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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2010 

z dnia 18 listopada 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny ( 1 ), w szczególności jego art. 247, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 
22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny system prefe
rencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 
dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporzą
dzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 
964/2007 ( 2 ) Unia Europejska udziela krajom rozwija
jącym się preferencji handlowych w ramach jej ogólnego 
systemu preferencji taryfowych („GSP” lub „System”). 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia, reguły 
pochodzenia dotyczące definicji pojęcia produktów 
pochodzących, procedury oraz związane z nimi metody 
współpracy administracyjnej zostały ustanowione 
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 ( 3 ). 

(2) Nawiązując do szeroko zakrojonej debaty, zainicjowanej 
ogłoszoną dnia 18 grudnia 2003 r. zieloną księgą doty
czącą przyszłości reguł pochodzenia w preferencyjnych 
zasadach handlu ( 4 ), w dniu 16 marca 2005 r. Komisja 
przyjęła komunikat zatytułowany „Reguły pochodzenia 
w preferencyjnych zasadach handlu – Kierunki na przy
szłość” ( 5 ) („komunikat”). Komunikat zarysowuje nową 
koncepcję reguł pochodzenia we wszystkich preferencyj
nych zasadach handlu obowiązujących w obrocie z Unią 
Europejską, a w szczególności w ramach zasad nastawio
nych na rozwój, takich jak GSP. 

(3) W kontekście Agendy Rozwoju DOHA nie budzi wątpli
wości konieczność pogłębionej integracji państw rozwi
jających się z gospodarką ogólnoświatową – 

w szczególności poprzez ułatwianie im dostępu do 
rynków w krajach rozwiniętych. 

W tym celu należy uprościć, a w stosownych przypad
kach złagodzić reguły preferencyjnego pochodzenia 
w sposób umożliwiający zastosowanie przyznanych 
preferencji do produktów pochodzących z krajów 
korzystających. 

(4) Aby zapewnić faktyczne preferencje potrzebującym, przy 
jednoczesnej ochronie zasobów własnych Unii Europej
skiej, wszelkim zmianom reguł preferencyjnego pocho
dzenia powinny towarzyszyć odpowiednie dostosowania 
procedur zarządzania nimi. 

(5) Ocena skutków niniejszego rozporządzenia przeprowa
dzona przez Komisję wskazuje, że reguły pochodzenia 
w ramach GSP są postrzegane jako nazbyt złożone 
i zbyt restrykcyjne. W ramach tej oceny wykazano 
ponadto, że faktyczny zakres wykorzystania przyznanych 
preferencji w przypadku niektórych produktów jest niski, 
w szczególności właśnie dla tych produktów, które mają 
największe znaczenie dla krajów najsłabiej rozwiniętych, 
a jednym z powodów takiego stanu rzeczy są obecnie 
obowiązujące reguły pochodzenia. 

(6) W ocenie skutków stwierdzono, że zarówno efekt 
uproszczenia, jak i sprzyjania rozwojowi można osiągnąć 
poprzez wprowadzenie jednolitego kryterium, które 
miałoby zastosowanie do wszystkich produktów, służą
cego określaniu pochodzenia towarów, które nie zostały 
w całości uzyskane w danym kraju korzystającym 
z preferencji na podstawie wartości dodanej w danym 
kraju korzystającym, przy zachowaniu wymogu zgod
ności z progiem wystarczającego przetworzenia. 
W ocenie skutków nie wykazano natomiast nieodzow
ności jednej wspólnej metody dla realizacji celu uprosz
czenia czy też sprzyjania rozwojowi. Co więcej, z reakcji 
zainteresowanych stron wynika, że w pewnej liczbie 
sektorów (np. dla produktów rolnych i przetworzonych 
produktów rolnych, produktów rybołówstwa, substancji 
chemicznych, metali, tkanin i odzieży, jak również 
obuwia) kryterium wartości dodanej albo okazuje się 
nieodpowiednie, albo też nie powinno być stosowane 
jako kryterium wyłączne. W konsekwencji powyższego, 
w takich sektorach należy stosować inne, proste kryteria,
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bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych przedsię
biorców i łatwiejsze do skontrolowania przez admini
strację, czy to zamiast kryterium wartości dodanej, czy 
też na zasadzie alternatywy. Przez inne kryteria rozumie 
się między innymi określenie najwyższej dopuszczalnej 
zawartości materiałów niepochodzących; zmianę pozycji 
lub podpozycji taryfowej; określone formy obróbki lub 
przetwarzania; oraz używanie materiałów całkowicie 
uzyskanych. Przez wzgląd na prostotę, należy ograniczyć 
liczbę różnych reguł do niezbędnego minimum. Dlatego 
też ustalone reguły pochodzenia powinny mieć zastoso
wanie raczej do określonych sektorów, niż do konkret
nych produktów. 

(7) Reguły pochodzenia powinny odzwierciedlać charaktery
styczne cechy konkretnych sektorów, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu krajom korzystającym rzeczywistej 
możliwości korzystania z przyznanych im praw do prefe
rencyjnego traktowania taryfowego. W stosownych przy
padkach reguły powinny również odzwierciedlać zróżni
cowane zdolności produkcyjne krajów korzystających. 
W dążeniu do pobudzenia rozwoju przemysłu 
w krajach najsłabiej rozwiniętych, w przypadku reguł 
opartych na kryterium najwyższej dopuszczalnej zawar
tości materiałów niepochodzących, próg stosowany do 
takich materiałów powinien być zawsze jak najwyższy, 
przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelności 
i ekonomicznego uzasadnienia działalności przetwórczej 
prowadzonej w takich krajach. Stosowanie kryterium 
najwyższej dopuszczalnej zawartości materiałów niepo
chodzących sięgającej nawet 70 %, lub wszelkich innych 
reguł umożliwiających analogiczny poziom rozluźnienia 
reguł w odniesieniu do produktów pochodzących 
z krajów najsłabiej rozwiniętych powinno prowadzić do 
zwiększenia wywozu z tych krajów. 

(8) W trosce o zapewnienie rzetelności i gospodarczej zasad
ności działalności w zakresie obróbki lub przetwarzania 
prowadzonej w krajach korzystających, która ma przy
nosić rzeczywiste korzyści tym krajom, należy ustalić 
wykaz procesów niewystarczającej obróbki lub przetwo
rzenia, które nigdy nie nadają statusu pochodzenia. 
Wykaz ten w większej części może się pokrywać 
z dotychczasowym wykazem. Należy jednak dokonać 
w nim pewnych dostosowań. Przykładowo, dla zapobie 
żenia przypadkom przekierowania handlu oraz zakłóce
niom na rynku cukru, w myśl przyjętych dotąd prze
pisów określających reguły pochodzenia w innych prefe
rencyjnych zasadach handlu, należy ustanowić nowe 
reguły uniemożliwiające mieszanie cukru z innymi mate
riałami. 

(9) W sektorach, w których nie stosuje się kryterium 
wartości dodanej, należy w dalszym ciągu dopuścić 
pewien zakres swobody, jak to ma miejsce obecnie, 
przez umożliwienie stosowania ograniczonej ilości mate
riałów niespełniających reguł. Należy jednak doprecy
zować zakres takiego stosowania w odniesieniu do 
produktów wytwarzanych z materiałów całkowicie uzys
kanych. Ponadto w celu zwiększenia swobody 
w pozyskiwaniu surowców należy zwiększyć dozwoloną 
proporcję tych materiałów, z wyłączeniem określonych 
produktów wrażliwych, z dotychczasowych 10 % na 
15 % ceny ex-works produktu końcowego. Do wspomnia
nych produktów wrażliwych należą produkty objęte dzia 
łami 2 i od 4 do 24 Systemu Zharmonizowanego, 
z wyłączeniem przetworzonych produktów rybołówstwa 
objętych działem 16, dla których bardziej odpowiednie 

byłyby dopuszczalne odchylenia wagowe, i produktów 
objętych działami od 50 do 63 Systemu Zharmonizowa
nego, które powinny w dalszym ciągu podlegać szczegó 
łowym regułom określającym dopuszczalne odchylenie – 
stosownie do przypadku: wagi lub wartości – zróżnico
wane w zależności od produktu. 

(10) Istotnym elementem rozluźnienia reguł jest kumulacja 
pochodzenia, dzięki której kraje posługujące się identycz
nymi regułami pochodzenia mogą wspólnie rozliczać 
produkcję towarów, które kwalifikują się do preferencyj
nego traktowania taryfowego. Obowiązujące warunki 
regionalnej kumulacji pochodzenia, z podziałem obecnie 
na trzy regionalne grupy krajów korzystających 
z kumulacji, zostały uznane za skomplikowane i zbyt 
surowe. Należy je zatem poddać uproszczeniu 
i rozluźnieniu poprzez zniesienie obowiązującego 
obecnie warunku związanego z wartością. Co więcej, 
obecne możliwości kumulacji między krajami należącymi 
do jednej grupy regionalnej należy w pewnych przypad
kach utrzymać, w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwi
niętych i innych krajów korzystających, pomimo zróżni
cowania reguł pochodzenia wprowadzanego niniejszym 
rozporządzeniem. Tego rodzaju kumulacja powinna być 
dozwolona jedynie pod warunkiem że, wysyłając mate
riały do innego kraju z tej samej grupy w celu kumulacji 
regionalnej, każdy kraj stosuje reguły pochodzenia 
obowiązujące w jego wymianie handlowej z Unią Euro
pejską. Niemniej, w trosce o zapobieżenie zakłóceniom 
wymiany handlowej między krajami korzystającymi 
z preferencji taryfowych o różnych poziomach, należy 
ustanowić przepisy wykluczające zastosowanie kumulacji 
regionalnej do określonych produktów wrażliwych. 

(11) Komisja zaznaczyła już w komunikacie swoją gotowość 
do rozważenia wszelkich wniosków o ustanowienie 
nowych grup bądź też łączenie lub rozszerzanie grup 
istniejących, w przypadku państw uzupełniających się 
pod względem gospodarczym, z uwzględnieniem różnic 
w preferencyjnych zasadach przysługujących poszcze
gólnym krajom oraz związanego z nimi ryzyka obejścia 
taryfy, po ustanowieniu niezbędnych struktur i procedur 
współpracy administracyjnej w dziedzinie administro
wania pochodzeniem i sprawowania nad nim kontroli. 
W nawiązaniu do powyższego, należy ustanowić prze
pisy dotyczące kumulowania pochodzenia między 
krajami należącymi do I i III regionalnej grupy kumulacji, 
które spełniają wymagane kryteria. W następstwie 
wniosku złożonego przez Mercosur, należy utworzyć 
nową, IV z kolei regionalną grupę kumulacji 
w składzie: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. 
Zastosowanie zasad kumulacji regionalnej pomiędzy 
wymienionymi krajami powinno być uzależnione od 
spełnienia niezbędnych wymogów. 

(12) Krajom korzystającym powinno się umożliwić dalsze 
korzystanie z kumulacji z krajami, będącymi krajami 
partnerskimi zawieranych z UE umów o wolnym handlu. 
Tę kumulację nowego typu, nazywaną kumulacją rozsze
rzoną, należy stosować jednokierunkowo, to znaczy 
powinna ona umożliwiać wyłącznie wykorzystanie mate
riałów w kraju korzystającym, a jej przyznanie powinno 
być poprzedzone dogłębnym zbadaniem wniosku złożo
nego przez zainteresowany kraj korzystający. Z uwagi na 
swój wrażliwy charakter, towary objęte działami od 1 do 
24 Systemu Zharmonizowanego powinny być wyklu
czone z zakresu kumulacji tego rodzaju.
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(13) Kraje korzystające miały już od 2001 r. możliwość 
kumulowania pochodzenia w odniesieniu do towarów 
klasyfikowanych w działach od 25 do 97 Systemu Zhar
monizowanego, pochodzących z Norwegii i Szwajcarii. 
Należy dopuścić kontynuowanie takiej kumulacji oraz 
rozszerzenie jej zasięgu o Turcję, pod warunkiem że 
definicja pojęcia pochodzenia stosowana przez Norwegię, 
Szwajcarię i Turcję będzie taka sama jak definicja przyjętą 
przez Unię Europejską i kraje te zapewnią traktowanie na 
zasadzie wzajemności przywożonym do nich produktom 
wytwarzanym z użyciem materiałów pochodzących 
z Unii Europejskiej. Strony powinny w tym celu zawrzeć 
porozumienie w formie wymiany listów lub 
w jakiejkolwiek innej stosownej formie, zawierające 
zobowiązanie do udzielania państwom członkowskim 
i sobie nawzajem niezbędnej pomocy w zakresie współ
pracy administracyjnej. 

(14) Kumulacją regionalną nie powinny być jednak objęte 
niektóre materiały, jeżeli dostępne w Unii Europejskiej 
preferencje taryfowe nie są takie same dla wszystkich 
krajów uczestniczących w kumulacji i w wyniku kumu
lacji materiały objęte preferencjami korzystałyby 
z bardziej korzystnego traktowania taryfowego niż to, 
z którego korzystałyby w przypadku bezpośredniego 
wywozu do Unii Europejskiej. Niedokonanie niezbędnego 
wykluczenia w odniesieniu do konkretnych materiałów, 
zapobiegającego tego rodzaju sytuacjom, mogłoby 
doprowadzić do obejścia taryfy lub zakłóceń handlu 
poprzez dokonywanie wywozu towarów do Unii Euro
pejskiej wyłącznie z krajów korzystających 
z najkorzystniejszych preferencji taryfowych. 

(15) Wykaz materiałów wykluczonych z kumulacji regio
nalnej należy ustanowić w postaci odrębnego załącznika. 
Załącznik ten może być poddawany zmianom nie tylko 
w przypadku zmiany sytuacji, ale również w celu zapo
bieżenia tego rodzaju sytuacjom, które mogłyby być 
wynikiem wprowadzenia w życie kumulacji pomiędzy 
krajami należącymi do regionalnych grup I i III. 

