
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 11 października 2004 r.

dotycząca zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z
handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony,
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
RepublikiWęgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej

Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(2004/778/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 133 w połączeniu z artykułem 300 ustęp
2 akapit pierwszy zdaniem pierwsze oraz z artykułem 300 ustęp
3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 29 września 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w
imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, do prowa-
dzenia negocjacji z Republiką Chorwacką w sprawie
zawarcia Protokołu do Porozumienia o stabilizacji i stowa-
rzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii
Europejskiej.

(2) Do chwili wejścia w życie Porozumienia o stabilizacji i
stowarzyszeniu konieczne stało się również dostosowanie
Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związa-
nych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jed-
nej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony (1), w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,

Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Sło-
wenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

(3) Protokół został parafowany dnia 16 kwietnia 2004 r.
Powinien on zostać zawarty w imieniu Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Pro-
tokół do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii zwią-
zanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej
strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii
Europejskiej.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.(1) Dz.U. L 330 z 14.12.2001, str. 3.
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Artykuł 2

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, składa dokumenty zatwierdzające przewidziane w
artykule 11 Protokołu.

Artykuł 3

Protokół stosuje się na zasadzie tymczasowości, ze skutkiem począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 października 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT
Przewodniczący
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PROTOKÓł

do umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem, zawartej między
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki

Słowenii i Republiki Słowacji do unii europejskiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, dalej zwana „Wspólnotą”,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA CHORWACKA, dalej zwana „Chorwacją”,

z drugiej strony,

uwzględniając przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Sło-
wenii i Republiki Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) do Unii Europejskiej w dniu
1 maja 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską
(dalej zwana „Umową przejściową”), z jednej strony, a Republiką Chorwacką, z drugiej strony, weszła
w życie z dniem 1 marca 2002 r.

(2) Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Repu-
bliki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji do Unii Europejskiej (dalej zwany „Traktatem o Przystą-
pieniu”) został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.

(3) Konsultacje zgodnie z artykułem 23 ustęp 3 Umowy przejściowej odbyły się w celu zapewnienia, że
brane są pod uwagę wzajemne interesy Wspólnoty i Chorwacji zawarte we wspomnianej Umowie,

UZGODNIłY, CO NASTĘPUJE:

ZMIANY DO TEKSTU UMOWY PRZEJŚCIOWEJ, WRAZ Z JEJ
ZAŁĄCZNIKAMI I PROTOKOŁAMI

SEKCJA I

PRODUKTY ROLNE

Artykuł 1

Produkty rolne sensu stricto

1. Załącznik IV a i załącznik IV c do Umowy przejściowej
zostają zastąpione tekstem załącznika I do niniejszego protokołu.

2. Załącznik IV b do Umowy przejściowej zostaje zastąpiony
tekstem załącznika II do niniejszego protokołu.

3. Załącznik IV d do Umowy przejściowej zostaje zastąpiony
tekstem załącznika III do niniejszego protokołu.

4. Załącznik IV e do Umowy przejściowej zostaje zastąpiony
tekstem załącznika IV do niniejszego protokołu.

5. Załącznik IV f do Umowy przejściowej zostaje zastąpiony
tekstem załącznika V do niniejszego protokołu.

6. W artykule 14 ustęp 3 Umowy przejściowej dodaje się literę
d) w brzmieniu:

„d) Począwszy od dnia 1 maja 2004 r., Chorwacja nałoży cła na
towary wymienione w załączniku IV g.”

7. Tekst załącznika VI do niniejszego protokołu dodaje się do
Umowy przejściowej jako załącznik IV g.
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Artykuł 2

Produkty rybołówstwa

1. Załącznik V a do Umowy przejściowej zastępuje się tekstem
załącznika VII do niniejszego protokołu.

2. Załącznik V b do Umowy przejściowej zastępuje się tekstem
załącznika VIII do niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Przetworzone produkty rolne

Wykazy 2 i 3 załącznika II do protokołu 3 Umowy przejściowej
zastępuje się wykazami 2, 3 i 4 załącznika IX do niniejszego
protokołu.

Artykuł 4

Umowa w sprawie wina

Załącznik I do Protokołu dodatkowego regulującego aspekty
handlowe Umowy przejściowej w celu uwzględnienia wyników
negocjacji między stronami wzajemnych preferencyjnych konce-
sji handlowych na niektóre wina, wzajemnego uznawania,
ochrony i kontroli nazw win, jak również wzajemnego uznawa-
nia, ochrony i kontroli oznaczeń wyrobów spirytusowych i napo-
jów aromatyzowanych zastępuje się tekstem załącznika X do
niniejszego protokołu.

SEKCJA II

REGUŁY POCHODZENIA

Artykuł 5

1. Artykuł 18 ustęp 4 protokołu do Umowy przejściowej
otrzymuje brzmienie:

„4. Świadectwo przewozowe EUR.1 wystawione retrospek-
tywnie musi być opatrzone jednym z następujących wyrażeń:

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«,

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«,

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«,

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«,

ET »VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«,

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«,

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«,

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«,

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«,

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«,

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«,

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«,

MT »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«,

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«,

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«,

PT »EMITIDO A POSTERIORI«,

SL »IZDANO NAKNADNO«,

SK »VYDANÉ DODATOČNE«,

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«,

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«,

HR »NAKNADNO IZDANO«.”

2. Artykuł 19 ustęp 2 protokołu 4 do Umowy przejściowej
otrzymuje brzmienie:

„2. Duplikat wystawiony w taki sposób musi być opatrzony
jednym z następujących wyrażeń:

ES »DUPLICADO«,

CS »DUPLIKÁT«,

DA »DUPLIKAT«,

DE »DUPLIKAT«,

ET »DUPLIKAAT«,

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«,

EN »DUPLICATE«,

FR »DUPLICATA«,

IT »DUPLICATO«,

LV »DUBLIKĀTS«,

LT »DUBLIKATAS«,

HU »MÁSODLAT«,

MT »DUPLIKAT«,
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NL »DUPLICAAT«,

PL »DUPLIKAT«,

PT »SEGUNDA VIA«,

SL »DVOJNIK«,

SK »DUPLIKÁT«,

FI »KAKSOISKAPPALE«,

SV »DUPLIKAT«,

HR »DUPLIKAT«.”

3. Załącznik I do protokołu 4 Umowy przejściowej zastępuje
się tekstem załącznika XI do niniejszego protokołu.

4. Załącznik II do protokołu 4 Umowy przejściowej zastępuje
się tekstem załącznika XII do niniejszego protokołu.

5. Załącznik IV do protokołu 4 Umowy przejściowej zastępuje
się tekstem załącznika XIII do niniejszego protokołu.

POSTANOWIENIA TYMCZASOWE

SEKCJA III

Artykuł 6

WTO

Republika Chorwacka oświadcza, że nie będzie wysuwać żadnych
roszczeń, żądań ani nie będzie odwoływać ani też modyfikować
czy wycofywać jakiejkolwiek koncesji w oparciu o GATT 1994,
art. XXIV.6 i XXVIII w związku z rozszerzeniem Wspólnoty.

Artykuł 7

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna

1. Dowody pochodzenia właściwie wystawione przez Repu-
blikę Chorwacką albo przez nowe Państwo Członkowskie w obrę-
bie umów preferencyjnych lub porozumień autonomicznych
przez nie zastosowanych są akceptowane w odpowiednich kra-
jach, pod warunkiem że:

a) nabycie takiego pochodzenia spowoduje zastosowanie pre-
ferencji taryfowych o oparciu o preferencyjne środki tary-
fowe przewidziane w Umowie przejściowej;

b) dowód pochodzenia i dokumenty transportowe zostały
wystawione najpóźniej dzień przed przystąpieniem;

c) dowód pochodzenia zostanie przedstawiony organom cel-
nym w ciągu czterech miesięcy od daty przystąpienia.

Jeśli towary zgłoszono do przywozu w Republice Chorwacji lub
którymkolwiek nowym Państwie Członkowskim przed datą przy-
stąpienia, zgodnie z umowami preferencyjnymi lub porozumie-
niami autonomicznymi zaistniałymi wówczas między Republiką
Chorwacką a nowym Państwem Członkowskim, dowód pocho-
dzenia wystawiony retrospektywnie może także zostać wystawio-
ny, pod warunkiem że zostanie przedłożony organom celnym w
okresie czterech miesięcy od daty przystąpienia.

2. Republika Chorwacka i nowe Państwa Członkowskie mają
prawo zachować uprawnienia, w obrębie których udzielono sta-
tusu „zatwierdzonych eksporterów” w sferze umów preferencyj-
nych lub porozumień autonomicznych stosowanych pomiędzy
nimi, pod warunkiem że:

a) postanowienie takie zostało także ujęte w umowie zawartej
przed datą przystąpienia między Republiką Chorwacką a
Wspólnotą;

oraz

b) upoważnieni eksporterzy stosują reguły pochodzenia
obowiązujące w związku z tą umową.

Autoryzacje te zostaną zastąpione, nie później niż rok od daty
przystąpienia, przez nowe autoryzacje wydane zgodnie z warun-
kami Umowy przejściowej.

3. Wnioski o dalszą weryfikację dowodu pochodzenia wyda-
nego zgodnie z umowami preferencyjnymi lub porozumieniami
autonomicznymi wymienionymi w ustępach 1 i 2 powyżej są
akceptowane przez odpowiednie organy celne Republiki Chorwa-
cji lub Państw Członkowskich przez okres trzech lat od wydania
wspomnianego dowodu pochodzenia i mogą zostać wykonane
przez wspomniane organy przez okres trzech lat od daty przyję-
cia dowodu pochodzenia przedłożonego tym władzom jako pod-
stawa dla deklaracji wywozowej.

Artykuł 8

Towary w transporcie

1. Postanowienia Umowy przejściowej mogą być stosowane
do towarów wywożonych z Republiki Chorwackiej do jednego z
nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw
Członkowskich do Republiki Chorwackiej, zgodnie z postanowie-
niami protokołu 4 Umowy przejściowej, oraz takich, które w
dniu przystapienia znajdują się w drodze lub w magazynie tym-
czasowym, w składzie celnym lub w strefie wolnocłowej Repu-
bliki Chorwackiej lub nowego Państwa Członkowskiego.
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2. W takich przypadkach może zostać przyznane preferen-
cyjne traktowanie, pod warunkiem przedłożenia organom cel-
nym kraju importującego, w ciągu czterech miesięcy od daty
przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego retrospektyw-
nie przez organy celne kraju eksportującego.

Artykuł 9

Kontyngenty w 2004 r.

Dla roku 2004 wartości nowych kontyngentów taryfowych i
wzrost wartości istniejących kontyngentów taryfowych będa obli-
czane proporcjonalnie do wartości podstawowych z uwzględnie-
niem części okresu, który zakończył się przed 1 maja 2004 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

SEKCJA IV

Artykuł 10

Niniejszy protokół i załączniki stanowią integralną część niniej-
szej Umowy przejściowej.

Artykuł 11

1. Niniejszy zostaje przyjęty przez Wspólnotę i Republikę
Chorwacką zgodnie z ich własnymi procedurami.

2. Dokumenty zatwierdzenia zostaną złożone w Sekretariacie
Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 12

1. Niniejszy protokół wchodzi w życie z dniemwejścia w życie
Traktatu o Przystąpieniu, pod warunkiem że przed tą datą zostały
złożone wszystkie dokumenty zatwierdzenia.

2. Jeśli nie wszystkie dokumenty zatwierdzenia niniejszego
protokołu zostały złożone przed tą datą, niniejszy protokół wcho-
dzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po dacie złoże-
nia ostatniego instrumentu przyjęcia.

3. Jeśli nie wszystkie dokumenty zatwierdzenia niniejszego
protokołu zostaną złożone przed 1 maja 2004 r., niniejszy pro-
tokół będzie stosowany tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł 13

Niniejszy protokół zostaje sporządzony w dwóch kopiach w języ-
kach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francu-
skim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim,
niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim,
słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i chorwackim,
przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Artykuł 14

Tekst Umowy przejściowej, łącznie z załącznikami i protokołami
stanowiącymi jej integralną część, oraz akt finalny wraz z dekla-
racjami załączonymi do niego zostanie sporządzony w językach:
czeskim, estońskim, węgierskim, łotewskim, litewskim, maltań-
skim, polskim, słowackim i słoweńskim, a wszystkie te teksty
uznane są za tekst autentyczny tak samo, jak oryginalny tekst.
Tekty te zatwierdza Komitet Tymczasowy.

L 350/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.11.2004



ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV a I IV c

CHORWACKIE KONCESJE TARYFOWE DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(Wolne od cła w ilościach nieograniczonych z dniem 1 maja 2004 r.)

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera a) punkt i)]

Chorwacki kod taryfowy (1)

0105 19 20 0909 2003 10 2009 80 33

0105 19 90 0910 2003 20 00 2009 80 35

0106 90 00 10 1001 10 00 2005 60 00 2009 80 36

0205 00 1002 00 00 10 2007 91 2009 80 38

0206 1003 00 10 2008 19 2009 80 69 10

0208 1004 00 00 10 2008 20 2009 80 96 10

0407 00 30 1005 10 2008 30 2009 80 97 10

0407 00 30 50 1006 2008 80 2009 80 99 20

0407 00 90 1007 00 2008 99 36 2009 90 11

0410 00 00 1008 2008 99 38 2009 90 19

0504 00 00 1106 2008 99 49 10 2009 90 21

0604 1108 2008 99 67 10 2009 90 29

0714 1109 00 00 2008 99 99 10 2009 90 39 10

0801 1209 2009 11 2009 90 49 10

0802 1210 2009 19 11 2009 90 59 10

0803 00 1211 2009 19 19 2009 90 79 10

0804 10 00 1212 10 2009 19 98 10 2009 90 97 10

0804 30 00 1212 30 00 2009 29 11 2009 90 98 10

0805 40 00 1212 99 80 2009 29 19 2301

0805 50 1213 00 00 2009 29 99 10 2302 10

0805 90 00 1214 2009 39 11 2302 20

0806 20 1301 2009 39 19 2302 40

0807 20 00 1302 2009 39 39 10 2303 10

0811 1501 00 11 2009 49 11 2303 20

0812 1501 00 19 10 2009 49 19 2303 30

0813 1501 00 90 2009 49 99 10 2304 00 00

0814 00 00 1502 00 2009 79 11 2305 00 00

0901 11 00 1503 00 2009 79 19 2306 41 00

0901 12 00 1504 2009 79 99 10 2306 49 00

0902 1516 10 2009 80 35 10 2306 70 00

0904 1603 00 2009 80 38 10 2307 00

0905 00 00 1702 11 00 2009 80 99 10 2308 00

0906 1702 19 00 2009 80 11 2309 10

0907 00 00 1702 60 2009 80 19

0908 1703 10 00 2009 80 32

(1) Zgodnie z chorwackimi taryfami celnymi – opublikowanymi w NN 184/2003, z późniejszymi zmianami.”
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ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV b

CHORWACKIE KONCESJE TARYFOWE DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(Wolne od cła w obrębie kontyngentu od dnia 1 maja 2004 r.)

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera a) punkt ii)]

Chorwacki kod
taryfowy Wyszczególnienie

Kontyngent
taryfowy w
tonach

Roczny wzrost
w tonach

0104 Żywe owce i kozy 300

0201 Mięso wołowe, świeże lub schłodzone 200

0204 Mięso baranie lub kozie, świeże, schłodzone lub mrożone 110 5

0207 Mięso i jadalne podroby z drobiu objętego pozycją 0105, świeże,
chłodzone lub mrożone

780 30

0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku
cukru ani innego środka słodzącego

13 500

0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub
innego środka słodzącego

250

0406 Ser i twaróg 2 200 100

0406 z wyj.
0406 90 78

Ser i twaróg inny niż gouda 800

0406 90 78 Gouda 350

0409 00 00 Miód naturalny 20

0602 90 10 Grzybnia 9 400

0701 90 10 Ziemniaki do produkcji mąki ziemniaczanej 1 000

0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane
lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

1 050

0805 10 Pomarańcze 27 500 1 250

0808 10 (*) Świeże jabłka 5 800

0809 10 Morele 1 100 50

0810 10 Truskawki 220 10

1002 00 00 Żyto 700 100

1101 Mąka pszenna lub z mieszanki żyta z pszenicą 250

1103 Kasze, grysiki i granulki zbożowe 100

1206 00 Nasiona słonecznika, również łamane 110 5

1507 Olej sojowy i jego frakcje, również rafinowane, ale
niemodyfikowane chemicznie

1 200 10

1514 19
1514 99

Rzepak o niskiej zawartości kwasu erukowego 100

2004 90 – Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne 110 5

2005 90 Kapary, karczochy i inne, preparowane lub konserwowane ina-
czej niż octem lub kwasem octowym

135

2007 99 Dżemy, przetwory owocowe, galaretki, przetwory, inne 130

2009 71
2009 79
2009 80
2009 90

Soki owocowe 200
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Chorwacki kod
taryfowy Wyszczególnienie

Kontyngent
taryfowy w
tonach

Roczny wzrost
w tonach

2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99

– Soki inne niż z jednego owocu lub warzywa 330 15

2106 90 10
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59

Przetwory żywnościowe 550

2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej
obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane

2302 30 – Pszenne 6 200

2309 Produkty używane do karmienia zwierząt:

2309 90 – Pozostałe 1 350

(*) Kontyngent zostanie przypisany w okresie 21 lutego – 14 września.”
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ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV d

CHORWACKIE KONCESJE TARYFOWE DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(stopniowa redukcja ceł KNU w obrębie kontyngentu)

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera c punkt i)]

Cła na towary wymienione w niniejszym załączniku zostaną zmniejszone i wyeliminowane zgodnie z poniższym
harmonogramem:

— w dniu 1 maja 2004 r. obowiązujące cła wyniosą 40 % podstawowego cła;

— w dniu 1 stycznia 2005 r. każde cło zostanie zmniejszone o 20 % podstawowego cła;

— w dniu 1 stycznia 2006 r. pozostałe cła zostaną zlikwidowane

Chorwacki kod
taryfowy Wyszczególnienie

Kontyngent
taryfowy w
tonach

Roczny
wzrost w
tonach

0103 91
0103 92

Trzoda chlewna żywa 550 25

0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone;
jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

500 15

0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku
cukru ani innego środka słodzącego

3 300 150

0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub
innego środka słodzącego

15 400 700

0405 10 Masło 300 10

0702 Pomidory, świeże lub chłodzone 8 250 375

0703 20 Czosnek 1 100 50

0805 20 – Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki,
wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

2 640 120

0806 10 Winogrona stołowe 8 800 400

1509 Oliwa z oliwek 390 20

1602 41 to
1602 49

Przetworzona lub konserwowana wieprzowina 330 15

1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w
postaci stałej

6 270 285

2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za
pomocą octu lub kwasu octowego

5 430 240

2009 12 00
2009 19 91
2009 19 98

– Sok pomarańczowy: pozostałe 1 980 90”
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ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK IV e

CHORWACKIE KONCESJE TARYFOWE DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(stopniowa redukcja ceł KNU bez ograniczeń ilościowych)

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera c punkt ii)]

Cła na towary wymienione w niniejszym załączniku obniża się zgodnie z następującym harmonogramem:

— dnia 1 maja 2004 roku stawka celna wyniesie 70 % stawki podstawowej;

— dnia 1 stycznia 2005 roku każda stawka celna zostaje obniżona do 60 % stawki podstawowej;

— dnia 1 stycznia 2006 roku każda stawka celna zostaje obniżona do 50 % stawki podstawowej.

0104 Owce i kozy, żywe.

0105 Drób domowy żywy to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki
i perliczki:

0105 12 – – Indyki

0105 92 – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej 2 000 g

0105 92 00 20
0105 92 00 30

– – – Pozostałe

0209 Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej
wyekstrahowane, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

0404 Serwatka, również zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka sło-
dzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, również zawierające
dodatek cukru albo innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłą-
czone

0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane

0407 00 30 40 – – – Jaja indycze

0601 Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin,
wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż objęte pozycją 1212

0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobni-
czych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygoto-
wane

0708 Warzywa strączkowe, również łuskane, świeże lub chłodzone

0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone

0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w
solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające
się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej
nieprzetworzone

0713 Suszone warzywa strączkowe, łuskane, również bez skórki albo dzielone

0901 Kawa, również palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawiera-
jące kawę naturalną w każdej proporcji

0901 21 00
0901 22 00

– Kawa, palona

1003 00 Jęczmień.

