
PŘÍLOHA C

MATERIÁLY VYŇATÉ Z KUMULACE PODLE ČL. 3 ODST. 2

Harmonizovaný systém Popis materiálů

0207 Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

ex 0210 Maso a jedlé droby z drůbeže, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Kapitola 03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Houby, čerstvé nebo chlazené, zmrazené, prozatímně konzervované, sušené

0710 40

2005 80

Kukuřice cukrová

1006 Rýže

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 14

ex 1108 19

Moučky, krupice, krupička, pelety, zrna rozválcovaná nebo ve vločkách, tapiokový škrob, rýžový škrob

1604 a 1605 Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker; korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo 
v konzervách

1701 a 1702 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza a ostatní cukry, umělý med a karamel

ex 1704 90 Cukrovinky, neobsahující kakao, jiné než žvýkací guma

ex 1806 10 Kakaový prášek obsahující 65 % nebo více hmotnostních sacharózy/isoglukózy
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Harmonizovaný systém Popis materiálů

1806 20 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao jiné než kakaový prášek

ex 1901 90 Ostatní potravinové přípravky obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, jiné než sladový výtažek, obsahující méně než 1,5 % mléčných tuků, 
5 % sacharózy nebo isoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu

2003 10 Houby, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

ex 2101 12 Přípravky na bázi kávy

ex 2101 20 Přípravky na bázi čaje nebo maté

ex 2106 90 Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: Sirupy, s přísadou aroma
tických látek nebo barviva, jiné než sirupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu; přípravky obsahující více než 1,5 % mléčných tuků, 5 % 
sacharózy nebo isoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu

ex 3302 10 Směsi vonných látek používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj a obsahující více než 1,5 % mléčných 
tuků, 5 % sacharózy nebo isoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu

3302 10 29 Přípravky používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, jiné než o skutečném obsahu alkoholu přesahu
jícím 0,5 % objemových, obsahující více než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních 
glukózy nebo škrobu
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