Kumulacja pochodzenia między krajami należącymi do 
I i III regionalnej grupy kumulacji oraz kumulacja rozsze
rzona powinny podlegać określonym warunkom, których 
spełnienie, przed przyznaniem kumulacji, powinna wery
fikować Komisja, zgodnie z procedurą komitetową, 
z uwzględnieniem wszelkich istotnych przesłanek. 
Z tego samego względu w przypadkach, gdy prawo do 
korzystania z kumulacji zostało przyznane, ale następnie 
ustalono, że warunki stosowania kumulacji nie są już 
spełniane albo stosowanie kumulacji mogłoby doprowa
dzić do nieprzewidzianych skutków, prowadząc przykła
dowo do zakłóceń wymiany handlowej lub obchodzenia 
taryfy, Komisja powinna zawsze mieć możliwość 
cofnięcia udzielonych uprawnień do stosowania tego 
rodzaju kumulacji. 

(16) W myśl obecnie obowiązujących reguł pochodzenia 
stopień komplikacji pewnych przepisów dotyczących 
statków rybackich dokonujących połowów poza wodami 
terytorialnymi dalece przekracza wyznaczony im cel, 
stanowiąc przykład nieproporcjonalności, stwarzając 
trudności zarówno w wykonaniu, jak i w kontroli. Prze
pisy te należy zatem uprościć. 

Obecne reguły wymagają udokumentowania bezpośred
niego transportu do Unii Europejskiej, co często jest 
trudne. W związku z tym wymogiem, niektóre towary, 
posiadające ważny dowód pochodzenia, w rzeczywistości 
nie mogą korzystać z preferencji. Dlatego należy wpro
wadzić nowe, prostsze oraz bardziej elastyczne reguły, 
skoncentrowane na zagwarantowaniu, że towary przed
stawione organom celnym na podstawie zgłoszenia 
o dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii Europej
skiej są tymi samymi, które opuściły korzystający kraj 
wywozu, i nie zostały przetworzone ani nie uległy żadnej 
innej zmianie w trakcie transportu. 

(17) Obecnie organy kraju korzystającego poświadczają 
pochodzenie produktów, zaś w przypadku, gdy deklaro
wane pochodzenie okaże się niewłaściwe, importerzy 
często nie muszą uiszczać należności celnych, ponieważ 
działali w dobrej wierze, a błąd został popełniony przez 
właściwe organy. Wynikła z tej sytuacji strata dla 
zasobów własnych Unii Europejskiej oznacza, że osta
tecznie koszty ponosi każdy podatnik Unii Europejskiej. 
Ponieważ to eksporterzy mogą najlepiej określić jakie jest 
prawdziwe pochodzenie ich produktów, należałoby 
wymagać od nich, by wraz z towarami dostarczali 
swoim klientom oświadczenie o pochodzeniu. 

(18) Eksporterzy powinni być rejestrowani przez właściwe 
organy krajów korzystających dla ułatwienia dokładnie 
ukierunkowanych kontroli post-eksportowych. W tym 
celu każdy z krajów korzystających powinien wprowa
dzić elektroniczny spis eksporterów; a właściwe organy 
rządowe kraju korzystającego powinny udostępniać 
Komisji zawartość tego spisu. Na tej podstawie Komisja 
powinna prowadzić centralną bazę danych zarejestrowa
nych eksporterów, na potrzeby administracji oraz przed
siębiorców w Unii Europejskiej, korzystając z której 
każdy przedsiębiorca byłby w stanie sprawdzić, zanim 
zgłosi towary do dopuszczenia do swobodnego obrotu, 
czy ich dostawca jest eksporterem zarejestrowanym 
w danym kraju korzystającym. Analogicznie, przedsię
biorcy działający w Unii Europejskiej, którzy dokonują 
wywozu w ramach dwustronnej kumulacji pochodzenia, 
powinni być rejestrowani przez właściwe organy państw 
członkowskich. 

(19) Publikacja numerów oraz nieopatrzonych klauzulą pouf
ności danych rejestracyjnych eksporterów powinna 
umożliwić pozostałym stronom uzyskanie dostępu do 
tych danych, tym samym przyczyniając się do zwięk
szenia przejrzystości i stopnia poinformowania zaintere
sowanych stron. Niemniej jednak uwzględniając skutki 
takiej publikacji, powinno się jej dokonywać wyłącznie 
w przypadku eksporterów, którzy uprzednio dobro
wolnie udzielą na to świadomej, szczegółowej 
i pisemnej zgody. 

(20) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych ( 1 ) ma zastoso
wanie do przetwarzania danych osobowych przez 
państwa członkowskie. W stosownych przypadkach 
należy doprecyzować lub uzupełnić niniejszym rozporzą
dzeniem zasady ustanowione dyrektywą 95/46/WE.
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(21) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 1 ) ma zastoso
wanie do przetwarzania danych osobowych przez 
Komisję. W stosownych przypadkach należy doprecy
zować lub uzupełnić niniejszym rozporządzeniem zasady 
ustanowione Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

(22) W myśl art. 28 dyrektywy 95/46/WE krajowe organy 
nadzorcze powinny kontrolować legalność przetwarzania 
danych osobowych przez państwa członkowskie, 
podczas gdy w odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje lub organ Unii Europejskiej, 
zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
właściwy jest Europejski Inspektor Ochrony Danych. 
Europejski Inspektor Ochrony Danych i krajowe organy 
nadzorcze, działając w ramach właściwych sobie kompe
tencji, powinni czynnie współpracować oraz zapewniać 
koordynację nadzoru nad przetwarzaniem danych na 
mocy niniejszego rozporządzenia. 

(23) Wprowadzając system zarejestrowanych eksporterów, 
należy uwzględnić zdolności krajów korzystających do 
ustanowienia systemu rejestracji i administrowania nim, 
jak również zdolności Komisji do zbudowania niezbędnej 
centralnej bazy danych. W tym celu Komisja musi 
jeszcze określić wymagania dotyczące użytkowników 
systemu i sporządzić specyfikacje techniczne. Kiedy 
tylko określona zostanie szczegółowa architektura 
centralnej bazy danych, ocenione zostaną szczegółowe 
implikacje systemu zarejestrowanych eksporterów, 
w szczególności w zakresie dostępu do danych i ich 
ochrony, oraz zostaną wprowadzone w życie konieczne 
dostosowania odpowiednich przepisów. W związku 
z tym wdrożenie samego systemu należałoby odroczyć 
do dnia 1 stycznia 2017 r., z zapewnieniem czasu na 
fazę rozwojową, która rozpocznie się po określeniu 
wymagań dotyczących użytkowników i specyfikacji tech
nicznych oraz wprowadzeniu wszelkich możliwych 
dostosowań przepisów, jakie okażą się konieczne 
w świetle wymagań dotyczących użytkowników systemu 
oraz specyfikacji technicznych, wraz z ich konsekwen
cjami w kontekście ochrony danych. Krajom, które nie 
będą w stanie dotrzymać tego terminu, należy ponadto 
zapewnić dodatkowy trzyletni okres. 

Do roku 2017 i po tym terminie, na potrzeby krajów 
korzystających, które nie będą w stanie wdrożyć nowego 
systemu, należy ustanowić przepisy przejściowe, określa
jące procedury i metody współpracy administracyjnej na 
podstawie dotychczas obowiązujących przepisów w tej 
materii. Wspomniane przepisy przejściowe powinny 
w szczególności regulować kwestię dowodu pochodzenia 
wystawianego przez właściwe organy danego kraju. Co 
więcej, należy również uprościć obowiązujące reguły 
w celu uczynienia ich bardziej przystępnymi, poprzez 
przekształcenie ich struktury w taki sposób, by odzwier
ciedlała reguły, które mają zostać wprowadzone już po 
wejściu w życie systemu rejestracji eksporterów, 

w szczególności poprzez wyraźne wyróżnienie zasad 
ogólnych, procedur wywozowych w kraju korzystającym 
i procedur dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii 
Europejskiej, a także metod współpracy administracyjnej. 
Jednocześnie aktualizacji wymaga świadectwo pocho
dzenia na formularzu A, w szczególności przypisy do 
formularza należy zastąpić nową wersją przypisów 
z 2007 r., jako uwzględniającą ostatnie rozszerzenie 
UE, a zatem zawierającą aktualną listę krajów, które 
uznają formularz A do celów GSP. 

(24) Dostęp do Systemu powinien być warunkowany wdro 
żeniem i utrzymaniem przez kraje korzystające struktur 
administracyjnych umożliwiających skuteczne zarzą
dzanie Systemem, a także złożeniem zobowiązania do 
zapewniania wszelkiej niezbędnej pomocy na żądanie 
Komisji, w kontekście nadzoru nad prawidłowym zarzą
dzaniem Systemem. Konieczne jest w szczególności 
wprowadzenie w życie systemu współpracy administra
cyjnej między organami w Unii Europejskiej a ich odpo
wiednikami w krajach korzystających, zapewniającej 
ramy dla weryfikacji pochodzenia. Jednocześnie należy 
jasno określić odpowiedzialność eksporterów za deklaro
wane pochodzenie oraz rolę organów administracji 
w zarządzaniu systemem. Należy dokładnie określić 
treść oświadczeń o pochodzeniu, jak również przypadki, 
w których organy celne w Unii Europejskiej mogą 
odmówić przyjęcia danego oświadczenia lub odesłać je 
do weryfikacji. 

(25) Zawarte w obecnie obowiązujących przepisach definicje 
oraz wykazy wystarczających form obróbki lub przetwa
rzania są wspólne dla GSP i preferencyjnych środków 
taryfowych przyjętych jednostronnie przez Unię Euro
pejską w odniesieniu do niektórych krajów i terytoriów. 
Zważywszy na fakt, iż reguły pochodzenia wynikające 
z tych ostatnich, jednostronnych zasad, ulegną prze
kształceniu dopiero na późniejszym etapie, należy 
w dalszym ciągu stosować do nich obecnie obowiązujące 
przepisy. Jednakże przez wzgląd na spójność z GSP oraz 
z innymi jednostronnymi preferencyjnymi zasadami 
handlu, właściwym będzie uzgodnienie definicji 
produktów całkowicie uzyskanych oraz wykazu 
procesów niewystarczającej obróbki lub przetwarzania, 
zawartych w pozostałych jednostronnych preferencyj
nych zasadach handlu, z definicją i wykazem obowiązu
jącymi w systemie reguł pochodzenia GSP. 

(26) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
(EWG) nr 2454/93. 

(27) Udzielone przez Wspólnotę na mocy rozporządzeń 
Komisji (WE) nr 1613/2000 ( 2 ), (WE) nr 1614/2000 ( 3 ) 
oraz (WE) nr 1615/2000 ( 4 ) odstępstwa od reguł pocho
dzenia GSP w odniesieniu do niektórych wyrobów 
włókienniczych pochodzących z Laosu, Kambodży 
i Nepalu wygasają z dniem 31 grudnia 2010 r. Wprowa
dzone niniejszym rozporządzeniem uproszczone 
i bardziej sprzyjające rozwojowi reguły sprawią, że prze
dłużanie tych odstępstw stanie się bezcelowe.
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(28) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) w części I tytuł IV rozdział 2 art. 66-97 otrzymują 
brzmienie: 

„S e k c j a 1 

Ogólny system preferencji (GSP) 

Podsekcja 1 

Przepisy ogólne 

Artykuł 66 

Niniejsza sekcja ustanawia reguły dotyczące definicji pojęcia 
»produkty pochodzące«, procedury oraz metody współ
pracy administracyjnej w tym zakresie do celów stosowania 
Systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP, »System«), 
przyznawanych przez Unię Europejską krajom rozwija
jącym się na mocy rozporządzenia nr 732/2008 (*). 