1003 00 90 10 – – – Browarniczy

1004 00 00 Owies

1005 Kukurydza (ziarna)

1005 90 – Pozostałe
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1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane,
perełkowane, śrutowane lub krojone) z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki
zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane

1702 30 – Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym
mniej niż 20 % fruktozy w masie

1702 40 – Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 %, ale mniej
niż 50 % masy fruktozy

2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub
kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

2005 40 00 – Groszek (Pisum sativum)

2005 51 00 – – Fasola łuskana

2008 Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane,
również zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone

2008 50 – Morele

2008 70 – Brzoskwinie

2009 Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i
niezawierające dodatku alkoholu, również z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzą-
cej

2009 41 – Sok ananasowy

2009 41 10 – – – Pozostałe

2009 69 – Sok z winogron (włączając moszcz winogronowy)

2206 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny);
mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napo-
jów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin
strączkowych, również granulowane:

2302 30 – Pszenne

2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, również mielone lub w postaci granulek, pozostałe z
ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305

2306 90 – Pozostałe

2309 Produkty używane do karmienia zwierząt

2309 90 – Pozostałe”
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ZAŁĄCZNIK V

„ZAŁĄCZNIK V f

CHORWACKIE KONCESJE TARYFOWE DLA PRODUKTÓW ROLNYCH

(stopniowa redukcja ceł KNU w obrębie kontyngentu)

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera c) punkt iii)]

Cła na towary wymienione w niniejszym załączniku obniża się zgodnie z następującym harmonogramem:

— w dniu 1 maja 2004 r. obowiązujące cła wyniosą 70 % podstawowego cła,

— w dniu 1 stycznia 2005 r. każde cło zostanie zmniejszone do 60 % podstawowego cła,

— w dniu 1 stycznia 2006 r. każde cło zostanie zmniejszone do 50 % podstawowego cła.

Chorwacki kod
taryfowy Wyszczególnienie Kontyngent tary-

fowy w tonach

Roczny
wzrost
w tonach

0102 90 Bydło żywe 220 10

0202 Mięso wołowe mrożone 3 300 150

0203 Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone 8 030 365

0701 Ziemniaki, świeże lub chłodzone 13 200 600

0703 10 Cebula i szalotka 11 290 500

0703 90 Pory i inne warzywa cebulowe

0807 11 00
0807 19 00

– Melony (włącznie z arbuzami): 6 210 275

0808 10 Jabłka, świeże 6 000 300

1101 Mąka pszenna i żytnio–pszenna 990 45

1103 Kasze, grysiki i granulki zbożowe 8 580 390

1107 Słód, również palony 17 500 750

1601 00 Kiełbasy i podobne produkty 1 980 90

1602 10 do
1602 39
1602 50 do
1602 90

Przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z
wyłączeniem wieprzowych

560 30

2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe 220 10”
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ZAŁĄCZNIK VI

„ZAŁĄCZNIK IV g

CHORWACKIE KONCESJE CELNE NA PRODUKTY ROLNE

[określone w artykule 14 ustęp 3 litera d)]

Cła na towary wymienione w tym załączniku stosuje się, jak wskazano, od 1 maja 2004 r.

Chorwacki kod
taryfowy Wyszczególnienie

Kontyngenttary-
fowy
w tonach

Roczny wzrost
w tonach

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 71

Bydło żywe 9 000 15 %

0103 91
0103 92

Trzoda chlewna żywa 2 550 15 %

0105 92 00 20 Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekracza-
jącej 2 000 g

90 10 %

0203 Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone. 3 570 25 %

0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające
dodatku cukru ani innego środka słodzącego

12 600 €4.2/100 kg

0704 90 10 Kapusta 160 50 % mfn

0706 10 00 Marchewka, świeża lub chłodzona 140 50 % mfn

0706 90 30 Chrzan, świeży lub chłodzony 110 50 % mfn

0706 90 90 Kapusta włoska

0707 Ogórki lub korniszony, świeże lub chłodzone 200 10 %

0709 51 00 Grzyby, świeże lub chłodzone 340 10 %

0709 59 00 Kurki, borowiki

0709 60 10 Słodka papryka, świeża lub chłodzona 310 12 %

0710 21 00
0710 22 00
0710 90 00

Warzywa, niegotowane lub gotowane na parze albo w
wodzie, mrożone

1 500 7 %

1001 90 99 Pszenica i mieszanka pszenicy z żytem, pozostałe 9 000 15 %

1005 90 Kukurydza, pozostałe 20 000 9 %

1206 00 91
1206 00 99

Nasiona słonecznika, również łamane 2 160 6 %

1517 10 90 Margaryna 1 200 20 %

1601 00 (*) Kiełbasy lub podobne produkty (*) 1 500 10 %

1602 10 –
1602 39

Przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub
krew, z wyłączeniem wieprzowych

240 10 %

1602 41 –
1602 49

Przetworzona lub konserwowana wieprzowina 180 10 %

1702 40 Glukoza i syrop glukozowy zawierające w stanie suchym
nie mniej niż 20 %, ale nie więcej niż 50 % fruktozy w
masie

1 000 5 %

1703 90 00 Melasa buraczana 14 500 14 %

2001 Ogórki i korniszony, pozostałe przetworzone lub konser-
wowane octem lub kwasem octowym

1 650 15 %

(*) W roku 2005 kontyngent na produkty 1601 00 zwiększy się do 400 t.”
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ZAŁĄCZNIK VII

„ZAŁĄCZNIK V a

Produkty określone w artykule 15 ustęp 1

Przywóz do Wspólnoty Europejskiej niżej wymienionych produktów pochodzących z Chorwacji jest przedmiotem nastę-
pujących koncesji:

Kod CN Wyszczególnienie 2004 Od 2005

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 10 15
0304 10 17

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 15
0304 20 17

ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45

ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i
Oncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub
chłodzone; mrożone; suszone, solone lub w
solance; wędzone; filety i pozostałe rybie
mięso; mąka, mączka lub granulki, nadające się
do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

KT: 30 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Karpie: żywe; świeże lub chłodzone; mrożone;
suszone, solone lub w solance; wędzone; filety
i pozostałe rybie mięso; mąka, mączka lub gra-
nulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 210 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

KT: 210 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71

ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i
Pagellus spp.): żywe; świeże lub chłodzone;
mrożone; suszone, solone lub w solance;
wędzone; filety i pozostałe rybie mięso; mąka,
mączka lub granulki, nadające się do spożycia
przez ludzi

KT: 35 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

KT: 35 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

ex 0301 99 90
0302 69 94

ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Labraks (Dicentrarchus labrax): żywe; świeże lub
chłodzone; mrożone; suszone, solone lub w
solance; wędzone; filety i pozostałe rybie
mięso; mąka, mączka lub granulki, nadające się
do spożycia przez ludzi

KT: 650 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

KT: 650 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU
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Kod CN Wyszczególnienie 2004

1604 13 11
1604 13 19

ex 1604 20 50

Przetworzone lub konserwowane sardynki KT: 180 t – 6 %
Ponad KT: pełna
stawka celna KNU

1604 16 00
1604 20 40

Przetworzone lub konserwowane sardele KT: 50 t – 0 %
Ponad KT: pełna
stawka celna KNU

1604 Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i substytuty kawioru
przygotowywane z ikry rybnej

KT: 1 290 t – 0 %
Ponad KT: obniżona
stawka taryfy, patrz:
poniżej

Kod CN Wyszczególnienie 2005 i lata następne

1604 Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i substytuty kawioru
przygotowywane z ikry rybnej

KT: 1 550 t – 0 %
Ponad KT: obniżona
stawka taryfy, patrz:
poniżej

W przypadku przekroczenia kontyngentu taryfowego stosuje się stawkę celną dla wszystkich produktów z pozycji SZ 1604
z wyjątkiem przetworzonych lub konserwowanych sardynek i sardeli w wysokości 60 % stawki KNU w 2004 r. i 50 % stawki
KNU w 2005 r. i latach następnych. Dla sardynek i sardeli w przypadku przekroczenia kontyngentu taryfowego stawka cła
będzie równa pełnej stawce cła KNU.”
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ZAŁĄCZNIK VIII

„ZAŁĄCZNIK V b

Produkty określone w artykule 15 ustęp 2

Przywóz do Wspólnoty niżej wymienionych produktów pochodzących z Chorwacji jest przedmiotem następujących
koncesji:

Kod CN Wyszczególnienie 2004 Od 2005

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0304 10 15
0304 10 17

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
0304 20 15
0304 20 17

ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
0305 49 45

ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster): żywe; świeże lub
chłodzone; mrożone; suszone, solone lub w
solance; wędzone; filety i pozostałe rybie
mięso; mąka, mączka lub granulki, nadające się
do spożycia przez ludzi

KT: 25 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

KT: 25 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Karpie: żywe; świeże lub chłodzone; mrożone;
suszone, solone lub w solance; wędzone; filety
i pozostałe rybie mięso; mąka, mączka lub gra-
nulki, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 30 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

KT: 30 t – 0 %
Ponad KT: 70 %
stawki KNU

ex 0301 99 90
0302 69 61
0303 79 71

ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i
Pagellus spp.): żywe; świeże lub chłodzone;
mrożone; suszone, solone lub w solance;
wędzone; filety i pozostałe rybie mięso; mąka,
mączka lub granulki, nadające się do spożycia
przez ludzi

KT: 35 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

KT: 35 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

ex 0301 99 90
0302 69 94

ex 0303 77 00
ex 0304 10 38
ex 0304 10 98
ex 0304 20 94
ex 0304 90 97
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 80
ex 0305 69 80

Labraks (Dicentrarchus labrax): żywe; świeże lub
chłodzone; mrożone; suszone, solone lub w
solance; wędzone; filety i pozostałe rybie
mięso; mąka, mączka lub granulki, nadające się
do spożycia przez ludzi

KT: 60 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU

KT: 60 t – 0 %
Ponad KT: 30 %
stawki KNU
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Kod CN Wyszczególnienie 2004

1604 13 11
1604 13 19

ex 1604 20 50
1604 16 00
1604 20 40

Przetworzone lub konserwowane sardynki
Przetworzone lub konserwowane sardele

KT: 95 t – 10 %
Ponad KT: pełna
stawka KNU

1604 Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i substytuty kawioru
przygotowywane z ikry rybnej

KT: 215 t – 0 %
Ponad KT: taryfa obli-
żona, patrz: poniżej

Kod CN Wyszczególnienie 2005 i lata następne

1604 Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i substytuty kawioru
przygotowywane z ikry rybnej

KT: 310 t – 0 %
Ponad KT: taryfa obli-
żona, patrz: poniżej

W przypadku przekroczenia kontyngentu taryfowego stosuje się stawkę celną dla wszystkich produktów z pozycji SZ 1604
z wyjątkiem przetworzonych lub konserwowanych sardynek i sardeli w wysokości 60 % stawki KNU w 2004 r. i 50 % stawki
KNU w 2005 r. i latach następnych. Dla sardynek i sardeli w przypadku przekroczenia kontyngentu taryfowego stawka cła
będzie równa pełnej stawce cła KNU.”
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ZAŁĄCZNIK IX

Produkty określone w artykule 12 IA

„Wykaz 2: Kontyngenty i cła obowiązujące w przypadku importu do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Koc CN Wyszczególnienie Kontyngent
na 2004

Kontyngent
na 2005

Kontyngent
na 2006 i lata
następne

(1) (2) (3) (4) (5)

0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir
i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana,
również zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo
innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub
zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

2 070 ton 2 230 ton 2 390 ton

0403 10 – Jogurt:

0403 10 51
to 0403 10 99

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców,
orzechów lub kakao

0403 90 – Pozostałe:

0403 90 71 to
0403 90 99

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców,
orzechów lub kakao

0405 Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka;
produkty mleczarskie do smarowania:

60 ton 64 ton 68 ton

0405 20 – Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 – – O zawartości tłuszczu 39 % masy i więcej, ale
mniejszej niż 60 %

0405 20 30 – – O zawartości tłuszczu 60 % masy i więcej, ale
nieprzekraczającej 75 %

1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów
lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji
różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne
niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją
1516:

600 ton 650 ton 700 ton

1517 10 – Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10 – – Zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 %
masy tłuszczów z mleka

1517 90 – Pozostałe:

1517 90 10 – – Zawierająca więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 15 %
masy tłuszczów z mleka

– – Pozostałe

1517 90 93 – – – Jadalne mieszaniny lub preparaty w rodzaju
stosowanych jako preparaty ułatwiające
wyjmowanie z formy

2201 Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i
wody gazowane, niezawierające dodatku cukru ani innej
substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:

16 200 ton 16 550 ton 16 900 ton

2201 10 – Wody mineralne i wody gazowane

2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron
przyprawione roślinami lub substancjami
aromatycznymi

360 hl 390 hl 420 hl
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(1) (2) (3) (4) (5)

2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy
alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i
pozostałe napoje spirytusowe:

60 hl 65 hl 70 hl

ex 2208 90 33
ex 2208 90 38

– – – Wódka ze śliwek (Śliwowica)

2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papie-
rosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:

30 ton 32,5 ton 35 ton

2402 20 – Papierosy zawierające tytoń

2402 90 00 – Pozostałe

2403 Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki
tytoniu; tytoń »homogenizowany« i »odtworzony«; eks-
trakty i esencje tytoniowe:

36 ton 39 ton 42 tony

2403 10 – Tytoń do palenia, również zawierający namiastki tyto-
niu w dowolnej proporcji

Uwaga: Produkty wymienione w niniejszej tabeli korzystają w ramach kontyngentów taryfowych z zerowej stawki celnej. Wielkość tych kon-
tyngentów będzie corocznie zwiększana w latach 2005 i 2006, jak podano w wykazie. Stawka celna stosowana wobec ilości nie-
objętej kontyngentami będzie obniżana w latach 2004, 2005 i 2006, odpowiednio do 70 %, 60 % i 50 % stawki celnej KNU.

Wykaz 3: Kontyngenty i cła obowiązujące przy przywozie do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Kod CN Wyszczególnienie

Kontyngent (tony)

Cło
stosowane
w obrębie
kontyngentu

2004 2005
2006 i
lata

następne
(% KNU)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą),
niezawierające kakao:

1704 90 – Pozostałe 1 100 1 150 1 200 0

1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze
zawierające kakao

2 130 2 270 2 410 0

1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka,
herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze,
również zawierające kakao; opłatki sakralne, puste
kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych,
wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne
wyroby:

2 920 3 080 3 240 0

2105 00 Lody śmietankowe i inne lody jadalne, również
zawierające kakao

1 290 1 360 1 430 0

2202 Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane,
zawierające dodatek cukru lub innej substancji
słodzącej lub wody aromatyzowane i pozostałe
napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków
owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009

16 300 17 200 18 100 0

Uwaga: Produkty wymienione w niniejszej tabeli podlegają określonym poniżej koncesjom. Wielkość kontyngentów taryfowych będzie
corocznie zwiększana w latach 2005 i 2006, jak podano w tabeli. Cło stosowane wobec ilości nieobjętej kontyngentami będzie obni-
żane w latach 2004, 2005 i 2006, odpowiednio do 65 %, 55 % i 45 % stawki celnej KNU.
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Wykaz 4: Kontyngenty i cła obowiązujące przy przywozie do Chorwacji towarów pochodzących ze Wspólnoty

Kod CN Wyszczególnienie
Kontygent (w tonach)

2004 2005 2006

ex 2103 Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i
zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka z
gorczycy oraz gotowa musztarda:

300 300 300

2103 90 30 – – Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej
mocy alkoholu od 44,2 do 49,2 % obj., zawierające
od 1,5 do 6 % masy goryczki, przypraw i różnych
składników oraz 4–10 % masy cukru, w
pojemnikach o objętości 0,5 litra lub mniejszej

2103 90 90 – – Pozostałe”

Uwaga: Produkty wymienione w niniejszej tabeli podlegają zerowej stawce cła w obrębie rocznych kontyngentów taryfowych podanych
poniżej. W przypadku ilości nie objętej stosuje się warunki podane w załączniku II, wykaz 1 do protokołu 3.
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ZAŁĄCZNIK X

„ZAŁĄCZNIK I

UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji
handlowych na niektóre wina

1. Przywóz do Wspólnoty następujących produktów pochodzących z Republiki Chorwacji podlega koncesjom określo-
nym poniżej od dnia 1 maja 2004 r.:

Kod CN Wyszczególnienie Stosowana
stawka celna

Ilości prze-
widziane w
roku 2002
(hl)

Zwiększenie
w skali roku
(hl)

Postanowienia
szczególne

ex 2204 10 Musujące wino gatunkowe zwolnione 44 000 10 000 (1) (2)

ex 2204 21 Wino ze świeżych winogron

ex 2204 29 Wino ze świeżych winogron zwolnione 29 000 0 (2)

(1) Z zastrzeżeniem, że w poprzednim roku wykorzystane zostało co najmniej 80 % kwalifikowanej ilości, roczne zwiększenie stosuje
się, dopóki łączna wielkość kontyngentów mających zastosowanie do pozycji ex 2204 10 i ex 2204 21 oraz kontyngent mający
zastosowanie do pozycji ex 2204 29 nie osiągnie maksymalnie 98 000 hl.

(2) Na wniosek jednej z Umawiających się Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngen-
tów przez przeniesienie ilości z kontyngentu mającego zastosowanie do pozycji ex 2204 29 do kontyngentu mającego zastosowa-
nie do pozycji ex 2204 10 i ex 2204 21.

2. Wspólnota przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych wymienionych w punk-
cie 1, pod warunkiem że w przypadku wywozu tych ilości Republika Chorwacji nie będzie wypłacała subsydiów
wywozowych.

3. Przywóz na terytorium Republiki Chorwacji następujących produktów pochodzących ze Wspólnoty podlega konce-
sjom określonym poniżej od 1 maja 2004:

Kod CN Wyszczególnienie Stosowana
stawka celna

Ilości prze-
widziane w
roku 2002
(hl)

Zwiększenie
w skali roku
(hl)

Postanowienia
szczególne

ex 2204 10 Musujące wino gatunkowe zwolnione 14 000 800 (1)

ex 2204 21 Wino ze świeżych winogron

ex 2204 29 Wino ze świeżych winogron zwolnione 8 000 0

(1) Z zastrzeżeniem, że co najmniej 80 % uprawnionej ilości wykorzystano w roku poprzednim, roczne zwiększenie stosuje się, dopóki
kontyngent nie osiągnie maksimum 18 000 hl.

4. Republika Chorwacji przyznaje preferencyjną zerową stawkę celną w ramach kontyngentów taryfowych wymienio-
nych w punkcie 3, pod warunkiem że w przypadku wywozu tych ilości Wspólnota nie będzie wypłacała subsydiów
wywozowych.

5. Niniejsza umowa obejmuje wina:

a) które zostały wyprodukowane ze świeżych winogron, w całości wytworzonych i zebranych na terytorium jednej
z Umawiających się Stron;

oraz
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b) i) pochodzące ze Wspólnoty i wyprodukowane zgodnie z zasadami regulującymi praktykę i procesy enolo-
giczne, określonymi w tytule V rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina*; (*)

ii) pochodzące z Republiki Chorwacji i wyprodukowane zgodnie z zasadami regulującymi praktyki i procesy
enologiczne, zgodne z ustawodawstwem Republiki Chorwacji. Zasady enologiczne, o których mowa,
powinny być zgodne z prawodawstwem Wspólnoty.

6. Przywóz wina w ramach koncesji przewidzianych w niniejszej Umowie podlega okazaniu świadectwa wydanego przez
wzajemnie uznany organ urzędowy znajdujący się na wykazach sporządzanych wspólnie, stwierdzającego, że dane
wino jest zgodne z punktem 5 b).

7. Umawiające się Strony rozpatrzą, nie później niż w pierwszym kwartale 2005 roku, możliwości wzajemnego przy-
znania sobie dalszych koncesji, biorąc pod uwagę rozwój handlu winem między Umawiającymi się Stronami.

8. Umawiające się Strony zapewniają, że wzajemnie przyznane korzyści nie zostaną podważone przez inne środki.

9. Konsultacje dotyczące jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem niniejszej Umowy są przeprowa-
dzane na wniosek jednej z Umawiających się Stron.

10. Niniejszą Umowę stosuje się z jednej strony na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską i na warunkach określonych w Traktacie, oraz, z drugiej strony, na terytorium Republiki Chorwacji.

(*) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003
(Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).”
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ZAŁĄCZNIK XI

„ZAŁĄCZNIK I

UWAGI WSTĘPNE DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKA II

Uwaga 1:

W wykazie ujęte są, dla wszystkich produktów, warunki wymagane, aby produkty te były uznane za poddane wystarcza-
jącej obróbce lub przetworzeniu, w rozumieniu artykułu 6 protokołu.

Uwaga 2:

2.1. Dwie pierwsze kolumny wykazu opisują uzyskany produkt. Pierwsza kolumna zawiera numer pozycji lub działu
Zharmonizowanego Systemu, a druga opis towarów umieszczonych w systemie pod tą pozycją lub w tym dziale. Dla
każdego wpisu umieszczonego w dwóch pierwszych kolumnach podana jest reguła wymieniona w kolumnach 3 lub
4. Jeżeli, w pewnych wypadkach, wpis w pierwszej kolumnie poprzedzony jest oznaczeniem »ex«, oznacza to, że regułę
podaną w kolumnie 3 lub 4 stosuje się tylko do części pozycji opisanej w kolumnie 2.

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 zgromadzona jest większa liczba pozycji lub też podany jest tam numer działu i w związku z tym
produkty z kolumny 2 opisane są tam w sposób ogólny, odpowiednią regułę wymienioną w kolumnie 3 lub 4 stosuje
się do wszystkich produktów, które, w ramach Zharmonizowanego Systemu, klasyfikowane są pod różnymi pozy-
cjami danego działu lub pod pozycjami podanymi w kolumnie 1.

