
PŘÍLOHA D

PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 9, V PŘÍPADĚ  KTERÝCH SE MATERIÁLY POCHÁZEJÍCÍ Z NĚKTERÉ 
ZE ZEMÍ ASEAN POVAŽUJÍ ZA MATERIÁLY POCHÁZEJÍCÍ ZE SMLUVNÍ STRANY

Kód HS Popis

2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více 
minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

2906 Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2909 Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, 
sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2910 Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2912–2914 Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2920 Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2922 Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

2930 Organické sloučeniny síry

2933 Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
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2934 Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

2935 Sulfonamidy

2942 Ostatní organické sloučeniny

3215 Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé

3301 Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysycha
vých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci silic; vodné destiláty 
a vodné roztoky vonných silic

4010 Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny, z vulkanizované pryže

8408 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

8412 Ostatní motory a pohony

8483 Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové 
šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky 
a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)

8504 Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

8506 Galvanické články a baterie

8518 Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu 
a jednoho nebo více reproduktorů; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
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8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nenahraná, 
včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37

8546 Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

8547 Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisova
nými drobnými kovovými součástmi (například s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546; elektrické 
instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

9005 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, avšak 
s výjimkou radioastronomických přístrojů

9006 Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo pro fotografické účely, kromě výbojek čísla 8539

9011 Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci

9013 Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky specifičtěji zahrnutými v jiných číslech; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje 
a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

9025 Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zaříze
ním, a jakékoliv kombinace těchto přístrojů
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