___________ 
(*) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1. 

Artykuł 67 

1. Do celów niniejszej sekcji oraz sekcji 1A niniejszego 
rozdziału stosuje się następujące definicje: 

a) »kraj korzystający« oznacza kraj lub terytorium wymie
nione w rozporządzeniu (WE) nr 732/2008; pojęcie 
»kraju korzystającego« obejmuje również granice 
morza terytorialnego danego kraju bądź terytorium 
w rozumieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza (konwencja z dnia 10 grudnia 
1982 r., sporządzona w Montego Bay) i nie może 
przekraczać tych granic; 

b) »wytwarzanie« oznacza każdy rodzaj obróbki lub prze
twarzania łącznie z montażem; 

c) »materiał« oznacza każdy składnik, surowiec, kompo
nent lub część itp. użyty do wytworzenia produktu; 

d) »produkt« oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest 
on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwa
rzania; 

e) »towary« oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; 

f) »kumulacja dwustronna« oznacza system, który 
pozwala uznawać produkty pochodzące z Unii Euro
pejskiej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia za 
materiały pochodzące z kraju korzystającego, kiedy 
zostaną one w tym kraju poddane dalszemu przetwo
rzeniu lub użyte do wytworzenia nowego produktu; 

g) »kumulacja pochodzenia z Norwegią, Szwajcarią lub 
Turcją« oznacza system pozwalający uznawać produkty 
pochodzące z Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, za mate
riały pochodzące z kraju korzystającego, o ile zostaną 
one w tym kraju poddane dalszemu przetworzeniu lub 
użyte do wytworzenia nowego produktu, a następnie są 
przywożone do Unii Europejskiej; 

h) »kumulacja regionalna« oznacza system, na mocy 
którego produkty, które w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia pochodzą z kraju należącego do 
grupy regionalnej, uznaje się za materiały pochodzące 
z innego kraju tej samej grupy regionalnej (lub innej 
grupy w przypadkach, gdzie dopuszcza się kumulację 
między grupami), o ile zostaną one w tym kraju 
poddane dalszemu przetworzeniu lub użyte do wytwo
rzenia nowego produktu; 

i) »kumulacja rozszerzona« oznacza system, w którym 
uczestnictwo uzależnione jest od dopuszczenia przez 
Komisję na wniosek kraju korzystającego, na mocy 
którego określone materiały pochodzące z kraju, 
z którym Unię Europejską łączy wiążąca umowa 
o wolnym handlu zgodna z art. XXIV Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), uznaje się za 
materiały pochodzące ze wspomnianego kraju korzys
tającego, o ile zostaną one w tym kraju poddane 
dalszemu przetworzeniu lub użyte do wytworzenia 
nowego produktu; 

j) »materiały zamienne« oznaczają materiały tego samego 
rodzaju i jakości handlowej, charakteryzujące się iden
tycznymi cechami technicznymi i fizycznymi, 
i niemożliwe do rozróżnienia po tym, jak zostaną 
użyte do wytworzenia nowego produktu; 

k) »grupa regionalna« oznacza grupę krajów, między 
którymi stosuje się kumulację regionalną; 

l) »wartość celna« oznacza wartość określoną zgodnie 
z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. 
(porozumienie Światowej Organizacji Handlu 
w sprawie ustalania wartości celnej);
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m) »wartość materiałów« w wykazie załącznika 13a 
oznacza wartość celną w chwili przywozu użytych 
materiałów niepochodzących lub, jeżeli nie jest ona 
znana bądź nie może być ustalona, pierwszą możliwą 
do ustalenia cenę zapłaconą za te materiały w kraju 
korzystającym. Przepisy niniejszego punktu stosuje się 
odpowiednio w przypadku potrzeby ustalenia wartości 
użytych materiałów pochodzących; 

n) »cena ex-works« oznacza cenę zapłaconą za produkt ex- 
works wytwórcy, w którego zakładzie przeprowadzono 
ostatnią obróbkę lub przetwarzanie, przy czym cena ta 
obejmuje sumę wartości wszystkich użytych mate
riałów oraz innych kosztów związanych z produkcją, 
pomniejszoną o wszystkie podatki wewnętrzne, które 
są zwracane lub mogą podlegać zwrotowi z chwilą 
wywozu uzyskanego produktu; 

W przypadku gdy cena faktycznie zapłacona nie 
odzwierciedla wszystkich związanych z produkcją 
kosztów, które zostały rzeczywiście poniesione 
w kraju korzystającym, cena ex-works oznacza sumę 
wszystkich tych kosztów pomniejszoną o wszystkie 
podatki wewnętrzne, które są zwracane lub mogą 
podlegać zwrotowi z chwilą wywozu uzyskanego 
produktu; 

o) »najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepo
chodzących« oznacza maksymalną zawartość mate
riałów niepochodzących, jaka pozwala na uznanie 
procesu wytwarzania za czynność obróbki lub prze
tworzenia wystarczającą dla nadania produktom statusu 
pochodzenia. Może być ona wyrażona w postaci 
procentu ceny ex-works produktu lub jako procent 
masy netto wspomnianych wykorzystanych mate
riałów, objętych określoną grupą działów, działem, 
pozycją lub podpozycją; 

p) »masa netto« oznacza masę samych towarów bez 
opakowań i wszelkiego rodzaju pojemników; 

q) »działy«, »pozycje« i »podpozycje« odnoszą się do 
działów, pozycji i podpozycji (cztero- 
i sześciocyfrowych kodów) stosowanych 
w nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego 
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zaleceniem 
Rady Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2004 r.; 

r) »klasyfikowany« odnosi się do klasyfikacji produktu lub 
materiału w konkretnej pozycji lub podpozycji Systemu 
Zharmonizowanego; 

s) »przesyłka« oznacza produkty, które są: 

— wysłane w tym samym czasie od jednego ekspor
tera do jednego odbiorcy; lub 

— objęte jednym dokumentem przewozowym obej
mującym ich transport od eksportera do odbiorcy, 
a w przypadku braku takiego dokumentu – jedną 
fakturą; 

t) »eksporter« oznacza osobę dokonującą wywozu 
towarów do Unii Europejskiej lub do kraju korzystają
cego, która może udowodnić pochodzenie towarów, 
niezależnie od tego, czy jest ich wytwórcą, i czy samo
dzielnie dopełnia formalności wywozowych; 

u) »zarejestrowany eksporter« oznacza eksportera, który 
figuruje w spisie prowadzonym przez właściwe organy 
danego kraju korzystającego na potrzeby składania 
oświadczeń o pochodzeniu do celów wywozu 
w ramach Systemu; 

v) »oświadczenie o pochodzeniu« oznacza oświadczenie 
złożone przez eksportera, zawierające stwierdzenie, że 
objęte nim produkty spełniają reguły pochodzenia 
w ramach Systemu, bądź to w celu umożliwienia 
osobie zgłaszającej te towary do dopuszczenia do 
swobodnego obrotu w Unii Europejskiej ubiegania się 
o zastosowanie preferencyjnego traktowania taryfo
wego, bądź też służące działającemu w kraju korzysta
jącym przedsiębiorcy, który sprowadził materiały do 
dalszego przetworzenia w kontekście reguł kumulacji, 
do potwierdzenia statusu pochodzenia takich towarów. 

2. Do celów ust. 1 lit. n) w przypadku, gdy ostatnia 
obróbka lub przetworzenie zostało zlecone wytwórcy, 
pojęcie »wytwórcy«, o którym mowa w ust. 1 lit. n) akapit 
pierwszy, może odnosić się do przedsiębiorstwa, które 
zatrudniło podwykonawcę. 

Artykuł 68 

1. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania 
Systemu, kraje korzystające zobowiązują się: 

a) do ustanowienia i utrzymania niezbędnych struktur 
administracyjnych oraz systemów niezbędnych dla 
celów wdrażania w danym kraju reguł i procedur usta
nowionych w niniejszej sekcji i zarządzania nimi, 
z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, 
niezbędnych zasad dotyczących stosowania kumulacji; 

b) do współpracy ich właściwych organów z Komisją oraz 
organami celnymi państw członkowskich. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 lit. b), obejmuje: 

a) zapewnianie wszelkiego niezbędnego wsparcia 
w przypadku gdy Komisja zażąda umożliwienia moni
torowania przez nią prawidłowości zarządzania 
Systemem w danym kraju, z uwzględnieniem wizyt 
weryfikacyjnych na miejscu z udziałem służb Komisji 
lub organów celnych państw członkowskich;
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b) bez naruszenia przepisów art. 97g i 97h, weryfikowanie 
statusu pochodzenia produktów oraz spełnienia pozos
tałych warunków ustanowionych w niniejszej sekcji, 
włączając wizyty kontrolne na miejscu na żądanie 
Komisji lub organów celnych państw członkowskich 
w ramach dochodzeń w sprawie pochodzenia. 

3. Kraje korzystające składają Komisji pisemne zobowią
zanie, o którym mowa w ust. 1. 

Artykuł 69 

1. Kraje korzystające przekazują Komisji nazwy i adresy 
zlokalizowanych na ich terytorium organów, które: 

a) są częścią organów rządowych zainteresowanego kraju 
lub działają z upoważnienia rządu i są upoważnione do 
rejestracji eksporterów oraz wykreślania ich ze spisu 
zarejestrowanych eksporterów; 

b) są częścią organów rządowych zainteresowanego kraju 
i są upoważnione do wspomagania Komisji oraz 
organów celnych państw członkowskich w ramach 
współpracy administracyjnej, ustanowionej na mocy 
niniejszej sekcji. 

2. Kraje korzystające bezzwłocznie powiadamiają 
Komisję o wszelkich zmianach informacji przekazanych 
na mocy ust. 1. 

3. Komisja ustanawia elektroniczną bazę danych zareje
strowanych eksporterów na podstawie informacji dostar
czanych przez organy rządowe krajów korzystających 
oraz organy celne państw członkowskich. 

Wyłącznie Komisja ma dostęp do całości bazy danych 
i zawartych w niej danych. Organy, o których mowa 
w akapicie pierwszym, gwarantują aktualność, kompletność 
i rzetelność danych przekazywanych Komisji. 

Dane wprowadzone do bazy danych, o której mowa 
w akapicie pierwszym, ogłasza się publicznie, drogą inter
netową, z wyłączeniem danych poufnych zawartych 
w polach 2 i 3 wniosku o rejestrację eksportera, 
o którym mowa w art. 92. 

Dane osobowe wprowadzone do bazy danych, o której 
mowa w akapicie pierwszym, przez państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszej sekcji przekazuje się lub 
udostępnia krajom trzecim lub organizacjom międzynaro
dowym wyłącznie na warunkach określonych w art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

4. Niniejsze rozporządzenie w żaden sposób nie 
zmienia poziomu ochrony osób fizycznych w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów 
prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, a w szczegól
ności pozostaje bez uszczerbku dla zobowiązań państw 
członkowskich w odniesieniu do przetwarzania przez nie 
danych osobowych na mocy dyrektywy 95/46/WE lub dla 
zobowiązań instytucji i organów Unii Europejskiej 
w odniesieniu do przetwarzania przez nie danych osobo
wych na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w trakcie 
pełnienia ich obowiązków. 

Dane identyfikacyjne i rejestracyjne eksporterów, na które 
składa się zbiór danych wymieniony w punktach 1, 3 
(odnoszące się do opisu działalności), 4 oraz 5 załącznika 
13c, zostaną opublikowane przez Komisję w Internecie 
jedynie w przypadku uprzedniego dobrowolnego udzielenia 
przez eksporterów szczegółowej, świadomej i pisemnej 
zgody. 

Eksporterom udostępnia się informacje określone w art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

Prawa osób w odniesieniu do ich danych rejestracyjnych 
wymienionych w załączniku 13c i przetwarzanych 
w krajowych bazach danych są wykonywane zgodnie 
z przepisami prawa państwa członkowskiego, które prze
chowuje dane osobowe tych osób, wdrażającymi dyrektywę 
95/46/WE. 

Prawa osób w odniesieniu do przetwarzania ich danych 
osobowych w centralnej bazie danych, o której mowa 
w ust. 3 są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001. 

Krajowe organy nadzorujące ochronę danych oraz Euro
pejski Inspektor Ochrony Danych, działając w ramach 
swoich kompetencji, czynnie współpracują i zapewniają 
skoordynowany nadzór nad bazą danych, o której mowa 
w ust. 3. 

Artykuł 70 

1. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej (seria C) wykaz krajów korzystających z podaniem 
daty, od kiedy uznano, że spełniają one warunki określone 
w art. 68 i 69. Komisja zaktualizuje ten wykaz z chwilą, 
gdy nowy kraj korzystający spełnia wspomniane warunki. 

2. Produkty pochodzące, w rozumieniu niniejszej sekcji, 
z kraju korzystającego, w ramach dopuszczenia do 
swobodnego obrotu w Unii Europejskiej korzystają 
z Systemu jedynie pod warunkiem że ich wywóz nastąpił 
nie wcześniej niż w dniu wskazanym w wykazie, o którym 
mowa w ust. 1.
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3. Uznaje się spełnienie przez kraj korzystający 
warunków art. 68 i 69 w dniu przedłożenia przez niego 
zobowiązania, o którym mowa w art. 68 ust. 1, 
i przekazania danych, o których mowa w art. 69 ust. 1. 

Artykuł 71 

Niedopełnienie przez właściwe organy kraju korzystającego 
wymogów art. 68 ust. 1, 69 ust. 2, art. 91, 92, 93 lub 97g, 
lub systemowa niezdolność do przestrzegania art. 97h ust. 
2 może, zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) 
nr 732/2008, skutkować czasowym wycofaniem prefe
rencji przysługujących temu krajowi na mocy Systemu. 

Podsekcja 2 

Definicja pojęcia »produkty pochodzące« 

Artykuł 72 

Następujące produkty uznaje się za pochodzące z kraju 
korzystającego: 

a) produkty całkowicie uzyskane w tym kraju 
w rozumieniu art. 75; 

b) produkty uzyskane w tym kraju zawierające materiały, 
które nie zostały w pełni tam uzyskane, pod warunkiem 
że materiały te zostały tam poddane wystarczającej 
obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 76. 

Artykuł 73 

1. Warunki określone w niniejszej podsekcji wymagane 
do uzyskania statusu pochodzenia mają być spełnione 
w zainteresowanym kraju korzystającym. 

2. Jeżeli towary pochodzące wywożone z kraju korzys
tającego do innego kraju powracają do kraju korzystają
cego, to są one uważane za niepochodzące, o ile nie 
można wykazać, zgodnie z wymogami właściwych 
organów, że: 

a) towary powracające są tymi samymi towarami, które 
zostały wywiezione; oraz 

b) nie zostały one poddane żadnym czynnościom wykra
czającym poza czynności niezbędne dla zachowania ich 
w dobrym stanie, gdy znajdowały się w kraju, do 
którego zostały wywiezione lub gdy były wywożone. 

Artykuł 74 

1. Produkty zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego 
obrotu w Unii Europejskiej muszą być dokładnie tymi 
samymi produktami, co wywiezione z kraju korzystającego, 
uznanego za kraj ich pochodzenia. Nie mogą one podlegać 

żadnym zmianom, być w żaden sposób przetwarzane ani 
poddawane żadnym czynnościom wykraczającym poza 
czynności niezbędne dla zachowania ich w dobrym stanie, 
zanim nie zostaną zgłoszone do dopuszczenia do swobod
nego obrotu. Przechowywanie produktów i przesyłek oraz 
podział przesyłek może mieć miejsce tylko pod kontrolą 
i na odpowiedzialność eksportera lub następnego posia
dacza towarów, przy czym produkty pozostają pod 
dozorem celnym w kraju (krajach) tranzytu. 