2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów z tej samej pozycji, w każdym
tiret zawarty jest opis odnoszący się do części pozycji będącej przedmiotem odpowiedniej reguły z kolumny 3 lub 4.

2.4. W przypadku gdy dla każdego wpisu znajdującego się w dwóch pierwszych kolumnach określona została reguła w obu
kolumnach 3 i 4, eksporter może wybrać jako alternatywę stosowanie reguły podanej w kolumnie 3 albo w kolumnie
4. Jeżeli w kolumnie 4 nie jest podana żadna reguła, stosuje się regułę podaną w kolumnie 3.

Uwaga 3:

3.1. Postanowienia artykułu 6 protokołu dotyczące produktów, które nabyły charakter produktów pochodzących i które
są używane do wytwarzania innych produktów, stosuje się bez względu na to, czy uzyskały ten status w fabryce, gdzie
produkty te zostały użyte, czy też w innej fabryce Wspólnoty lub Chorwacji.

Przykład:

Silnik z pozycji 8407, dla którego reguła określa, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą wchodzić w
jego skład, nie może przekraczać 40 % ceny ex works produktu, wytwarzany jest z »pozostałej stali stopowej wstępnie
kutej« z pozycji ex 7224.

Jeżeli półwyrób został uzyskany w Chorwacji poprzez kucie wlewki niepochodzącej, to z zastosowaniem reguły poda-
nej w wykazie dla produktów z pozycji ex 7224 uzyskał on już status produktu pochodzącego. Przy obliczaniu war-
tości silnika półwyrób ten może być więc traktowany jako produkt pochodzący, jeżeli został wyprodukowany w tej
samej lub innej fabryce Chorwacji co silnik. Wartość wlewki niepochodzącej nie może być więc uwzględniana przy
sumowaniu wartości użytych materiałów niepochodzących.

3.2. Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia; a więc dalej idące obróbka
lub przetworzenie również nadaje status pochodzenia i, odwrotnie, przeprowadzenie obróbki lub przetworzenia w
mniejszym stopniu nie nadaje statusu pochodzenia. Innymi słowy, jeżeli reguła przewiduje, że materiały niepocho-
dzące będące na określonym etapie przetworzenia mogą zostać użyte, wykorzystanie tego rodzaju materiałów będą-
cych na mniej zaawansowanym etapie przetworzenia jest również dopuszczalne, podczas gdy nie jest dopuszczalne
użycie takich materiałów znajdujących się na bardziej zaawansowanym etapie przetworzenia.
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3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeżeli reguła stanowi, że dopuszczalne jest użycie »materiałów z każdej pozycji«, mate-
riały z tej samej pozycji co produkt mogą zostać również użyte, jednakże z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ogra-
niczeń, które mogą być zawarte w regule.

Jednakże wyrażenie »wytworzenie z materiałów z każdej pozycji, włącznie z wytworzeniem z innych materiałów z
pozycji…« wiąże się z dopuszczeniem użycia jedynie materiałów klasyfikowanych pod tą samą pozycją co wytwa-
rzany produkt, którego opis różni się od opisu produktu umieszczonego w kolumnie 2 wykazu.

3.4. Jeżeli podana w wykazie reguła określa, że produkt może zostać wytworzony z większej ilości materiałów, oznacza to,
że można użyć jednego lub większej liczby tych materiałów. Nie wiąże się to z koniecznością użycia wszystkich
materiałów.

Przykład:

Reguła mająca zastosowanie do tkanin z pozycji 5208–5212 określa, że można wykorzystywać włókna naturalne i że,
między innymi, można wykorzystywać materiały chemiczne. Reguła ta nie oznacza, że włókna naturalne i materiały
chemiczne muszą być wykorzystywane; można wykorzystywać jeden lub drugi rodzaj tych materiałów lub też obydwa.

3.5. Jeżeli zamieszczona w wykazie reguła stanowi, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek
ten nie stanowi oczywistej przeszkody dla wykorzystania innych materiałów, które, ze względu na swoje cechy, nie
mogą spełnić wymagań reguły (patrz również: uwaga 6.2 poniżej odnosząca się do materiałów włókienniczych).

Przykład:

Reguła dotycząca przetworów spożywczych z pozycji 1904, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż lub ich pochod-
nych, nie zabrania w oczywisty sposób wykorzystania soli mineralnych, chemikaliów lub innych dodatków, które nie
są produktami zbożowymi.

Jednakże reguły tej nie stosuje się do produktów, które, chociaż nie mogą być wytwarzane z określonych materiałów
wymienionych w wykazie, to mogą być wytwarzane z tego samego rodzaju materiałów znajdujących się na wcześniej-
szym etapie produkcji.

Przykład:

W przypadku odzieży klasyfikowanej jako ex w dziale 62, wytwarzanej z materiałów nietkanych, jeżeli określono, że
ten typ produktu może być uzyskany wyłącznie z przędzy niepochodzącej, to nie można wykorzystywać materiałów
nietkanych, nawet jeżeli potwierdzono, że materiałów nietkanych nie można w normalny sposób uzyskać z przędzy.
W takim przypadku materiałem, który należy wykorzystać, jest materiał znajdujący się na bezpośrednio wcześniej-
szym stadium obróbki przed stadium przędzy, to znaczy w stadium włókien.

3.6. Jeżeli przedstawiona w wykazie reguła podaje dwie maksymalne wartości procentowe materiałów niepochodzących,
które mogą zostać wykorzystane, wartości tych nie można sumować. Wynika z tego, że maksymalna wartość wszyst-
kich użytych materiałów niepochodzących nie może nigdy przekroczyć wyższej z podanych wartości procentowych.
W związku z tymi przepisami szczególne wartości procentowe, które mają zastosowanie do poszczególnych materia-
łów, nie mogą być przekraczane.

Uwaga 4:

4.1. Określenie »włókna naturalne« jest używane w wykazie w odniesieniu do włókien innych niż włókna sztuczne i syn-
tetyczne. Ogranicza się ono do włókien we wszystkich stadiach, w jakich mogą występować przed przędzeniem, łącz-
nie z odpadami, oraz – chyba że postanowiono inaczej –obejmuje włókna zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przy-
gotowane do przędzenia, ale nieprzędzone.

4.2. Określenie »włókna naturalne« obejmuje włosie końskie z pozycji 0503, jedwab z pozycji 5002 i 5003, jak również
włókna wełny, cienką lub grubą sierść zwierzęcą z pozycji 5101–5105, włókna bawełny z pozycji 5201–5203 oraz
pozostałe włókna pochodzenia roślinnego z pozycji 5301–5305.

4.3. Użyte w wykazie określenia »masa włókiennicza«, »materiały chemiczne« i »materiały przeznaczone do produkcji
papieru« opisują materiały niesklasyfikowane w działach 50–63, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania
sztucznych, syntetycznych lub papierowych włókien lub przędzy.

4.4. Użyte w wykazie określenie »włókna chemiczne odcinkowe« obejmuje kabel z włókna ciągłego, włókna odcinkowe i
odpady odcinkowych włókien chemicznych z pozycji 5501–5507.

Uwaga 5:

5.1. W przypadku gdy dla danego produktu w wykazie dokonane jest odniesienie do niniejszej uwagi, warunki podane w
kolumnie 3 nie mają zastosowania do wszelkich podstawowych materiałów włókienniczych, wykorzystywanych przy
wytwarzaniu tego produktu i które łącznie stanowią one w całości 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich uży-
tych podstawowych materiałów włókienniczych (patrz również: uwagi 5.3 i 5.4 poniżej).
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5.2. Jednakże tolerancja wspomniana w uwadze 5.1 może być zastosowana wyłącznie do wyrobów mieszanych, które
zostały wykonane z dwóch lub większej ilości podstawowych

materiałów włókienniczych. Podstawowymi materiałami włókienniczymi są:

— jedwab,

— wełna,

— gruba sierść zwierzęca,

— cienka sierść zwierzęca,

— włosie końskie,

— bawełna,

— materiały służące do produkcji papieru i papier,

— len,

— konopie siewne,

— juta i inne włókna łykowe włókna przędne,

— sizal i inne włókna przędne z gatunku »Agava«,

— włókno kokosowe, manila, ramia i inne roślinne włókna przędne,

— włókna chemiczne,

— włókna sztuczne,

— włókna przewodzące elektryczność,

— odcinkowe włókna chemiczne z polipropylenu,

— odcinkowe włókna chemiczne poliestru,

— odcinkowe włókna chemiczne z poliamidu,

— odcinkowe włókna chemiczne z poliakrylonitrylu,

— odcinkowe włókna chemiczne z poliamidu,

— odcinkowe włókna chemiczne z politetrafluoroetylenu,

— odcinkowe włókna chemiczne z polifenylenu sulfonowego,

— odcinkowe włókna chemiczne z polichlorku winylu,

— pozostałe odcinkowe włókna chemiczne,

— odcinkowe włókna chemiczne z wiskozy,

— pozostałe odcinkowe włókna sztuczne,

— podzielona na odcinki przędza poliuretanowa z elastycznymi odcinkami polieterów, żyłkowana lub nie,

— podzielona na odcinki przędza poliuretanowa z elastycznymi odcinkami poliestrów, żyłkowana lub nie,

— produkty z pozycji 5605 (przędza metalizowana) składające się z rdzenia z cienkiej taśmy aluminiowej lub błony
z tworzywa sztucznego pokrytej lub nie proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, przy
czym rdzeń ten wklejony jest za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju między dwie błony z tworzywa
sztucznego,

— pozostałe produkty z pozycji 5605.

Przykład:

Przędza z pozycji 5205 wykonana z włókien bawełny z pozycji 5203 i syntetycznych włókien odcinkowych z pozycji
5506 jest przędzą mieszaną. Dlatego niepochodzące syntetyczne włókna odcinkowe, które nie spełniają reguł pocho-
dzenia (co wymaga wytworzenia z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej), mogą być wykorzystywane do
10 % masy przędzy.
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Przykład:

Tkanina wełniana z pozycji 5112, uzyskana z przędzy wełnianej z pozycji 5107 i przędzy z odcinkowych włókien syn-
tetycznych z pozycji 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego włókna syntetyczne, które nie spełniają reguł pochodzenia
(co wymaga wytworzenia z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej), lub przędza wełniana, która nie spełnia
reguł pochodzenia (co wymaga wytworzenia z niezgrzebnych lub nieczesanych lub inaczej przygotowanych do przę-
dzenia włókien naturalnych), lub ich mieszanka, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że ich całkowita masa
nie przekracza 10 % masy tkaniny.

Przykład:

Tkanina rózgowa z pozycji 5802, uzyskana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205, i tkanina bawełniana z pozycji 5210
jest produktem mieszanym jedynie w przypadku, jeżeli sama tkanina bawełniana jest tkaniną mieszaną wykonaną z
przędzy zaklasyfikowanej pod dwoma odrębnymi pozycjami lub jeżeli wykorzystywane przędze bawełniane same są
mieszanką.

Przykład:

Jeżeli dana tkanina rózgowa wykonywana jest z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny syntetycznej z pozycji
5407, oczywiste jest, że wykorzystane rodzaje włókien są dwoma różnymi podstawowymi materiałami włókienni-
czymi i że rózgowa tkanina włókiennicza jest w związku z tym produktem mieszanym.

5.3. W przypadku produktów zawierających »podzieloną na odcinki przędzę poliuretanową z elastycznymi odcinkami
poliestrów, żyłkowaną lub nie«, tolerancja w odniesieniu do tej przędzy wynosi 20 %.

5.4. W przypadku produktów zawierających »rdzeń z taśmy aluminiowej lub błony z tworzywa sztucznego, również pokry-
tej proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, przy czym rdzeń ten wklejony jest za pomocą
przezroczystego lub barwnego kleju między dwie błony z tworzywa sztucznego«, tolerancja w odniesieniu do tego
rdzenia wynosi 30 %.

Uwaga 6:

6.1. W przypadku gdy wykaz zawiera odniesienie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze, z wyjątkiem podszewek i
flizeliny, które nie spełniają warunków reguły określonej w kolumnie 3 wykazu dla danego produktu gotowego, mogą
być wykorzystywane, pod warunkiem że są zaklasyfikowane pod inną pozycją niż produkt, a ich wartość nie przekra-
cza 8 % ceny ex works produktu.

6.2. Bez uszczerbku dla uwagi 6.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach 50–63, mogą być swobodnie wyko-
rzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych, które zawierają lub nie zawierają materiałów włókienniczych.

Przykład:

Jeżeli podana w wykazie reguła przewiduje dla określonego wyrobu włókienniczego (takiego jak spodnie) konieczność
wykorzystania przędzy, nie ogranicza to stosowania elementów metalowych, takich jak guziki, gdyż te ostatnie nie są
klasyfikowane w działach 50–63. Z tego samego powodu nie ogranicza to stosowania zamków błyskawicznych, nawet
jeżeli te ostatnie normalnie zawierają materiały włókiennicze.

6.3. W przypadku stosowania normy procentowej, przy obliczaniu wartości włączonych materiałów niepochodzących,
musi zostać uwzględniona wartość materiałów, które nie są klasyfikowane w działach 50–63.

Uwaga 7:

7.1. »Procesami specyficznymi«, do celów pozycji ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, są:

a) destylacja próżniowa;

b) redestylacja przez bardzo dokładne frakcjonowanie;

c) krakowanie;

d) reformowanie;

e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;

f) proces, w którego skład wchodzą następujące zabiegi: poddanie działaniu stężonego kwasu siarkowego, oleum
lub bezwodnika kwasu siarkowego, neutralizacja czynnikami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczanie natural-
nie aktywnymi ziemiami, ziemią aktywowaną, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;

g) polimeryzacja;

h) alkilowanie;

i) izomeryzacja.
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7.2. »Procesami specyficznymi«, do celów pozycji 2710, 2711 i 2712, są:

a) destylacja próżniowa;

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania;

c) krakowanie;

d) reformowanie;

e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników;

f) proces, w którego skład wchodzą następujące zabiegi: poddanie działaniu stężonego kwasu siarkowego, oleum
bądź bezwodnika siarkowego, neutralizacja środkami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczanie naturalnie aktyw-
nymi ziemiami, ziemiami aktywowanymi, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;

g) polimeryzacja;

h) alkilacja;

ij) izomeryzacja;

k) odsiarczanie wodorem, wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich z pozycji ex 2710, dające redukcję przynajm-
niej 85 % zawartości siarki w obrabianych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) odparafinowywanie z zastosowaniem innego procesu niż filtrowanie, wyłącznie w odniesieniu do produktów z
pozycji 2710;

m) poddawanie działaniu wodoru niebędące odsiarczaniem, wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich z pozycji
ex 2710, w którym to procesie wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej przeprowadzanej pod
ciśnieniem większym niż 20 barów i w temperaturze większej niż 250 °C przy użyciu katalizatora. Dalsze trak-
towanie wodorem olejów smarujących z pozycji ex 2710, w szczególności w celu ulepszenia koloru lub stabil-
ności (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwienie), nie będzie jednak uważane za proces specyficzny;

n) destylacja atmosferyczna, wyłącznie w odniesieniu do olejów napędowych z pozycji ex 2710, pod warunkiem że
mniej niż 30 % tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy 300 °C, z zastosowaniem
metody ASTM D 86;

o) poddawanie działaniu wyładowań elektrycznych snopiastych wysokiej częstotliwości, wyłącznie w odniesieniu do
olejów ciężkich innych niż oleje napędowe i oleje opałowe z pozycji ex 2710;

p) w odniesieniu do produktów nieoczyszczonych (z wyjątkiem wazeliny kosmetycznej, ozokerytu, wosku lignito-
wego czy wosku torfowego, wosku parafinowego zawierającego w masie mniej niż 0,75 % ropy) wyłącznie z
pozycji ex 2712, odolejanie metodą krystalizacji frakcyjnej.

7.3. Do celów pozycji ex 2707, 2713 - 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, proste czynności, takie jak czyszczenie, dekan-
tacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtracja, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez
wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki oraz wszelkiego rodzaju kombinacje tych czynności lub czynności
podobnych, które nie nadają pochodzenia.”
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ZAŁĄCZNIK XII

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ ZAWIERAJĄCY PROCESY OBRÓBKI LUB PRZETWORZENIA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ DOKONANE NA MATERIAŁACH
NIEPOCHODZĄCYCH, ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA

Produkty wymienione w wykazie mogą nie być w całości objęte Umową. Niezbędne jest zatem sprawdzenie w innych częściach Umowy.

Pozycja SZ Wyszczególnienie produktu Procesy obróbki lub przetwarzania dokonane na materiałach niepochodzących nadające im
status pochodzenia

(1) (2) (3) lub (4)

Dział 1 Zwierzęta żywe Wszystkie użyte zwierzęta z działu 1
muszą być całkowicie uzyskane

Dział 2 Mięso i podroby jadalne Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działów 1 i 2 muszą być cał-
kowicie uzyskane

Dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bez-
kręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 3 muszą być całkowi-
cie uzyskane

ex Dział 4 Przetwory mleczarskie; jaja ptasie, miód
naturalny; jadalne produkty pochodze-
nia zwierzęcego, gdzie indziej niewymie-
nione ani niewłączone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 4 muszą być całkowi-
cie uzyskane

0403 Maślanki, mleka zsiadłego i śmietany
kwaśnej, jogurtu, kefiru i innego
sfermentowanego lub zakwaszonego
mleka lub śmietany, również zagęszczo-
nych lub zawierających dodatek cukru
albo innego środka słodzącego lub aro-
matycznego; lub zawierających dodatek
owoców lub kakao

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały z działu 4
muszą być całkowicie uzyskane,

– wszystkie użyte soki (z wyjątkiem
soku ananasowego, cytrynowego lub
grejpfrutowego) z pozycji 2009
muszą być pochodzące,

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

ex Dział 5 Produkty pochodzenia zwierzęcego,
gdzie indziej niewymienione ani niewłą-
czone, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 5 muszą być całkowi-
cie uzyskane

ex 0502 Przygotowanej szczeciny i sierści świń
lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i
prostowanie szczeciny i sierści

Dział 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy,
korzenie i podobne; cięte kwiaty i
ozdobne liście

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały z działu 6
muszą być całkowicie uzyskane,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu
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(1) (2) (3) lub (4)

Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy
jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 7 muszą być całkowi-
cie uzyskane

Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owo-
ców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte owoce i orzechy
muszą być całkowicie uzyskane,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów z działu 17 nie przekracza 30 %
ceny ex works produktu

ex Dział 9 Kawa, herbata, herbata paragwajska i
przyprawy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 9 muszą być całkowi-
cie uzyskane

0901 Kawy, również palonej lub bezkofeino-
wej; łupinek i łusek kawy; substytutów
kawy zawierających kawę naturalną w
każdej proporcji

Wytwarzanie z materiałów z jakiejkol-
wiek pozycji

0902 Herbaty, również aromatyzowanej Wytwarzanie z materiałów z jakiejkol-
wiek pozycji

ex 0910 Mieszanek przypraw Wytwarzanie z materiałów z jakiejkol-
wiek pozycji

Dział 10 Zboża Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 10 muszą być całko-
wicie uzyskane

ex Dział 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód;
skrobia; inulina; gluten pszenny; z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
warzywa, zboża, bulwy i korzenie objęte
pozycją 0714 lub owoce muszą być cał-
kowicie uzyskane

ex 1106 Mąki, grysiku i pudru z suszonych,
łuskanych roślin strączkowych objętych
pozycją 0713

Suszenie i mielenie roślin strączkowych
objętych pozycją 0708

Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona
i owoce różne; rośliny przemysłowe i
lecznicze; słoma pasza

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 12 muszą być całko-
wicie uzyskane

1301 Szelak, gumy naturalne, żywice, gumo-
żywice i oleożywice (na przykład bal-
samy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów objętych pozy-
cją 1301 nie może przekroczyć 50 %
ceny ex works produktu

1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pek-
tynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar
i inne śluzy i zagęszczacze modyfiko-
wane lub niepochodzące z produktów
roślinnych:

– Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane,
pochodzące z produktów roślinnych

Wytwarzanie z niemodyfikowanych ślu-
zów i zagęszczaczy

L 350/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.11.2004



(1) (2) (3) lub (4)

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

Dział 14 Materiały roślinne do wyplatania; pro-
dukty pochodzenia roślinnego gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 14 muszą być całko-
wicie uzyskane

ex Dział 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzę-
cego lub roślinnego oraz produkty ich
rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne,
woski pochodzenia zwierzęcego lub
roślinnego, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

1501 Tłuszczu wieprzowego (łącznie ze smal-
cem) i tłuszczu z drobiu; nie objętego
pozycją 0209 lub 1503:

– Tłuszczu z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów objętych pozycją 0203, 0206 lub
0207 lub kości z pozycji 0506

– Pozostałych Wytwarzanie z mięsa wieprzowego lub
wieprzowych podrobów jadalnych obję-
tych pozycją 0203 lub 0206 bądź mięsa
lub podrobów jadalnych z drobiu obję-
tych pozycją 0207

1502 Tłuszczu wołowego, owczego lub kozie-
go, nie objętych pozycją 1503:

– Tłuszczu z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów objętych pozycją 0201, 0202, 0204
lub 0206 bądź kości z pozycji 0506

