(5–Ethyl-2–metyl-2–oxido-1,3,2–dioxafosfinan-5–yl)metyl-metyl-metylfosfonat; bis[(5–ethyl-2–metyl-2–oxido-1,3,2–dioxafosfinan-5–
yl)metyl]metylfosfonat; 2,4,6–tripropyl-1,3,5,2,4,6–trioxatrifosfinan-2,4,6–trioxide; dimetylpropylfosfonat; diethylethylfosfonat;
natrium-3–(trihydroxysilyl)propylmetylfosfonat; blandinger, der hovedsagelig består af metylfosfonsyre og
(aminoiminometyl)urea (i forholdet 50:50) (5–ethyl-2–methyl-2–oxido-1, 3, 2–dioxafosfinan-5–yl)methyl-methyl-methylfosfonát;
bis[(5–ethyl-2–methyl-2–oxido-1, 3, 2–dioxafosfinan-5–yl)methyl]-methylfosfonát; 2, 4, 6–tripropyl-1, 3, 5, 2, 4, 6–trioxatrifosfinan-2, 4,
6–trioxid; dimethyl-propylfosfonát; diethyl-ethylfosfonát; natrium-3–(trihydroxysilyl)propyl-methylfosfonát; směsi skládající se převážně
z methylfosfonové kyseliny a (aminoiminomethyl)močoviny (v poměru 50:50)
<B>Balloner og luftskibe; svæveplaner og dragefly </B> <b>balony a vzducholodě; kluzáky a rogala</b>
»Ingrain-papir« papír zvaný "ingrain" (drsně vzorovaný papír)
»Piquettevin« matolinové víno
1–Cyanoguanidin (dicyandiamid) 1–kyanoguanidin (dikyandiamid)
1–Klor-2,3–epoxypropan (epiklorohydrin) 1–chlor-2, 3–epoxypropan (epichlorhydrin)
3–{1–[7–(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3–yl]-3–oxo-1H,3H-nafto[1,8–cd]pyran-1–yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7–sulfonamid;
metosulam (ISO) 3–{1–[7–(hexadecylsulfonylamino)-1h-indol-3–yl]-3–oxo-1h, 3h-nafto[1, 8–cd]-1–pyranyl}-n, n-dimethyl-1h-indol-7–
sulfonamid; metosulam (iso)
Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende skleněné pláště
(včetně žárovkových baněk a baněk pro elektronky), otevřené, a jejich skleněné části a součásti, bez vnitřního vybavení, pro elektrické
lampy, obrazovky (crt) apod.
Abrikoser meruňky
Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen, friske meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek),
švestky a trnky, čerstvé
Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf acetaly
a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce
Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty
Acycliske amider (herunder acycliske karbamater) og derivater deraf; salte af disse produkter acyklické amidy (včetně acyklických
karbamátů) a jejich deriváty; jejich soli
Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty
Acycliske karbonhydrider acyklické uhlovodíky
Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper acyklické ketony bez jiné kyslíkaté funkce
Acycliske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produkter acyklické monoaminy a jejich deriváty; jejich soli
Acycliske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter acyklické polyaminy a jejich deriváty; jejich soli
Acycliske polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf acyklické
polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy, peroxykyseliny a jejich deriváty
Additiver til smøreolier aditiva pro mazací oleje
Æbler jablka
Æbler, pærer og kvæder, friske jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
Æblesaft jablečná šťáva
Ædelmetalmalm og koncentrater deraf rudy drahých kovů a koncentráty
Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller
indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen drahokamy (jiné
než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné
drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy
Æg af fjerkræ z domácí drůbeže
Ægalbumin vaječný albumin
Æggeblommer žloutky
Ægte pergamentpapir og -pap rostlinný pergamen
Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller
gennemskinneligt papir, i ruller og ark rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené
průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších)
Ærter (Pisum sativum) hrách (pisum sativum)
Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap kartóny, bedny a krabice, z vlnitého papíru, kartónu nebo lepenky
Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr brašny a krabice s první pomocí
Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker,
brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign. kartóny, bedny, krabice, pytle
a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken; krabicové pořadače, dopisové přihrádky
a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky, používané v kancelářích, obchodech a podobně
Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande krabice, bedny, přepravky a podobné výrobky
Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv. krabice, tašky, náprsní tašky
a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
Af acetat z acetátu
Af acrylakryl eller modakryl akrylové nebo modakrylové
Af ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede) z drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických
nebo rekonstituovaných)
