ANEKSI 10:

Prodhimet Bujqësore sipas Aneksit I të
Traktatit të KE-së

(Versioni konsoliduar, O.J. i BE-së C 83/331, 30.03.2010)
Listat përmenden në Nenin 38 të Traktatit mbi Funksionet e Komunitetit Evropian
Nr. në
Përshkrimi Produkteve
nomenklaturën
e Brukselit
Kapitulli 1
Kafshë të gjalla
Kapitulli 2
Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të mishit
Kapitulli 3
Peshku, krustacët, molusqet
Kapitulli 4
Produktet e qumështit; vezët e zogjve; mjalti natyral
Kapitulli 5
05.04
Të brendshmet, fshikëzat dhe stomaqet e kafshëve (përveç atyre te
peshkut), të plota dhe pjesë prej tyre
05.15
Produktet me origjinë prej kafshëve, të papërfshira dhe
të pa specifikuara diku tjetër; kafshë të ngordhura të Kapitullit 1 ose
Kapitullit 3 të papërshtatshme për konsumin e njeriut.
Kapitulli 6
Pemët dhe bimët e tjera, të gjalla; zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashmet
me to; lulet e prera dhe gjethnajat zbukuruese
Kapitulli 7
Perimet e ngrënshme, rrënjët dhe tuberat përkatës
Kapitulli 8
Frutat dhe arrat e ngrënshme; lëkurat e agrumeve apo të pjeprave
Kapitulli 9
Kafe, çaj dhe erëza, përjashtuar mateja (kreu Nr 0903)
Kapitulli 10
Drithërat
Kapitulli 11
Produktet e industrisë se blojës; malt; niseshte; inuline; gluteni i grurit
Kapitulli 12
Farat vajore dhe frutat me përmbajtje vajore; kokrra,fara dhe fruta të
ndryshme; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe tagjia
Kapitulli 13
ex 13.03
Pektinë
Kapitulli 15
15.01
Lardo dhe dhjamra të tjera derri të çliruara prej shtresave të mishit;
dhjamra shpendësh të çliruara prej shtresave të mishit
15.02
Dhjamë gjedhi, delesh ose dhish; Sallo (dhjamë që përdoret edhe për
bërjen e qirinjve) (përfshirë ‘premier jus’) të prodhuara prej këtyre
dhjamërave
15.03
Stearina e lardos, oleostearina dhe stearina e sallos; vaji lardos, oleomargarinë dhe vaji i sallos, jo në formë emulsive ose i përzierë ose i
përgatitur ndryshe
15.04
Dhjamra dhe vajra, të peshkut apo te gjitarëve detare, të rafinuara ose jo
15.07
Vajra vegjetale të fiksuara, të lëngshme ose të ngurta, të papërpunuara,
të rafinuara ose të purifikuara
15.12
Dhjamra dhe vajra shtazore ose vegjetale, hidrogjenizuara, të rafinuara
ose jo, por jo të përgatitura më tej
15.13
Margarinë, imitim lardoje dhe dhjamra të tjera të ngrënshme të përgatitura
më tej
15.17
Mbetje të dala nga trajtimi i substancave dhjamore ose shtazore ose nga
dyllet vegjetal
Kapitulli 16
Ushqimet e përgatitura prej mishit, peshkut apo krustacëve, molusqeve
Kapitulli 17
17.01
Sheqer i prodhuar nga kallam sheqeri apo nga panxhar sheqeri në
gjendje të ngurtë
17.02
Sheqer tjetër; shurupe sheqeri; mjaltë artificial (i përzier ose jo me mjaltë
natyral); karamel
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17.03
17.05

Kapitulli 18
18.01
18.02
Kapitulli 20
Kapitulli 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex 22.09

ex 22.10
Kapitulli 23
Kapitulli 24
24.01
Kapitulli 45
45.01
Kapitulli 54
54.01
Kapitulli 57
57.01
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Melasë me lëndë ngjyruese shtesë ose jo
Sheqer, shurupe, melasë me lëndë shtesë aromatizuese dhe ngjyruese,
por që nuk përfshin lëngjet e frutave të cilat përmbajnë lëndë shtesë në
çfarë do lloj mase
Kokrra kakao, të tëra apo të thyera, të papërpunuara apo të pjekura
Lëvozhga, lëkura, guacka e kakaos dhe mbeturina të tjera prej kakaos
Përgatitje prej perimeve, frutave apo pjesëve të tjera të bimëve
Musht rrushi në fermentim apo me fermentim të penguar ndryshe por jo
nga shtesa e alkoolit
Verëra prej rrushit të freskët; musht rrushi me fermentim të penguar nga
shtesa e alkolit.
Pije të tjera të fermentuara (p.sh., verë molle, raki dardhe dhe verë mjalti)
Alkol etilik ose pije neutral alkolike, të denatyruara ose jo, të çfarëdolloj
force, përftuar nga produktet bujqësore të renditura në Aneksin I të
Traktatit, me përjashtim të likereve dhe pijeve të tjera alkolike dhe
përgatitjeve të përbëra alkolike (të njohura si ‘ekstrakte të koncentruara’)
për prodhimin e pijeve
Uthull dhe zëvendësuesit e uthullës
Mbetjet dhe kthimet nga industritë ushqimore; tagjia e përgatitur për
kafshët
Duhan i papërpunuar; mbeturina duhani
Tape natyrale, e papërpunuar, e shtypur, granuluar ose e bluar; mbetje
tape
Fill liri, bruto ose i përpunuar por jo i dredhur; shtëllungë dhe mbetje liri
(përfshirë fije të hequra dhe të gërhanuara nga pëlhurat)
Kërp (Cannabis sativa), bruto ose e përpunuar por jo i dredhur; shtëllungë
dhe mbetje kërpi (përfshirë fijet hequra dhe të gërhanuara nga pëlhurat
dhe litarët)