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 2 muszą być całkowi-
cie uzyskane

1504 Tłuszczu i olejów i ich frakcji, z ryb lub
ze ssaków morskich, również rafinowa-
nych, ale niemodyfikowanych chemicz-
nie:

– Frakcji stałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, włącznie z innymi
materiałami objętymi pozycją 1504

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działów 2 i 3 muszą być cał-
kowicie uzyskane

ex 1505 Rafinowanej lanoliny Wytwarzanie z surowego tłuszczu z
wełny objętego pozycją 1505

1506 Pozostałych tłuszczów i olejów zwierzę-
cych oraz ich frakcji, rafinowanych lub
nie, ale niemodyfikowanych chemicznie:

25.11.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 350/31



(1) (2) (3) lub (4)

– Frakcji stałych Wytwarzanie z materiałów z jakiejkol-
wiek pozycji, łącznie z innymi materia-
łami z pozycji 1506

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 2 muszą być całkowi-
cie uzyskane

1507 do 1515 Olejów roślinnych oraz ich frakcji:

– Oleju sojowego, oleju z orzeszków
ziemnych, oleju palmowego, oleju
kokosowego (z kopry), oleju z ziaren
palmowych, oleju babassu, oleju tun-
gowego, oleju oiticia, wosku mitrowe-
go, wosku japońskiego, frakcji oleju
jojoba oraz olejów do zastosowań
technicznych lub przemysłowych
innych niż wytwarzanie środków spo-
żywczych przeznaczonych do spoży-
cia przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

– Frakcji stałych, z wyjątkiem frakcji
oleju jojoba

Wytwarzanie z pozostałych materiałów
objętych pozycjami 1507-1515

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały pochodzenia roślinnego
muszą być całkowicie uzyskane

1516 Tłuszczów i olejów zwierzęcych lub
roślinnych i ich frakcji, częściowo lub
całkowicie uwodornionych, estryfikowa-
nych wewnętrznie, reestryfikowanych
lub elaidynizowanych, rafinowanych lub
nie, ale dalej nieprzetworzonych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały z działu 2
muszą być całkowicie uzyskane,

i

– wszystkie użyte materiały roślinne
muszą być całkowicie uzyskane. Jed-
nakże materiały objęte pozycjami
1507, 1508, 1511 i 1513 mogą
zostać użyte

1517 Margaryny; jadalnych mieszanin lub
wyrobów z tłuszczów lub olejów zwie-
rzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji róż-
nych tłuszczów, lub olejów z niniejszego
działu, innych niż jadalne tłuszcze lub
oleje lub ich frakcji z pozycji 1516

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały z działów 2
i 4 muszą być całkowicie

uzyskane,

– wszystkie użyte materiały roślinne
muszą być całkowicie uzyskane. Jed-
nakże materiały objęte pozycjami
1507, 1508, 1511 i 1513 mogą być
użyte

Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków,
mięczaków i innych bezkręgowców
wodnych

Wytwarzanie:

– ze zwierząt objętych działem 1

i/lub

– wszystkie użyte materiały z działu 3
muszą być całkowicie uzyskane
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ex Dział 17 Cukry i wyroby cukiernicze, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

ex 1701 Cukru trzcinowego lub buraczanego i
chemicznie czystej sacharozy, w postaci
stałej, zawierających dodatki aromatyzu-
jące lub barwiące

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów z działu 17 nie przekra-
cza 30 % ceny ex works produktu

1702 Pozostałych cukrów łącznie z chemicz-
nie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i
fruktozą, w postaci stałej; syropów
cukrowych niezawierających dodatku
środków aromatyzujących lub barwią-
cych; sztucznego miodu zmieszanego z
miodem naturalnym lub nie; karmelu:

– Chemicznie czystej maltozy lub fruk-
tozy

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z innymi
materiałami objętymi pozycją 1702

– Pozostałych cukrów, w stanie stałym,
zawierających dodatek środków
aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów z działu 17 nie przekra-
cza 30 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą już być pochodzące

ex 1703 Melas powstałych z ekstrakcji lub rafina-
cji cukru, zawierających dodatek środ-
ków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów z działu 17 nie przekra-
cza 30 % ceny ex works produktu

1704 Wyrobów cukierniczych (łącznie z białą
czekoladą) niezawierających kakao

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

Dział 18 Kakao i przetwory z kakao Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu
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1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze
z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu sło-
dowego, niezawierające lub zawierające
proszek kakaowy w ilości mniejszej niż
40 % masy, gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone; przetwory spożywcze
z towarów objętych pozycjami 0401-
0404, niezawierające kakao lub zawiera-
jące kakao w ilości mniejszej niż 5 %
masy, gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone:

– Ekstrakt słodowy Wytwarzanie ze zbóż objętych dzia-
łem 10

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

1902 Makarony, również gotowane lub
nadziewane (mięsem lub innymi sub-
stancjami) lub przygotowane inaczej,
takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne,
gnocchi, ravioli, canelloni; kuskus, rów-
nież przygotowany:

– Zawierające nie więcej niż 20 % masy
mięsa, podrobów mięsnych, ryb, sko-
rupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
zboża i ich pochodne (z wyjątkiem psze-
nicy durum i jej pochodnych) muszą być
całkowicie uzyskane

– Zawierające powyżej 20 % masy
mięsa, podrobów mięsnych, ryb, sko-
rupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte zboża i ich pochodne
(z wyjątkiem pszenicy durum i jej
pochodnych) muszą być całkowicie
uzyskane,

– wszystkie użyte materiały z działów 2
i 3 muszą być całkowicie uzyskane

1903 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze
skrobi, w postaci płatków, ziaren, pere-
łek, odsiewu lub w podobnych posta-
ciach

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi
ziemniaczanej objętej pozycją 1108
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1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez
spęcznianie lub prażenie zbóż lub pro-
duktów zbożowych (na przykład płatki
kukurydziane); zboża (inne niż kukury-
dza), w postaci ziarna lub w postaci płat-
ków, lub inaczej przetworzonego ziarna
(z wyjątkiem mąki, kasz i mączki),
wstępnie obgotowane lub inaczej przy-
gotowane, gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone

Wytwarzanie:

– z materiałów objętych dowolną pozy-
cją, z wyjątkiem materiałów objętych
pozycją 1806,

– w którym wszystkie użyte zboża i ich
pochodne (z wyjątkiem pszenicy
durum i jej pochodnych, jak również
kukurydzy odmiany Zea indurata)
muszą być całkowicie uzyskane,

– w którym wartość użytych materia-
łów z działu 17 nie przekracza 30 %
ceny ex works produktu

1905 Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, cia-
sta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne
wyroby piekarnicze, również zawiera-
jące kakao; opłatki sakralne, puste kap-
sułki stosowane do celów farmaceutycz-
nych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i
podobne wyroby

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów z działu 11

ex Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orze-
chów lub innych części roślin, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
owoce, orzechy i warzywa muszą być
całkowicie uzyskane

ex 2001 Ignamu, słodkich ziemniaków i podob-
nych jadalnych części roślin, zawierają-
cych 5 % masy lub więcej skrobi, prze-
tworzonych lub konserwowanych za
pomocą octu lub kwasu octowego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

ex 2004 i ex 2005 Ziemniaków w postaci mąki, grysiku lub
płatków, przetworzonych lub konser-
wowanych w inny sposób niż octem lub
kwasem octowym

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

2006 Warzyw, owoców, orzechów, skórek z
owoców i innych części roślin, zakon-
serwowanych cukrem (odsączonych,
lukrowanych lub kandyzowanych)

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów z działu 17 nie przekra-
cza 30 % ceny ex works produktu

2007 Dżemów, galaretek owocowych, mar-
molad, przecierów i past owocowych
lub orzechowych, będących przetwo-
rami gotowanymi, również zawierają-
cych dodatek cukru lub innej substancji
słodzącej

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

ex 2008 – Orzechów niezawierających dodatku
cukru lub alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych pochodzących orzechów i nasion
oleistych objętych pozycjami 0801,
0802 i 1202-1207 przekracza 60 %
ceny ex works produktu
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– Masła orzechowego; mieszanek na
bazie zbóż; rdzeni palmowych, kuku-
rydzy)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

– Pozostałych, z wyjątkiem owoców i
orzechów gotowanych inaczej niż na
parze lub w wodzie, niezawierających
dodatku cukru, mrożonych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

2009 Soków owocowych (łącznie z mosz-
czem winogronowym) i soków warzyw-
nych niesfermentowanych i niezawiera-
jących dodatku alkoholu, również z
dodatkiem cukru lub innej substancji
słodzącej

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały są objęte
inną pozycją niż produkt,

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

ex Dział 21 Różne przetwory spożywcze z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

2101 Ekstraktów, esencji i koncentratów
kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej,
oraz przetworów na bazie tych produk-
tów lub na bazie kawy, herbaty lub her-
baty paragwajskiej; cykorii palonej i
innych palonych namiastek kawy oraz
ich ekstraktów, esencji i koncentratów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały są objęte
inną pozycją niż produkt,

i

– cała użyta cykoria musi być całkowi-
cie uzyskana

2103 Sosów i przetworów z nich; zmiesza-
nych przypraw i zmieszanych przypraw
korzennych; mąki i mączka z gorczycy
oraz gotowej musztardy:

– Sosów i ich przetworów; zmiesza-
nych przypraw i zmieszanych przy-
praw korzennych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt. Jednakżemoże zostać użyta
mąka lub mączka z gorczycy lub gotowa
musztarda

– Mąki i mączki z gorczycy oraz goto-
wej musztardy

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją
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ex 2104 Zup i bulionów i przetworów z nich Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem przetwo-
rzonych lub zakonserwowanych
warzyw objętych pozycjami 2002-2005

2106 Przetworów spożywczych, gdzie indziej
niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie,

– w którym:- wszystkie użyte materiały
muszą być objęte inną pozycją niż
produkt,

i

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu

ex Dział 22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i
ocet, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt;

i

– wszystkie winogrona lub materiały
otrzymane z winogronmuszą być cał-
kowicie uzyskane

2202 Wód, w tym wód mineralnych i wód
gazowanych, zawierających dodatek
cukru lub innej substancji słodzącej lub
aromatyzującej i pozostałych napojów
bezalkoholowych, z wyłączeniem
soków owocowych lub warzywnych
objętych pozycją 2009

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały muszą być
objęte inną pozycją niż produkt,

– wartość użytych materiałów z działu
17 nie przekracza 30 % ceny ex works
produktu,

i

– wszystkie użyte soki owocowe, (z
wyjątkiem soku ananasowego, limo-
nowego lub grejpfrutowego) muszą
już być pochodzące

2207 Alkoholu etylowego nieskażonego o
objętościowej mocy alkoholu wynoszą-
cej 80 % obj. lub więcej; alkoholu etylo-
wego i pozostałych wyrobów alkoholo-
wych, skażonych o dowolnej mocy

Wytwarzanie:

– z materiałów nie objętych pozycjami
2207 lub 2208,

i

– w którym wszystkie winogrona lub
materiały otrzymane z winogron
muszą być całkowicie uzyskane lub w
przypadku gdy wszystkie pozostałe
używanemateriały są już pochodzące,
może zostać użyty arak w proporcji
nie przekraczającej 5 % objętości
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2208 Alkoholu etylowego nieskażonego o
objętościowej mocy alkoholu mniejszej
niż 80 % obj.; wódek, likierów i innych
napojów spirytusowych

Wytwarzanie:

– z materiałów nie objętych pozycjami
2207 lub 2208,

i

– w którym wszystkie winogrona lub
wszelkie materiały otrzymane z wino-
gron muszą być całkowicie uzyskane
lub w przypadku gdy wszystkie pozo-
stałe użyte materiały są już pocho-
dzące, może zostać użyty arak w pro-
porcji nie przekraczającej 5 %
objętości

ex Dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu spoży-
wczego; gotowa pasza dla zwierząt, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały są być objęte inną pozycją niż
produkt

ex 2301 Mączki z wielorybów; mąk, mączek i
granulek z ryb lub ze skorupiaków, mię-
czaków lub innych bezkręgowców wod-
nych, nienadających się do spożycia
przez ludzi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działów 2 i 3 muszą być cał-
kowicie uzyskane

ex 2303 Pozostałości z produkcji skrobi z kuku-
rydzy (z wyjątkiem stężonych płynów z
rozmiękczania), o zawartości protein, w
przeliczeniu na suchy produkt, powyżej
40 % masy

Wytwarzanie, w którym cała użyta
kukurydza musi być całkowicie uzys-
kana

ex 2306 Makuchów i innych pozostałości stałych
z ekstrakcji oleju oliwkowego, zawiera-
jących powyżej 3 % masy oliwy z oliwek

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
oliwki muszą być całkowicie uzyskane

2309 Preparaty w rodzaju stosowanych do
karmienia zwierząt

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte zboża, cukier lub
melasa, mięso lub mleko muszą już
być pochodzące,

i

– wszystkie użyte materiały z działu 3
muszą być całkowicie uzyskane

ex Dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu;
z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały z działu 24 muszą być całko-
wicie uzyskane

2402 Cygar, również z obciętymi końcami,
cygaretek i papierosów, z tytoniu lub
namiastek tytoniu

Wytwarzanie, w którym co najmniej
70 % masy nieprzetworzonego tytoniu
lub odpadów tytoniowych objętych
pozycją 2401 musi być już pochodzące

ex 2403 Tytoniu do palenia Wytwarzanie, w którym co najmniej
70 % masy nieprzetworzonego tytoniu
lub odpadów tytoniowych objętych
pozycją 2401 musi być już pochodzące
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ex Dział 25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały
gipsowe, wapno i cement, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

ex 2504 Grafitu naturalnego krystalicznego, ze
zwiększoną zawartością węgla, oczysz-
czonego i mielonego

Zwiększanie zawartości węgla, oczy-
szczanie i mielenie surowego grafitu
krystalicznego

ex 2515 Marmuru, tylko pociętego przez piłowa-
nie lub inaczej na bloki lub płyty o
kształcie prostokątnym (włącznie z kwa-
dratowym) o grubości nieprzekraczają-
cej 25 cm

Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, mar-
muru (również uprzednio pociętego
przez piłowanie) o grubości przekracza-
jącej 25 cm

ex 2516 Granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca
oraz innych kamieni pomnikowych lub
budowlanych, tylko pociętych przez
piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty
o kształcie prostokątnym (włącznie z
kwadratowym) o grubości nieprzekra-
czającej 25 cm

Cięcie, przez piłowanie lub inaczej,
kamienia (również uprzednio pociętego
przez piłowanie) o grubości przekracza-
jącej 25 cm

ex 2518 Dolomitu kalcynowanego Prażenie kalcynujące dolomitu niekalcy-
nowanego

ex 2519 Kruszonego naturalnego węglanu mag-
nezowego (magnezytu), w hermetycznie
zamkniętych pojemnikach, i tlenku
magnezu, również czystego, innego niż
topiona magnezja lub całkowicie wypa-
lona (spiekana) magnezja

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt. Jednakże może zostać
użyty naturalny węglan magnezu
(magnezyt)

ex 2520 Spoiw gipsowych specjalnie przygoto-
wanych dla dentystyki

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex 2524 Naturalnych włókien azbestowych Wytwarzanie z koncentratu azbesto-
wego

ex 2525 Proszku miki Mielenie miki lub odpadów miki

ex 2530 Pigmentów mineralnych, kalcynowa-
nych lub sproszkowanych

Prażenie kalcynujące lub mielenie pig-
mentów mineralnych

Dział 26 Rudy metali, żużel i popiół Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt

ex Dział 27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i pro-
dukty ich destylacji; substancje bitu-
miczne; woski mineralne, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały muszą być objęte inną pozycją
niż produkt
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ex 2707 Olejów, w których masa składników
aromatycznych jest większa niż masa
składników niearomatycznych, będą-
cych olejami podobnymi do olejów
mineralnych otrzymywanych przez
destylację wysokotemperaturową smoły
węglowej, z której więcej niż 65 % obję-
tości destyluje w temperaturze 250 oC
lub mniejszej (łącznie z mieszaninami
benzyny lakowej i benzolu), przezna-
czonych do użytku jako paliwa napę-
dowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte pod
warunkiem, że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

ex 2709 Olejów surowych otrzymywanych z
materiałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitu-
micznych

2710 Olejów ropy naftowej i olejów otrzymy-
wanych z minerałów bitumicznych,
innych niż surowe; preparatów gdzie
indziej niewymienionych ani niewłączo-
nych, zawierających nie mniej niż 70 %
masy olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymywanych z minerałów bitumicz-
nych, których te oleje stanowią składniki
zasadnicze preparatów

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte pod
warunkiem, że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

2711 Gazów ziemnych i innych węglowodo-
rów gazowych

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte pod
warunkiem, że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

2712 Wazeliny; parafiny, wosku mikrokrysta-
licznego, gazu parafinowego, ozokerytu,
wosku montanowego, wosku torfowe-
go, innych wosków mineralnych i pod-
obnych produktów otrzymywanych w
drodze syntezy lub innych procesów,
również barwionych

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte pod
warunkiem, że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

(1) Warunki specjalne odnoszące się do »specyficznego procesu«, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3.
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2713 Koksu naftowego, bitumów naftowych
oraz innych pozostałości olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych z
minerałów bitumicznych

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

2714 Bitumu i asfaltu, naturalnych; łupka
bitumicznego lub naftowego i piasków
bitumicznych; asfaltów i skał asfalto-
wych

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

2715 Mieszanek bitumicznych opartych na
naturalnym asfalcie, naturalnym bitu-
mie, na bitumie naftowym, na smole
mineralnej lub na mineralnym paku
smołowym (np. masy uszczelniające
bitumiczne, fluksy)

Operacje rafinacji lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

ex Dział 28 Chemikalia nieorganiczne; organiczne
lub nieorganiczne związki metali szla-
chetnych, metali ziem rzadkich oraz
pierwiastków promieniotwórczych lub
izotopów, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą zostać użyte,
pod warunkiem że ich wartość nie prze-
kracza 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 2805 »Mischmetallu« Wytwarzanie z zastosowaniem procesu
elektrolitycznego lub termicznego, w
którym wartość wszystkich użytych
materiałów nie przekracza 50 % ceny ex
works produktu

ex 2811 Tritlenku siarki Wytwarzanie z ditlenku siarki Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

(1) Warunki specjalne odnoszące się do »specyficznego procesu«, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3.
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ex 2833 Siarczanu glinu Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu

ex 2840 Nadboranu sodowego Wytwarzanie z tetraboranu pentawo-
dzianu disodowego

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 29 Chemikalia organiczne, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą zostać użyte,
pod warunkiem że ich wartość nie prze-
kracza 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 2901 Węglowodorów acyklicznych przezna-
czonych do stosowania jako paliwo
napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały są objęte inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

ex 2902 Cykloalkanów i cykloalkenów (innych
niż azulenów), benzenu, toluenu i ksy-
lenu, przeznaczonych do stosowania
jako paliwo napędowe lub do ogrzewa-
nia

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały są objęte inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

ex 2905 Alkoholanów metali z alkoholi wymie-
nionych w tej pozycji i z etanolu

Wytwarzanie z materiałów objętych
jakąkolwiek pozycją, włączając inne
materiały objęte pozycją 2905. Jednakże
alkoholany metalu wymienione w tej
pozycji mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

2915 Nasyconych alifatycznych kwasów jed-
nokarboksylowych i ich bezwodników,
halogenków, nadtlenków i nadtlenok-
wasów; ich chlorowcowanych, sulfono-
wanych, nitrowanych lub nitrozowa-
nych pochodnych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją. Jednakże wartość
wszystkich użytych materiałów objętych
pozycjami 2915 i 2916 nie może prze-
kraczać 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

(1) Warunki specjalne odnoszące się do »specyficznego procesu«, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3.
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ex 2932 – Eterów wewnętrznych i ich chlorow-
cowanych, sulfonowanych, nitrono-
wanych lub nitrozowanych pochod-
nych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją. Jednakże wartość
wszystkich użytych materiałów objętych
pozycją 2909 nie może przekraczać
20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

– Acetali cyklicznych i półacetali
wewnętrznych i ich chlorowcowa-
nych, sulfonowanych, nitronowanych
lub nitrozowanych pochodnych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works

2933 Związków heterocyklicznych tylko z
heteroatomem(-ami) azotu

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją. Jednakże wartość
wszystkich użytych materiałów objętych
pozycjami 2932 i 2933 nie może prze-
kraczać 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

2934 Kwasów nukleinowych i ich soli; innych
związków heterocyklicznych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją. Jednakże wartość
wszystkich użytych materiałów objętych
pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie może
przekraczać 20 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 2939 Koncentratów słomy makowej zawiera-
jących nie mniej 50 % alkaloidów w
masie

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu

ex Dział 30 Produkty farmaceutyczne, z wyłącze-
niem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą zostać użyte,
pod warunkiem że ich wartość nie prze-
kracza 20 % ceny ex works produktu

