
 

 

I დანართი 
 

 

მოხსენიებული მუხლში 2.1 

 

არასასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ნომენკლატურა 
 

დანართი I 

 

მოხსენიებული მუხლში 2.1 

 

არასასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ნომენკლატურა 

 

 

მე-2 ჯგუფი მოიცავს შემდეგ პროდუქტებს: 

(a) თევზი და სხვა ზღვის პროდუქტები, განმარტებული როგორც:  

 

HS კოდი პროდუქტის დასახელება 

02.08 სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან 

გაყინული: 

ex 0208.40 - ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის 

ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის 

ძუძუმწოვრების); 

 - -  ვეშაპების  

ჯგუფი 3 თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები. 

05.11 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი; დავარდნილი ცხოველები 1-ლი ან მე-3 ჯგუფიდან, 

საკვებად უვარგისი. 

 - სხვა: 

0511.91 - - თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა 

უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები მე-3 

ჯგუფიდან 

15.04 ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზისა ან ზღვის ძუძუმწოვრების, 

არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის 

შეუცვლელად.  
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HS კოდი პროდუქტის დასახელება 

15.16 ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები, 

მთლიანად ან ნაწილობრივ ჰიდროგენიზებული, 

გადაინტერეტერიფიცირებული, რეეტერიფიცირებული ან 

ელაიდინიზებული, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე. 

ex 1516.10 - ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები: 

 - - მიღებული მთლიანად თევზისა ან ზღვისძუძუმწოვრებისაგან 

16.03 ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირებისაგან, 

მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან. 

ex 1603.00 - ექსტრაქტები და წვენები ვეშაპის ხორცის, თევზისა ან 

კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან 

16.04 მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხისებრთა (შავი) და 

ორაგულისნაირთა (წითელი) ხიზილალა და ხიზილალის შემცვლელები, 

დამზადებული ზღვის სხვა თევზების ქვირითის მარცვლებისაგან. 

16.05 მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა 

უხერხემლოები. 

23.01 ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცისა ან 

ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, 

მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებად 

გამოუყენებადი; ხოხოზიკი. 

ex 2301.10 - წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და გრანულები ხორცისა ან 

ხორცის სუბპროდუქტებისაგან; ხოხოზიკი: 

 - -  ვეშაპების  

2301.20 წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და გრანულები თევზისა ან 

კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან 

23.09 ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები. 

ex 2309.90 - სხვა: 

 - - თევზის ხსნადი პროდუქტები 

 

 ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად, შვეიცარიის შემთხვევაში შემდეგი 

პროდუქტები შედიან „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის“ 

ჯგუფში. 
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HS კოდი პროდუქტის დასახელება 

ex 0208.40, ex 1603.00 და 

ex 2301.10 

ვეშაპების 

ex 0511.91 საკვები საწარმოო დანიშნულების ცხოველთათვის  

ex 15.04 და ex 1516.10 ცხიმები და ზეთები საკვებად გამოსაყენებელი, ან მზა 

პროდუქტები წარმოშობილი „გადაშენების პირას მყოფი 

ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციით დაცული 

ცხოველთა ჯიშებისგან  

ex 2301.20 და ex 2309.90 საკვები საწარმოო დანიშნულების ცხოველთათვის 

 

(b) 25-ე-97-ე ჯგუფები, გარდა შეთანხმების მონაწილე მხარეების 

ტერიტორიაზე შემოტანილი შემდეგი სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტებისა: 

 

HS კოდი პროდუქტის დასახელება მხარეები 

35.01 კაზეინი, კაზეინატები და კაზეინის სხვა 

წარმოებულები; კაზეინის წებოები. 

ნორვეგია 

შვეიცარია 

35.02 ალბუმინები (ორი ან მეტი შრატოვანი ცილების 

კონცენტრატების ჩათვლით, შრატოვანი ცილების 

შემცველობით 80 მას.%-ზე მეტი მშრალ 

ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით), ალბუმინატები და 

ალბუმინის სხვა წარმოებულები. 

 

 -  კვერცხის ალბუმინი:  

3502.11 --   გამომშრალი ნორვეგია 

შვეიცარია 

3502.19 --   სხვა ნორვეგია 

შვეიცარია 

3502.20 - რძის ალბუმინი, ორი ან მეტი შრატოვანი ცილის 

კონცენტრატების ჩათვლით  

ნორვეგია 

 

3502.90 - სხვა ნორვეგია 

35.05 დექსტრინები და დანარჩენი მოდიფიცირებული 

სახამებლები (მაგალითად, სახამებლები, წინასწარ 

ჟელატინიზებული ან რთულ ეთერად გარდაქმნილი); 

წებოები, მიღებული სახამებლების, დექსტრინებისა ან 

დანარჩენი მოდიფიცირებული  

სახამებლების ფუძეზე. 

 

3505.10 - დექსტრინები და დანარჩენი მოდიფიცირებული 

სახამებლები 

ნორვეგია 

შვეიცარია 
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HS კოდი პროდუქტის დასახელება მხარეები 

ex 3505.20 - წებოები, ცხოველთა კვებისთვის  

შვეიცარია 

38.09 გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 

საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა 

პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, 

დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები) 

გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის 

მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი. 

 

ex 3809.10 - სახამებლიანი ნივთიერებების ფუძეზე, ცხოველთა 

კვებისთვის 

 

შვეიცარია 

38.23 სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური 

ზეთები რაფინირების შემდეგ; სამრეწველო ცხიმოვანი 

სპირტები. 

 

 - სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; 

მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ; 

 

ex 3823.11 -- სტეარინმჟავა, ცხოველთა კვებისთვის 

 

ნორვეგია 

 

შვეიცარია 

ex 3823.12 -- ოლეინმჟავა, ცხოველთა კვებისთვის ნორვეგია 

 

შვეიცარია 

ex 3823.13 -- თალიუმის ზეთის ცხიმმჟავები, ცხოველთა 

კვებისთვის 

ნორვეგია 

ex 3823.19 - სხვა, ცხოველთა კვებისათვის ნორვეგია 

 

შვეიცარია 

ex 3823.70 - სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები, ცხოველთა 

კვებისთვის 

ნორვეგია 

 

 

________________ 


