PŘÍLOHA I

Tabulka 1:  Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při dovozu do Společenství

Poznámka:	Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných 
		při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze


		Celní sazba (1)
	Od	Od	Od	Od	Od
CN kód	Popis	1.7.1996  	1.7.1997	1.7.1998  	1.7.1999	1.7.2000     
		do	do	do	do
		30.6.1997  	30.6.1998	30.6.1999  	30.6.2000

1	2	1	4	5	6	7

0403	Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné
	fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana,
	též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná
	sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce,
	ořechy nebo kakao:

0403 10	- Jogurt:

0403 10 51 až	-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
0403 10 99

0403 90	- Ostatní:
0403 90 71 až 	- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
0403 90 99

0405	Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky
	z mléčných tuků:

0405 20	- Pomazánky z mléčných tuků:

0405 20 10	-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	avšak převyšujícím 39 % hmotnostních

0405 20 30	-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	avšak převyšujícím 60 % hmotnostních

1517	Margarín; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo
	rostlinných tuků nebo olejů nebo frakci různých tuků nebo
	olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich
	frakce čísla 1516:

1517 10	- Margarin, vyjma tekutý margarin:

1517 10 10	-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících
	15 % hmotnostních

1517 90	- Ostatní:

1517 90 10	- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících
	15 % hmotnostních

1704	Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10	- Žvýkací guma, též obalená cukrem:

1704 10 11 až  	-- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1704 10 19	(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza

1704 10 91 až 	-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1704 10 99	(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza

1704 90	- Ostatní:

1704 9010	- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 %	7,90 %	7,40 %	6,80 %	6,30%	5,80 %
	hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek

1701 90 30	- Bílá čokoláda	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR

1704 90 51 až	- Ostatní:	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR
1704 90 99
1803	Kakaová hmota, též odtučněná	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % 

1804 00 00	Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

1805 00 00	Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	sladidla

1806	Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

1806 10	- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla;

1806 10 15	- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 %	0 %	0 %	0 %	 0 %	0 %
	hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru
	vyjádřeného jako sacharóra) nebo isoglukózy vyjádřené
	jako sacharóza

1806 10 20	-- Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 %	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru 
	vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené 
	jako sacharóza

1806 10 30	- Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 %	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukrů 
	vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené 
	jako sacharóza

1806 10 90	-- Obsahující 80 % nebo více sacharózy (včetně 	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) 
	nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

1806 20	- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích 
	o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo těstovitém 
	stavu nebo ve formě prášku, granulí a pod., v nádobách 
	nebo přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:

8606 20 10	- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více
	kombinace kakaového másla a mléčného tuku

1806 20 30	- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 %	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
	-- Ostatní:

1806 20 50	--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	másla

1806 20 70	--- Čokoládová mléčná drobenka	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 20 80	--- Čokoládové polevy	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 20 95	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 31	-- Plněné	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 32	-- Neplněné	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 90	- Ostatní:
1806 90 11 až 	- Čokoláda a čokoládové výrobky	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 90 39

1806 90 50  	- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	cukru, obsahující kakao

1806 90 60	-- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
	--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	nebo méně
	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 90 70	-- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1806 90 90	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

1901	Sladový výtažek; potravinová přípravky z mouky, krupice,
	škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo
	obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na
	zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
	potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující
	kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno
	na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani
	nezahrnuté 

1901 10	- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1901 20	- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	nebo trvanlivého pečiva čista 1905
1901 90	- Ostatní:
1901 90 11	--- S obsahem 90 % hmotnostních nebo více suchého	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	výtažku
1901 90 19	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

1901 90 90	-- Ostatní:
	--- Přípravky na bázi mouky luskové zeleniny ve formě	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	na slunci sušených kotoučů nebo těsta, známé jako "papad"
	 --- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

1902	Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými 
	nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony,
	nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové
	taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:
	- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11	-- Obsahující vejce	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1902 19	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1902 20	- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 91 až 	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1902 20 99

1902 30	- Ostatní těstoviny	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1902 40	- Kuskus	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1903	Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	perel, prachu a v podobných tvarech
1904	Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např.	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné	
	než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak 
	zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené 
	nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905	Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním
	kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické
	účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a
	podobné výrobky:
1905 10	- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 20	- Perník	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 30	- Sladké učenky; oplatky a malé oplatky:
	-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými
	přípravky obsahujícími kakao:

1905 30 11	---V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu	EAR	EAR 	EAR	EAR	EAR
	nepřesahujícím 85 g 		

1905 30 19	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	-- Ostatní
	-- Sladké sušenky:
1905 30 30	---- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	mléčného tuku
	---- Ostatní:
1905 30 51	---- Dvojité (slepované) sušenky plněné	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 30 59	---- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	--- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91	---- Slané, též plněné	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 30 99	---- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 40	- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10	-- Suchary	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 40 90	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 90	- Ostatní:	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 90 10	-- Nekvašený chléb (macesy)	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 90 20	-- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely,	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v 
	listech a podobné výrobky
	-- Ostatní:
1905 90 30	--- Chléb bez přísad medu vajec, sýra nebo ovoce a s	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR
	obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada 
	nepřevyšuje 5 % hmotnostních, počítáno na suchou hmotu
1905 90 40	--- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším 	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR
	než 10 % 
1905 90 45	--- Sušenky	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR
1905 90 55	--- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo	EAR	EAR	EAR	EAR		EAR
	solené
	--- Ostatní:
1905 90 60  	---- Slazené	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
1905 90 90	---- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2101	Výtažky, esence (trestí) a koncentráty z kávy, čaje nebo 
	maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, 
	čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové 
	náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
	- Výkřiky, esence a koncentráty z kávy a připravily se 
	základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo 
	se  základem z kávy:
2101 12	-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů 
	nebo se základem z kávy:

2101 12 98	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2101 20	- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté
	a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo 
	koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

2101 20 20	-- Výtažky, esence nebo koncentráty	3,70 %	3,30 %	2,90 %	2,60 %	2,20 %
	-- Přípravky:

2101 20 92	--- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté 

2101 20 98	--- Ostatní:
	---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny, sacharózu,	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně 
	než 1.5 %  mléčných tuků, 2.5 % mléčných proteinů, 
	5 % sacharózy nebo izoglukózy, 5 % glukózy nebo škrobu
	---- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2101 30	- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky,
	esence (tresti) a koncentráty z nich:
	-- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

2101 30 11	--- Pražená čekanka	6,80 %	6,30 %	5,90 %	5,40 %	4,90 %
2101 30 19	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
 	- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky
	a z jiných pražených kávových náhražek:

2101 30 91	 -- Z pražené čekanky	7,60 %	7,10 %	6,50 %	6,00 %	5,50 %
2101 30 99	 -- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2102	Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní 
	jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek 
	čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2102 10	Aktivní droždí:

2102 10 10  	-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)	6.50 %	6,10 %	5,60 %	5,20 %	4,70 %

2102 10 31 až 	-- Chlebové kvasnice	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2102 10 39	
2102 10 90	 -- Ostatní	7,70 %	7,20 %	6,70 %	6,20 %	5,60 %
2102 20	- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné 
	mikroorganismy:
	-- Neaktivní droždí:
2101 20 11	 --V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo  	2,60 %	2,50 %	2,30 %	2,10 %	1,90 %
	v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti
	nepřesahující 1 kg

2101 20 19	--- Ostatní	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2102 20 90	-- Ostatní	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2102 30 00	 - Hotové prášky do pečiva	2,60 %	2,50 %	2,30 %	2,10 %	1,90 %

2103	Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi
	přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2103 10	 - Sojová omáčka	3,90 %	3,60 %	3,30 % 	3,10 % 	2,80 %
2103 20	 - Kečup a jiné omáčky z rajčat:
	-- Omáčky na bázi rajčatového pyré	5,30 %	4,90 %	4,60 %	4,20 %	3,80 %
	-- Ostatní	6,20 %	5,70 %	5,30%	4,90 %	4,50 %

2103 30	- Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90	- Připravená hořčice	5,70 %	5,30 %	4,90 %	4,60 %	4,20 %
2103 90	- Ostatní:
2103 90 90	-- Ostatní	4,40 %	4,10 %	3,80 %	3,50 %	3,20 %

2104	Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; 
	homogenizované směsi potravinářských přípravků:

2104 10	Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny	6 20 %	5,70 %	5,30 %	4,90 %	4,50 %
2104 20	Homogenizované směsi potravinových přípravků	7,60 %	7,10 %	6,50 %	6,00 %	5,50 %

2105	Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
2105 00 10	- Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
	3 % hmotnostní mléčných tuků
	- S obsahem mléčných tuků:

2105 00 91	- 3 % nebo více, avšak méně než 7% hmotnostních	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2105 00 99	-- 7 % hmotnostních nebo více	EAR	SÍR	EAR	EAR	EAR

2106	Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:
2106 10	- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20	- Neobsahující mléčné tuky sacharózu, isoglukózu,	7,20 %	6,70 %	6,20 %	5,70 %	5,20 % 
	glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 %
	hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních
	sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních
	glukózy nebo škrobu

2106 10 90	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2106 90	- Ostatní:
2106 90 10	- Sýrové fondues	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR

2106 90 20	-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na	46,7%MIN  	15,6%MIN  	14,4%MIN  	13,3%MIN	12,2%MIN
	vonných látkách, používané k výrobě nápojů	ECU 0,96/  	ECU 0,90/  	ECU 0,84/  	ECU 0,77/  	ECU 0,70/
		%vol/hl	%vol/hl	%vol/hl	%vol/hl	%vol/hl
 	--Ostatní:

2106 90 92	-Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu,	3,90 %	3,60 %	3,30 %	3,10 %	2,80 %
	glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1.5 %
	hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
	sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních
	glukózy nebo škrobu

2106 90 98	--- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2202	Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem 
	cukru nebo jiných sladidlem nebo aromatizovaná a jiné 
	nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové š�ávy 
	čísla 2009:

2202 10	- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

2202 90	- Ostatní:

2202 90 10	-- Neobsahující výrobky čísel  0401 až 0404 ani tuky získané
	z výrobků těchto čísel:

ex 2202 90 10 	-- S obsahem cukru (sacharózy nebo investovaného cukru)	3,90 %	3,60 %	3,30 %	3,10 %	2,80 %
2202 90 91 až	-- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR
2202 90 99

2203	Pivo ze sladu	5,30 %	4,40 %	3,50 %	2,60 %	0 %
2205	Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2208	Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 
	menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lidové nápoje:

2208 20	- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
2208 20 12 až 	--V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 liry	ECU 0,88/% 	ECU 0,77/%  ECU 0,66/%  ECU 0,55/%		ECU 0,44/% 
2208 20 29		vol/hl+ECU	 vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU 
		5,60/hl 	4,90/hl 	4,20/hl 	3,50/hl 		2,80/hl

2206 20 40 až  -- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry	ECU 0,88/%  ECU 0,77/%  ECU 0,66/%  ECU 0,55/%	ECU 0,44/%
2208 20 89		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl 	vol/hl

2238 30	- Whisky:
	-- Whisky "bourbon" v nádobách o obsahu:
2208 30 11	--- Nepřesahujícím 2 litry (2)	ECU 0,05/% 	ECU 0,05/% 	ECU 0,05/% 	ECU 0,05/% 	ECU 0,04/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	volhl+ ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		0,50/hl	0,50/hl	0,50/hl	0,50/hl	0,40/hl

2208 30 19	- Převyšujícím 2 litry (2) 	ECU 0,05/%	ECU 0,05/% 	ECU 0,05/%	ECU 0,05/% 	ECU 0,04/%
		vol/hl	vo/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl
	
	-- Scotch whisky:
	--- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:

2208 30 32	---- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,24/%  ECU 0,21/%   ECU 0,18/%  ECU 0,15/%		ECU 0,12/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU		vol/hl+ECU
		1,68/hl	1,47/hl	1,26/hl	1,05/hl	0,84/hl

2206 30 38	---- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,24/% 	ECU 0,21/%  ECU 0,18/% 	ECU 0,15/%  ECU 0,12/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl
	--- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
2236 30 52	---- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,24/% 	ECU 0,21/%	ECU 0,18/%  ECU 0,15/%	ECU 0,12/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU	vol/hl + ECU
		1,68/hl	1,47/hl	1,26/hl	1,05/hl	0,84/hl