2. Wymogi ust. 1 uznaje się za spełnione, chyba że 
organy celne mają powody, by przyjąć przeciwne domnie
manie; w takich przypadkach, organy celne mogą zażądać 
od zgłaszającego udokumentowania zgodności, przy czym 
można ją udowodnić za pomocą wszelkich środków, 
włącznie z umownym dokumentem przewozowym 
w rodzaju listu przewozowego, albo też dowodami faktycz
nymi lub materialnymi, jak oznakowanie lub numeracja 
opakowań lub innymi dowodami związanymi z samymi 
towarami. 

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku 
zastosowania kumulacji na mocy art. 84, 85 lub 86. 

Artykuł 75 

1. Za całkowicie uzyskane w kraju korzystającym uznaje 
się następujące produkty: 

a) produkty mineralne wydobyte z jego ziemi lub dna 
morskiego; 

b) owoce i produkty roślinne tam zebrane; 

c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane; 

d) produkty pochodzące od żywych zwierząt tam wyho
dowanych; 

e) produkty pochodzące z ubitych zwierząt tam urodzo
nych i wyhodowanych; 

f) produkty uzyskane przez polowania lub połowy tam 
przeprowadzone; 

g) produkty akwakultury, o ile ryby, skorupiaki i mięczaki 
zostały tam urodzone i wyhodowane; 

h) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty 
wydobyte z morza znajdującego się poza wszystkimi 
morzami terytorialnymi przez statki tego kraju; 

i) produkty wytworzone na pokładzie statków-przetwórni 
danego kraju wyłącznie z produktów określonych w lit. 
h); 

j) artykuły zużyte nadające się tylko do odzyskiwania 
surowców, które zostały tam zebrane;
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k) odpady i złom powstały w wyniku działalności 
wytwórczej tam przeprowadzonej; 

l) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod 
dnem morskim znajdującego się poza wszystkimi 
morzami terytorialnymi, pod warunkiem posiadania 
wyłącznych praw do eksploatacji; 

m) towary tam wytworzone wyłącznie z produktów 
wymienionych w literach a)-l). 

2. Określenie »ich statki« i »ich statki-przetwórnie«, użyte 
w ust. 1 lit. h) oraz i), odnosi się tylko do statków 
i statków-przetwórni, które spełniają każdy 
z następujących warunków: 

a) są zarejestrowane w kraju korzystającym lub państwie 
członkowskim; 

b) pływają pod banderą kraju korzystającego lub państwa 
członkowskiego; 

c) spełniają jeden z poniższych warunków: 

(i) w co najmniej 50 % należą do obywateli kraju 
korzystającego lub państwa członkowskiego; lub 

(ii) należą do przedsiębiorstw: 

— z główną siedzibą lub głównym miejscem 
prowadzenia działalności na terytorium kraju 
korzystającego lub państwa członkowskiego, 
oraz 

— w co najmniej 50 % należących do kraju korzys
tającego lub państwa członkowskiego lub 
podmiotów publicznych lub obywateli kraju 
korzystającego lub państwa członkowskiego. 

3. Poszczególne warunki określone w ust. 2 mogą być 
spełniane w państwach członkowskich lub w różnych 
krajach korzystających, o ile te wszystkie kraje korzystające 
objęte są kumulacją regionalną zgodnie z art. 86 ust. 1 i 5. 
W takim przypadku produkty uważa się za pochodzące 
z kraju korzystającego, pod którego banderą pływa statek 
lub statek-przetwórnia zgodnie z ust. 2 lit. b). 

Akapit pierwszy ma zastosowanie wyłącznie jeżeli speł
nione są warunki określone przepisami art. 86 ust. 2 lit. 
b) i c). 

Artykuł 76 

1. Nie naruszając przepisów art. 78 i 79, produkty, 
które nie zostały całkowicie uzyskane w danym kraju 
korzystającym w rozumieniu art. 75, uznaje się za pocho

dzące z tego kraju, jeżeli spełnione są warunki określone 
w wykazie w załączniku 13a dla przedmiotowych 
towarów. 

2. W przypadku produktów, które uzyskały status 
produktów pochodzących z danego kraju zgodnie z ust. 
1 a następnie zostały poddane dalszemu przetwarzaniu 
w tym samym kraju, i zostały użyte do wytworzenia 
innych produktów, ewentualne użycie materiałów niepo
chodzących w trakcie tego wytwarzania nie jest brane 
pod uwagę. 

Artykuł 77 

1. Obowiązek ustalenia, czy spełnione zostały wymogi 
art. 76 ust. 1, dotyczy każdego produktu. 

Jednak w przypadku, gdy odpowiednie reguły polegają na 
spełnieniu warunku najwyższej dopuszczalnej zawartości 
materiałów niepochodzących, przez wzgląd na fluktuacje 
kosztów i kursów wymiany walut wartość materiałów 
niepochodzących może być obliczana z wykorzystaniem 
średniej określonej w ust. 2. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, 
średnią cenę ex-works produktu oraz średnią wartość 
użytych materiałów niepochodzących oblicza się, odpo
wiednio, na podstawie sumy cen ex-works uzyskanych we 
wszystkich transakcjach sprzedaży produktów 
w poprzednim roku podatkowym oraz sumy wartości 
wszystkich materiałów niepochodzących użytych 
w trakcie wytwarzania produktów w ciągu poprzedniego 
roku podatkowego zdefiniowanego w kraju wywozu, albo 
też, w przypadku braku pełnych danych dotyczących 
całego roku podatkowego, na podstawie krótszego, jednak 
przynajmniej trzymiesięcznego okresu. 

3. Eksporterzy decydujący się na obliczenie na 
podstawie średniej stosują taką metodę w ciągu całego 
roku następującego po roku podatkowym odniesienia, 
lub, w stosownych przypadkach, w ciągu roku następują
cego po wspomnianym krótszym okresie przyjętym za 
okres odniesienia. Mogą oni zaprzestać stosowania takiej 
metody, o ile w danym roku podatkowym lub skróconym, 
w co najmniej trzymiesięcznym okresie odniesienia odno
tują ustanie fluktuacji kosztów i kursów wymiany walut, 
które uzasadniały stosowanie takiej metody obliczeń. 

4. Średnie wartości, o których mowa w ust. 2 stosuje 
się, odpowiednio, jako cenę ex-works oraz wartość mate
riałów niepochodzących, do celów weryfikacji spełnienia 
wymogu najwyższej dopuszczalnej zawartości materiałów 
niepochodzących.
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Artykuł 78 

1. Nie naruszając przepisów ust. 3, następujących czyn
ności nie uznaje się za obróbkę lub przetworzenie wystar
czające do nadania statusu produktów pochodzących, 
niezależnie od tego, czy wymogi określone w art. 76 
zostały spełnione: 

a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania 
produktów w dobrym stanie podczas transportu 
i składowania; 

b) dzielenie i łączenie opakowań; 

c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, rdzy, oleju, farby 
lub innych pokryć; 

d) wszelkie prasowanie materiałów lub artykułów 
włókienniczych; 

e) proste czynności malowania i polerowania; 

f) łuskanie i częściowe lub całkowite bielenie ryżu; pole
rowanie i glazurowanie zbóż oraz ryżu; 

g) czynności polegające na barwieniu lub aromatyzowaniu 
cukru lub formowaniu kostek cukru; częściowe lub 
całkowite mielenie cukru krystalicznego; 

h) obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów 
i warzyw; 

i) ostrzenie, proste szlifowanie lub proste przycinanie; 

j) przesiewanie, przeglądanie, sortowanie, klasyfikowanie, 
stopniowanie, dobieranie (łącznie z tworzeniem 
zestawów artykułów); 

k) proste umieszczanie w butelkach, umieszczanie 
w puszkach, flakonach, torbach, skrzynkach, pudeł
kach, umieszczanie na kartach lub tablicach itp. oraz 
wszystkie inne proste czynności związane 
z pakowaniem; 

l) umieszczanie lub drukowanie na produktach lub ich 
opakowaniach znaków, etykiet, logo i innych podob
nych znaków wyróżniających; 

m) proste mieszanie produktów, nawet różnych rodzajów; 
mieszanie cukru z dowolnymi materiałami; 

n) proste dodawanie wody, rozcieńczanie albo odwad
nianie lub skażanie produktów; 

o) prosty montaż części artykułów w celu otrzymania 
kompletnego artykułu lub demontaż produktów na 
części; 

p) połączenie przynajmniej dwóch czynności spośród 
wymienionych w lit. a)-o); 

q) ubój zwierząt. 

2. Do celów ust. 1, czynność uznaje się za prostą 
w przypadku, gdy jej wykonanie nie wymaga szczególnych 
umiejętności ani maszyn, urządzeń czy narzędzi specjalnie 
wykonanych lub zainstalowanych w tym celu. 

3. Wszystkie operacje przeprowadzane w kraju korzys
tającym na danym produkcie powinny być traktowane 
łącznie do celów określenia, czy obróbka lub przetworzenie 
dokonane na produkcie mają być traktowane jako niewy
starczające w rozumieniu ust. 1. 

Artykuł 79 

1. W drodze odstępstwa od art. 76 i z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, materiały niepochodzące, 
które zgodnie z warunkami określonymi w wykazie załącz
nika 13a nie mogą być używane do wytwarzania danego 
produktu, mogą jednak zostać użyte, pod warunkiem że 
ich całkowita wartość lub szacowana masa netto 
w produkcie nie przekracza: 

a) 15 % masy produktu dla produktów objętych działem 2 
lub działami od 4 do 24 Systemu Zharmonizowanego, 
innych niż przetworzone produkty rybołówstwa 
z działu 16; 

b) 15 % ceny ex-works produktu w przypadku pozostałych 
produktów, z wyłączeniem produktów objętych dzia 
łami od 50 do 63 Systemu Zharmonizowanego, do 
których zastosowanie mają dopuszczalne odchylenia 
określone w uwagach 6 i 7 części I załącznika 13a. 

2. Przepis ust. 1 nie pozwala na przekraczanie jakich
kolwiek wartości procentowych określających najwyższą 
dopuszczalną zawartość materiałów niepochodzących, 
określoną na mocy reguł ustanowionych w wykazie 
w załączniku 13a. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do produktów 
całkowicie uzyskanych w kraju korzystającym 
w rozumieniu art. 75. Niemniej, nie naruszając przepisów 
art. 78 i 80 ust. 2, dopuszczalne odchylenie określone 
w tych ustępach, ma jednak zastosowanie do sumy wszyst
kich materiałów użytych do wytwarzania produktu, 
w odniesieniu do których w myśl reguł ustanowionych 
dla danego produktu w wykazie w załączniku 13a obowią
zuje wymóg całkowitego uzyskania materiałów.
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Artykuł 80 

1. Jednostką, którą uwzględnia się do celów stosowania 
przepisów niniejszej sekcji, jest konkretny produkt uznany 
za jednostkę podstawową dla określania klasyfikacji 
z zastosowaniem Systemu Zharmonizowanego. 

2. Jeżeli w skład przesyłki wchodzi pewna liczba 
produktów identycznych, klasyfikowanych pod tą samą 
pozycją Systemu Zharmonizowanego, przepisy niniejszej 
sekcji stosuje się z uwzględnieniem każdego produktu 
oddzielnie. 

3. Jeśli zgodnie z regułą 5 Ogólnych reguł interpretacji 
Systemu Zharmonizowanego opakowanie jest traktowane 
łącznie z produktem do celów klasyfikacji, powinno być 
ono również traktowane łącznie do celów określania 
pochodzenia. 

Artykuł 81 

Akcesoria, części zamienne i narzędzia dostarczone ze 
sprzętem, maszyną, aparatem lub pojazdem, które są 
częścią typowego wyposażenia i zostały wliczone w cenę 
ex-works uznaje się za stanowiące całość z tym sprzętem, 
maszyną, aparatem lub pojazdem. 

Artykuł 82 

Zestawy w rozumieniu reguły 3 Ogólnych reguł interpre
tacji Systemu Zharmonizowanego, uznaje się za pocho
dzące, jeżeli wszystkie elementy zestawu są produktami 
pochodzącymi. 

Jeżeli jednak zestaw składa się z produktów pochodzących 
i niepochodzących, to jest on w całości uznawany za 
pochodzący, pod warunkiem że wartość produktów niepo
chodzących nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu. 

Artykuł 83 

Przy ustalaniu, czy produkt jest produktem pochodzącym, 
nie uwzględnia się pochodzenia następujących składników, 
które mogły zostać użyte w procesie jego wytwarzania: 

a) energii i paliwa; 

b) fabryki i wyposażenia; 

c) maszyn i narzędzi; 

d) wszystkich innych towarów, które nie wchodzą 
w końcowy skład produktu ani nie są do tego przezna
czone. 

Podsekcja 3 

Kumulacja 

Artykuł 84 

Kumulacja dwustronna dopuszcza uznawanie produktów 
pochodzących z Unii Europejskiej użytych w danym 
kraju korzystającym do wytworzenia produktu za materiały 
pochodzące z tego kraju, o ile dokonane tam obróbka lub 
przetworzenie wykraczają poza czynności opisane w art. 
78 ust. 1. 

Artykuł 85 

1. Jeżeli Norwegia, Szwajcaria i Turcja udzielają ogól
nych preferencji taryfowych w odniesieniu do produktów 
pochodzących z krajów korzystających oraz stosują defi
nicję pojęcia pochodzenia odpowiadającą definicji zawartej 
w niniejszej sekcji, kumulacja pochodzenia z Norwegią, 
Szwajcarią lub Turcją dopuszcza uznawanie produktów 
pochodzących z Norwegii, Szwajcarii lub Turcji za mate
riały pochodzące z kraju korzystającego, pod warunkiem że 
dokonane tam obróbka lub przetworzenie wykraczają poza 
czynności opisane w art. 78 ust. 1. 

