有機磷化合物 (5–ethyl-2–methyl-2–oxido1, 3, 2–dioxafosfinan-5–yl)methyl-methylmethylfosfonát; 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)propylmethylfosfonát; směsi skládající se převážně z methylfosfonové kyseliny
a (aminoiminomethyl)močoviny (v poměru
50:50)
１–（１，３–苯並二噁茂－５–
基）－２–丙酮 1–(1, 3, -benzodioxol-5–
yl)-2–propanon (3, 4–methylendioxyfenyl2–propanon)
三氯乙烷 1, 1, 1–trichlorethan (methylchloroform)
其他非環烴之不飽和氯化衍生物 1, 1–
dichlorethylen
二溴乙基二溴環己烷 1, 2–dibrom-4– (1,
2dibromethyl) cyklohexan
四溴環辛烷 1, 2–dibrom-4–(1, 2–
dibromethyl)cyklohexan; tetrabromcyklooktany
二氯化乙烯（ＩＳＯ）（１，２─二氯乙
烷） 1, 2–dichlorethan (ethylendichlorid)
１，３–丁二烯 1, 3–butadien
匹洛卡粉 1–[2–(1, 3–dioxan-2–yl)ethyl]-2–
methylpyridiniumbromid
１–氯－２，３–環氧丙烷 1–chlor-2, 3–
epoxypropan (epichlorhydrin)
１–氰胍（二氰醯胺） 1–kyanoguanidin
(dikyandiamid)
酚 1–naftol
氯化聚丁烯，初級狀態 1–polybuten, kopolymer1–butenu s ethylenem.
二胺基二苯甲烷 2, 2–dichlor-4, 4–
methylendianilin
２，，２–氧基二乙醇（二乙二醇） 2,
2–oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
半胱胺酸 2, 2–thiodiethyl-bis/3–(3, 5, -diterc-butyl-4–hydroxyfenyl) propionát/
尼卡密特 2, 3, 5, 6–tetrachlorpyridin
２，４，５–
Ｔ（ＩＳＯ）（２，４，５–
三氯苯氧乙酸），其鹽類及酯類 2, 4, 5–
t (iso) (kyselina 2, 4, 5–
trichlorfenoxyoctová), její soli a estery.
２–
乙醯胺基苯甲酸（Ｎ－乙醯胺基苯甲酸

）及其鹽類 2–acetamidobenzoová kyselina (n-acetylantranilová kyselina) a její soli
２–乙基－２–羥甲基－１，３–
丙二醇 2–ethyl-2– (hydroxymethyl) 1, 3–
propandiol
２– 喃醛（ 喃甲醛） 2–furaldehyd
(furfural)
異丁醇 2–methyl-2–propanol (terc. butylalkohol)
其他僅具有氮雜原子之雜環化合物 2–
methylaziridin
１– 胺（α－ 胺）、２–
胺（β－ 胺）及其衍生物；其鹽類 2–
naftylamin
乙基－２–甲基－琥珀醯亞胺 3, 3', 4, 4',
5, 5', 6, 6'-oktabrom-n, n'-ethylendiftalimid
雙（四溴基鄰苯二甲醯甲胺）乙烷 3, 3′,
4, 4′, 5, 5′, 6, 6′-oktabrom-n, n′ethylendiftalimid; n, n′-ethylenbis(4, 5–
dibromhexahydro-3, 6–methanoftalimid)
其他芳香族多元胺及其衍生物；其鹽類
3, 3–dichlorbenzidin
其他雜環化合物 3–methylthiofentanyl
a jeho soli
４，，４–
亞異丙二苯酚〔雙苯酚Ａ，二（羥苯丙
烷）〕及其鹽類 4, 4'isopropylidendifenol a jeho soli
４–羥－４–甲－２–
戊酮（二丙酮醇） 4–hydroxy-4–methyl2–pentanon (diacetonalkohol)
４–甲－２–戊酮（甲基異丁基酮） 4–
methyl-2–pentanon (methylisobutylketon)
僅含硝基或僅含亞硝基之烴衍生物 4–
nitrobifenyl
６–己內醯胺（己內醯胺） 6–
hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)
二甲基硫恩 7–aminocefalosporanová kyselina
氯化聚丙烯，初級狀態 a-b-a kopolymery
polystyrenu, ethylenbutylenového kopolymeru, obsah styrenu do 35 %
已否具有其他氧官能基之縮醛及半縮醛
及其鹵化、磺化、硝化或亞硝化衍生物
acetaly, poloacetaly (hemiacetaly), jejich
halogen-, sulfo-, nitro, nitrosoderiváty
醋酸酐（乙酐） acetanhydrid
已塑化醋酸纖維素，初級狀態 acetáty celulózy měkčené
未塑化醋酸纖維素，初級狀態 acetáty celulózy neměkčené
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丙酮 aceton
其他潤滑油添加劑 aditiva pro mazací oleje, nepodléhající spotřební dani, neobsahující minerální oleje
