PRÍLOHA I

CLÁ UPLATŇOVANÉ NA DOVOZ TOVARU DO SPOLOČENSTVA S PÔVODOM
V ČIERNEJ HORE
Spracované poľnohospodárske produkty s pôvodom v Čiernej Hore pri dovoze do Spoločenstva,
ako sa ďalej uvádza, sa dovážajú bez cla.
Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a
smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo
ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

-Jogurt:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 51

----Nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

----Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

----Nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

----Presahujúcim 6 %

0403 90

- Ostatné:
--Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
---V prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 71

----Nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

----Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

----Presahujúcim 27 %
---Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

----Nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

----Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

----Presahujúcim 6 %
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

-Mliečne nátierky:

0405 20 10

--S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0405 20 30

--S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief
alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov:

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria
(tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na
konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho časti:

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do
tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov:

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a
zobáky neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z
týchto produktov:

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak
opracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované
alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné živočíšne
produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo
inak dočasne konzervované

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3,
nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:
- Ostatné:

0511 99

-- Ostatné:
--- Prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 31

--- Surové

0511 99 39

----Ostatné

0511 99 85

--- Ostatné

ex 0511 99 85

---- Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez
podložky
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

0710

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená:

0710 40 00

-Kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad pomocou plynu oxidu síričitého, v slanom náleve,
v sírovej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale nevhodná v tomto stave na
okamžitú konzumáciu:

0711 90

-Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
--Zelenina:

0711 90 30

---Kukurica cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé,
chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty
(vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov
používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1212 20 00

-Morské riasy a ostatné riasy

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a
zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:
-Rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

--Zo sladkého drievka

1302 13 00

--Z chmeľu

1302 19

--Ostatné:

1302 19 80

--- Ostatné

1302 20

-Pektínové látky, pektináty a pektáty:

1302 20 10

--V suchom stave

1302 20 90

-- Ostatné
-Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 31 00

--Agar-agar

1302 32

--Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované získané zo svätojánskeho chleba, zo semien
svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 10

---Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie napr. bambus, rotang, trstina, sitina,
šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená, a lipová kôra):

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1505

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale
chemicky nemodifikované:

1515 90

- Ostatné:

1515 90 11

-- Tungový olej; jojobový a oiticicový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie

ex 1515 90 11

--- Jojobový olej a olej oiticica; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

1516 20

-Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

--Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opalwax“

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov,
alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie
položky 1516:

1517 10

-Margarín, okrem tekutého margarínu:

1517 10 10

--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90

- Ostatné:

1517 90 10

--Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov
--Ostatné:

1517 90 93

---Jedlé zmesi alebo potravinárske prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie
foriem
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené,
fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky
modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych
alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly,
inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

-Linoxyn
-Ostatné:

1518 00 91

--Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené,
fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky
modifikované, okrem uvedených v položke 1516
--Ostatné:

1518 00 95

---Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov
a ich frakcie

1518 00 99

--- Ostatné

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež
rafinované alebo farbené:

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

-Degras

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme;
cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež
zmiešaný s prírodným medom; karamel:

1702 50 00

-Chemicky čistá fruktóza

1702 90

-Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatné cukry a zmesi cukrových sirupov, obsahujúce v
suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy

1702 90 10

--Chemicky čistá maltóza
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao:

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená:

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, krupičky, škrobu alebo zo sladových
výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom
odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru
položiek 0401 až 0404, bez obsahu kakaa alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v
celkom odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté:

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako
špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež
pripravený:
-Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

--Vaječné

1902 19

--Ostatné:

1902 19 10

---Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice

1902 19 90

--- Ostatné

1902 20

-Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:
--Ostatné:

1902 20 91

---Varené

1902 20 99

--- Ostatné

1902 30

-Ostatné cestoviny:

1902 30 10

--Sušené

1902 30 90

-- Ostatné

1902 40

-Kuskus:

1902 40 10

--Nepripravený

1902 40 90

-- Ostatné

CE/MTN/P1/PRÍLOHA I/sk 6

Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných
formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr.
pražené kukuričné vločky [corn flakes]); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo
forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky), predvarené alebo
inak pripravené, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie,
prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné
výrobky:

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe
alebo kyseline octovej:

2001 90

- Ostatné:

2001 90 30

--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

--Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti
škrobu

2001 90 60

--Palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej,
mrazená, iná ako výrobky položky 2006

2004 10

-Zemiaky:
-- Ostatné

2004 10 91

---Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2004 90

-Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

--Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej,
nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

2005 20

-Zemiaky:

2005 20 10

--Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005 80 00

-Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce
pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
-Orechy, arašidové oriešky a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

--Arašidové oriešky:

2008 11 10

---Arašidové maslo
-Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

--Palmové jadrá

2008 99

--Ostatné:
---Neobsahujúce pridaný alkohol:
----Neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

-----Kukurica, iná ako cukrová kukurica (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

-----Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín, obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti
škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto
výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové
náhradky, a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem
očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a
pripravená horčica:

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky:

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

-Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

2106 10 20

--Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v
hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy
alebo škrobu

2106 10 80

-- Ostatné

2106 90

- Ostatné:

2106 90 20

--Zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na
výrobu nápojov
--Ostatné:

2106 90 92

---Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v
hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy
alebo škrobu:

2106 90 98

--- Ostatné

2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce
pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh:

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné
sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných
a zeleninových štiav položky 2009:

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu:

2205

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

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším;
etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol;
liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje:

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových
náhradiek:

2403

Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“
tabak; tabakové výťažky a esencie:
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:
-Ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

--Manitol

2905 44

--D-glucitol (sorbitol):
---Vo vodnom roztoku:

2905 44 11

----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 19

----Ostatné
---Ostatné:

2905 44 91

----Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 99

----Ostatné

2905 45 00

--Glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny;
koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané
napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty
vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

-Ostatné:

3301 90 10

--Terpénické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc
--Extrahované olejoživice

3301 90 21

--- Zo sladkého drievka a chmeľu

3301 90 30

--- Ostatné

3301 90 90

-- Ostatné

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo
niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na
základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

-Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle
--Druhy používané v nápojovom priemysle:
---Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

----So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %
----Ostatné:

3302 10 21

-----Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce
v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy
alebo škrobu

3302 10 29

-----Ostatné
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

-Kazeín:

3501 10 10

--Na výrobu regenerovaných textilných vlákien

3501 10 50

--Na priemyselné použitie iné ako na výrobu potravín alebo krmív

3501 10 90

-- Ostatné

3501 90

- Ostatné:

3501 90 90

-- Ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované
škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

-Dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

--Dextríny
--Ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

--- Ostatné

3505 20

-Gleje:

3505 20 10

--Obsahujúce menej ako 25 % hmotnosti škrobov alebo dextrínov, alebo ostatných
modifikovaných škrobov

3505 20 30

--Obsahujúce 25 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 55 % hmotnosti škrobov alebo
dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov

3505 20 50

--Obsahujúce 55 % hmotnosti alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti škrobov alebo
dextrínov, alebo ostatných modifikovaných škrobov

3505 20 90

--Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti škrobov alebo dextrínov alebo ostatných
modifikovaných škrobov

3809

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace
látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom,
papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

3809 10

-Na báze škrobových látok:

3809 10 10

--Obsahujúce menej ako 55 % hmotnosti takýchto látok

3809 10 30

--Obsahujúce 55 % alebo viac ale menej ako 70 % hmotnosti takýchto látok

3809 10 50

--Obsahujúce 70 % alebo viac ale menej ako 83 % hmotnosti takýchto látok

3809 10 90

--Obsahujúce 83 % hmotnosti alebo viac takýchto látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné
alkoholy:
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Kód KN

Opis tovaru

(1)

(2)

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky
chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane vyrobených zo zmesí
prírodných produktov), inde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

-Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44:
--Vo vodnom roztoku:

3824 60 11

---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

3824 60 19

--- Ostatné
--Ostatné:

3824 60 91

---Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

3824 60 99

--- Ostatné

_________________
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