2. Ustęp 1 stosuje się pod warunkiem że Turcja, 
Norwegia i Szwajcaria, na zasadzie wzajemności udzielą 
takiego samego traktowania produktom pochodzącym 
z krajów korzystających, zawierającym materiały pocho
dzące z Unii Europejskiej. 

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do produktów objętych 
działami od 1 do 24 Systemu Zharmonizowanego. 

4. Komisja Europejska opublikuje w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej (seria C) datę spełnienia warunków 
ustępów 1 i 2. 

Artykuł 86 

1. Kumulacja regionalna ma zastosowanie do następują
cych czterech odrębnych grup regionalnych: 

a) Grupa I: Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, 
Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam; 

b) Grupa II: Boliwia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, 
Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Peru, 
Salwador i Wenezuela; 

c) Grupa III: Bangladesz, Bhutan, Indie, Malediwy, Nepal, 
Pakistan i Sri Lanka; 

d) Grupa IV: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj.

PL 23.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 307/11



2. Kumulację regionalną między krajami należącymi do 
jednej grupy stosuje się wyłącznie przy spełnieniu następu
jących warunków: 

a) dla celów kumulacji regionalnej między krajami jednej 
grupy regionalnej stosuje się reguły pochodzenia usta
nowione w niniejszej sekcji. 

Kiedy kwalifikujące czynności obróbki i przetwarzania 
określone w części II załącznika 13a są zróżnicowane 
dla poszczególnych krajów uczestniczących 
w kumulacji, pochodzenie produktów wywożonych 
z jednego do drugiego kraju grupy regionalnej do 
celów kumulacji regionalnej ustalane jest w oparciu 
o reguły, jakie obowiązywałyby w przypadku wywozu 
do Unii Europejskiej; 

b) kraje grupy regionalnej zobowiązały się: 

(i) przestrzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów 
niniejszej sekcji; oraz 

(ii) zapewniać współpracę administracyjną niezbędną 
dla prawidłowego wykonania przepisów niniejszej 
sekcji w odniesieniu do Unii Europejskiej oraz 
między sobą; 

c) zobowiązanie, o którym mowa w lit. b), zostało noty
fikowane Komisji przez sekretariat danej grupy regio
nalnej lub przez inne odpowiednie wspólne ciało repre
zentujące wszystkich członków tej grupy. 

W przypadku, gdy kraje należące do grupy regionalnej 
spełniały warunki akapitu pierwszego lit. b) i c) przed 
dniem 1 stycznia 2011 r., nowe zobowiązanie nie jest 
wymagane. 

3. Materiały wymienione w załączniku 13b są wyłą
czone z kumulacji regionalnej przewidzianej w ust. 2, o ile: 

a) preferencje taryfowe przysługujące w Unii Europejskiej 
każdemu z krajów uczestniczących w kumulacji są 
różne; oraz 

b) w wyniku kumulacji materiały objęte preferencjami 
korzystałyby z bardziej korzystnego traktowania taryfo
wego niż to, z którego korzystałyby w przypadku 
bezpośredniego wywozu do Unii Europejskiej. 

4. Kumulację regionalną między krajami z jednej grupy 
regionalnej stosuje się wyłącznie pod warunkiem że 
obróbka lub przetwarzanie produktów w kraju korzysta
jącym, w którym materiały te podlegają dalszemu przetwa

rzaniu lub są użyte do wytwarzania wykraczają poza czyn
ności określone w art. 78 ust. 1 oraz, w przypadku 
wyrobów włókienniczych, również poza czynności okre 
ślone w załączniku 16. 

W przypadku niespełnienia warunków ustanowionych 
w akapicie pierwszym, produkty uznaje się za pochodzące 
z kraju grupy regionalnej, mającego największy udział 
w ogólnej wartości celnej użytych materiałów pochodzą
cych z pozostałych krajów grupy regionalnej. 

W przypadku ustalania kraju pochodzenia zgodnie 
z akapitem drugim, kraj ten podaje się jako kraj pocho
dzenia na dowodzie pochodzenia sporządzanym przez 
eksportera produktu do Unii Europejskiej, lub, do czasu 
wdrożenia systemu zarejestrowanych eksporterów, wysta
wianym przez organy korzystającego kraju wywozu. 

5. Na wniosek organów kraju korzystającego, należą
cego do grupy I lub III, Komisja może dopuścić kumulację 
regionalną między krajami tych grup, pod warunkiem że 
Komisja uzna, że spełnione są wszystkie z następujących 
warunków: 

a) spełnione są warunki ustalone w ust. 2 lit. a); oraz 

b) kraje uczestniczące w takiej kumulacji regionalnej zobo
wiązały się, wspólnie notyfikując Komisji swoje zobo
wiązania: 

(i) przestrzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów 
niniejszej sekcji; oraz 

(ii) zapewniać współpracę administracyjną niezbędną 
dla prawidłowego wykonania przepisów niniejszej 
sekcji w odniesieniu do Unii Europejskiej oraz 
między sobą. 

Do wniosku, o którym mowa w akapicie pierwszym, 
dołącza się dowód spełnienia warunków określonych 
w tym akapicie. Wniosek jest kierowany do Komisji. 
Komisja podejmie decyzję w sprawie wniosku, uwzględ
niając wszystkie elementy mające związek z kumulacją, 
które uważa za istotne, włącznie z materiałami, które 
mają być objęte kumulacją. 

6. W przypadku wywozu do Unii Europejskiej 
produktów wytworzonych w kraju korzystającym grupy 
I lub grupy III z użyciem materiałów pochodzących 
z kraju należącego do innej grupy, pochodzenie tych 
produktów ustala się w następujący sposób:
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a) materiały pochodzące z kraju jednej grupy regionalnej 
uznaje się za pochodzące z kraju innej grupy regio
nalnej, jeśli zostają użyte do wytworzenia uzyskanego 
tam produktu, pod warunkiem że obróbka lub przetwo
rzenie dokonane w tym ostatnim kraju korzystającym 
wykraczają poza czynności opisane w art. 78 ust. 1 
oraz, w przypadku produktów włókienniczych, również 
poza czynności określone w załączniku 16; 

b) w przypadku niespełnienia warunków ustanowionych 
w lit. a), produkty uznaje się za pochodzące 
z uczestniczącego w kumulacji kraju mającego 
największy udział w ogólnej wartości celnej użytych 
materiałów pochodzących z innych krajów objętych 
kumulacją. 

W przypadku ustalania kraju pochodzenia zgodnie 
z akapitem pierwszym lit. b), kraj ten podaje się jako 
kraj pochodzenia na dowodzie pochodzenia sporzą
dzanym przez eksportera produktu do Unii Europej
skiej, lub, do czasu wdrożenia systemu zarejestrowanych 
eksporterów, wystawianym przez organy korzystającego 
kraju wywozu. 

7. Na wniosek organów każdego kraju korzystającego, 
kumulacja rozszerzona między krajem korzystającym 
a krajem, z którym Unię Europejską łączy wiążąca 
umowa o wolnym handlu zgodna z art. XXIV Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), może 
zostać dopuszczona przez Komisję przy spełnieniu wszyst
kich następujących warunków: 

a) kraje uczestniczące w kumulacji zobowiązały się prze
strzegać lub zapewnić przestrzeganie przepisów niniej
szej sekcji, oraz zapewnić współpracę administracyjną 
niezbędną dla zapewnienia prawidłowego wykonania 
przepisów niniejszej sekcji w odniesieniu do Unii Euro
pejskiej oraz między sobą; 

b) zainteresowany kraj korzystający złożył Komisji swoje 
zobowiązanie, o którym mowa w lit. a). 

Wniosek, o którym mowa w akapicie pierwszym, zawiera 
wykaz materiałów objętych kumulacją oraz dowody speł
nienia warunków określonych w akapicie pierwszym lit. a) 
i b). Wniosek jest kierowany do Komisji. W przypadku 
zmiany przedmiotowych materiałów, składa się kolejny 
wniosek. 

Z kumulacji rozszerzonej wyłączone są materiały objęte 
działami od 1 do 24 Systemu Zharmonizowanego. 

8. W przypadku kumulacji rozszerzonej, o której mowa 
w ust. 7, pochodzenie użytych materiałów oraz doku
menty, jakie należy przedstawić w celu potwierdzenia 
pochodzenia, określa się zgodnie z regułami ustanowio
nymi odpowiednią umową o wolnym handlu. Pochodzenie 
produktów przeznaczonych na wywóz do Unii Europejskiej 
ustala się zgodnie z regułami pochodzenia ustanowionymi 
w niniejszej sekcji. 

W celu nadania statusu pochodzenia produktowi uzyska
nemu, nie jest wymagane poddanie wystarczającej obróbce 
lub przetworzeniu materiałów pochodzących z kraju, 
z którym Unię Europejską łączy umowa o wolnym handlu, 
i użytych w kraju korzystającym do wytworzenia produktu 
przeznaczonego na wywóz do Unii Europejskiej, pod 
warunkiem że obróbka lub przetworzenie dokonane 
w kraju korzystającym wykraczają poza czynności opisane 
w art. 78 ust. 1. 

9. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej (seria C) następujące informacje: 

a) datę wejścia w życie kumulacji między krajami grupy I i 
III na mocy ust. 5, uczestniczące w niej kraje oraz, 
w stosownych przypadkach, wykaz materiałów, do 
których stosuje się kumulację; 

b) datę wejścia w życie kumulacji rozszerzonej, uczestni
czące w niej kraje oraz wykaz materiałów, do których 
stosuje się kumulację. 

Artykuł 87 

W przypadku korzystania z kumulacji dwustronnej lub 
kumulacji z Norwegią, Szwajcarią lub Turcją 
w połączeniu z kumulacją regionalną, uzyskany produkt 
nabywa pochodzenie jednego z krajów odpowiedniej 
grupy regionalnej, określonego zgodnie z art. 86 ust. 4 
akapit pierwszy i drugi. 

Artykuł 88 

1. Podsekcje 1 i 2 stosuje się odpowiednio 
w odniesieniu do: 

a) wywozu z Unii Europejskiej do kraju korzystającego do 
celów kumulacji dwustronnej; 

b) wywozu z jednego kraju korzystającego do innego do 
celów kumulacji regionalnej określonej w art. 86 ust. 1 
i 5, bez naruszenia przepisów art. 86 ust. 2 lit. a) akapit 
drugi.
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2. Jeśli w trakcie obróbki lub przetwarzania produktu 
użyto materiałów zamiennych pochodzących 
i niepochodzących, organy celne państw członkowskich 
mogą, na pisemny wniosek przedsiębiorców, zezwolić na 
gospodarowanie materiałami w Unii Europejskiej 
z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego do 
celów dalszego wywozu do kraju korzystającego 
w ramach kumulacji dwustronnej, bez konieczności maga
zynowania takich materiałów osobno. 

3. Organy celne państw członkowskich mogą uzależnić 
udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, od speł
nienia warunków, które uznają za stosowne. 

Pozwolenia udziela się wyłącznie wtedy, gdy przy zastoso
waniu metody, o której mowa w ust. 2, można zagwaran
tować, że w dowolnym czasie liczba produktów uzyska
nych, które mogą być uznane za pochodzące z Unii Euro
pejskiej, nie różni się od liczby możliwej do uzyskania przy 
zastosowaniu metody fizycznego oddzielenia magazynowa
nych materiałów. 

Po udzieleniu pozwolenia, metoda jest stosowana a jej 
stosowanie jest rejestrowane na podstawie ogólnych zasad 
rachunkowości mających zastosowanie w Unii Europejskiej. 

4. Korzystający z metody, o której mowa w ust. 2 
sporządza samodzielnie lub, do czasu wdrożenia systemu 
zarejestrowanych eksporterów, występuje z wnioskiem 
o dowody pochodzenia dla takiej ilości produktów, jakie 
mogą być uznane za pochodzące z Unii Europejskiej. Na 
wniosek organów celnych państw członkowskich korzysta
jący składa oświadczenie dotyczące sposobu zarządzania 
tymi ilościami. 

5. Organy celne państw członkowskich monitorują 
korzystanie z pozwolenia, o którym mowa w ust. 2. 

Mogą one cofnąć pozwolenie w następujących przypad
kach: 

a) korzystający w jakikolwiek sposób czyni z pozwolenia 
niewłaściwy użytek; lub 

b) korzystający nie spełnia jakichkolwiek innych 
warunków ustanowionych w niniejszej sekcji lub 
w sekcji 1A. 

Podsekcja 4 

Odstępstwa 

Artykuł 89 

1. Z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wniosek 
danego kraju korzystającego Komisja może przyznać 

krajowi korzystającemu tymczasowe odstępstwo od prze
pisów niniejszej sekcji w przypadku, gdy: 

a) czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne tymczasowo 
pozbawiają go możliwości przestrzegania reguł naby
wania pochodzenia określonych w art. 72 
w przypadku, gdy mógł ich przestrzegać wcześniej, lub 

b) potrzebuje on czasu na przygotowanie się do spełnienia 
reguł nabywania pochodzenia określonych w art. 72. 

2. Tymczasowe odstępstwo jest ograniczone do okresu 
trwania skutków czynników wewnętrznych lub zewnętrz
nych stanowiących podstawę dla jego przyznania lub do 
czasu potrzebnego krajowi korzystającemu na dostoso
wanie się do reguł. 

3. Wniosek o odstępstwo przedkłada się na piśmie 
Komisji. Wniosek zawiera przyczyny, o których mowa 
w ust. 1, dla których wnioskuje się o przyznanie odstęp
stwa, oraz odpowiednie dokumenty uzupełniające. 