含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油
添加劑 aditiva pro mazací oleje, nepodléhající spotřební dani, obsahující minerální
oleje
洋菜（石花菜）膠 agar-agar i upravený
亞珈倍地及其他燻香物品 agarbatti a jiné
přípravky vonné působící při hoření
小客車底盤，未裝引擎者 airbagy
s nafukovacím systémem
臙脂紅 akácie katechová
其他天然或以合成方法再製之植物鹼及
其鹽類、醚類、酯類、及其他衍生物
akonitin a jeho soli
其他無其他氧官能基之非環醛 akrylaldehyd
丙烯 akrylonitril
發動活塞引擎用之鉛酸蓄電池 akumulátory elektrické, včetně separátorů pro ně, též
pravoúhlých (včetně čtvercových), olověné, používané pro startování pístových motorů
鎳鎘蓄電池 akumulátory niklo-kadmiové
鎳鐵蓄電池 akumulátory ocelo-niklové (nife)
其他鉛酸蓄電池 akumulátory olověné,
ostatní
其他蓄電池 akumulátory ostatní elektrické
大理石、石灰華及雪花石膏製菸具、裝
飾品 alabastr leštěný zdobený, jinak opracovaný
其他卵白蛋白 albumin vaječný ostatní
冷凍蛋白 albumin vaječný, nevhodný pro
lidskou spotřebu
乾燥蛋白粉 albumin vaječný, sušený, nevhodný pro lidskou spotřebu
其他乾卵白蛋白 albumin vaječný, sušený,
ostatní
其他白蛋白（包括兩種或以上之乳清蛋
白質之濃縮物，其所含乳清蛋白質以乾
重量計超過８０％者）；白蛋白酸鹽（
酯）及其他白蛋白衍生物 albuminy
(včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než
80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, vyjádřených v sušině), albumináty
a jiné deriváty albuminu, ostatní

乳白蛋白，包括兩種或以上之乳清蛋白
質之濃縮物 albuminy (včetně koncentrátů
dvou nebo více syrovátkových proteinů,
obsahujících více než 80 % hmotnostních
syrovátkových proteinů, vyjádřených
v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu:mléčný albumin, včetně koncentrátů
dvou nebo více
醛醇 aldehydalkoholy
未列名無其他氧官能基之環狀醛 aldehydy
cyklické bez jiné kyslíkaté funkce ostatní
其他環烷、環烯或環 烯之鹵化衍生物
aldrin
阿特靈（ＩＳＯ），氯丹（ＩＳＯ），
及飛佈達（ＩＳＯ） aldrin (iso), chlordan (iso) a heptachlor (iso).
阿華吩坦尼（ＩＮＮ）、安尼勒立汀（
ＩＮＮ）、培集屈密特（ＩＮＮ）、溴
西泮（ＩＮＮ）、狄芬諾新（ＩＮＮ）
、狄芬諾西萊（ＩＮＮ）、狄匹潘濃（
ＩＮＮ）、吩坦尼（ＩＮＮ）、酚派丙
酮（ＩＮＮ）、派醋甲酯（ＩＮＮ）、
潘他唑新（ＩＮＮ）、配西汀（ＩＮＮ
）、配西汀（ＩＮＮ）中間體、苯環利
定（ＩＮＮ）（ＰＣＰ）、吩諾配立汀
（ＩＮＮ）、派苯甲醇（ＩＮＮ）、匹
立屈密特（ＩＮＮ）、普魯匹蘭（ＩＮ
Ｎ）及屈美配立汀（ＩＮＮ）；其鹽類
alfentanil a jeho soli
金雞納鹼及其衍生物；其鹽類 alkaloidy
chininové kůry a jejich deriváty; jejich soli
辛醇及其異構物 alkoholy acyklické
a jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty:nasycené jednosytné alkoholy:oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery
山梨醇 alkoholy acyklické a jejich halogen, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty:ostatní
vícesytné alkoholy:d-glucitol (sorbitol,
sorbit)
其他不飽和一元醇 alkoholy jednosytné
nenasycené ostatní
工業用脂肪醇 alkoholy mastné, technické
其他非環 烯醇 alkoholy terpenické acyklické ostatní
其他多元醇 alkoholy vícesytné ostatní
烯丙醇 allylalkohol
二乙胺苯丙酮（ＩＮＮ）、美沙冬（Ｉ
ＮＮ）及原美沙冬（ＩＮＮ）；其鹽類
amfepramon a jeho soli
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