.07 Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras ir midus) 

ex 22.08 

ex 22.09 

Denatūruotas arba nedenatūruotas etilo alkoholis ir kiti bet kokio 
stiprumo alkoholiai, gauti iš I priede išvardytų žemės ūkio produktų, 
išskyrus likerius ir kitus spiritinius gėrimus bei sudėtinius alkoholinius 
preparatus (vadinamus „koncentruotais ekstraktais“), naudojamus gėrimų 
gamybai 

22.10 Actas ir acto pakaitalai 

23 skirsnis Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams 

24 skirsnis 

24.01 Neperdirbtas tabakas, tabako liekanos 

45 skirsnis 

45.01 Gamtinė kamštiena, neapdorota, trupinta, granuliuota arba malta; kamš
tienos atliekos
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Numeris pagal Briuselio 
nomenklatūrą 

Produktų apibūdinimas 

54 skirsnis 

54.01 Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos 
(įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) 

57 skirsnis 

57.01 Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa), žaliavinės arba apdorotos, bet nesu
verptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir 
išplaušintą žaliavą) 

(*) Pozicija pridėta 1959 m. gruodžio 18 d. Europos ekonominės bendrijos Tarybos reglamento 
Nr. 7 1 straipsniu (OL Nr. 7, 1961 1 30, p. 71/61).
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II PRIEDAS 

UŽJŪRIO ŠALYS IR TERITORIJOS, KURIOMS TAIKOMOS SUTARTIES DĖL EUROPOS 
SĄJUNGOS VEIKIMO KETVIRTOSIOS DALIES NUOSTATOS 

— Grenlandija, 

— Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos, 

— Prancūzijos Polinezija, 

— Prancūzijos Pietinės ir Antarkties teritorijos, 

— Volis ir Futūna, 

— Majotas, 

— Sen Pjeras ir Mikelonas, 

— Aruba, 

— Nyderlandų Antilų salos: 

— Bonairė, 

— Kiurasao, 

— Saba, 

— Sent Eustatijus, 

— Sent Martinas, 

— Angilija, 

— Kaimanų salos, 

— Folklendo salos, 

— Pietų Georgija ir Pietų Sandvičo salos, 

— Montseratas, 

— Pitkernas, 

— Šv. Elenos sala ir priklausomos teritorijos, 

— Britanijos Antarkties teritorija, 

— Britanijos Indijos vandenyno teritorija, 

— Terkso ir Kaikoso salos, 

— Britanijos Virdžinijos salos, 

— Bermudų salos.
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