4. W przypadku przyznania odstępstwa dany kraj 
korzystający musi spełniać wszelkie wymogi dotyczące 
informacji, jakie należy dostarczać Komisji w odniesieniu 
do korzystania z odstępstwa oraz administrowania 
ilościami, dla których jest ono udzielane. 

Podsekcja 5 

Procedury wywozowe w kraju korzystającym 

Artykuł 90 

System stosuje się w następujących przypadkach: 

a) do towarów spełniających wymogi niniejszej sekcji 
wywożonych przez zarejestrowanego eksportera 
w rozumieniu art. 92; 

b) do wszelkich przesyłek składających się z jednej lub 
więcej niż z jednej paczki zawierających produkty 
pochodzące wywożone przez dowolnego eksportera, 
gdy całkowita wartość wchodzących w skład przesyłki 
produktów pochodzących nie przekracza 6 000 EUR. 

Artykuł 91 

1. Właściwe organy kraju korzystającego ustanawiają 
i stale aktualizują elektroniczny spis zarejestrowanych 
eksporterów mających siedzibę na jego terytorium. Spis 
ten podlega natychmiastowej aktualizacji w przypadku, 
gdy dany eksporter zostaje wykreślony ze spisu zgodnie 
z art. 93 ust. 2.
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2. Spis zawiera następujące informacje: 

a) imię i nazwisko lub nazwę i pełny adres miejsca stałego 
pobytu lub siedziby zarejestrowanego eksportera, 
z uwzględnieniem identyfikacji kraju lub terytorium 
(kod ISO alpha-2 danego kraju), 

b) numer zarejestrowanego eksportera, 

c) produkty objęte Systemem, które zamierza on ekspor
tować (orientacyjny wykaz działów lub pozycji Systemu 
Zharmonizowanego – wedle uznania wnioskodawcy), 

d) daty od kiedy (do kiedy) eksporter jest (był) zarejestro
wany, 

e) przyczynę wykreślenia (wniosek samego zarejestrowa
nego eksportera / usunięcie decyzją właściwych 
organów). Dostęp do tych danych przysługuje wyłącznie 
właściwym organom. 

3. Właściwe organy kraju korzystającego informują 
Komisję o krajowych systemach numeracji używanych dla 
oznaczania zarejestrowanych eksporterów. Pierwsze dwa 
znaki numeru powinien stanowić kod ISO alpha-2 danego 
kraju. 

Artykuł 92 

W celu uzyskania rejestracji eksporterzy przedkładają 
właściwym organom kraju korzystającego wniosek, 
o którym mowa w art. 69 ust. 1 lit. a), 
z wykorzystaniem formularza, którego wzór znajduje się 
w załączniku 13c. Wypełniając wniosek eksporter udziela 
zgody na przechowywanie dostarczonych informacji 
w bazie danych Komisji oraz na publikację w Internecie 
danych nieobjętych klauzulą poufności. 

Właściwe organy przyjmują wyłącznie kompletne wnioski. 

Artykuł 93 

1. Zarejestrowany eksporter, który nie spełnia już 
warunków wywozu jakichkolwiek produktów objętych 
Systemem, lub nie zamierza już dokonywać wywozu takich 
produktów, informuje właściwe organy kraju korzystają
cego, które natychmiast usuwają go ze spisu zarejestrowa
nych eksporterów prowadzonego w tym kraju korzysta
jącym. 

2. Nie naruszając systemu kar i sankcji obowiązującego 
w kraju korzystającym, jeśli zarejestrowani eksporterzy, 
umyślnie lub w wyniku zaniedbania, sporządzają lub 
zlecają sporządzenie oświadczenia o pochodzeniu lub 
dokumentów uzupełniających, które zawierają nieprawid 
łowe informacje prowadzące do uzyskania korzyści 

z preferencyjnego traktowania taryfowego w sposób 
nieprawidłowy lub stanowiący oszustwo, właściwe organy 
kraju korzystającego wykreślają eksportera ze spisu zareje
strowanych eksporterów, prowadzonego przez przedmio
towy kraj korzystający. 

3. Bez uszczerbku dla ewentualnych skutków nieprawid 
łowości stwierdzonych w toku kolejnych kontroli, wykre 
ślenie ze spisu zarejestrowanych eksporterów nie obowią
zuje z mocą wsteczną, to znaczy odnosi się wyłącznie do 
oświadczeń sporządzonych po dacie wykreślenia. 

4. Eksporterzy, którzy zostali wykreśleni ze spisu zareje
strowanych eksporterów przez właściwe organy zgodnie 
z ust. 2, mogą zostać ponownie umieszczeni w spisie zare
jestrowanych eksporterów, kiedy dowiodą właściwym 
organom kraju korzystającego, że przeprowadzili 
konieczne działania naprawcze w odniesieniu do stanu, 
który doprowadził do ich wykreślenia. 

Artykuł 94 

1. Eksporterzy zarejestrowani lub niezarejestrowani speł
niają następujące obowiązki: 

a) prowadzą prawidłową handlową ewidencję księgową 
dotyczącą produkcji i dostaw towarów kwalifikujących 
się do preferencyjnego traktowania; 

b) przechowują i udostępniają wszelką dokumentację zwią
zaną z materiałami użytymi do wytwarzania; 

c) przechowują wszelką dokumentację celną związaną 
z materiałami użytymi do wytwarzania; 

d) przechowują przez co najmniej trzy lata od zakończenia 
roku, w którym sporządzono oświadczenie 
o pochodzeniu, lub – w przypadku, gdy wymaga tego 
prawodawstwo krajowe – dłużej: 

(i) sporządzone przez siebie oświadczenia 
o pochodzeniu; oraz 

(ii) ewidencję produkcji i zapasów wszystkich mate
riałów pochodzących i niepochodzących. 

Ewidencja, o której mowa w akapicie pierwszym lit. d), 
może mieć formę elektroniczną, musi jednak umożliwiać 
zidentyfikowanie i zlokalizowanie materiałów użytych do 
wytwarzania produktów wywożonych, w celu potwier
dzenia ich pochodzenia. 

2. Obowiązki wynikające z ust. 1 mają również zasto
sowanie w przypadku dostawców zaopatrujących ekspor
terów w deklaracje dostawców potwierdzające status 
pochodzenia dostarczanych przez nich towarów.
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Artykuł 95 

1. Eksporter sporządza oświadczenie o pochodzeniu 
z chwilą wywozu towarów, do których się ono odnosi, 
o ile przedmiotowe towary można uznać za pochodzące 
z danego kraju korzystającego, albo też z innego kraju 
korzystającego zgodnie z art. 86 ust. 4 akapit drugi lub 
z przepisem art. 86 ust. 6 akapit pierwszy lit. b). 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, oświadczenie 
o pochodzeniu można wyjątkowo sporządzić po doko
naniu wywozu (oświadczenie retrospektywne), pod warun
kiem że przedstawia się je w państwie członkowskim, 
w którym dokonuje się zgłoszenia o dopuszczenie do 
swobodnego obrotu, nie później niż w ciągu dwóch lat 
od wywozu. 

3. Oświadczenie o pochodzeniu eksporter przedstawia 
swojemu odbiorcy w Unii Europejskiej. Zawiera ono dane 
określone w załączniku 13d. Oświadczenie o pochodzeniu 
sporządza się w języku angielskim bądź francuskim. 

Może być ono sporządzone na dowolnym dokumencie 
handlowym pozwalającym na zidentyfikowanie danego 
eksportera oraz towarów, które obejmuje. 

4. W przypadku zastosowania kumulacji na mocy art. 
84, 86 ust. 1, lub art. 86 ust. 5 i 6, eksporter produktu, do 
wytworzenia którego użyto materiałów pochodzących od 
strony, z którą dopuszcza się kumulację, opiera się na 
oświadczeniu o pochodzeniu dostarczonym mu przez 
dostawcę. W takim przypadku oświadczenie 
o pochodzeniu sporządzone przez eksportera zawiera 
oznaczenie [w języku angielskim lub francuskim]: »EU 
cumulation« lub »Cumul UE« albo »regional cumulation« lub 
»cumul régional«. 

5. W przypadku zastosowania kumulacji na mocy art. 
85, eksporter produktu, do wytworzenia którego użyto 
materiałów pochodzących od strony, z którą dopuszcza 
się kumulację, opiera się na dowodzie pochodzenia dostar
czonym przez dostawcę, a wystawionym zgodnie 
z przepisami reguł pochodzenia GSP, w zależności od 
przypadku dotyczącymi Norwegii, Szwajcarii lub Turcji. 
W takim przypadku oświadczenie o pochodzeniu sporzą
dzone przez eksportera zawiera odpowiednie oznaczenie: 
»Norway cumulation« lub »Cumul Norvège«, »Switzerland cumu
lation« lub »Cumul Suisse«, »Turkey cumulation« lub »Cumul 
Turquie«. 

6. W przypadku zastosowania kumulacji na mocy art. 
86 ust. 7 i 8, eksporter produktu, do wytworzenia którego 

użyto materiałów pochodzących od strony, z którą 
dopuszcza się kumulację rozszerzoną, opiera się na dowo
dzie pochodzenia dostarczonym przez dostawcę, 
a wystawionym zgodnie z przepisami właściwej umowy 
o wolnym handlu między Unią Europejską a daną stroną. 

W takim przypadku oświadczenie o pochodzeniu sporzą
dzone przez eksportera zawiera oznaczenie »extended cumu
lation with country x« lub »cumul étendu avec le pays x«. 

Artykuł 96 

1. Oświadczenie o pochodzeniu sporządza się dla każdej 
przesyłki. 

2. Oświadczenie o pochodzeniu ważne jest przez 
dwanaście miesięcy od daty sporządzenia przez eksportera. 

3. Pojedyncze oświadczenie o pochodzeniu może obej
mować kilka przesyłek, pod warunkiem że towary spełniają 
następujące warunki: 

a) są to produkty rozmontowane lub niezmontowane, 
w rozumieniu reguły 2 a) Ogólnych reguł interpretacji 
Systemu Zharmonizowanego; 

b) są objęte sekcją XVI lub XVII albo pozycją 7308 bądź 
9406 Systemu Zharmonizowanego; oraz 

c) mają być przywożone partiami. 

Podsekcja 6 

Procedury przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu w Unii 
Europejskiej 

Artykuł 97 

1. Zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego 
obrotu zawiera odniesienie do oświadczenia 
o pochodzeniu. Oświadczenie o pochodzeniu przechowuje 
się do dyspozycji organów celnych, które mogą zażądać ich 
przedłożenia w celu weryfikacji zgłoszenia. Organy te 
mogą również zażądać tłumaczenia oświadczenia na 
język urzędowy lub jeden z języków urzędowych danego 
państwa członkowskiego. 

2. Jeżeli zgłaszający wystąpi z wnioskiem 
o zastosowanie Systemu, nie posiadając oświadczenia 
o pochodzeniu w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego 
o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zgłoszenie to 
zostaje uznane za niekompletne w rozumieniu art. 253 
ust. 1 i odpowiednio potraktowane.
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3. Przed zgłoszeniem towarów do dopuszczenia do 
swobodnego obrotu, zgłaszający dokłada należytych starań, 
by towary spełniały wszelkie reguły ustanowione 
w niniejszej sekcji, w szczególności sprawdzając: 

(i) w bazie danych, o której mowa w art. 69 ust. 3, czy 
eksporter został zarejestrowany do celów sporządzania 
oświadczeń o pochodzeniu, z wyłączeniem przy
padków, gdy całkowita wartość wchodzących w skład 
przesyłki produktów pochodzących nie przekracza 
6 000 EUR; oraz 

(ii) czy oświadczenie o pochodzeniu zostało sporządzone 
zgodnie z załącznikiem 13d. 

Artykuł 97a 

1. Następujące produkty są zwolnione z obowiązku 
sporządzania i przedkładania oświadczenia o pochodzeniu: 

a) produkty wysyłane jako małe paczki przez osoby 
prywatne do osób prywatnych, o łącznej wartości 
nieprzekraczającej 500 EUR; 

b) produkty stanowiące część bagażu osobistego podróż
nych, o łącznej wartości nieprzekraczającej 1 200 EUR. 

2. Produkty, o których mowa w ust. 1, spełniają nastę
pujące warunki: 

a) nie są przywożone w celach handlowych; 

b) zostają zgłoszone jako spełniające warunki korzystania 
z Systemu; 

c) nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności zgło
szenia, o którym mowa w lit. b). 

3. Do celów ust. 2 lit. a), za przywóz w celach handlo
wych nie jest uważany przywóz spełniający wszystkie 
następujące warunki: 

a) przywóz odbywa się okazjonalnie; 

b) na przywóz składają się wyłącznie produkty przezna
czone do użytku osobistego odbiorców lub podróżnych 
bądź też ich rodzin; 

c) zarówno rodzaj, jak i ilość przywożonych produktów 
wskazują wyraźnie, że ich przeznaczenie nie jest hand
lowe. 

Artykuł 97b 

1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między treścią 
oświadczenia o pochodzeniu a zawartością dokumentów 
przedłożonych organom celnym w celu dopełnienia 

formalności związanych z przywozem produktów nie unie
ważnia tym samym oświadczenia o pochodzeniu, jeżeli 
zostanie odpowiednio dowiedzione, że dany dokument 
rzeczywiście odpowiada danym produktom. 

2. Oczywiste błędy formalne, takie jak błędy literowe 
w oświadczeniu o pochodzeniu, nie powinny powodować 
odrzucenia dokumentu, jeśli błędy te nie wzbudzają wątpli
wości co do prawdziwości oświadczeń złożonych 
w dokumencie. 