3002 Krwi ludzkiej; krwi zwierzęcej preparo-
wanej dla celów terapeutycznych, profi-
laktycznych lub diagnostycznych; anty-
surowic i pozostałych frakcji krwi; oraz
modyfikowanych produktów immuno-
logicznych, także otrzymywane w pro-
cesach biotechnologicznych, szczepio-
nek, toksyn, hodowli mikroorganizmów
(z wyłączeniem drożdży) oraz produk-
tów podobnych:

– Produktów składających się z dwóch
lub więcej składników, które zostały
zmieszane dla celów terapeutycznych
lub profilaktycznych, lub niezmiesza-
nych produktów do tych celów, w
odmierzonych dawkach albo w for-
mach lub opakowaniach przeznaczo-
nych do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione tam materiały mogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu
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– Pozostałych

– – Krwi ludzkiej Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione obokmateriałymogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

– – Krwi zwierzęcej preparowanej do
stosowania terapeutycznego, profi-
laktycznego i diagnostycznego

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione obokmateriałymogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

– – Frakcji krwi innych niż antysuro-
wice, hemoglobina, globulin krwi i
globulin surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione tam materiały mogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

– – Hemoglobiny, globulin krwi i glo-
bulin surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione tam materiały mogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

– – Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z pozostałymi
materiałami objętymi pozycją 3002. Jed-
nakże wymienione tam materiały mogą
zostać użyte, pod warunkiem że ich war-
tość nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

3003 i 3004 Leków (z wyjątkiem produktów obję-
tych pozycjami 3002, 3005 lub 3006):

– Uzyskanych z amikacyny objętej
pozycją 2941

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte pozy-
cjami 3003 lub 3004 mogą zostać uży-
te, pod warunkiem że ich wartość nie
przekracza 20 % ceny ex works produktu
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– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt. Jednakże
materiały objęte pozycjami 3003 lub
3004 mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza
20 % ceny ex works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

ex 3006 Odpady farmaceutyczne wymienione w
uwadze 4(k) do niniejszego działu

Pochodzenie produktu w jego oryginal-
nej klasyfikacji zostanie zachowane

ex Dział 31 Nawozy, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte pod warun-
kiem, że ich wartość nie przekracza
20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3105 Nawozów mineralnych lub chemicz-
nych zawierających dwa lub trzy z pier-
wiastków nawozowych: azot, fosfor i
potas; innych nawozów; produktów
niniejszego działu w tabletkach lub pod-
obnych postaciach, lub w opakowaniach
o masie brutto nieprzekraczającej
10 kg, z wyjątkiem:

– azotanu sodowego

– cyjanamidu wapniowego

– siarczanu potasowego

– siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt. Jednakże
materiały objęte tą samą pozycją
mogą zostać użyte, pod warunkiem
że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu,

i

– w którym wartość użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 32 Ekstrakty garbników i środków barwią-
cych; garbniki i ich pochodne; barwniki,
pigmenty i inne substancje barwiące;
farby i lakiery; kit i inne masy uszczel-
niające; atramenty, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3201 Garbników i ich soli, eterów, estrów i
innych pochodnych

Wytwarzanie z ekstraktów garbników
pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu
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3205 Laków barwnikowych; preparatów na
bazie laków barwnikowych wymienio-
nych w uwadze 3 do niniejszego dzia-
łu (1)

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów objętych pozycjami 3203, 3204 i
3205. Jednakże materiały objęte pozycją
3205 mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty
perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe,
z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3301 Olejków eterycznych (również pozba-
wionych terpenów), łącznie z »konkre-
tami« i »absolutami«; rezinoidów; kon-
centratów olejków eterycznych w
tłuszczach, nielotnych olejkach,
woskach lub podobnych substancjach
otrzymanych metodą enfleurage lub
maceracji; terpenowych produktów
ubocznych deterpenacji olejków ete-
rycznych; wodnych destylatów i wod-
nych roztworów olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, iwłącznie z materia-
łami wchodzącymi do innej »grupy« (2)
tej samej pozycji. Jednakże materiały z
tej samej grupy mogą zostać użyte, pod
warunkiem że ich nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 34 Mydło; organiczne środki powierzch-
niowo czynne, preparaty piorące, prepa-
raty smarowe, woski sztuczne, woski
preparowane, preparaty do czyszczenia i
szorowania, świece i artykuły podobne,
pasty modelarskie, »woski dentystyczne«
oraz preparaty do stosowania w denty-
styce produkowane na bazie gipsu, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3403 Preparatów smarowych zawierających
oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymy-
wane z minerałów bitumicznych, pod
warunkiem że stanowią one mniej niż
70 % masy

Operacje rafinacji i/lub jeden albo więcej
procesów specyficznych (3)

lub

Inne operacje, w którychwszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją co produkt mogą być użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 50 % ceny ex works produktu

3404 Wosków sztucznych i preparowanych:

(1) Uwaga do działu 32 głosi, że chodzi o preparaty stosowane przy barwieniu jakiegokolwiek materiału lub jako składnik do produkcji barwników, pod
warunkiem że nie są one zaklasyfikowane pod inną pozycją działu 32.

(2) Za »grupę« uważa się dowolną część pozycji oddzieloną od reszty średnikiem.
(3) Warunki specjalne odnoszące się do »specyficznego procesu«, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3.
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– na bazie parafiny, wosków, wosków
otrzymywanych z minerałów bitu-
micznych, gaczu parafinowego lub
parafiny w łuskach

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem:

– olejów uwodornionych o charakterze
wosków z pozycji 1516,

– kwasów tłuszczowych o nieokreślo-
nym składzie chemicznym i przemy-
słowych alkoholi tłuszczowych o cha-
rakterze wosków objętych pozycją
3823,

– materiałów objętych pozycją 3404

Jednakże materiały objęte tą samą pozy-
cją mogą zostać użyte, pod warunkiem
że ich wartość nie przekracza 20 % ceny
ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 35 Substancje białkowe; skrobie modyfiko-
wane; kleje; enzymy, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3505 Dekstryn i innych skrobi modyfikowa-
nych (np. skrobi wstępnie żelanityzowa-
nych lub estryfikowanych); klejów opar-
tych na skrobiach, na dekstrynach lub
innych modyfikowanych skrobiach:

– Skrobie, estryfikowane lub eteryfiko-
wane

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów z pozycji 3505

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów z pozycji 1108

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3507 Preparatów enzymatycznych, gdzie
indziej niewymienionych ani niewłączo-
nych

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu
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Dział 36 Materiały wybuchowe; produkty piro-
techniczne; zapałki; stopy piroforyczne;
niektóre materiały łatwopalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 37 Materiały fotograficzne lub kinemato-
graficzne, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3701 Filmów i płyt fotograficznych płaskich,
światłoczułych, nienaświetlonych,
wykonanych z innych materiałów niż
papier, tektura lub tkanina; filmów pła-
skich do natychmiastowych odbitek,
światłoczułych, nienaświetlonych, rów-
nież w kasetach:

– Filmu do natychmiastowych odbitek
do fotografii kolorowej, w kasetach

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycja 3701 lub 3702. Jednakże mate-
riały objęte pozycją 3702 mogą zostać
użyte, pod warunkiem że ich wartość nie
przekracza 30 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycja 3701 i 3702. Jednakże mate-
riały objęte pozycjami 3701 i 3702
mogą zostać użyte, pod warunkiem że
ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3702 Filmu fotograficznego w rolkach,
światłoczułego, nienaświetlonego, z
dowolnego materiału innego niż papier,
karton i tkanina; filmu w rolkach do
natychmiastowych odbitek, światłoczu-
łego, nienaświetlonego

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycje 3701 lub 3702

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3704 Płyt fotograficznych, filmu, papieru, kar-
tonu i tkaniny, naświetlonych, lecz nie
wywołanych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycje 3701-3704

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex Dział 38 Różne produkty chemiczne, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu
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ex 3801 – Grafitu koloidalnego w zawiesinie
olejowej i grafitu półkoloidalnego;
pasty węglowe do produkcji elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu

– Grafitu w formie pasty, będącego mie-
szaniną ponad 30 % grafitu według
wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów objętych pozycją 3403
nie przekracza 20 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3803 Olej talowy oczyszczony Oczyszczanie surowego oleju talowego Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3805 Terpentyna siarczanowa, olejek, oczy-
szczony

Oczyszczenie przez destylację lub rafi-
nowanie surowego olejku terpentyny
siarczanowej

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3806 Żywice estrowe Wytwarzanie z kwasów żywicznych Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

ex 3807 Smoła drzewna Destylacja smoły drzewnej Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu

3808 Środki owadobójcze, gryzoniobójcze,
grzybobójcze, chwastobójcze, opóźnia-
jące kiełkowanie, regulatory wzrostu
roślin, środki odkażające i podobne pro-
dukty w postaci albo w opakowaniach
przeznaczonych do sprzedaży detalicz-
nej, lub w postaci preparatów i artyku-
łów (np. taśm nasyconych siarką, kno-
tów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3809 Środków wykańczalniczych, nośników
barwników przyśpieszające barwienie,
utrwalaczy barwników i innych prepara-
tów (np. klejonek i zapraw) w rodzaju
stosowanych w przemysłach włókienni-
czym, papierniczym, skórzanym i pod-
obnych, gdzie indziej niewymienionych
ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3810 Preparatów do wytrawiania powierzchni
metali; topników i innych preparatów
pomocniczych do lutowania, lutowania
twardego lub spawania; proszków i past
do lutowania, lutowania twardego lub
spawania, złożonych z metalu i innych
materiałów; preparatów w rodzaju sto-
sowanych jako rdzenie lub otuliny elek-
trod lub prętów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu
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3811 Środków przeciwstukowych, inhibito-
rów utleniania, inhibitorów tworzenia
się żywic, dodatków zwiększających lep-
kość, preparatów antykorozyjnych oraz
innych preparatów dodawanych do ole-
jów mineralnych (łącznie z benzyną) lub
do innych cieczy stosowanych do tych
samych celów co oleje mineralne:

– Przygotowanych dodatków do olejów
smarów zawierających oleje z ropy
naftowej lub oleje otrzymane z mine-
rałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów objętych pozycją 3811
nie przekracza 50 % ceny ex works pro-
duktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3812 Gotowych »przyspieszaczy wulkaniza-
cji«; złożonych plastyfikatorów do gumy
(kauczuku) lub tworzyw sztucznych,
gdzie indziej niewymienionych ani nie-
włączonych; środków przeciwutleniają-
cych oraz innych związków stabilizują-
cych do gumy i tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3813 Preparatów i ładunków do gaśnic
przeciwpożarowych; granatów gaśni-
czych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3814 Organicznych złożonych rozpuszczalni-
ków i rozcieńczalników, gdzie indziej
niewymienionych ani niewłączonych;
gotowych zmywaczy farb i lakierów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3818 Pierwiastków chemicznych domieszko-
wanych do stosowania w elektronice, w
postaci krążków, płytek i form podob-
nych; związków chemicznie domieszko-
wanych do stosowania w elektronice

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3819 Hydraulicznych płynów hamulcowych i
pozostałych gotowych płynów do
hydraulicznych skrzyń biegów niezawie-
rających lub zawierających mniej niż
70 % masy olejów otrzymanych z ropy
naftowej lub olejów otrzymanych z
minerałów bitumicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3820 Środków zapobiegających zamarzaniu i
płynów przeciwoblodzeniowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3822 Odczynników diagnostycznych lub
laboratoryjnych na podłożach oraz
dozowanych odczynników diagnostycz-
nych lub laboratoryjnych, na podłożach
lub nie, innych niż objęte pozycją 3002
lub 3006; certyfikowane materiały refe-
rencyjne

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu
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3823 Przemysłowych monokarboksylowych
kwasów tłuszczowych; kwaśnych ole-
jów z rafinacji; przemysłowych alkoholi
tłuszczowych:

– Przemysłowych monokarboksylo-
wych kwasów tłuszczowych; kwa-
śnych olejów z rafinacji

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

– Przemysłowych alkoholi tłuszczo-
wych

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, włącznie z innymi
materiałami z pozycji 3823

3824 Gotowych spoiw do form odlewniczych
lub rdzeni; produktów chemicznych i
preparatów przemysłu chemicznego lub
przemysłów pokrewnych (łącznie z
mieszaninami produktów naturalnych),
gdzie indziej niewymienionych ani nie-
włączonych:

– Następujących produktów objętych
niniejszą pozycją:

– – Gotowych spoiw do form odlewni-
czych lub rdzeni, na bazie natural-
nych produktów żywicznych

– – Kwasów naftenowych, ich soli
nierozpuszczalnych w wodzie oraz
ich estrów

– – Sorbitu innego niż z pozycji 2905

– – Sulfonianów z ropy naftowej, z
wyłączeniem sulfonianów metali
alkalicznych, amonowych i etano-
loaminowych; tiofenowanych kwa-
sów sulfonowych z olejów otrzy-
manych z minerałów bitumicznych
oraz ich soli

– – Wymieniaczy jonowych

– – Pochłaniaczy gazów do lamp próż-
niowych

– – Alkalicznego tlenku żelaza do
oczyszczania gazów

– – Wody amoniakalnej i odpadko-
wego tlenku produkowanego w
czasie oczyszczania gazu węglo-
wego

– – Kwasów sulfonaftenowych, ich soli
nierozpuszczalnych w wodzie oraz
ich estrów

– – Olejów fuzlowych i oleju Dippela

– – Mieszanin soli mających różne
aniony

– – Past kopiarskich na bazie żelatyny
również na podłożu papierowym
lub tekstylnym

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu
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– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

3901 do 3915 Tworzywa sztuczne w formach podsta-
wowych, odpady, ścinki i braki z two-
rzyw sztucznych, z wyjątkiem produk-
tów objętych pozycjami ex 3907 i 3912,
w stosunku do których zastosowanie
mają poniższe reguły:

– Produkty homopolimeryzacji addy-
cyjnej, w których pojedynczy mono-
mer stanowi ponad 99 % masy całko-
witej polimeru

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu;

oraz

– wartość żadnego z użytych materia-
łów z działu 39 nie przekracza 20 %
ceny ex works produktu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 25 %
ceny ex works produktu

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów z działu 39 nie
przekracza 20 % ceny ex works produk-
tu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów nie przekracza 25 %
ceny ex works produktu

ex 3907 – Kopolimery uzyskane z poliwęglanów
i kopolimerów akrylonitrylowo-
butadienowo-styrenowych (ABS)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże materiały objęte tą samą
pozycją mogą zostać użyte, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu (1)

– Poliester Wytwarzanie, w którym wartość uży-
tych materiałów z działu 39 nie przekra-
cza 20 % ceny ex works produktu lub
wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromo-
wego (bifenol A)

3912 Celuloza i jej pochodne chemiczne,
gdzie indziej niewymienione ani niewłą-
czone, w formach podstawowych

Wytwarzanie, w którym wartość mate-
riałów objętych tą samą pozycją co pro-
dukt nie przekracza 20 % ceny ex works
produktu

3916 do 3921 Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucz-
nych, z wyjątkiem objętych pozycjami
ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, w
stosunku do których zastosowanie mają
poniższe reguły:

(1) W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906, z jednej strony, i pod pozycjami 3907 do
3911, z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.
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– Produkty płaskie, poddane dalszej
obróbce niż tylko obróbce powierzch-
niowej lub pocięte na kształty inne niż
prostokątne (łącznie z kwadratowy-
mi); inne produkty, poddane dalszej
obróbce niż tylko obróbka powierz-
chniowa

Wytwarzanie, w którym wartość wszel-
kich użytych materiałów z działu 39 nie
przekracza 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

– Pozostałe:

– – Produkty homopolimeryzacji addy-
cyjnej w których pojedynczy
monomer stanowi ponad 99 % cał-
kowitej masy polimeru

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu,

oraz

– w ramach powyższego limitu, war-
tość wszelkich użytych materiałów z
działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex
works produktu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

– – Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszel-
kich użytych materiałów z działu 39 nie
przekracza 20 % ceny ex works produk-
tu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

ex 3916 i ex 3917 Rury, przewody i węże Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu,

oraz

– w ramach powyższego limitu, war-
tość wszelkich materiałów objętych tą
samą pozycją co produkt nie przekra-
cza 20 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

ex 3920 – Arkusze lub folie jonomerowe Wytwarzanie z termoplastycznej soli
cząstkowej, która jest kopolimerem z
etylenu i kwasu metakrylowego czę-
ściowo zobojętnionego jonami metali,
głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

– Arkusze z celulozy regenerowanej,
poliamidów lub polietylenu

Wytwarzanie, w którym wartość wszel-
kich materiałów objętych tą samą pozy-
cją co produkt nie przekracza 20 % ceny
ex works produktu

ex 3921 Metalizowane taśmy z tworzyw sztucz-
nych

Wytwarzanie z taśm z poliestrowych o
wysokiej przeźroczystości, o grubości
poniżej 23 mikronów (2)

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

(1) W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906, z jednej strony, i pod pozycjami 3907 do
3911, z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

(2) Następujące folie będą uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem
Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %.
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3922 do 3926 Wyroby z tworzyw sztucznych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex Dział 40 Kauczuk i wyroby z kauczuku, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 4001 Laminowanych płyt z krepy na pode-
szwy butów

Laminowanie arkuszy kauczuku natural-
nego

4005 Mieszanki kauczukowe (gumowe),
niewulkanizowane w formach podsta-
wowych lub w płytach, arkuszach lub
taśmach

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów, z wyjątkiem
kauczuku naturalnego, nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

4012 Bieżnikowanych lub używanych opon
pneumatycznych z kauczuku; opon peł-
nych lub poduszkowych, wymiennych
bieżników opon, »klap« opon z kau-
czuku:

– Bieżnikowanych pneumatycznych,
pełnych lub poduszkowych opon z
kauczuku

Bieżnikowanie używanych opon

– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyłączeniem tych
objętych pozycjami 4011 lub 4012

ex 4017 Wyrobów z ebonitu Wytwarzanie z ebonitu

ex Dział 41 Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór
futerkowych) oraz skóry wyprawione, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 4102 Surowych skór owczych, jagnięcych, bez
wełny

Usuwanie wełny ze skóry owiec lub
jagniąt

4104 do 4106 Garbowane lub wykończone skóry, bez
wełny i sierści, również dzielone, ale nie-
poddane dalszej obróbce

Dogarbowywanie wstępnie garbowa-
nych skór

lub

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

4107, 4112 i 4113 Skóra poddana dalszej obróbce po gar-
bowaniu lub wykończaniu, także perga-
minowaniu, bez wełny i sierści, także
dzielona, inne niż skóry objęte pozy-
cją 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem objętych
pozycjami 4104 do 4113

ex 4114 Skóry lakierowanej i skóry lakierowanej
laminowanej; skóry metalizowanej

Wytwarzanie ze skór objętych pozycja-
mi 4104 do 4106, 4107, 4112 lub
4113pod warunkiem że ich wartość nie
przekracza 50 % ceny ex works produktu
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Dział 42 Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i
rymarskie; artykuły podróżne, torby
ręczne i podobne pojemniki; artykuły z
wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem
wnętrzności jedwabników)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 43 Skóry futerkowe i futra sztuczne;
wyroby z nich, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 4302 Garbowanych lub wykończonych skór
futerkowych, połączonych:

– Płatów, krzyży i podobnych kształ-
tów

Wybielanie lub barwienie, z cięciem i
łączeniem garbowanych lub wykończo-
nych skór

– Pozostałych Wytwarzanie z garbowanych lub
wykończonych skór, niepołączonych

4303 Artykułów odzieżowych, dodatków do
ubiorów i pozostałych wyrobów futrzar-
skich

Wytwarzanie z garbowanych lub
wykończonych skór, niepołączonych
objętych pozycją 4302

ex Dział 44 Drewno i wyroby z drewna; węgiel
drzewny, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 4403 Drewna zgrubnie obrobione (kantówka) Wytwarzanie z drewna nieobrobionego,
również nieokorowanego, lub zaledwie
zgrubnie obrobionego

ex 4407 Drewna piłowanego lub łupanego
wzdłużnie, skrawanego lub łuszczonego
o grubości powyżej 6 mm, struganego,
szlifowanego lub łączonego na zakładkę

Struganie, szlifowanie lub łączenie na
zakładkę

ex 4408 Arkuszy do fornirowania (także uzyska-
nych przez cięcie laminowanego
drewna) oraz sklejki, o grubości nieprze-
kraczającej 6 mm, łączonej, oraz innego
drewna piłowanego wzdłużnie, łączo-
nego lub łuszczonego, o grubości
nieprzekraczającej 6 mm, struganego,
szlifowanego lub łączonego na zakładkę

Łączenie, struganie, szlifowanie lub
łączenie na zakładkę

ex 4409 Drewna nieprzerwanie kształtowanego
wzdłuż brzegów, końców czy płasz-
czyzn, także struganego, szlifowanego
lub łączonego na zakładkę:

– Szlifowanego lub łączonego na
zakładkę

Piaskowanie lub łączenie na zakładkę

– Kształtek i profili Frezowanie lub profilowanie

ex 4410 do ex 4413 Kształtek i profili łącznie z listwami
przypodłogowymi oraz innych desek
profilowanych

Frezowanie lub profilowanie
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ex 4415 Skrzyń, pudeł, klatek, bębnów i podob-
nych opakowań drewnianych