2206 33 58	---- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,24/%	ECU 0,21/%	ECU 0,18/%	ECU 0,15/%	ECU 0,12/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl

	--- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 72	---- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,24/% 	ECU 0,21/% 	ECU 0,18/% 	ECU 0,15/%		ECU 0,12/%
	vol/hl	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		1,68/hl	1,47/hl	1,26/hl	1,05/hl	0,84/hl

2208 30 78	---- Převyšujícím 2 liry	ECU 0,24/%  ECU 0,21/%  ECU 0,18/%	ECU 0,15/%	ECU 0,12/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl
	-- Ostatní, v nádobách o obsahu:

2236 30 82	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,24/%  ECU 0,21/% ECU 0,18/% ECU 0,15/% 	ECU 0,12/% 
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		1,68/hl  	1,47/hl  	1,26/hl  	1,05/hl  	0,84/hl

2208 30 88	- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,24/% 	ECU 0,21/% 	ECU 0,18/% 	ECU 0,15/% 	ECU 0,12/%
		vol/hl	vol/hl 	vol/hl 	vol/hl 	vol/hl

2208 40	- Rum a tafia:
	-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry 	ECU 0,61/%  ECU 0,56/% ECU 0,51/% ECU 0,47/% 	ECU 0,42/% 
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		3,08/hl  	2,87/hl  	2,66/hl  	2,45/hl  	2,24/hl

	-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 	ECU 0,61/%  ECU 0,56/% ECU 0,51/% ECU 0,47/% 	ECU 0,42/% 
		vol/hl 	vol/hl 	vol/hl 	vol/hl 	vol/hl

220850 	- Džin a jalovcová:
	-- Džin, v nádobách o obsahu:

2206 50 11	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,61/%   ECU 0,56/% ECU 0,51/%	ECU 0,47/%  ECU 0,42/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		3,08/hl	2,87/hl	2,66/hl	2,45/hl	2,24/hl

2208 50 19	- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,61/% ECU 0,56/% ECU 0,51/% ECU 0,47/%  ECU 0,42/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl
	- Jalovcová, v nádobách o obsahu:

2206 50 91	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,96/% ECU 0,89/%  ECU 0,83/% ECU 0,76/%  ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl	5,32/h1	4,90/hl	4,48/hl

2208 50 99	--- Převyšujícím 2 liry	ECU 0,96/%	ECU 0,89/% ECU 0,83/% ECU 0,76/%  ECU 0,69/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl

2203 60	- Vodka:
	-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 %
	vol. v nádobách o obsahu:
2208 60 11	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,78/% ECU 0,73/%  ECU 0,67/% 	ECU 0,61/%   ECU 0,55/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		3,08/hl	2,87/hl	2,66/hl	2,45/hl	2,24/hl

2206 6010	-- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,78/%  ECU 0,73/%  ECU 0,67/%	ECU 0,61/%  ECU 0,55/%
		vol/hl	vol/hl 	vol/hl  	vol/hl	vol/hl 
	-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 
	45.4 % vol, v nádobách o obsahu:

2208 60 91	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,96/% ECU 0,89/% 	ECU 0,83/% ECU 0,76/%  ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl	5,32/hl	4,90/hl	4,48/%

2208 60 99	--- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/%	 ECU 0,83/% ECU 0,76/%	ECU 0,69/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl 	

2208 70	- Likéry a cordialy:
2206 70 10	-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,96/%  ECU 0,89/%	ECU 0,83/% ECU 0,76/%	ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl	5,32/hl	4,90/hl	4,48/hl

2208 70 90	-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry	ECU  0,96/%  ECU 0,89/%	ECU 0,83/%  ECU 0,76/%	ECU 0,69/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl

2208 90	- Ostatní:
	-- Arak, v nádobách o obsahu:

2208 90 11	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,61/%  ECU 0,56/%  ECU 0,51/%	ECU 0,47/%		ECU 0,42/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU		vol/hl+ECU
		3,08/hl	2,87/hl	2,66/hl	2,45/hl		2,24/hl

2208 90 19	--- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,61/% ECU 0,56/% 	ECU 0,51/% 	ECU 0,47/%		ECU 0,42/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl
	-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry),
	v nádobách o obsahu:

