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PRÍLOHA 22-04

Materiály vylúčené z regionálnej kumulácie (1) (2)
Skupina I: Brunej,
Kambodža, Indo
Skupina III:
nézia, Laos,
Bangladéš,
Malajzia, Mjan
Bhután, India,
marsko/Barma, Nepál, Pakistan,
Filipíny, Thajsko,
Srí Lanka
Vietnam

Skupina IV (3):
Argentína, Brazí
lia, Paraguaj,
Uruguaj

Číselný znak harmonizo Opis materiálov
vaného systému alebo
kombinovanej nomenkla
túry
0207

Mäso a jedlé mäsové droby, z hydiny položky
0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

X

ex 0210

Mäso a jedlé mäsové droby z hydiny, solené,
v slanom náleve, sušené alebo údené

X

Kapitola 03

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné
bezstavovce

ex 0407

Hydinové vajcia v škrupinách, iné ako nása
dové

X

ex 0408

Vajcia, bez škrupín, a vaječné žĺtky, iné ako
nevhodné na ľudskú konzumáciu

X

0709 51
ex 0710 80
0710 40 00
0711 51
0712 31

Huby, čerstvé alebo chladené, mrazené,
dočasne konzervované, sušené kukurica
cukrová (nevarená alebo varená v pare alebo
vo vode), mrazená

0714 20

Sladké zemiaky

X

0811 10
0811 20

Jahody, maliny, černice, moruše, ostružinové
maliny, čierne, biele alebo červené ríbezle
a egreše, nevarené alebo varené vo vode
alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný
cukor alebo ostatné sladidlá

X

1006

Ryža

X

X

ex 1102 90
ex 1103 19
ex 1103 20
ex 1104 19
ex 1108 19

Múky, krúpy, krupica, pelety, zrná drvené na
valcoch alebo vločkované, ryžový škrob

X

X

X

X

X

X
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Skupina I: Brunej,
Kambodža, Indo
Skupina III:
Bangladéš,
nézia, Laos,
Bhután, India,
Malajzia, Mjan
marsko/Barma, Nepál, Pakistan,
Srí Lanka
Filipíny, Thajsko,
Vietnam

Skupina IV (3):
Argentína, Brazí
lia, Paraguaj,
Uruguaj

1108 20

Inulín

X

1604 a 1605

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár
a náhradky kaviáru z rybacích ikier; pripravené
alebo konzervované kôrovce, mäkkýše
a ostatné vodné bezstavovce

X

1701 a 1702

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá
sacharóza a ostatné cukry, cukrové sirupy,
umelý med a karamel

X

X

1704 90

Cukrovinky, neobsahujúce kakao, iné ako
žuvacia guma

X

X

X

ex 1806 10

Kakaový prášok obsahujúci 65 % hmotnosti
alebo viac sacharózy/izoglukózy

X

X

X

1806 20

Ostatné prípravky v blokoch, tabuľkách alebo
tyčinkách vážiace viac ako 2 kg, alebo tekuté,
vo forme pasty, prášku, granulované alebo
v ostatných voľne ložených formách, v nádo
bách alebo v bezprostrednom obale, s hmot
nosťou obsahu presahujúcou 2 kg

X

X

X

1901 90 91
1901 90 99

Ostatné potravinové prípravky iné ako
prípravky na výživu detí, v balení na predaj
v malom, ako zmesi a cestá na prípravu pekár
skeho tovaru položky 1905 ainé ako sladový
výťažok.