Wytwarzanie z listew nie ciętych na
wymiar

ex 4416 Beczek, baryłek, kadzi, cebrów i pozo-
stałych wyrobów bednarskich oraz ich
drewnianych części

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek,
niepoddanych innej obróbce poza prze-
piłowaniem na dwóch podstawowych
powierzchniach

ex 4418 – Wyrobów stolarskich i ciesielskich dla
budownictwa, drewnianych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże mogą zostać użyte
komórkowe płyty drewniane, gonty i
dachówki

– Kształtki i profile Frezowanie lub profilowanie

ex 4421 Drewienek na zapałki; drewnianych koł-
ków lub szpilek do obuwia

Wytwarzanie z drewna objętego
dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna
ciągniętego objętego pozycją 4409

ex Dział 45 Korek i wyroby z korka, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

4503 Wyrobów z korka naturalnego Wytwarzanie z korka objętego pozycją
4501

Dział 46 Wyroby ze słomy, z esparto i innych
materiałów do wyplatania; wyroby
koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

Dział 47 Ścier drzewny lub z innego materiału
celulozowego; odpady papieru lub tek-
tury

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 48 Papier i tektura; wyroby z masy papier-
niczej, papieru lub tektury, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 4811 Papieru i tektury tyko liniowanych lub
kratkowanych

Wytwarzanie z materiałów do wytwa-
rzania papieru objętych działem 47
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4816 Kalki maszynowej, papieru »samokopiu-
jącego« oraz pozostałych papierów do
kopiowania lub papierów przedruko-
wych (z wyjątkiem objętych pozycją
4809), matryc powielaczowych i płyt
offsetowych wykonanych z papieru,
również pakowanych w pudełka

Wytwarzanie z materiałów do wytwa-
rzania papieru objętych działem 47

4817 Kopert, kart listowych, kart pocztowych
i kart korespondencyjnych, z papieru
lub tektury; pudełek, toreb i podobnych
pojemników, z papieru lub tektury,
zawierających zestaw materiałów
piśmiennych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

ex 4818 Papieru toaletowego Wytwarzanie z materiałów do wytwa-
rzania papieru objętych działem 47

ex 4819 Kartonów, pudeł, pudełek, toreb i pozo-
stałych pojemników opakowaniowych z
papieru, tektury, waty celulozowej lub
wstęg włókien celulozowych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

ex 4820 Bloków listowych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex 4823 Pozostałego papieru, tektury, waty celu-
lozowej i wstęg włókien celulozowych
pociętych do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów do wytwa-
rzania papieru objętych działem 47

ex Dział 49 Książki, gazety, obrazki i inne wyroby
przemysłu poligraficznego; manu-
skrypty, maszynopisy i plany, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

4909 Kart pocztowych drukowanych lub ilu-
strowanych; drukowanych kart z osobi-
stymi pozdrowieniami, wiadomościami
lub ogłoszeniami, również ilustrowa-
nymi, również z kopertami lub ozdo-
bami

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów objętych pozycjami 4909 i 4911
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4910 Kalendarzy drukowanych różnych
rodzajów, również bloków kalendarzo-
wych:

– Kalendarzy typu »wiecznego« lub z
wymiennymi blokami wykonanych
na bazie materiału innego niż papier
lub tektura

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów objętych pozycjami 4909 i 4911

ex Dział 50 Jedwab, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 5003 Odpadów jedwabiu (łącznie z kokonami
nie nadającymi się do motania, odpa-
dami przędzy lub szarpanką rozwłók-
nioną), zgrzebnych lub czesanych

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów
jedwabiu

5004 do ex 5006 Przędzy jedwabnej i przędzy z odpadów
jedwabiu

Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego bądź inaczej przygotowanego
do przędzenia,

– innych włókien naturalnych, nie-
zgrzeblonych ani nieczesanych ani w
żaden inny sposób nieprzygotowa-
nych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

5007 Tkanin jedwabnych lub z odpadów
jedwabiu:

– Zawierających nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– włókien naturalnych,

– odcinkowych włókien chemicznych
niezgrzeblonych, nieczesanych, lub w
żaden inny sposób przygotowanych
do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

bądź

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

ex Dział 51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwie-
rzęca; przędza i tkanina z włosia koń-
skiego, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

5106 do 5110 Przędzy wełnianej, cienkiej lub grubej
sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego lub inaczej przygotowanego do
przędzenia,

– włókien naturalnych, niezgrzeblo-
nych, nieczesanych, ani w żaden inny
spośób przygotowanych do przędze-
nia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5111 do 5113 Tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sier-
ści zwierzęcej lub włosia końskiego:

– Zawierających nić gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– włókien naturalnych,

– odcinkowych włókien chemicznych
niezgrzeblonych, nieczesanych, ani w
żaden inny sposób przygotowanych
do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

ex Dział 52 Bawełna, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

5204 do 5207 Przędzy i nici bawełnianej Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego lub inaczej przygotowanego do
przędzenia,

– włókien naturalnych, niezgrzeblo-
nych, nieczesanych, ani w żaden inny
spośób przygotowanych do przędze-
nia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5208 do 5212 Tkanin bawełnianych:

– zawierających nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– włókien naturalnych,

– odcinkowych włókien chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w jakikolwiek inny sposób przygoto-
wanych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

ex Dział 53 Pozostałe roślinne włókna przędne;
przędza papierowa i tkaniny z przędzy
papierowej, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

5306 do 5308 Przędzy z pozostałych włókien roślin-
nych; przędzy papierowej

Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego bądź inaczej przygotowanego
do przędzenia,

– włókien naturalnych, niezgrzeblo-
nych lub nieczesanych lub w jakikol-
wiek inny sposób przygotowanych do
przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5309 do 5311 Tkanin z pozostałych włókien roślin-
nych; tkanin z włókna papierowego

– Zawierających nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– przędzy jutowej,

– włókien naturalnych,

– odcinkowych włókien chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5401 do 5406 Nici z włókien ciągłych chemicznych Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego, bądź inaczej przygotowanego
do przędzenia,

– włókien naturalnych, niezgrzeblo-
nych lub nieczesanych lub w żaden
inny sposób przygotowanych do
przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5407 i 5408 Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych
chemicznych:

– Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałe Wytwarzanie z (1):

– przędzy kokosowej

– włókien naturalnych,

– ciętych włókien chemicznych nie grę-
plowanych lub czesanych bądź ina-
czej przygotowanych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5501 do 5507 Włókna odcinkowe chemiczne Wytwarzanie z materiałów chemicz-
nych lub masy włókienniczej

5508 do 5511 Przędza i nici do szycia z włókien odcin-
kowych chemicznych

Wytwarzanie z (1):

– surowego jedwabiu lub odpadów
jedwabiu, zgrzeblonego lub czesa-
nego, bądź inaczej przygotowanego
do przędzenia,

– włókien naturalnych, niezgrzeblo-
nych lub nieczesanych lub w żaden
inny sposób przygotowanych do
przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5512 do 5516 Tkaniny z włókien odcinkowych che-
micznych:

– Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

lub

– papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

ex Dział 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne,
szpagat, powrozy, linki i liny oraz
wyroby z nich, z wyjątkiem:

Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókna kokosowego,

– włókien naturalnych,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

5602 Filcu impregnowanego, powlekanego,
pokrywanego lub laminowanego, lub
nie poddanego tego rodzaju obróbce:

– Filcu igłowanego Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych, lub

i

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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Jednakże:

– włókno polipropylenowe ciągłe
objęte pozycją 5402,

– włókno polipropylenowe objęte
pozycją 5503 lub 5506,

lub

– kabel z włókna ciągłego polipropyle-
nowego objęty pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej
przędzy ciągłej lub włókna jest we
wszystkich przypadkach mniejsza od 9
decytekstów, mogą zostać użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 40 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– z włókien odcinkowych chemicznych
wykonanych z kazeiny,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

5604 Nici gumowej lub sznurka pokrytego
materiałem włókienniczym, przędzy
włókienniczej oraz taśmy i podobnych
materiałów z pozycji 5404 lub 5405,
impregnowanych, powlekanych, pokry-
tych lub otulanych kauczukiem lub two-
rzywami sztucznymi:

– Nici gumowej lub sznurka pokrytego
materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowych lub szpa-
gatu, niepokrytych materiałem włókien-
niczym

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych niezgrzeblonych
lub nieczesanych lub w żaden inny
sposób nieprzygotowanych do przę-
dzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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5605 Przędzy metalizowanej, żyłkowanej lub
nie, stanowiącej przędzę włókienniczą
lub taśmy lub podobnego materiału
objętego pozycją 5404 lub 5405 połą-
czonego zmetalemw postaci nici, taśmy
lub proszku, lub pokrytego metalem

Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób nieprzygotowa-
nych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

5606 Przędzy rdzeniowej oraz taśmy i podob-
nych materiałów objętych pozycją 5404
lub 5405, żyłkowanego (innych niż te
objęte pozycją 5605 oraz przędza rdze-
niowa z włosia końskiego); przędzy sze-
nilowej (włącznie z przędzą szenilową
kosmykową); »przędzy pętelkowej«

Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej,

lub

– materiałów do wytwarzania papieru

Dział 57 Dywany i inne włókiennicze wykładziny
podłogowe:

– Z filcu tkanego na krośnie igłowym Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

Jednakże:

– włókno polipropylenowe ciągłe
objęte pozycją 5402,

– włókno polipropylenowe objęte
pozycją 5503 lub 5506,

lub

– kabel z włókna ciągłego polipropyle-
nowego objęty pozycją 5501,

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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których masa jednostkowa pojedynczej
przędzy ciągłej lub włókna we wszyst-
kich przypadkach jest mniejsza od 9
decytekstów, mogą zostać użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 40 % ceny ex works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako
podłoże

– Z innego filcu Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych niezgrzeblonych
lub nieczesanych lub w żaden inny
sposób przygotowanych do przędze-
nia,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

– Pozostałe Wytwarzanie z (1):

– przędzy kokosowej lub jutowej,

– przędzy syntetycznej lub sztucznej,

– włókien naturalnych,

lub

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzebnych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako
podłoże

ex Dział 58 Tkaniny specjalne, tkaniny pluszowe,
koronki; tkaniny obiciowe, pasmanteria,
hafty, z wyjątkiem:

– Łączonych z nitką gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (1)

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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– włókien chemicznych niezgrzeblo-
nych lub nieczesanych lub w żaden
inny sposób przygotowanych do
przędzenia,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5805 Tkanin obiciowych ręcznie tkanych typu
gobelinów, Flanders, Aubusson, Beau-
vais i podobnych oraz tkanin obicio-
wych haftowanych na kanwie (np. „petit
point” lub krzyżykowo), również kon-
fekcjonowanych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

5810 Haftów w sztukach, taśmach lub moty-
wach

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

5901 Tekstyliów powleczonych żywicą natu-
ralną lub substancją skrobiową, w
rodzaju stosowanych do opraw książek
itp.; techniczna kalka płócienna; płótna
zagruntowane malarskie; płótno klejone
i podobne tkaniny usztywniane do for-
mowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy

5902 Tkanin kordowych z przędzy o wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu
lub innych poliamidów, poliestrów lub
włókien wiskozowych:

– Zawierających nie więcej niż 90 %
masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z przędzy
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– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów chemicz-
nych lub masy włókienniczej

5903 Tekstyliów impregnowanych, powleka-
nych lub laminowanych tworzywem
sztucznym, z wyłączeniem tkanin obję-
tych pozycją 5902

Wytwarzanie z przędzy

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5904 Linoleum, także wycinanego według
kształtu, wykładzin podłogowych skła-
dające się z powłoki lub pokrycia nało-
żonego na podkładzie włókienniczym,
również wykrojonych według kształtu

Wytwarzanie z przędzy (1)

5905 Włókienniczych wykładzin ściennych:

– Impregnowanych, powlekanych,
pokrytych lub laminowanych gumą,
tworzywami sztucznymi lub innymi
materiałami

Wytwarzanie z przędzy

– Pozostałych Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókien kokosowych,

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
lub niezgrzeblonych lub nieczesanych
lub w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenie,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5906 Tekstyliów gumowanych, innych niż te
objęte pozycją 5902:

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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– Dzianych lub szydełkowanych Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

– Pozostałych tkanin wykonanych z
przędzy z syntetycznego włókna cią-
głego, zawierające więcej niż 90 %
masy materiałów włókienniczych

Wytwarzanie z materiałów chemicz-
nych

– Pozostałych Wytwarzanie z przędzy

5907 Tekstyliów impregnowanych, powle-
czone lub pokrytych w inny sposób,
płótna malowane jako dekoracje
teatralne, tła atelier i podobne

Wytwarzanie z przędzy

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z
dwoma czynnościami przygotowaw-
czymi lub wykończeniowymi (takimi jak
czyszczenie, wybielanie, merceryzacja,
stabilizacja termiczna, drapanie, kalen-
drowanie, uodparnianie na kurczliwość,
utrwalanie, dekatyzowanie, impregno-
wanie, reperowanie i robienie węzeł-
ków), gdy wartość użytej nie zadruko-
wanej tkaniny nie przekracza 47,5 %
ceny ex works produktu

5908 Knoty tkane, plecione lub dziane z mate-
riałów włókienniczych, do lamp, kuche-
nek, zapalniczek, świec i wyrobów pod-
obnych; koszulki żarowe oraz dzianiny
cylindryczne do ich wyrobu, również
impregnowane:

– Koszulki żarowe, impregnowane Wytwarzanie z dzianin cylindrycznych

– Pozostałe Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

5909 do 5911 Wyroby z materiałów włókienniczych
do zastosowań technicznych:

– Tarcze lub pierścienie polerskie inne
niż z filcu objętego pozycją 5911

Wytwarzanie z przędzy, odpadów tka-
nin lub szmat objętych pozycją 6310

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
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– Tkaniny z włókien syntetycznych, w
rodzaju stosowanych w maszynach
papierniczych lub do innych zastoso-
wań technicznych, również sfilcowa-
ne, impregnowane lub powlekane i
pokrywane w inny sposób, cylin-
dryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub
wielowątkową osnową lub tkaniny
tkane na płasko z wieloma wątkami
lub osnowami z pozycji 5911

Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókien kokosowych,

– następujących materiałów:

– – przędzy politetrafluoroetylenu (2),

– – przędzy poliamidowej, powlekanej
i pokrywanej w inny sposób,
impregnowanej lub pokrytej
żywicą fenolową,

– – przędzy z poliamidu aromatycz-
nego uzyskanej poprzez polikon-
densację m-fenylenediaminy i
kwasu izoftalowego,

– – nici z politetrafluoroetylenu (2),

– – przędzy z syntetycznych włókien
przędnych z polifenylenu tereftala-
midu

– – przędzy z włókna szklanego,
pokrytej żywicą fenolową i wzbo-
gacanej przędzą akrylową (2),

– – włókna kopoliestru z poliestru,
żywicy kwasu tereftalowego, 1,4-
cykloheksanedynktanolu i kwasu
izoftalowego,

– – włókien naturalnych,

– – włókien odcinkowych chemicz-
nych niezgrzeblonych lub nieczesa-
nych lub w żaden inny sposób
przygotowanych do przędzenia,

lub

– – materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

– Pozostałe Wytwarzanie z (1):

– przędzy z włókien kokosowych,

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
lub niezgrzeblonych lub nieczesanych
lub w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenie,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
(2) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru.
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Dział 60 Dzianiny i wyroby szydełkowane Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

Dział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, dziane lub
szydełkowane:

– Uzyskane przez zszycie lub połącze-
nie w inny sposób dwóch lub więcej
kawałków dzianiny, która została
wykrojona do kształtu lub uzyskane
bezpośrednio w kształcie

Wytwarzanie z przędzy (1) (2)

– Pozostałe Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenie,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

ex Dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe bez dzia-
nych i szydełkowanych, z wyjątkiem:

Wytwarzanie z przędzy (1) (2)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209 i
ex 6211

Odzieży damskiej, dziewczęcej i nie-
mowlęcej oraz innych haftowanych
konfekcjonowanych dodatków odzieżo-
wych dla niemowląt

Wytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych,
których wartość nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu (2)

ex 6210 i ex 6216 Sprzętu ogniotrwałego z tkanin pokry-
tych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych,
których wartość nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu (2)

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
(2) Patrz: Uwagi wstępne 6.
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6213 i 6214 Chusteczek do nosa, szali, szalików
mantyli, welonów i podobnych artyku-
łów:

– Haftowanych Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej
przędzy (1) (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych,
których wartość nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu (2)

– Pozostałych Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej
przędzy (1) (2)

lub

Wykańczanie poprzez drukowanie połą-
czone przynajmniej z dwoma czynno-
ściami przygotowawczymi lub wykoń-
czeniowymi (takimi jak czyszczenie,
merceryzacja, stabilizacja termiczna,
drapanie, kalendrowanie, obróbka w
celu uzyskania niekurczliwości, utrwala-
nie, dekatyzowanie, impregnowanie,
reperowanie i robienie węzełków), pod
warunkiem że wartość użytych nieza-
drukowanych towarów objętych pozy-
cjami 6213 i 6214 nie przekracza
47,5 % ceny ex works produktu

6217 Pozostałych konfekcjonowanych dodat-
ków odzieżowych; części odzieży lub
dodatków odzieżowych, z wyłączeniem
objętych pozycją 6212:

– Haftowanych Wytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych,
których wartość nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu (2)

– Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokry-
tych folią z poliestru aluminiowanego

Wytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych,
których wartość nie przekracza 40 %
ceny ex works produktu (2)

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
(2) Patrz: Uwagi wstępne 6.
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– Wycięte wkładki do kołnierzy i man-
kietów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

– Pozostałe Wytwarzanie z przędzy (1)

ex Dział 63 Inne konfekcjonowane artykuły
włókiennicze; zestawy; odzież używana
i używane artykuły włókiennicze;
szmaty, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

6301 do 6304 Koców, pledów, bielizny pościelowej,
zasłon itd.; innych artykułów wyposaże-
nie wnętrz:

– Z filcu lub włókniny Wytwarzanie z (2):

– włókien naturalnych,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

– Pozostałych:

– – Haftowanych Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej
przędzy (1) (3)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych
(bez dzianych i szydełkowanych), któ-
rych wartość nie przekracza 40 % ceny
ex works produktu

– – Pozostałych Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej
przędzy (1) (3)

(1) Patrz: Uwagi wstępne 6.
(2) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
(3) W przypadku produktów dzianych i szydełkowanych, nieelastycznych ani niepodgumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów
dzianych lub szydełkowanych (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), patrz: Uwagi wstępne 6.
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6305 Worków i toreb stosowanych do pako-
wania towarów

Wytwarzanie z (1):

– włókien naturalnych,

– włókien odcinkowych chemicznych
niezgrzeblonych lub nieczesanych lub
w żaden inny sposób przygotowa-
nych do przędzenia,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

6306 Wyrobów z brezentu impregnowanego,
markiz i zasłon przeciwsłonecznych;
namiotów; żagli do łodzi, desek
windsurfingowych i pojazdów lądo-
wych; wyposażenia kempingowego:

– Z włóknin Wytwarzanie z (1) (2):

– włókien naturalnych,

lub

– materiałów chemicznych lub masy
włókienniczej

– Pozostałych Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej
przędzy (1) (2)

6307 Pozostałych artykułów konfekcjonowa-
nych, łącznie z wykrojami odzieży

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

6308 Zestawów tkanin i przędzy, z dodatkami
lub bez, do wykonywania kilimów, obić,
haftowanej bielizny stołowej i serwetek
lub podobnych artykułów włókienni-
czych, w opakowaniach, przeznaczo-
nych do sprzedaży detalicznej

Każda pozycja w zestawie musi odpo-
wiadać wymaganiom reguły, jaka doty-
czyłaby jej wtedy, gdyby nie była w
zestawie. Jednakże artykuły niepocho-
dzące mogą zostać włączone, pod
warunkiem że ich łączna wartość nie
przekracza 15 % ceny ex works zestawu

ex Dział 64 Obuwie, getry i podobne wyroby, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek
przymocowywanych do podeszw
wewnętrznych lub innych części składo-
wych podeszew objętych pozycją 6406

6406 Części obuwia (łącznie z cholewkami,
także przymocowanymi do podeszew
innych niż zewnętrzne); wyjmowanych
wkładek, podkładek pod pięty i tym pod-
obnych artykułów; getrów, sztylp i pod-
obnych artykułów oraz ich części

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.
(2) Patrz: Uwagi wstępne 6.
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ex Dział 65 Nakrycia głowy i ich części, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

6503 Kapeluszy i innych nakryć głowy z filcu,
wykonanych z korpusów, stożków lub
płatów do kapeluszy objętych pozycją
6501, także z podszyciem i przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien
przędnych (1)

6505 Kapeluszy i innych nakryć głowy, dzia-
nych lub szydełkowanych, lub wykona-
nych z koronki, filcu lub innych mate-
riałów włókienniczych, w kawałku (ale
nie z pasków), także z podszyciem i
przybraniem; siatek na włosy z jakiego-
kolwiek materiału, także z podszyciem i
przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien (1)

ex Dział 66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne,
laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty
i ich części, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

