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Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom 

PRÍLOHA II 

Vymedzenie výrobkov z „baby beef“ 

uvedené v článku 26 ods. 3 DSP 

Bez ohľadu na pravidlá pre výklad kombinovanej nomenklatúry sa má znenie opisu výrobkov 
považovať za znenie len s indikatívnym významom, pričom preferenčný režim je určený 
v rámci kontextu tejto prílohy, na základe rozsahu kódov KN. Ak sú uvedené ex kódy KN, 
preferenčný systém treba určiť spoločne použitím kódu KN a zodpovedajúcim opisom. 

Číselný znak 
KN 

Podpoložka
TARIC Opis tovaru 

 0102  Živý hovädzí dobytok: 

 0102 90  – Ostatné: 

  − − Domáce druhy: 

  - - - S hmotnosťou nad 300 kg: 

  - - - - Jalovice (samice hovädzieho dobytka, ktoré sa ešte nikdy 
neotelili): 

ex 0102 90 51  - - - - - Jatočné: 

 10 –  Ktoré ešte nemajú trvalý chrup, s váhou od 
320 kg do 470 kg vrátane1 

ex 0102 90 59  - - - - - Ostatné: 

 11 

21 

31 

91 

–  Ktoré ešte nemajú trvalý chrup, s váhou od 
320 kg do 470 kg vrátane1 

  - - - - Ostatné: 

ex 0102 90 71  - - - - - Jatočné: 

 10 –  Býky a voly, ktoré ešte nemajú trvalý chrup, s 
váhou od 350 kg do 500 kg vrátane1 

ex 0102 90 79  - - - - - Ostatné: 

 21 

91 

–  Býky a voly, ktoré ešte nemajú trvalý chrup, s 
váhou od 350 kg do 500 kg vrátane1 

 0201  Mäso z hovädzieho dobytka, čerstvé alebo chladené: 
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Číselný znak 
KN 

Podpoložka
TARIC Opis tovaru 

ex 0201 10 00  - Trupy a polovičky trupov 

 91 –  Trupy s váhou od 180 kg do 300 kg vrátane a polovičky 
trupov s váhou od 90 kg do 150 kg s nízkym stupňom 
osifikácie chrupaviek (najmä lonových spôn a apofýzy 
stavcov), ktorých mäso má bledoružovú farbu a tuk, 
extrémne jemného tkaniva, je biely až bledožltý1 

 0201 20  - Ostatné kusy, nevykostené: 

ex 0201 20 20  - - „Kompenzované“ štvrtiny: 

 91 –  „Kompenzované štvrtiny“ s váhou od 90 kg do 150 kg 
vrátane s nízkym stupňom osifikácie chrupaviek 
(najmä lonových spôn a apofýzy stavcov), ktorých 
mäso má bledoružovú farbu a tuk, extrémne jemného 
tkaniva, je biely až bledožltý1 

ex 0201 20 30  - - Nedelené alebo delené predné štvrtiny: 

 91 –  Delené predné štvrtiny s váhou od 45 kg do 75 kg 
vrátane s nízkym stupňom osifikácie chrupaviek 
(najmä lonových spôn a apofýzy stavcov), ktorých 
mäso má bledoružovú farbu a tuk, extrémne jemného 
tkaniva, je biely až bledožltý1 

ex 0201 20 50  - - Nedelené alebo delené zadné štvrtiny: 

 91 –  Delené zadné štvrtiny s váhou od 45 kg do 75 kg 
vrátane (ale od 38 kg do 68 kg vrátane v prípade 
zadných štvrtín nevykostených) s nízkym stupňom 
osifikácie chrupaviek (najmä lonových spôn a apofýzy 
stavcov), ktorých mäso má bledoružovú farbu a tuk, 
extrémne jemného tkaniva, je biely až bledožltý1 

1 Položka pod týmto kódom KN podlieha podmienkam stanoveným príslušnými ustanoveniami 
Spoločenstva. 
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