X

X

X

ex 1902 20

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripra
vené, obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 %
rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných
vodných bezstavovcov alebo obsahujúce
v hmotnosti viac ako 20 % párkov, salám
a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových
drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov
akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

2001 90 30

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata),
pripravená alebo konzervovaná v octe alebo
kyseline octovej

X

X

X

2003 10

Huby, pripravené alebo konzervované inak
ako v octe alebo kyseline octovej

X

X

X

X
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Skupina I: Brunej,
Kambodža, Indo
Skupina III:
Bangladéš,
nézia, Laos,
Bhután, India,
Malajzia, Mjan
marsko/Barma, Nepál, Pakistan,
Srí Lanka
Filipíny, Thajsko,
Vietnam

X

X

Skupina IV (3):
Argentína, Brazí
lia, Paraguaj,
Uruguaj

X

2005 80 00

Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata),
pripravená alebo konzervovaná inak ako
v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná
ako výrobky položky 2006

ex 2007 10

Homogenizované džemy, ovocné rôsoly,
lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné
alebo orechové pasty, obsahujúce viac ako
13 % hmotnosti cukru

X

2007 99

Nehomogenizované prípravky z džemov,
ovocných rôsolov, lekvárov, ovocného alebo
orechového pyré a ovocných alebo orechových
pást, iné ako z citrusového ovocia

X

2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 93
2008 97
2008 99

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín,
inak upravené alebo konzervované

X

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu)
a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce
pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor
alebo ostatné sladidlá

X

ex 2101 12

Prípravky na základe kávy

X

X

X

ex 2101 20

Prípravky na základe čaju alebo maté

X

X

X

2106 90 92
2106 90 98

Potravinové prípravky inde nešpecifikované,
iné ako bielkovinové koncentráty a textúrované
bielkovinové látky a iné ako zložené alkoho
lické prípravky (iné ako výrobky na základe
vonných látok) druhov používaných na výrobu
nápojov a iné ako ochutené alebo farbené
cukrové sirupy

X

X

X

2204 30

Hroznový mušt iný ako hroznový mušt,
ktorého kvasenie bolo zastavené alebo mu
bolo zabránené pridaním alkoholu

X
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Skupina I: Brunej,
Kambodža, Indo
Skupina III:
Bangladéš,
nézia, Laos,
Bhután, India,
Malajzia, Mjan
marsko/Barma, Nepál, Pakistan,
Srí Lanka
Filipíny, Thajsko,
Vietnam

Skupina IV (3):
Argentína, Brazí
lia, Paraguaj,
Uruguaj

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna
ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

X

2206

Ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených
nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealko
holických nápojov, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté

X

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým
alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo viac

X

X

ex 2208 90

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým
alkoholometrickým titrom menej ako 80 %
vol, iný ako arak, slivovica, hruškovica alebo
čerešňovica alebo višňovica a ostatné destiláty
a ostatné liehové nápoje

X

X

2905 43 00

Manitol

X

X

X

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

X

X

X

3302 10 29

Prípravky druhov používaných v nápojovom
priemysle obsahujúce všetky ochucujúce
prísady charakterizujúce nápoj, iné ako
prípravky so skutočným objemovým alkoholo
metrickým titrom presahujúcim 0,5 %, obsa
hujúce v hmotnosti viac ako 1,5 % mliečnych
tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 %
glukózy alebo škrobu

X

X

X

3505 10

Dextríny a ostatné modifikované škroby

X

X

X

(1) Materiály, pri ktorých sa uvádza X“.
(2) Kumulácia týchto materiálov medzi najmenej rozvinutými krajinami každej regionálnej skupiny (t. j. Kambodža a Laos v skupine I;
Bangladéš, Bhután a Nepál v skupine III) je povolená. Podobne je povolená aj kumulácia týchto materiálov v krajine určitej regionálnej
skupiny, ktorá nepatrí medzi najmenej rozvinuté krajiny, s materiálmi s pôvodom v ktorejkoľvek inej krajine rovnakej regionálnej skupiny.
(3) Kumulácia týchto materiálov s pôvodom v Argentíne, Brazílii a Uruguaji nie je povolená v Paraguaji. Okrem toho, kumulácia ktoréhokoľvek
materiálu kapitol 16 až 24 s pôvodom v Brazílii nie je povolená v Argentíne, Paraguaji ani Uruguaji.