6601 Parasoli i parasoli przeciwsłonecznych
(włączając parasole laski, parasole ogro-
dowe i podobne)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

Dział 67 Preparowane pióra i puch oraz wyroby z
piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby
z włosów ludzkich

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 68 Wyroby z kamieni, gipsu, cementu,
azbestu, miki i podobnych materiałów, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 6803 Wyrobów z łupków i łupków scalonych Wytwarzanie z łupka poddanego
obróbce

ex 6812 Wyrobów z azbestu lub z mieszanin z
na bazie azbestu lub z mieszanin na
bazie azbestu i węglanu magnezu

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją

ex 6814 Wyrobów z miki; włącznie z miką sca-
loną lub regenerowaną na podłożu z
papieru, tektury lub innych materiałów

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie
z miką scaloną lub regenerowaną)

Dział 69 Produkty ceramiczne Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 70 Szkło i wyroby ze szkła, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 7003, ex 7004 i
ex 7005

Szkła z warstwą nieodblaskową Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7001

(1) Patrz: Uwagi wstępne 6.
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7006 Szkła z pozycji 7003, 7004 lub 7005,
giętego, o obrobionych krawędziach,
grawerowanego, wierconego, emaliowa-
nego lub inaczej obrobionego, ale nieob-
ramowanego lub nieoprawionego w
innych materiałach:

– Szyb pokrytych powłoką z metalu
dielektrycznego, półprzewodniko-
wego zgodnie z normami SEMII (1)

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowle-
kanego (substratów) objętych pozy-
cją 7006

– Pozostałych Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7001

7007 Szkła bezpiecznego, złożonego ze szkła
hartowanego (temperowanego) lub war-
stwowego

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7001

7008 Wielościennych elementów izolacyjnych
ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7001

7009 Luster, w ramach lub nie, łącznie z
lusterkami wstecznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7001

7010 Balonów, butli, butelek, słojów, dzba-
nów, fiolek, ampułek i innych pojemni-
ków ze szkła, w rodzaju używanych do
transportu lub pakowania towarów; sło-
jów szklanych na przetwory; korków,
przykrywek i innych zamknięć szkla-
nych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warun-
kiem że ich wartość nie przekracza 50 %
ceny ex works produktu

7013 Wyrobów ze szkła w rodzaju używa-
nych do celów stołowych, kuchennych,
toaletowych, biurowych, dekoracji
wnętrz lub podobnych celów (z wyjąt-
kiem pozycji 7010 lub 7018)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warun-
kiem że wartość niepociętego przed-
miotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny
ex works produktu

lub

Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem dru-
kowania sitodrukiem) przedmiotów
szklanych ustnie dmuchanych, pod
warunkiem że wartość dmuchanego ust-
nie przedmiotu ze szkła nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

(1) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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ex 7019 Wyrobów (innych niż przędza) z
włókien szklanych

Wytwarzanie z:

– niebarwionej taśmy, niedoprzędów,
przędzy lub nici szklanych ciętych,

lub

– waty szklanej

ex Dział 71 Perły naturalne lub hodowlane, kamie-
nie szlachetne lub półszlachetne, metale
szlachetne, metale platerowane metalem
szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna
biżuteria; monety, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 7101 Pereł naturalnych lub hodowlanych sor-
towanych i tymczasowo nawleczonych
dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex 7102, ex 7103 i
ex 7104

Obrobionych kamieni szlachetnych lub
półszlachetnych (naturalnych, synte-
tycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni
szlachetnych lub półszlachetnych

7106, 7108 i 7110 Metali szlachetnych:

– Nieobrobionych Wytwarzanie z materiałów nieobjętych
pozycjami 7106, 7108 lub 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne
lub chemiczne metali szlachetnych z
pozycji 7106, 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachet-
nych z pozycji 7106, 7108 lub 7110
między sobą lub z metalami nieszlachet-
nymi

– W stanie półproduktu lub proszku Wytwarzanie z nieobrobionych metali
szlachetnych

ex 7107, ex 7109 i
ex 7111

Metali platerowanych metalem szlachet-
nym, półwyrobów

Wytwarzanie z metali platerowanych
metalami szlachetnymi nieobrobionymi

7116 Wyrobów z pereł naturalnych lub
hodowlanych, kamieni szlachetnych lub
półszlachetnych (naturalnych, synte-
tycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu
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7117 Sztucznej biżuterii Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachet-
nych, nieplaterowanych, niepokrytych
metalami szlachetnymi, pod warunkiem
że wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

ex Dział 72 Żeliwo i stal, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

7207 Półwyrobów z żeliwa lub ze stali niesto-
powej

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub
7205

7208 do 7216 Wyrobów walcowanych płaskich, sztab
i prętów, kątowników, kształtowników i
profili ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci
wlewków lub innych form pierwotnych
z pozycji 7206

7217 Drutu z żeliwa lub ze stali niestopowej Wytwarzanie z półwyrobów z żelaza lub
stali niestopowej z pozycji 7207

ex 7218, 7219 do
7222

Półwyrobów, wyrobów walcowanych
płaskich, sztab i prętów, kątowników,
kształtowników i profili ze stali nie-
rdzewnej

Wytwarzanie ze stali nierdzewnej w
postaci wlewków lub innych form pier-
wotnych z pozycji 7218

7223 Drutu ze stali nierdzewnej Wytwarzanie z półwyrobów ze stali nie-
rdzewnej z pozycji 7218

ex 7224, 7225 do
7228

Półwyrobów, wyrobów walcowanych
płaskich, sztab i prętów, kątowników,
kształtowników i profili z pozostałych
stali stopowych, sztab i prętów drążo-
nych nadających się do celów wiertni-
czych

Wytwarzanie ze stali w postaci wlew-
ków lub innych form pierwotnych z
pozycji 7206, 7218 lub 7224

7229 Drutu z pozostałej stali stopowej Wytwarzanie z półwyrobów objętych
pozycją 7224

ex Dział 73 Wyroby z żeliwa i stali, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 7301 Ścianek szczelnych Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7206

7302 Kolejowego lub tramwajowego toro-
wego materiału konstrukcyjnego ze sta-
li: szyn, szyn ochronnych i szyn zęba-
tych, iglic zwrotnicowych, skrzyżowań,
cięgien sztywnych zwrotnic i innych ele-
mentów skrzyżowań, podkładów kole-
jowych, nakładek stykowych, siodełek
szynowych, klinów siodełkowych, pod-
kładek pod szyny, uchwytów szyno-
wych, płyt podkładowych, wiązadeł i
innych materiałów przeznaczonych do
łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycją 7206
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7304, 7305 i 7306 Rur, przewodów rurowych i profili drą-
żonych z żelaza (innego niż żeliwo) lub
ze stali

Wytwarzanie z materiałów objętych
pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

ex 7307 Rur i łączników rur ze stali nierdzewnej
(ISO nr X5CrNiMo 1712) składających
się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwin-
towanie, usuwanie krawędzi i piaskowa-
nie przedkuwek, których wartość nie
przekracza 35 % ceny ex works produktu

7308 Konstrukcji (z wyłączeniem budynków
prefabrykowanych z pozycji 9406) i czę-
ści konstrukcji (np. mostów i części
mostów, wrót śluz, wieży, maszt krato-
wych, dachów, szkieletów konstrukcji
dachów, drzwi i okien oraz ram do nich,
progów drzwiowych, okiennic, balu-
strad, filarów i kolumn ze stali; płyt, prę-
tów, kątowników, kształtowników, pro-
fili rur i tym podobnych,
przygotowanych do użycia w konstruk-
cjach, z żeliwa lub ze stali

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże spawane kątowniki,
kształtowniki i profile z pozycji 7301
nie mogą zostać użyte

ex 7315 Łańcuchów przeciwpoślizgowych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów z pozycji 7315
nie przekracza 50 % ceny ex works pro-
duktu

ex Dział 74 Miedź i wyroby z miedzi, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

7401 Kamieni miedziowych; miedzi cementa-
cyjnej (miedzi wytrąconej)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

7402 Miedzi nierafinowanej; anod miedzia-
nych do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

7403 Miedzi rafinowanej i stopów miedzi, nie-
obrobionych:

– Miedzi rafinowanej Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

– Stopów miedzi i miedzi rafinowanej
zawierającej inne elementy

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie-
obrobionej lub z odpadów i złomu mie-
dzi

7404 Odpadów miedzi i złomu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt
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7405 Stopów przejściowych miedzi Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 75 Nikiel i wyroby z niklu, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

7501 do 7503 Kamieni niklowych, spieków tlenku
niklu oraz innych produktów pośred-
nich hutnictwa niklu; niklu nieobrobio-
nego; odpadów i złomu niklu

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 76 Aluminium i wyroby z aluminium, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

7601 Aluminium nieobrobionego Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

lub

Wytwarzanie poprzez obróbkę ter-
miczną lub elektrolityczną z aluminium
niestopowego lub odpadów i złomu alu-
minium

7602 Odpadów i złomu aluminium Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt
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ex 7616 Wyrobów z aluminium innych niż
siatka, tkaniny, ruszty, tkaniny sieciowe,
ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i
podobne materiały (w tym taśmy
zamknięte) z drutu aluminiowego, i
siatka metalowa rozciągana z alumi-
nium

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt. Jednakże
mogą zostać użyte siatka, tkaniny,
ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia,
tkaniny wzmacniające i podobne
materiały (w tym taśmy zamknięte) z
drutu aluminiowego, i siatka meta-
lowa rozciągana z aluminium,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

Dział 77 Przewidziane do ewentualnego przy-
szłego wykorzystania w Systemie
Zharmonizowanym

ex Dział 78 Ołów i wyroby z ołowiu, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

7801 Ołowiu nieobrobionego:

– Ołowiu rafinowanego Wytwarzanie ze stopu ołowiu typu
„bulion” lub ołowiu surowego

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże odpady i złom objęte
pozycją 7802 nie mogą zostać użyte

7802 Złom i odpady ołowiu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 79 Cynk i wyroby z cynku, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu
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7901 Cynku nieobrobionego Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże\ odpady i złom z pozycji
7902 nie mogą zostać użyte

7902 Odpadów cynku i złomu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 80 Cyna i wyroby z cyny, z wyjątkiem: Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex works
produktu

8001 Cyny nieobrobionej Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże odpady i złom z pozycji
8002 nie mogą zostać użyte

8002 i 8007 Odpadów cyny i złomu; pozostałych
artykułów z cyny

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

Dział 81 Inne metale nieszlachetne; cermetale;
wyroby z tych materiałów:

– Inne metale nieszlachetne, obrobione,
wyroby z nich

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów z tej samej
pozycji nie przekracza 50 % ceny ex
works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex Dział 82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki,
widelce i inne sztućce z metali nieszla-
chetnych; ich części z metali nieszlachet-
nych, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

8206 Narzędzi złożonych z dwóch lub więcej
wyrobów wyszczególnionych w pozy-
cjach 8202–8205, tworzących zestawy
do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycje 8202–8205. Jednakże narzędzia
objęte pozycjami 8202–8205 mogą
zostać włączone do kompletu, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 15 % ceny ex works zestawu
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8207 Narzędzi wymiennych do narzędzi ręcz-
nych, także napędzanych mechanicznie,
lub do obrabiarek (np. do prasowania,
tłoczenia, kucia na prasach, przebijania,
wykrawania, gwintowania otworów i
wałków, wiercenia, wytaczania, przecią-
gania, frezowania, toczenia lub wkręca-
nia wkrętów), także ciągadeł, ciągowni-
ków bądź matryc do wyciskania metalu
oraz narzędzi do wiercenia w kamieniu
lub do wierceń ziemnych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

8208 Noży i ostrzy tnących, do maszyn lub do
urządzeń mechanicznych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

ex 8211 Noży z ostrzami tnącymi, także ząbko-
wanymi (włączając noże ogrodnicze)
innych niż noże objęte pozycją 8208

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże ostrza i rękojeści noży z
metali nieszlachetnych mogą zostać
użyte

8214 Pozostałych artykułów nożowniczych
(np. maszynek do strzyżenia włosów,
toporów rzeźniczych lub kuchennych,
tasaków, noży do maszynek do mięsa,
noży do papieru); zestawów i akceso-
riów do manicure lub pedicure (także
pilników do paznokci)

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże rękojeści z metali nieszla-
chetnych mogą zostać użyte

8215 Łyżek, widelców, chochli, cedzideł, łopa-
tek do podawania tortów, noży do ryb,
noży do masła, szczypcy do cukru i pod-
obnych artykułów kuchennych lub sto-
łowych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże rękojeści z metali nieszla-
chetnych mogą zostać użyte

ex Dział 83 Wyroby różne z metali nieszlachetnych,
z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

ex 8302 Pozostałych opraw, okuć i podobnych
wyrobów nadających się do budynków i
automatycznych urządzeń do zamyka-
nia drzwi

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże inne materiały objęte
pozycją 8302 mogą zostać użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 20 % ceny ex works produktu
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ex 8306 Statuetek i innych ozdób z metali nie-
szlachetnych

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże inne materiały objęte
pozycją 8306 mogą zostać użyte, pod
warunkiem że ich wartość nie przekra-
cza 30 % ceny ex works produktu

ex Dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urzą-
dzenia mechaniczne oraz ich części, z
wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works produktu

ex 8401 Sekcji paliwowych Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt (1)

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works produktu

8402 Kotłów wytwarzających parę wodną lub
inne pary (z wyjątkiem kotłów central-
nego ogrzewania do gorącej wody,
mogących również wytwarzać parę o
niskim ciśnieniu); »kotłów wodnych
wysokotemperaturowych«

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

8403 i ex 8404 Kotłów centralnego ogrzewania, nieob-
jętych pozycją 8402 i instalacji pomoc-
niczych przeznaczonych do współpracy
z kotłami centralnego ogrzewania

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż
pozycje 8403 lub 8404

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works produktu

8406 Turbin na parę wodną i turbin na inne
rodzaje pary

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8407 Silników spalinowych z zapłonem iskro-
wym z tłokami wykonującymi ruch
posuwisto-zwrotny lub obrotowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8408 Silników spalinowych tłokowych z
zapłonem samoczynnym (wysokopręż-
nych i średnioprężnych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8409 Części nadających się do stosowania
wyłącznie lub głównie do silników z
pozycji 8407 lub 8408

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

(1) Niniejsza zasada obowiązuje do 31 grudnia 2005 r.
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8411 Silników turboodrzutowych, turbośmi-
głowych oraz innych turbin gazowych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

8412 Pozostałych silników i siłowników Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex 8413 Obrotowych pomp wyporowych Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

ex 8414 Przemysłowych wentylatorów dmu-
chaw i podobnych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

8415 Klimatyzatorów, zawierających wentyla-
tor napędzany silnikiem oraz elementy
służące do zmiany temperatury i wilgot-
ności, także klimatyzatorów nieposiada-
jących możliwości oddzielnej regulacji
wilgotności

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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8418 Chłodziarek, zamrażarek i innych urzą-
dzeń chłodzących lub zamrażających,
elektrycznych lub innych; pomp ciepl-
nych innych niż klimatyzatory objęte
pozycją 8415

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works produktu

ex 8419 Maszyn dla przemysłu drzewnego,
papierniczego i wytwarzającego tekturę

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte tą samą pozycją co pro-
dukt mogą zostać użyte tylko do
wysokości 25 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works produktu

8420 Kalandrów lub innych maszyn do wal-
cowania, nieprzeznaczonych do obróbki
metali lub szkła, oraz walców do tych
urządzeń

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex works
produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte tą samą pozycją co pro-
dukt mogą zostać użyte tylko do
wysokości 25 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8423 Urządzeń do ważenia (z wyjątkiem wag
o czułości 5 cg lub czulszych), także
maszyn do liczenia lub kontroli przez
ważenie; wszelkiego rodzaju odważni-
ków do wag

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu
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8425 do 8428 Maszyn do podnoszenia, przenoszenia,
załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte pozycją 8431 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8429 Spycharek czołowych, spycharek skoś-
nych, równiarek, zgarniarek niwelują-
cych, zgarniarek, koparek, czerparek,
ładowarek, podbijarek i walców drogo-
wych, samobieżnych:

– Walców drogowych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte pozycją 8431 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8430 Pozostałych maszyn do przemieszcza-
nia, równania, niwelowania, zgarniania,
kopania, ubijania, zagęszczania, wybie-
rania lub wiercenia ziemi, minerałów lub
rud; urządzeń do wbijania lub wyciąga-
nia pali; pługów odśnieżających lemie-
szowych lub wirnikowych

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte pozycją 8431 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu
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ex 8431 Części nadających się do stosowania
wyłącznie lub głównie do walców dro-
gowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8439 Urządzeń do wytwarzania masy włókni-
stego materiału celulozowego lub do
wytwarzania bądź obróbki wykańczają-
cej papieru lub tektury

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte tą samą pozycją co pro-
dukt mogą zostać użyte tylko do
wysokości 25 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8441 Pozostałych urządzeń do wytwarzania
masy papierniczej, papieru lub tektury,
także krajarek i krajalnic wszelkich
typów

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte tą samą pozycją co pro-
dukt mogą zostać użyte tylko do
wysokości 25 % ceny ex works pro-
duktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8444 do 8447 Maszyn wymienionych w tych pozy-
cjach przeznaczonych do wykorzysty-
wania w przemyśle włókienniczym8444
à 8447

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex 8448 Urządzeń pomocniczych do maszyn
wyszczególnionych w pozycjach 8444 i
8445

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8452 Maszyn do szycia, z wyłączeniem
maszyn do zszywania książek ujętych w
pozycji 8440; mebli, podstaw i obudów
specjalnie zaprojektowanych do maszyn
do szycia; igieł do maszyn do szycia:
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– Maszyn do szycia (tylko stebnówki) z
głowicami o masie nieprzekraczającej
16 kg bez silnika lub 17 kg z silni-
kiem

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

– wartość wszystkich niepochodzących
materiałów użytych w czasie monto-
wania głowicy (bez silnika) nie prze-
kracza wartości użytych materiałów
pochodzących,

i

– stosowane mechanizmy naciągu nitki,
obrębiania i zygzakowania są pocho-
dzące

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8456 do 8466 Obrabiarek i maszyn oraz części i akce-
soriów do nich objętych pozycjami
8456–8466

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8469 do 8472 Maszyn biurowych (na przykład maszyn
do pisania, maszyn liczących, maszyn
do automatycznego przetwarzania
danych, powielaczy, zszywaczy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8480 Skrzynek formierskich dla odlewni
metali; płyt podmodelowych; modeli
odlewniczych; form do metali (innych
niż wlewnice), węglików metali, szkła,
materiałów mineralnych, gumy lub two-
rzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

8482 Łożysk tocznych Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu
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8484 Uszczelek i podobnych przekładek z
cienkiej blachy łączonej z innym mate-
riałem lub utworzonych z dwóch lub
więcej warstw metalu; zestawów lub
kompletów uszczelek i podobnych prze-
kładek, różniących się między sobą,
umieszczonych w torebkach, kopertach
lub podobnych opakowaniach; uszczel-
nień mechanicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8485 Części maszyn i urządzeń nie zawierają-
cych złączy elektrycznych, izolatorów
uzwojeń, styków lub innych części elek-
trycznych, niewymienionych ani nieuję-
tych gdzie indziej w niniejszym dziale

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex Dział 85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz
ich części; rejestratory i odtwarzacze
dźwięku, rejestratory i odtwarzacze tele-
wizyjnego obrazu i dźwięku oraz części
i akcesoria do tych wyrobów, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8501 Silników elektrycznych i prądnic (z
wyłączeniem zespołów prądotwór-
czych)

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte pozycją 8503 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8502 Zespołów prądotwórczych oraz prze-
twornic jednotwornikowych

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte pozycjami 8501 lub 8503
mogą zostać użyte tylko do wyso-
kości 10 % ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex 8504 Urządzeń zasilających w energię elek-
tryczną maszyny do automatycznego
przetwarzania danych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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ex 8518 Mikrofonów i stojaków do nich, głośni-
ków w obudowach lub bez, elektrycz-
nych wzmacniaczy częstotliwości aku-
stycznych; elektrycznej aparatury
wzmacniającej sygnały dźwiękowe

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8519 Gramofonów bez wzmacniacza, gramo-
fonów ze wzmacniaczem, odtwarzaczy
kasetowych oraz innego sprzętu do
odtwarzania dźwięku niezawierającego
urządzenia do rejestracji dźwięku

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8520 Magnetofonów i innych urządzeń do
zapisu dźwięku, wyposażonych lub nie,
w urządzenia do odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8521 Urządzeń wideo do zapisu i odtwarzania
obrazu i dźwięku, także wyposażone w
urządzenie do odbioru sygnałów wizyj-
nych i dźwiękowych (tunery wideo)

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu
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8522 Części i akcesoriów odpowiednich do
stosowania wyłącznie lub głównie w
urządzeniach objętych pozycjami
8519–8521

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8523 Niezapisanych nośników do zapisu
dźwięku lub innych sygnałów, innych
niż wyszczególnione w dziale 37

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8524 Płyt gramofonowych, taśm i innych
zapisanych nośników do rejestracji
dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z
matrycami i negatywami płyt gramofo-
nowych stosowanych w fonografii, jed-
nakże z wyłączeniem wyrobów z działu
37:

– Matryc i negatywów do płyt gramofo-
nowych stosowanych w fonografii

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte pozycją 8523 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8525 Urządzeń nadawczych dla radiotelefonii,
radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji,
zawierających lub nie aparaturę odbior-
czą lub zapisującą bądź odtwarzającą
dźwięk; kamer telewizyjnych; kamer
wideo ze stop klatką i innych rejestrują-
cych kamer wideo; kamer cyfrowych

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu
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8526 Urządzeń radarowych, radionawigacyj-
nych oraz zdalnego sterowania drogą
radiową

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8527 Urządzeń odbiorczych dla radiotelefonii,
radiotelegrafii lub radiofonii, posiadają-
cych lub nie, w tej samej obudowie, apa-
raturę do zapisu lub odtwarzania
dźwięku, lub posiadających zegar

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8528 Urządzeń odbiorczych dla telewizji,
również zawierających odbiorniki
radiowe lub aparaturę do zapisu lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu; moni-
torów i projektorów wideo

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8529 Części nadających się wyłącznie lub
głównie do aparatury z pozycji
8525–8528:

– Nadających się do użycia wyłącznie
lub głównie do aparatury magnetowi-
dowej do zapisu lub odtwarzania

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8535 i 8536 Urządzeń elektrycznych do przełączania
i zabezpieczania obwodów elektrycz-
nych lub służących do wykonywania
połączeń elektrycznych w obwodach
elektrycznych lub do tych obwodów

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte pozycją 8538 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8537 Tablic, paneli, konsoli, pulpitów, szaf i
innych układów wspornikowych, wypo-
sażonych co najmniej w dwa urządzenia
objęte pozycjami 8535 lub 8536, słu-
żące do elektrycznego sterowania lub
rozdziału energii elektrycznej, łącznie z
układami zawierającymi przyrządy lub
aparaturę wymienione w dziale 90, oraz
aparatury sterowanej numerycznie, innej
aparatury połączeniowej objętej pozycją
8517

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte pozycją 8538 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex 8541 Diod, tranzystorów i innych podobnych
urządzeń półprzewodnikowych, z
wyjątkiem płytek materiału
półprzewodnikowego jeszcze niepocię-
tych na „chipy”

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu
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8542 Elektronicznych układów scalonych i
mikromodułów:

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach mate-
riały objęte pozycjami 8541 lub 8542
mogą zostać użyte tylko jeżeli ich zsu-
mowana wartość nie przekracza 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

8544 Izolowanych (także emaliowanych lub
anodyzowanych) drutów, kabli (także
kabli koncentrycznych) oraz innych izo-
lowanych przewodów elektrycznych, z
łączówkami lub bez; przewodów z
włókien optycznych, złożonych z indy-
widualnie osłoniętych włókien, także
połączonych z przewodnikami prądu
elektrycznego lub wyposażonych w
złączki

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8545 Elektrod węglowych, szczotek węglo-
wych, węgla do lamp, węgla do baterii,
oraz innych wyrobów z grafitu lub
innego rodzaju węgla, z metalem lub
bez, do zastosowań elektrotechnicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8546 Izolatorów elektrycznych z dowolnego
materiału

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8547 Elementów izolacyjnych dla maszyn,
urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego,
wykonanych całkowicie z materiału izo-
lacyjnego lub zawierających jedynie
proste części metalowe (np. gniazda z
gwintem wewnętrznym) wprowadzone
podczas formowania wyłącznie dla
celów montażowych, a różniące się od
izolatorów z pozycji 8546; rurek kablo-
wych oraz osprzętu do rurkowania, z
metali nieszlachetnych pokrytych mate-
riałem izolacyjnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8548 Odpadów i braków ogniw galwanicz-
nych, baterii galwanicznych i akumula-
torów elektrycznych; zużytych ogniw i
baterii galwanicznych oraz akumulato-
rów elektrycznych; elektrycznych części
maszyn i urządzeń, niewymienionych
lub wyszczególnionych w innych pozy-
cjach niniejszego działu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex Dział 86 Lokomotywy pojazdów szynowych,
tabor szynowy i jego części; osprzęt i
elementy torów kolejowych i tramwajo-
wych wraz z ich częściami; komunika-
cyjne urządzenia sygnalizacyjne wszel-
kich typów – mechaniczne (także
elektromechaniczne), z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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8608 Osprzętu torów kolejowych i tramwajo-
wych; mechanicznych (oraz elektrome-
chanicznych) urządzeń sygnalizacyj-
nych, bezpieczeństwa i sterowania
ruchem szynowym, drogowym, na
wodach śródlądowych, miejscach posto-
jowych, w portach lub na lotniskach; ich
części

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex Dział 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i
akcesoria, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

8709 Pojazdów mechanicznych z własnym
napędem dla transportu wewnątrzzakła-
dowego, niewyposażonych w urządze-
nia podnośnikowe, przeznaczonych do
użytku w zakładach produkcyjnych,
magazynach, portach i lotniskach do
przewozu towarów na niewielkie odle-
głości; ciągników przeznaczonych do
użytku na peronach kolejowych; części
do powyższych pojazdów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8710 Czołgów oraz innych opancerzonych
samobieżnych pojazdów bojowych z
uzbrojeniem lub bez oraz części do tych
pojazdów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8711 Motocykli (także motorowerów) oraz
rowerów wyposażonych w pomocnicze
silniki, z wózkiem bocznym lub bez;
wózków bocznych:

– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego
spalania o pojemności skokowej:
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– – Nieprzekraczającej 50 cm3 Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 20 % ceny ex works pro-
duktu

– – Przekraczającej 50 cm3 Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex 8712 Rowerów bez łożysk kulkowych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, z wyjątkiem materia-
łów z pozycji 8714

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

8715 Wózków dziecięcych i ich części Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu
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8716 Przyczep i naczep; innych pojazdów bez
napędu mechanicznego; ich części

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex Dział 88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich
części, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu

ex 8804 Spadochronów wirnikowych Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, łącznie z wszystkimi
materiałami z pozycji 8804

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu

8805 Maszyn i urządzeń startowych dla stat-
ków powietrznych; maszyn i urządzeń
umożliwiających lądowanie na lotni-
skowcu oraz podobnych maszyn i urzą-
dzeń; naziemnych szkoleniowych symu-
latorów lotu (trenażerów); części do
powyższych maszyn i urządzeń

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

Dział 89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże kadłuby z pozycji 8906
nie mogą zostać użyte

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu

ex Dział 90 Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne,
fotograficzne, kinematograficzne,
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne,
medyczne i chirurgiczne; ich części i
akcesoria, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9001 Włókien optycznych oraz wiązek
włókien optycznych; kabli światłowodo-
wych innych niż z pozycji 8544; arku-
szy i płyt substancji polaryzujących;
soczewek (w tym także soczewek kon-
taktowych), pryzmatów, zwierciadeł i
innych elementów optycznych z dowol-
nych materiałów, nieoprawionych,
innych niż tego rodzaju elementy ze
szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9002 Soczewek, pryzmatów, zwierciadeł i
innych elementów z dowolnego mate-
riału, oprawionych, stanowiących część
lub wyposażenie przyrządów lub apara-
tury, ale inne od elementów tego rodzaju
ze szkła nieobrobionego optycznie

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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9004 Okularów, gogli itp., okularów korekcyj-
nych, ochronnych lub do innych celów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex 9005 Lornetek, lunet, innych teleskopów
optycznych i ich stojaków i mocowań, z
wyjątkiem teleskopów refrakcyjnych i
ich stojaków i mocowań

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex 9006 Aparatów fotograficznych (oprócz fil-
mowych); lamp błyskowych (fleszy) oraz
żarówek błyskowych, oprócz lamp bły-
skowych wyładowczych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9007 Kamer i projektorów filmowych, zawie-
rających urządzenia do zapisu i odtwa-
rzania dźwięku lub bez takich urządzeń

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu
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9011 Mikroskopów optycznych, w tym także
mikroskopów przeznaczonych do
mikrofotografii, mikrokinematografii
lub mikroprojekcji

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

ex 9014 Pozostałych przyrządów i pomocy
nawigacyjnych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9015 Przyrządów i aparatów geodezyjnych,
topograficznych, mierniczych, niwela-
cyjnych, fotogrametrycznych, hydrogra-
ficznych, oceanograficznych, hydrolo-
gicznych, meteorologicznych,
geofizycznych, z wyłączeniem kompa-
sów i busoli; dalmierzy

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9016 Wag o czułości 5 cg lub lepszej, rów-
nież z odważnikami

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9017 Przyrządów kreślarskich lub obliczenio-
wych (np. urządzeń kreślących, panto-
grafów, kątomierzy, zestawów kreślar-
skich, suwaków logarytmicznych, tarcz
rachunkowych); ręcznych przyrządów
do pomiaru długości (np. prętów i taśm
mierniczych, mikrometrów, suwaków)
niewymienionych ani nieuwzględnio-
nych w innych miejscach niniejszego
działu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9018 Narzędzi i przyrządów lekarskich, chi-
rurgicznych, stomatologicznych lub
weterynaryjnych, w tym także aparatów
scyntygraficznych i innych elektrome-
dycznych oraz przyrządów do badania
wzroku:

– Foteli dentystycznych wyposażonych
w sprzęt stomatologiczny lub w splu-
waczki dentystyczne

Wytwarzanie z materiałów objętych
dowolną pozycją, włącznie z innymi
materiałami z pozycji 9018

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu
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– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

9019 Sprzętu do mechanoterapii; aparatów do
masażu; aparatury do testów psycho-
technicznych; aparatury i sprzętu do
ozonoterapii, tlenoterapii, aerozolotera-
pii, aparatów do sztucznego oddychania
i innych respiratorów leczniczych

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

9020 Pozostałych respiratorów oraz masek
gazowych, z wyjątkiem masek ochron-
nych, bez części mechanicznych lub
wymiennych filtrów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 25 % ceny ex works pro-
duktu

9024 Maszyn i aparatów do przeprowadzania
badań twardości, wytrzymałości, ściśli-
wości, elastyczności i tym podobnych
mechanicznych własności materiałów
(np. metali, drewna, materiałów
włókienniczych, papieru lub tworzyw
sztucznych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9025 Hydrometrów oraz podobnych przyrzą-
dów pływających; termometrów, piro-
metrów, barometrów, higrometrów,
psychometrów, zapisujących lub nie,
oraz dowolnych kombinacji tych przy-
rządów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9026 Przyrządów i aparatów do pomiaru lub
kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia
lub innych parametrów cieczy lub
gazów (np. przepływomierzy, pozio-
mowskazów, manometrów, ciśnienio-
mierzy, liczników energii cieplnej) z
wyjątkiem aparatów i przyrządów obję-
tych pozycjami 9014, 9015, 9028 lub
9032

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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9027 Przyrządów lub aparatów do analizy
fizycznej lub chemicznej (np. polaryme-
trów, refraktometrów, spektrometrów,
aparatury do analizy gazu lub dymu);
przyrządów lub aparatów do pomiaru
lub kontroli lepkości, porowatości,
rozszerzalności, napięcia powierzchnio-
wego itp.; przyrządów i aparatów do
mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła
lub dźwięku, łącznie ze światłomie-
rzami; mikrotomów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9028 Liczników ilości i zużycia gazu, cieczy
lub energii elektrycznej, włącznie z licz-
nikami wzorcowymi do nich:

– Części i akcesoriów Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9029 Obrotomierzy, liczników produkcji, tak-
sometrów, drogomierzy (liczników kilo-
metrów), krokomierzy itp.; szybkościo-
mierzy i tachometrów, nieobjętych
pozycją 9014 lub 9015; stroboskopów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9030 Oscyloskopów, analizatorów widma
oraz innych przyrządów i aparatów do
pomiaru lub kontroli wielkości elek-
trycznych; z wyjątkiem aparatury
pomiarowej z pozycji 9028; przyrzą-
dów i aparatów do pomiaru lub wykry-
wania promieniowania alfa, beta,
gamma lub rentgena, promieni kosmicz-
nych lub innych promieni jonizujących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9031 Przyrządów, aparatów i urządzeń
kontrolno-pomiarowych, niewyszcze-
gólnionych i nieuwzględnionych w
innych miejscach niniejszego działu;
projektorów profilowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9032 Przyrządów i aparatury do automatycz-
nej regulacji i kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu
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9033 Części i akcesoriów (niewymienionych
ani nieuwzględnionych w innych miej-
scach niniejszego działu) do maszyn,
urządzeń, przyrządów lub aparatów z
działu 90

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

ex Dział 91 Zegary i zegarki oraz ich części, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

9105 Pozostałe zegary Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9109 Mechanizmów zegarowych, komplet-
nych i zmontowanych

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów niepochodzących nie przekracza
wartości użytych materiałów pocho-
dzących

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9110 Kompletnych mechanizmów zegarko-
wych lub zegarowych, niezmontowa-
nych lub częściowo zmontowanych
(zestawów); niekompletnych mechani-
zmów zegarkowych lub zegarowych,
zmontowanych; wstępnie zmontowa-
nych mechanizmów zegarowych lub
zegarkowych

Wytwarzanie, w którym:

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu,

i

– w wyżej podanych granicach, mate-
riały objęte pozycją 9114 mogą
zostać użyte tylko do wysokości 10 %
ceny ex works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu
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9111 Kopert zegarków i ich części Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works pro-
duktu

9112 Obudów zegarów oraz obudów podob-
nego typu dla innych wyrobów objętych
niniejszym działem, oraz ich części

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 30 % ceny ex works produkt

9113 Pasków i bransoletek do zegarków oraz
ich części:

– Z metali nieszlachetnych, również
złoconych lub posrebrzanych lub
platerowanych metalem szlachetnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

– Pozostałych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

Dział 92 Instrumenty muzyczne; części i akceso-
ria do takich wyrobów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
40 % ceny ex works produktu

Dział 93 Broń i amunicja, ich części i akcesoria Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex Dział 94 Meble; pościel, materace, stelaże pod
materace, poduszki i temu podobne
wyroby wypychane; lampy i oprawy
oświetleniowe, niewymienione ani nie-
włączone gdzie indziej; reklamy
świetlne, podświetlane tablice i znaki
informacyjne itp.; budynki prefabryko-
wane, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu
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ex 9401 i ex 9403 Mebli z metali nieszlachetnych, zawiera-
jących niewypychane tkaniny baweł-
niane o maksymalnej masie 300 g/m2

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

lub

Wytwarzanie z tkanin bawełnianych w
postaci już gotowej do użycia z pozycji
9401 lub 9403, pod warunkiem że:

– wartość tkaniny nie przekracza 25 %
ceny ex works produktu,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 40 % ceny ex
works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość
wszystkich użytych materiałów nie
przekracza 40 % ceny ex works pro-
duktu

9405 Lamp i opraw oświetleniowych, w tym
także reflektorów poszukiwawczych i
punktowych, oraz ich części, gdzie
indziej niewymienionych ani niewłączo-
nych; reklam świetlnych, podświetla-
nych tablic i znaków informacyjnych
itp., ze źródłem światła zamontowanym
na stałe, oraz ich części gdzie indziej
niewymienionych ani niewłączonych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

9406 Budynków prefabrykowanych Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

ex Dział 95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich
części i akcesoria, z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt

9503 Pozostałych zabawek; modeli redukcyj-
nych (zmniejszonych w skali) i innych
podobnych modeli służących do zaba-
wy, także z napędem; łamigłówek wszel-
kich typów

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex
works produktu

ex 9506 Kijów golfowych i ich części Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże wstępnie ukształtowane
klocki do wyrobu główek kijów golfo-
wych mogą zostać użyte.

ex Dział 96 Różne wyroby przemysłowe, z wyjąt-
kiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt
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(1) (2) (3) lub (4)

ex 9601 i ex 9602 Wyrobów ze zwierzęcych, roślinnych
lub mineralnych materiałów rzeźbiar-
skich

Wytwarzanie z „obrobionych” materia-
łów rzeźbiarskich objętych tą samą
pozycją

ex 9603 Mioteł i szczotek (z wyjątkiem mioteł i
podobnych wyrobów i szczotek wyko-
nanych z włosia kuny leśnej lub wie-
wiórki), ręcznie sterowanych mecha-
nicznych zamiatarek do podłóg,
bezsilnikowych poduszek i wałków do
malowania, ściągaczek i zbieraczek do
wody

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów nie przekracza
50 % ceny ex works produktu

9605 Zestawów podróżnych do higieny oso-
bistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i
obuwia

Każda pozycja w zestawie musi odpo-
wiadać wymogom reguły, jaka dotyczy-
łaby jej wtedy, gdyby nie była w zesta-
wie. Jednakże artykuły niepochodzące
mogą zostać włączone, pod warunkiem
że ich łączna wartość nie przekracza
15 % ceny ex works zestawu

9606 Guzików, zatrzasków, zatrzasków guzi-
kowych, form do guzików i innych czę-
ści tych artykułów; półproduktów guzi-
ków

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex
works produktu

9608 Piór kulkowych i długopisów; pisaków i
piór z końcówkami filcowymi lub z two-
rzyw porowatych; piór wiecznych, sty-
lografów oraz innych piór; rapidografy;
ołówków automatycznych; obsadek do
piór, obsadek do ołówków itp.; części
(włącznie ze skuwkami i klipsami)
powyższych wyrobów, nieobjętych
pozycją 9609

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt. Jednakże mogą zostać użyte objęte
tą samą pozycją stalówki lub końcówki
piór

9612 Taśm do maszyn do pisania i innych
podobnych, nasyconych tuszem lub
sporządzonych w inny sposób celem
pozostawiania odbić, również na szpul-
kach lub w kasetach; poduszek do tuszu,
także nasyconych tuszem, również w
pudełkach

Wytwarzanie, w którym:

– wszystkie użyte materiały objęte są
inną pozycją niż produkt,

i

– wartość wszystkich użytych materia-
łów nie przekracza 50 % ceny ex
works produktu

ex 9613 Zapalniczek z zapalnikiem piezoelek-
trycznym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst-
kich użytych materiałów objętych pozy-
cją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex
works produktu
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(1) (2) (3) lub (4)

ex 9614 Fajek i cybuchów Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowa-
nych klocków

Dział 97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjoner-
skie i antyki

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte
materiały objęte są inną pozycją niż pro-
dukt”
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ZAŁĄCZNIK XIII

„ZAŁĄCZNIK IV

Deklaracja na fakturze

Deklaracja na fakturze, której tekst podany jest poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest jednak
konieczne powtarzanie tych przypisów.

Wersja hiszpańska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (i)) declara que, salvo indi-
cación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (ii).

Wersja czeska

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (i)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto
výrobky preferenční původ v … (ii).

Wersja duńska

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (i)), erklærer, at varer-
ne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (ii).

Wersja niemiecka

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (i)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (ii) Ursprungswaren sind.

Wersja estońska

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (i)) deklareerib, et need tooted on … (ii) soo-
duspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja grecka

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (i)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (ii).

Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (i)) declares that, except where other-
wise clearly indicated, these products are of … (ii) preferential origin.

Wersja francuska

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (i)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… (ii)).

Wersja włoska

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (i)) dichiara che, salvo indi-
cazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (ii).
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Wersja łotewska

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (i)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri
noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (ii).

Wersja litewska

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (i)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai
yra … (ii) preferencinès kilmés prekés.

Wersja węgierska

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… (i)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk
kedvezményes … (ii) származásúak.

Wersja maltańska

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (i)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat
b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (ii).

Wersja holenderska

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (i)), verklaart dat, behou-
dens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn (ii).

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (i)) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (ii) preferencyjne pochodzenie.

Wersja portugalska

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no … (i)), declara
que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (ii).

Wersja słoweńska

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (i)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno … (ii) poreklo.

Wersja słowacka

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (i)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú
tieto výrobky preferenčný pôvod v … (ii).

Wersja fńska

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (i)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi
merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita (ii).

Wersja szwedzka

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (i)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung (ii).
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Wersja chorwacka

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br…. (i)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito
navedeno, ovi proizvodi … (ii) preferencijalnoga podrijetla.

………………………………………………………………………………………………………………………………… (iii)

(Miejscowość i data)

………………………………………………………………………………………………………………………………… (iv)

(Podpis eksportera; dodatkowo czytelne nazwisko osoby podpisującej deklarację)”

(i) Jeśli deklaracja na fakturze jest składana przez upoważnionego eksportera, w tym miejscu należy wpisać numer auto-
ryzacji upoważnionego eksportera. Jeśli deklaracja nie jest składana przez upoważnionego eksportera, słowa w nawia-
sach należy wykreślić lub pozostawić to miejsce puste.

(ii) Należy wskazać pochodzenie produktu. Jeśli deklaracja na fakturze odnosi się, częściowo lub w całości, do towarów
pochodzących z Ceuty i Melilli, eksporter musi jednoznacznie wskazać to na dokumencie, na którym składana jest dekla-
racja, podającym symbol »CM«.

(iii) Zaznaczenie to może zostać pominięte, jeśli informacje te zawarto w samym dokumencie.
(iv) W przypadkach, w których nie wymaga się podpisu od eksportera, zwolnienie z podpisu obejmuje także zwolnienie z
podania nazwiska sygnatariusza.”
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