Af ædelmetaldublé på uædle metaller z obecných kovů plátovaných drahými kovy
Af ædle metaller eller af ædelmetaldublé z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller z drahých kovů, též plátovaných nebo
jinak pokovených drahými kovy
Af ænder, gæs eller perlehøns z kachen, hus nebo perliček
Af akryl eller modakryl akrylová nebo modakrylová
Af almindeligt ler z běžné keramiky
Af aluminiumlegeringer ze slitin hliníku
Af anden gummi z nelehčeného kaučuku
Af anden plast z ostatních plastů

Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C z ostatního skla s lineárním
koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 × 10–6k–1 v rozmezí teplot od 0 °c do 300 °c
Af andet keramisk materiale #N/A
Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen ostatní papír, kartón nebo lepenka
vyrobené hlavně z bělené chemické buničiny, nebarvené ve hmotě
Af andet træ jiné než jehličnaté
Af andet træ z jiného dřeva
Af andre kemofibre z ostatních chemických textilních materiálů
Af andre kobberlegeringer z ostatních slitin mědi
Af andre kornsorter z ostatního obilí
Af andre materialer z ostatních materiálů
Af andre materialer #N/A
Af andre regenererede fibre #N/A
Af andre regenererede filamenter #N/A
Af andre syntetiske fibre #N/A
Af andre syntetiske fibre z ostatních syntetických vláken
Af andre tekstilmaterialer z ostatních textilních materiálů
Af andre tekstilmaterialer #N/A
Af andre uædle metaller z ostatních obecných kovů
Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske
lam, hele, også uden hoved, hale eller ben jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických,
čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek
Af automatstål, kun koldbehandlede z automatové oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované
Af bælgfrugter luštěninové
Af bambus z bambusu
Af bomuld z bavlny
Af bomuldsfrø z bavlníkových semen
Af bomuldslinters buničina z bavlněného lintru
Af bourettesilke tkaniny z buretového hedvábí
Af bredde 35 mm eller derover o šířce 35 mm nebo větší
Af calcium vápníku
Af cellegummi (skumgummi og lign.) z lehčeného kaučuku
Af cellulose eller kemiske derivater deraf z celulózy nebo jejích chemických derivátů
Af crocidolit z krokydolitu
Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů
Af den art der anvendes til busser og lastbiler typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily
Af den art der anvendes til cykler typy používané pro jízdní kola
Af den art der anvendes til luftfartøjer typy používané pro letadla
Af den art der anvendes til motorcykler typy používané pro motocykly
Af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn používané k navíjení textilní příze
Af den art der anvendes til personer, i motorkøretøjer používaná v prostoru pro osoby v motorových vozidlech
Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) typy používané pro osobní automobily (včetně
osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)
Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler), busser eller lastbiler typy používané pro
osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů), pro autobusy nebo nákladní automobily
Af den art der anvendes til undervisning i fysik, kemi eller teknik pro výuku fyziky, chemie nebo technických předmětů
Af diamanter z diamantů
Af endeløse kemofibre z chemických nekonečných vláken
Af endeløse regenererede fibre z umělých nekonečných vláken
Af endeløse syntetiske fibre ze syntetických nekonečných vláken
Af fajance eller fint ler pórovina a jemné keramické zboží
Af fjerkræ henhørende under pos. 0105 z drůbeže čísla 0105
Af geder eller gedekid koz nebo kůzlat
Af genbrugspapir, også belagt med papir vyrobené ze sběrového papíru, též pokryté papírem
Af glas ze skla
Af glaskeramisk materiale ze sklokeramiky
Af høns af arten Gallus domesticus z kohoutů a slepic druhu gallus domesticus
Af hørfrø ze lněných semen
Af hornkvæg z hovězího dobytka
Af hornkvæg, fersk eller kølet hovězí, čerstvé nebo chlazené
Af hornkvæg, frosset hovězí, zmrazené
Af hurtigstål z rychlořezné oceli
Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia) z velryb, delfínů
a sviňuch (savců řádu cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu sirenia)
Af hvede pšeničné
Af ikke-deformerbart støbejern z nekujné (netvárné) litiny
Af jern eller stål ze železa nebo oceli
Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303 z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303
Af kalkun z krocanů a krůt
Af kaniner eller harer králičí nebo zaječí
Af kemofibre z chemických textilních materiálů
Af kemofibre z chemických vláken
Af keramisk materiale z keramiky
Af kobberlegeringer ze slitin mědi
Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv) ze slitin na bázi měď-nikl (kupronikl) nebo ze
slitin na bázi měď-nikl-zinek (alpaka, niklová mosaz)

