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I LISA 

ALUSLEPINGU ARTIKLIS 38 OSUTATUD NIMEKIRI 

–1– –2– 

Brüsseli nomenklatuuri 
rubriigi number Toote kirjeldus 

1. Rühm Elusloomad 

2. Rühm Liha ja söödavad rupsid 

3. Rühm Kalad, vähid ja molluskid 

4. Rühm Piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi 

5. Rühm 

05.04 Loomade (v.a kalade) sooled, põied ja maod, terved või tükeldatud 

05.15 Loomsed tooted, mujal nimetamata; rühma 1 või 3 kuuluvad inim
toiduks kõlbmatud surnud loomad 

6. Rühm Elavad puud jm taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja deko
ratiivne taimmaterjal 

7. Rühm Köögivili ning söödavad juured ja mugulad 

8. Rühm Söödav puuvili ja söödavad pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor 

9. Rühm Kohv, tee ja vürtsid, v.a mate (lahter 09.03) 

10. Rühm Teravili 

11. Rühm Jahutooted; linnased ja tärklis; liimvalk (gluteen); inuliin 

12. Rühm Õliseemned ja -viljad; muud terad, seemned ja viljad; tööstuses kasu
tatavad ja ravimtaimed; õled ja koresööt 

13. Rühm 

ex 13.03 Pektiin 

15. Rühm 

15.01 Seapekk ja sulatatud searasv; sulatatud linnurasv 

15.02 Veise-, lamba- või kitserasv, sulatamata; nendest rasvadest toodetud 
küünla- või seebirasv (sh premier jus) 

15.03 Rasvasteariin, oleosteariin ja küünla- või seebisteariin; rasvaõli, oleoõli 
ja vedel küünla- või seebirasv, emulgeerimata, segamata vm viisil tööt
lemata 

15.04 Kala- ja mereimetajate rasvad ja õlid; rafineeritud või rafineerimata 

15.07 Taimerasvad, vedelad või tahked, toor-, rafineeritud või puhastatud
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rubriigi number Toote kirjeldus 

15.12 Looma- või taimerasvad ja -õlid; hüdrogeenitud, rafineeritud või rafi
neerimata, edasi töötlemata 

15.13 Margariin, tehisrasv jm toidurasvad 

15.17 Rasvainete või looma- või taimevahade töötlemise jäätmed 

16. Rühm Liha-, kala-, vähi- ja molluskitooted 

17. Rühm 

17.01 Peedi- ja roosuhkur, tahke 

17.02 Muu suhkur; suhkrusiirupid; kunstmesi (segatud naturaalse meega või 
mitte); karamell 

17.03 Melass, värvainelisandiga või mitte 

17.05 (*) Lõhna- või värvainelisandiga suhkrud, siirupid ja melassid, v.a mis 
tahes koguses suhkrulisandiga puuviljamahlad 

18. Rühm 

18.01 Kakaooad, terved või purustatud, toored või röstitud 

18.02 Kakaoubade kestad, kelmed, koored jms kakaojäägid 

20. Rühm Köögi- ja puuviljast ning teistest taimeosadest tooted 

22. Rühm 

22.04 Viinamarjavirre, kääriv või mille käärimine on peatatud ilma alkoholi 
lisamata 

22.05 Vein värsketest viinamarjadest; viinamarjavirre, mille käärimine on 
peatatud alkoholi lisades 

22.07 Muud kääritatud joogid (näit õuna- ja pirnisiider, mõdu) 

ex 22.08 (*) 
ex 22.09 (*) 

I lisas nimetatud põllumajandustoodetest valmistatud etüülalkohol vm 
alkohol, denatureeritud või denatureerimata, mis tahes kangusega, 
v.a liköörid jm alkohoolsed joogid või kombineeritud alkoholitooted 
(kontsentraatekstraktid) jookide valmistamiseks 

22.10 (*) Äädikas ja selle asendajad 

23. Rühm Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöö
dad 

24. Rühm 

24.01 Tubakas, töötlemata, tubakajäätmed
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45. Rühm 

45.01 Looduslik kork, töötlemata, purustatud, granuleeritud või jahvatatud; 
korgijäätmed 

54. Rühm 

54.01 Toor- või töödeldud lina, ketramata; linatakud ja -jäätmed (sh haru
tatud või kohestatud riidejäätmed) 

57. Rühm 

57.01 Toor- või töödeldud kanep (Cannabis sativa), ketramata; kanepitakud ja 
-jäätmed (sh harutatud ja kohestatud riidejäätmed ja köied). 

(*) Kirje on lisatud Euroopa Majandusühenduse Nõukogu 18. detsembri 1959. aasta määruse nr 
7a (EMÜT nr 7, 30.1.1961, lk 71/61) artikliga 1.
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II LISA 

ÜLEMEREMAAD JA -TERRITOORIUMID, MILLE PUHUL KEHTIVAD EUROOPA LIIDU 
TOIMIMISE LEPINGU IV OSA SÄTTED 

— Gröönimaa; 

— Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad; 

— Prantsuse Polüneesia; 

— Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid; 

— Wallis ja Futuna; 

— Saint-Pierre ja Miquelon; 

— Saint-Barthélemy; 

— Aruba; 

— Hollandi Antillid: 

— Bonaire; 

— Curaçao; 

— Saba; 

— Sint Eustatius; 

— Sint Maarten; 

— Anguilla; 

— Kaimanisaared; 

— Falklandi saared; 

— Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared; 

— Montserrat; 

— Pitcairn; 

— Saint Helena ja sõltkonnad; 

— Briti Antarktise ala; 

— Briti India ookeani ala; 

— Turks ja Caicos; 

— Briti Neitsisaared; 

— Bermuda.
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