3. Oświadczenia o pochodzeniu przedstawiane organom 
celnym kraju przywozu po terminie ich ważności okre 
ślonym w art. 96 mogą zostać przyjęte do celów stoso
wania preferencji taryfowych, jeżeli przedłożenie doku
mentów po terminie ostatecznym jest spowodowane wyjąt
kowymi okolicznościami. W innych przypadkach przed 
łożenia dowodów z opóźnieniem organy celne kraju przy
wozu mogą przyjąć oświadczenia o pochodzeniu, jeżeli 
produkty zostały im przedstawione przed wspomnianym 
terminem ostatecznym. 

Artykuł 97c 

1. Procedura, o której mowa w art. 96 ust. 3 obowią
zuje w okresie określonym przez organy celne państw 
członkowskich. 

2. Organy celne państw członkowskich przywozu 
nadzorujące kolejne dopuszczenia do swobodnego obrotu 
weryfikują, czy kolejne przesyłki zawierają części rozmon
towanych lub niezmontowanych produktów, dla których 
sporządzono oświadczenie o pochodzeniu. 

Artykuł 97d 

1. W przypadku produktów, które nie zostały jeszcze 
dopuszczone do swobodnego obrotu, oświadczenie 
o pochodzeniu można zastąpić jednym lub większą ilością 
zastępczych oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych 
przez posiadacza towarów, do celów wysyłki części lub 
całości przedmiotowych produktów do innego miejsca 
przeznaczenia na obszarze celnym Wspólnoty lub, 
w stosownych przypadkach, do Norwegii, Szwajcarii lub 
Turcji. Posiadacz towarów nie musi być zarejestrowanym 
eksporterem, aby być uprawnionym do sporządzenia 
zastępczego oświadczenia o pochodzeniu. 

2. W przypadku zastąpienia oświadczenia 
o pochodzeniu, oryginał oświadczenia o pochodzeniu 
musi zawierać: 

a) dane oświadczenia zastępczego lub zastępczych oświad
czeń o pochodzeniu;
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b) nazwy i adresy nadawcy; 

c) wskazanie odbiorcy lub odbiorców w Unii Europejskiej. 

Na oryginale oświadczenia o pochodzeniu umieszcza się 
wpis »Replaced« lub »Remplacée«, zależnie od przypadku. 

3. Zastępcze oświadczenie o pochodzeniu zawiera 
następujące dane: 

a) wszystkie dane powrotnie wysyłanych produktów; 

b) datę sporządzenia oryginalnego oświadczenia 
o pochodzeniu; 

c) wszystkie niezbędne oznaczenia, określone 
w załączniku 13d; 

d) nazwę i adres nadawcy produktów w Unii Europejskiej; 

e) nazwę i adres odbiorcy w Unii Europejskiej, Norwegii, 
Szwajcarii lub Turcji; 

f) datę i miejsce zastąpienia. 

Osoba sporządzająca zastępcze oświadczenie 
o pochodzeniu może załączyć do niego kopię pierwotnego 
oświadczenia o pochodzeniu. 

4. Ustępy 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do oświad
czeń zastępujących zastępcze oświadczenia o pochodzeniu. 
Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do oświad
czeń zastępczych sporządzonych przez nadawców 
produktów w Norwegii, Szwajcarii lub Turcji. 

5. W przypadku produktów korzystających z preferencji 
taryfowych na mocy odstępstwa udzielonego zgodnie 
z przepisami art. 89, przewidziane w niniejszym artykule 
zastąpienie stosuje się wyłącznie do produktów przezna
czonych do Unii Europejskiej. W przypadku produktu, 
który uzyskał status pochodzenia z zastosowaniem kumu
lacji regionalnej, zastępcze oświadczenie o pochodzeniu 
może być sporządzone wyłącznie w przypadku wysyłki 
produktów do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, o ile kraje 
te stosują te same reguły kumulacji regionalnej, co Unia 
Europejska. 

6. Ustępy 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do oświad
czeń zastępujących oświadczenia o pochodzeniu, jeśli prze
syłka zostanie podzielona zgodnie z art. 74. 

Artykuł 97e 

1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do pocho
dzenia produktów organy celne mogą zażądać od zgłasza
jącego dostarczenia, w rozsądnym wyznaczonym przez nie 
terminie, wszelkich dostępnych dokumentów do celów 
zweryfikowania prawidłowości pochodzenia wskazanego 
w zgłoszeniu lub jego zgodności z warunkami określonymi 
w art. 74. 

2. Organy celne mogą zawiesić stosowanie preferencyj
nego środka taryfowego na czas procedury weryfikacji usta
nowionej w art. 97h, w przypadkach gdy: 

a) informacje podane przez zgłaszającego są niedosta
teczne dla potwierdzenia statusu pochodzenia 
produktów lub zgodności z warunkami, ustanowionymi 
w art. 73 lub art. 74; 

b) zgłaszający nie udziela odpowiedzi w terminie wyzna
czonym mu na dostarczenie informacji, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Do czasu dostarczenia przez zgłaszającego żądanych 
informacji, o których mowa w ust. 1, lub dostarczenia 
wyników procedury weryfikacji, o której mowa w ust. 2, 
importerowi przedstawia się propozycję zwolnienia 
produktów, z zastrzeżeniem podjęcia uznanych za 
konieczne środków zapobiegawczych. 

Artykuł 97f 

1. Organy celne państwa członkowskiego przywozu 
odmawiają prawa do preferencji wynikających z Systemu, 
bez obowiązku żądania dodatkowych dowodów lub wysy 
łania wniosku o weryfikację do kraju korzystającego, 
w przypadku gdy: 

a) towary nie są tymi samymi towarami, które zostały 
wymienione w oświadczeniu o pochodzeniu; 

b) zgłaszający nie dostarczy oświadczenia o pochodzeniu 
w odniesieniu do przedmiotowych towarów 
w przypadku, gdy takie oświadczenie jest wymagane; 

c) nie naruszając przepisów art. 90 lit. b) i art. 97d ust. 1, 
oświadczenie o pochodzeniu, jakie posiada zgłaszający, 
nie zostało sporządzone przez eksportera zarejestrowa
nego w kraju korzystającym;
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d) oświadczenie o pochodzeniu nie zostało sporządzone 
zgodnie z załącznikiem 13d; 

e) warunki określone w art. 74 nie są spełnione. 

2. W następstwie wniosku o weryfikację w rozumieniu 
art. 97h skierowanego do właściwych organów kraju 
korzystającego organy celne państwa członkowskiego przy
wozu odmawiają objęcia Systemem, w przypadku gdy: 

a) otrzymały odpowiedź, zgodnie z którą dany eksporter 
nie był uprawniony do sporządzenia oświadczenia 
o pochodzeniu; 

b) otrzymały odpowiedź, zgodnie z którą przedmiotowe 
produkty nie pochodziły z kraju korzystającego, albo 
też warunki art. 73 nie zostały spełnione; 

c) występując o przeprowadzenie weryfikacji, miały 
uzasadnione wątpliwości co do ważności oświadczenia 
o pochodzeniu sporządzonego przez zgłaszającego lub 
prawidłowości dostarczonych przez niego informacji 
dotyczących rzeczywistego pochodzenia danych 
produktów w przypadku, gdy wystąpiły 
o przeprowadzenie weryfikacji, oraz 

(i) nie uzyskały odpowiedzi w terminie wyznaczonym 
zgodnie z art. 97h; lub 

(ii) otrzymały odpowiedź, która nie zawiera meryto
rycznej odpowiedzi na pytania postawione we 
wniosku. 

Podsekcja 7 

Kontrola pochodzenia 

Artykuł 97g 

1. Do celów zapewnienia zgodności z regułami odno
szącymi się do statusu pochodzenia produktów, właściwe 
organy kraju korzystającego przeprowadzają: 

a) weryfikację statusu pochodzenia produktów na wniosek 
organów celnych państw członkowskich; 

b) regularne kontrole eksporterów z własnej inicjatywy. 

W zakresie, w jakim Norwegia, Szwajcaria i Turcja zawarły 
porozumienie z Unią Europejską, zobowiązując się do 
udzielania sobie wzajemnie niezbędnej pomocy 
w zakresie współpracy administracyjnej, ustęp pierwszy 
stosuje się odpowiednio do skierowanych do organów 
celnych Norwegii, Szwajcarii lub Turcji wniosków 
o weryfikację sporządzonych na ich terytorium zastępczych 
oświadczeń o pochodzeniu, z możliwością skierowania do 
tych organów wniosku o dalsze kontaktowanie się 
z właściwymi organami kraju korzystającego. 

Kumulację rozszerzoną dopuszcza się wyłącznie na mocy 
art. 86 ust. 7 i 8, gdy dany kraj, z którym Unię Europejską 
łączy wiążąca umowa o wolnym handlu, wyrazi zgodę na 
dostarczanie krajowi korzystającemu pomocy w zakresie 
współpracy administracyjnej, na takich samych zasadach, 
jak w odniesieniu do organów celnych państw członkow
skich zgodnie z odpowiednimi przepisami tej umowy 
o wolnym handlu. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 lit. b), zapewniają 
stałe wypełnianie przez eksporterów spoczywających na 
nich obowiązków. Przeprowadza się je regularnie, 
w odstępach ustalonych na podstawie odpowiednich kryte
riów analizy ryzyka. W tym celu właściwe organy krajów 
korzystających wymagają od eksporterów dostarczania 
kopii lub wykazu sporządzanych przez nich oświadczeń 
o pochodzeniu. 

3. Właściwe organy krajów korzystających mają prawo 
domagać się wszelkiego rodzaju dowodów i prowadzić 
wszelkiego rodzaju przeglądy ksiąg rachunkowych ekspor
tera oraz, w stosownych przypadkach, również zaopatrują
cych go producentów, w tym również inspekcje w jego 
zakładach lub wszelkie inne kontrole, jakie uznają za 
stosowne. 

Artykuł 97h 

1. Późniejsze weryfikacje oświadczeń o pochodzeniu 
przeprowadzane są wyrywkowo lub w każdym przypadku, 
gdy organy celne państw członkowskich mają uzasadnione 
wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów, 
statusu pochodzenia danych produktów lub spełnienia 
innych wymogów niniejszej sekcji. 

Występując do właściwych organów kraju korzystającego 
z wnioskiem o współpracę w celu przeprowadzenia wery
fikacji ważności oświadczeń o pochodzeniu, statusu pocho
dzenia produktów lub obu wymienionych, organy celne 
państwa członkowskiego w stosownych przypadkach wska
zują w swoim wniosku powody, dla których żywią uzasad
nione wątpliwości co do ważności oświadczenia 
o pochodzeniu lub posiadania przez produkty statusu 
pochodzenia. 

Na poparcie wniosku o przeprowadzenie weryfikacji 
można załączyć kopię oświadczenia o pochodzeniu wraz 
z wszelkimi dodatkowymi informacjami lub dokumentami 
wskazującymi, że informacje zawarte w oświadczeniu są 
nieprawidłowe.
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Państwo członkowskie występujące z wnioskiem ustala 
wstępny, sześciomiesięczny termin przekazania wyników 
weryfikacji, biegnący od daty wniosku o przeprowadzenie 
weryfikacji, z wyłączeniem wniosków skierowanych do 
Norwegii, Szwajcarii lub Turcji do celów weryfikacji zastęp
czego oświadczenia o pochodzeniu sporządzonego na ich 
terytoriach na podstawie oświadczenia o pochodzeniu 
sporządzonego w kraju korzystającym, w którym to przy
padku wyznaczany termin przedłuża się do ośmiu 
miesięcy. 

2. Jeżeli w przypadku uzasadnionych wątpliwości nie 
uzyskano odpowiedzi w terminie określonym w ust. 1 
lub jeżeli odpowiedź nie zawiera informacji wystarczają
cych do ustalenia rzeczywistego pochodzenia produktów, 
po raz drugi powiadamia się właściwe organy. Ponowne 
powiadomienie określa kolejny termin nieprzekraczający 
6 miesięcy. 

Podsekcja 8 

Inne przepisy 

Artykuł 97i 

1. Podsekcje 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio 
w odniesieniu do: 

a) wywozu z Unii Europejskiej do kraju korzystającego – 
do celów kumulacji dwustronnej; 

b) wywozu z jednego kraju korzystającego do innego – do 
celów kumulacji regionalnej, o której mowa w art. 86 
ust. 1 i 5. 

2. Eksporter z Unii Europejskiej na własne żądanie jest 
uznawany przez organy celne państwa członkowskiego za 
zarejestrowanego eksportera do celów Systemu, jeżeli 
spełnia następujące warunki: 

a) posiada numer EORI zgodnie z art. 4k-4t; 

b) posiada status »upoważnionego eksportera« w ramach 
preferencyjnych zasad; 

c) we wniosku skierowanym do organów celnych państwa 
członkowskiego zawarte są następujące dane, umiesz
czone w formularzu, którego wzór znajduje się 
w załączniku 13c: 

(i) szczegółowe dane wskazane w polach 1 i 4 formu
larza; 

(ii) zobowiązania określone w polu 5. 

Artykuł 97j 

1. Podsekcje 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio przy okre 
ślaniu, czy produkty można uznać za pochodzące z kraju 

korzystającego w przypadku wywozu do Ceuty lub Melilli, 
lub uznać je za pochodzące z Ceuty i Melilli w przypadku 
wywozu do kraju korzystającego do celów kumulacji 
dwustronnej. 

2. Podsekcje 5, 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio do 
produktów wywożonych z kraju korzystającego do Ceuty 
lub Melilli, lub produktów wywożonych z Ceuty i Melilli 
do kraju korzystającego dla celów kumulacji dwustronnej. 

