
ZAŁĄCZNIK F

Nomenklatura towarów

NST-2000

NST-
2000
grupy

Opis towarów
Ze względu na produkty w
podziale CPA (Klasyfikacja

Towarów według Działalności)

01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty
rybactwa

01, 02, 05

02 Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i
tor

10, 11, 12

03 Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa 13, 14

04 Produkty spożywcze, napoje i tytoń 15, 16

05 Tekstylia i wyroby włókiennicze, skóra i produkty skórzane 17, 18, 19

06 Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze
słomy z materiałów do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z
papieru; artykuły papiernicze piśmienne, zapisane nośniki informacji

20, 21, 22

07 Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe 23

08 Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z
tworzyw sztucznych

24, 25

09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne 26

10 Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i
urządzeń

27, 28

11 Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i
komputery; maszyny i aparaty elektryczne gdzie indziej niesklasyfikowane;
urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne, instrumenty medyczne,
precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary

29, 30, 31, 32, 33

12 Sprzęt transportowy 34, 35

13 Meble, wyroby pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane 36

14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady gdzie indziej niesklasyfiko-
wane w CPA

37 + odpady miejskie
(jako wkład do CPA dział
90) i inne odpady gdzie
indziej niesklasyfikowane
w CPA

15 Listy, paczki

Uwaga: ten dział zwykle stosowany jest w odniesieniu do towarów trans-
portowanych przez instytucje pocztowe i wyspecjalizowane firmy
kurierskie w NACE sekcja 1 grupa 64.

16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

Uwaga: ten dział obejmuje takie produkty jak puste kontenery, palety,
pudła, skrzynie i kosze na kółkach. Obejmuje on również pojazdy
stosowane do przechowywania towarów, które same są prze-
wożone innym pojazdem.

Istnienie kodu dla tego rodzaju materiałów nie przesądza odpowiedzi na
pytanie czy tego rodzaju materiały należy zaliczyć do „towarów”. Zależy to
od reguł gromadzenia danych dla każdego środka transportu.

17 Towary przewiezione podczas przeprowadzek domowych i biurowych,
bagaż transportowany oddzielnie od pasażerów, pojazdy silnikowe prze-
wożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej nie sklasyfiko-
wane

24.11.2006C 287 E/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

PL



NST-
2000
grupy

Opis towarów
Ze względu na produkty w
podziale CPA (Klasyfikacja

Towarów według Działalności)

18 Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych
razem

Uwaga: niniejszy dział wykorzystywany jest w przypadkach gdy nie uzna
się za właściwe przypisanie towarów oddzielnie do grup 01-16.

19 Towary nie dające się zaklasyfikować: towary, których z jakichkolwiek
powodów nie można przypisać do grup 01-16

Uwaga: niniejszy dział obejmuje towary, w przypadku których jednostka
raportująca nie posiada informacji na temat rodzaju transportowa-
nych towarów.

20 Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

Uwaga: niniejszy dział obejmuje jedynie przedmioty, których nie można
przypisać do żadnej z grup 01-19. Ponieważ grupy 01-19
powinny objąć wszystkie przewidywalne kategorie transportowa-
nych towarów, korzystanie z grupy 20 powinno odbywać się w
wyjątkowych przypadkach i taka sytuacja może wskazać na
potrzebę dalszej kontroli danych przekazanych w tym dziale.

ZAŁĄCZNIK G

Przedłużenia dozwolonego okresu na przekazanie danych (art. 5 ust. 2)

Państwo Członkowskie Przedłużony okres na przekazanie po zakoń-
czeniu okresu obserwacji Ostatni rok zastosowania przedłużonego okresu

Belgia 8 miesięcy 2009

P6_TA(2006)0005

Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzysty-
wanie seksualne

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii zapobiegania handlowi kobietami
i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne (2004/2216(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej (1), a w szczególności jej art. 5 ust. 3, który
stanowi, że „handel ludźmi jest zakazany”,
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(1) Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.