2208 90 33	- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,72/%  ECU 0,63/%  ECU 0,54/%	ECU 0,45/%  	ECU 0,36/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		2,80/hl	2,45/hl	2,10/hl	1,75/hl		1,40/hl

2206 90 38	- Převyšujícím 2 litry	ECU 0,78/% 	ECU 0,73/%	ECU 0,67/% 	ECU 0,61/%		ECU 0,55/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl 
	-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu
	--- Nepřesahující 2 litry:

2208 90 41	---- Ouzo	ECU 0,96/%	ECU 0,89/%	ECU 0,83/%	ECU 0,76/%		ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
	----Ostatní:
	----- Destiláty (vyjma likéry):
	------ Z ovoce:

2208 90 45  	------- Kalvados	ECU 0,88/%	ECU 0,77/%	ECU 0,66/% 	ECU 0,55/%		ECU 0,44/% 
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		5,60/hl	4,90/hl	4,20/hl	3,50/hl		2,80/hl

2208 90 48 	------- Ostatní	ECU 0,88/% 	ECU 0,77/%	ECU 0,66/%	ECU 0,55/%		ECU 0,44/%  			vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		5,60/hl	4,90/hl	4,20/hl	3,50/hl		2,80/hl

	------- Ostatní:
2208 90 52	------ Korn	ECU 0,96/%	ECU 0,89/%	ECU 0,83/%	ECU 0,76/%		ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl	5,32/hl	4,90/hl		4,48/hl

2208 90 57	------ Ostatní	ECU 0,96/%	ECU 0,89/% 	ECU 0,83/%	ECU 0,76/%		ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl	5,32/hl	4,90/hl		4,48/hl

2208 90 69   	----- Ostatní lihové nápoje	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/% 	ECU 0,83/% 	ECU 0,76/% 		ECU 0,69/% 
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		6,16/hl 	5,74/hl  	5,32/hl  	4,90/hl 		4,48/hl

	---Převyšujícím 2 litry:
	 ---- Destiláty (vyjma likéry):

2208 90 71	---- Z ovoce	ECU 0,88/%	ECU 0,77/%	ECU 0,66/%	ECU 0,55/%	ECU 0,44/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl

2208 90 74	 ---- Ostatní	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/%	ECU 0,83/% 	ECU 0,76/%	ECU 0,69/% 
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl

2209 90 78	---- Ostatní lihové nápoje	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/% 	ECU 0,83/%	ECU 0,76/% 	ECU 0,69/% 
		vol/hl	vol/hl	vol/hl 	vol/hl	 vol/hl

	-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem 
	alkoholu menším než 80 % vol, v nádobách o obsahu:

2206 90 91	--- Nepřesahujícím 2 litry	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/% 	ECU 0,83/%  ECU 0,76/%   	ECU 0,69/%
		vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 	vol/hl+ECU 		vol/hl+ECU
		6,16/hl	5,74/hl  	5,32/hl  	4,90/hl 		4,48/hl

2208 90 99  	--- Převyšujícím 2 litry:	ECU 0,96/% 	ECU 0,89/%  ECU 0,83/% 	ECU 0,76/%  	ECU 0,69/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl

3302	Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na
	bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v
	průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané
	k výrobě nápojů:

3302 10	- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k
	výrobě nápojů:
	-- Druhy používané k výrobě nápojů:
	--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky
	charakterizující daný nápoj:

33021010	-- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující	16,72% MIN  15,58% MIN  14,44% MIN  13,30% MIN  12,16% MIN
	0,5% vol	ECU 0,96/%  ECU 0,89/%  ECU 0,82/%   ECU 0,75/%  	ECU 0,68/%
		vol/hl	vol/hl	vol/hl	vol/hl		vol/hl
	---- Ostatní:

3302 10 21	---- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu	3,90 %	3,60 %	3,30 %	3,10 %		2,80 %
	glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 %
	hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních
	sacharózy nebo isglukózy, méně než 5 % hmotnostních
	glukózy nebo škrobu

3302 10 29	----- Ostatní	EAR	EAR	EAR	EAR	EAR



(1) 	Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k léto Příloze.
	Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným ve Společném
	celním sazebníku Nařízení (EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987 v znění pozdějších předpisů. EA může podléhal maximálnímu clu, 		které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním sazebníku.

(2)	Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních Společenství.