3. Hiszpańskie organy celne są odpowiedzialne za stoso
wanie podsekcji 1, 2, 3, 5, 6 i 7 w Ceucie i Melilli. 

4. Do celów określonych w ust. 1 i 2 Ceutę i Melillę 
uznaje się za jedno terytorium.”. 

2) w części I tytuł IV rozdział 2 dodaje się sekcję 1A 
w brzmieniu: 

„S e k c j a 1 A 

Procedury oraz metody współpracy administracyjnej 
obowiązujące do czasu zastosowania systemu rejest
racji eksporterów 

Podsekcja 1 

Zasady ogólne 

Artykuł 97k 

1. Każdy kraj korzystający przestrzega lub zapewnia 
przestrzeganie: 

a) reguł pochodzenia dotyczących wywożonych 
produktów, ustanowionych w sekcji 1; 

b) zasad wypełniania i wystawiania świadectw pochodzenia 
na formularzu A, którego wzór zamieszczony jest 
w załączniku 17; 

c) przepisów obowiązujących w odniesieniu do stosowania 
deklaracji na fakturze, której wzór znajduje się 
w załączniku 18; 

d) przepisów określających metody współpracy administra
cyjnej, o której mowa w art. 97s; 

e) przepisów dotyczących udzielania odstępstw, o których 
mowa w art. 89.
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2. Właściwe organy krajów korzystających współpracują 
z Komisją lub państwami członkowskimi, w szczególności: 

a) zapewniając wszelkie niezbędne wsparcie w przypadku, 
gdy Komisja zażąda monitorowania przez nią prawid 
łowości zarządzania Systemem w danym kraju, 
z uwzględnieniem wizyt weryfikacyjnych na miejscu 
z udziałem służb Komisji lub organów celnych państw 
członkowskich; 

b) bez naruszenia przepisów art. 97s i 97t, weryfikując 
status pochodzenia produktów oraz spełnienie pozosta 
łych warunków ustanowionych w niniejszej sekcji, 
włączając wizyty kontrolne na miejscu na żądanie 
Komisji lub organów celnych państw członkowskich 
w ramach dochodzeń w sprawie pochodzenia. 

3. Jeżeli w kraju korzystającym wyznaczono organ 
właściwy do wystawiania świadectw pochodzenia na 
formularzu A, weryfikuje się dokumenty dotyczące pocho
dzenia i wystawia się świadectwa pochodzenia na formu
larzu A do celów wywozu do Unii Europejskiej, uznaje się, 
że dany kraj korzystający zaakceptował warunki określone 
w ust. 1. 

4. Jeżeli krajowi lub terytorium przyznano lub przywró
cono status kraju korzystającego w odniesieniu do 
produktów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 732/2008, towary pochodzące z tego kraju bądź tery
torium korzystają z ogólnego systemu preferencji, pod 
warunkiem że zostały wywiezione z tego kraju korzystają
cego lub terytorium nie wcześniej niż w dniu, o którym 
mowa w art. 97s. 

5. Dowód pochodzenia jest ważny przez dziesięć 
miesięcy od daty wystawienia w kraju wywozu i w tym 
okresie jest przedkładany organom celnym kraju przywozu. 

Podsekcja 2 

Procedury wywozowe w kraju korzystającym 

Artykuł 97l 

1. Świadectwa pochodzenia na formularzu A, którego 
wzór określono w załączniku 17, wystawia się na pisemny 
wniosek złożony przez eksportera lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, wraz z wszelkimi odpowiednimi dokumen
tami uzupełniającymi potwierdzającymi, że wywożone 
towary spełniają warunki wystawienia świadectwa pocho
dzenia na formularzu A. 

2. Od chwili faktycznej realizacji wywozu lub jego 
zapewnienia, świadectwo zostaje udostępnione eksporte

rowi. Można jednak w drodze wyjątku wystawić świa
dectwo pochodzenia na formularzu A po dokonaniu 
wywozu produktów, które ono obejmuje, gdy: 

a) nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu 
błędów, nieumyślnych pominięć lub zaistnienia szcze
gólnych okoliczności; lub 

b) zgodnie z wymogami organów rządowych wykazano, 
że świadectwo pochodzenia na formularzu A zostało 
wystawione, ale nie zostało z przyczyn technicznych 
przyjęte przy przywozie. 

3. Właściwe organy rządowe mogą wystawić świa
dectwo z mocą wsteczną tylko po sprawdzeniu, czy dane 
zawarte we wniosku eksportera są zgodne z danymi znaj
dującymi się w odpowiednich dokumentach wywozowych 
i czy przy wywozie danych produktów nie zostało wysta
wione świadectwo pochodzenia na formularzu A zgodne 
z przepisami niniejszej sekcji. Świadectwa pochodzenia na 
formularzu A wystawione z mocą wsteczną muszą 
zawierać w polu 4 adnotację »Issued retrospectively« lub 
»Délivré a posteriori«. 

4. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia świa
dectwa pochodzenia na formularzu A eksporter może 
wystąpić do właściwych organów rządowych, które je 
wystawiły, o wystawienie duplikatu sporządzonego na 
podstawie dokumentów wywozowych będących w ich 
posiadaniu. Na wystawionym w ten sposób duplikacie 
w polu 4 musi być umieszczony wyraz »Duplicata« lub 
»Duplicate« oraz data wystawienia i numer serii oryginału 
świadectwa. Duplikat jest ważny od daty wystawienia 
oryginalnego świadectwa. 

5. W celu ustalenia, czy produkt objęty wnioskiem 
o wystawienie świadectwa pochodzenia na formularzu 
A spełnia obowiązujące reguły pochodzenia, właściwe 
organy rządowe mają prawo zażądać wszelkiego rodzaju 
dokumentacji lub przeprowadzić wszelkie kontrole, jakie 
uznają za stosowne. 

6. Wypełnienie pola 2 świadectwa pochodzenia na 
formularzu A jest nieobowiązkowe. W polu 12 umieszcza 
się oznaczenie »European Union« (»Unia Europejska«) lub 
nazwę jednego z państw członkowskich. Datę wystawienia 
świadectwa pochodzenia na formularzu A umieszcza się 
w polu 11. Podpis wymagany w tym polu, zastrzeżonym 
do użytku właściwych organów rządowych, które wysta
wiają świadectwo, jak również podpis osoby upoważnionej 
reprezentującej eksportera składa się odręcznie w polu 12.
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Artykuł 97m 

1. Deklaracja na fakturze może być sporządzona przez 
dowolnego eksportera w odniesieniu do dowolnej przesyłki 
składającej się z jednego lub większej liczby opakowań 
zawierających produkty pochodzące o całkowitej wartości 
nieprzekraczającej kwoty 6 000 EUR, pod warunkiem że 
procedura ta objęta jest współpracą administracyjną, 
o której mowa w art. 97k ust. 2. 

2. Eksporter sporządzający deklarację na fakturze jest 
zobowiązany do przedłożenia w każdej chwili, na wniosek 
organów celnych lub innych właściwych organów rządo
wych kraju wywozu, wszystkich dokumentów potwierdza
jących status pochodzenia danych produktów. 

3. Deklaracja na fakturze sporządzana jest przez ekspor
tera w języku angielskim lub francuskim przez wpisanie na 
maszynie, opieczętowanie lub wydrukowanie na fakturze, 
specyfikacji wysyłkowej lub innym dowolnym dokumencie 
handlowym, deklaracji, której tekst podany jest 
w załączniku 18. Jeśli deklaracja jest sporządzana 
odręcznie, pisana jest tuszem i drukowanymi literami. 
Deklaracje na fakturze są opatrzone własnoręcznym, orygi
nalnym podpisem eksportera. 

4. Stosowanie deklaracji na fakturze podlega następu
jącym warunkom: 

a) dla każdej przesyłki sporządza się jedną deklarację na 
fakturze, 

b) jeżeli towary zawarte w przesyłce zostały już poddane 
weryfikacji w kraju wywozu w odniesieniu do definicji 
pojęcia »produkty pochodzące«, eksporter może umie 
ścić stosowną adnotację o weryfikacji w deklaracji na 
fakturze. 

5. W przypadkach zastosowania kumulacji zgodnie 
z art. 84, 85 lub 86, właściwe organy rządowe kraju 
korzystającego, które mają wystawić świadectwo pocho
dzenia na formularzu A dla produktów, do wytworzenia 
których użyto materiałów pochodzących od strony, z ktrą 
dopuszcza się kumulację, uwzględniają, co następuje: 

— w przypadku kumulacji dwustronnej, dowód pocho
dzenia dostarczany przez dostawcę eksportera 
i wystawiony zgodnie z przepisami podsekcji 5; 

— w przypadku kumulacji z Norwegią, Szwajcarią lub 
Turcją, dowód pochodzenia dostarczany przez 
dostawcę eksportera i wystawiony zgodnie 
z określonymi w GSP regułami pochodzenia, obowią
zującymi, odpowiednio dla Norwegii, Szwajcarii lub 
Turcji; 

— w przypadku kumulacji regionalnej, dowód pocho
dzenia dostarczany przez dostawcę eksportera, to 
znaczy świadectwo pochodzenia na formularzu A, 
zgodne ze wzorem umieszczonym w załączniku 17, 
lub, w zależności od przypadku, deklarację na fakturze, 
której tekst jest umieszczony w załączniku 18; 

— w przypadku kumulacji rozszerzonej, dowód pocho
dzenia dostarczany przez dostawcę eksportera 
i sporządzony zgodnie z postanowieniami odpowied
niej umowy o wolnym handlu między Unią Europejską 
a zainteresowanym krajem. 

W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym 
tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, pole 4 świadectwa 
pochodzenia na formularzu A zawiera, w zależności od 
przypadku, oznaczenie: »EU cumulation«, »Norway cumula
tion«, »Switzerland cumulation«, »Turkey cumulation«, 
»regional cumulation«, »extended cumulation with country 
x« albo »Cumul UE«, »Cumul Norvège«, »Cumul Suisse«, 
»Cumul Turquie«, »cumul régional«, »cumul étendu avec le 
pays x«. 

Podsekcja 3 

Procedury przy dopuszczeniu do swobodnego obrotu w Unii 
Europejskiej 

Artykuł 97n 

1. Świadectwa pochodzenia na formularzu A lub dekla
racje na fakturze przedkłada się organom celnym państw 
członkowskich przywozu, zgodnie z procedurami dotyczą
cymi zgłoszenia celnego. 

2. Dowody pochodzenia przedstawiane organom 
celnym kraju przywozu po terminie ich ważności okre 
ślonym w art. 97k ust. 5 mogą zostać przyjęte do celów 
stosowania preferencji taryfowych, jeżeli niedotrzymanie 
ostatecznego terminu przedłożenia dokumentów spowodo
wane jest wyjątkowymi okolicznościami. W innych przy
padkach przedłożenia dowodów z opóźnieniem organy 
celne kraju przywozu mogą zaakceptować dowody pocho
dzenia, jeśli produkty zostały im przedłożone przed 
upływem wspomnianego ostatecznego terminu. 

Artykuł 97o 

1. W przypadku gdy na żądanie importera i na warun
kach ustanowionych przez organy celne państwa człon
kowskiego przywozu produkty rozmontowane lub 
niezmontowane w rozumieniu reguły 2 a) Ogólnych 
reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego objęte 
sekcją XVI lub XVII lub pozycją 7308 lub 9406 Systemu 
Zharmonizowanego są przywożone partiami, przy przy
wozie pierwszej partii organom celnym przedkłada się 
pojedynczy dowód pochodzenia takich produktów.
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2. Na wniosek importera i mając na uwadze warunki 
określone przez organy celne państwa członkowskiego 
przywozu, przy przywozie pierwszej przesyłki organom 
celnym można przedłożyć jeden dowód pochodzenia, 
w przypadku gdy towary: 

a) są przywożone w ramach częstego i ciągłego przepływu 
handlowego o znacznej wartości handlowej; 

b) są przedmiotem jednej umowy sprzedaży, której strony 
mają siedzibę w kraju wywozu lub w państwie człon
kowskim (państwach członkowskich); 

c) objęte są tym samym kodem (ośmiocyfrowym) nomen
klatury scalonej; 

d) zostały wysłane przez tego samego eksportera, są prze
znaczone dla tego samego importera, i zostały poddane 
formalnościom przywozowym w tym samym urzędzie 
celnym tego samego państwa członkowskiego. 

Procedura ta ma zastosowanie w okresie określonym przez 
właściwe organy celne. 

Artykuł 97p 

1. Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą 
urzędu celnego jednego państwa członkowskiego, orygi
nalny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony, do 
celów wysyłki wszystkich tych produktów lub niektórych 
z nich do innego miejsca w Unii Europejskiej, lub, 
w stosownych przypadkach, do Norwegii, Szwajcarii lub 
Turcji, jednym lub kilkoma świadectwa pochodzenia na 
formularzu A. 

2. Zastępcze świadectwa pochodzenia na formularzu 
A wystawia urząd celny, pod kontrolą którego znajdują 
się produkty. Świadectwo zastępcze wystawiane jest na 
podstawie pisemnego wniosku reeksportera. 

3. W prawym górnym polu świadectwa zastępczego 
należy podać nazwę kraju pośredniczącego, w którym 
zostało wystawione. W polu 4 należy umieścić oznaczenie 
»Replacement certificate« lub »Certificat de remplacement«, 
jak również datę wystawienia oryginalnego świadectwa 
pochodzenia i jego numer seryjny. Nazwa/imię 
i nazwisko reeksportera umieszczana(-e) jest w polu 1. 
Nazwa/imię i nazwisko ostatecznego odbiorcy może zostać 
umieszczona(-e) w polu 2. Wszystkie dane produktów 
powrotnie wywożonych umieszczone na oryginale świa
dectwa przenosi się do pól 3-9, a odniesienia do faktury 
sporządzonej przez reeksportera umieszcza się w polu 10. 

4. Organy celne, które wystawiły świadectwo zastępcze, 
poświadczają pole 11. Odpowiedzialność organów ogra
nicza się jedynie do wystawienia świadectwa zastępczego. 
Dane szczegółowe z pola 12, dotyczące kraju pochodzenia 
i kraju przeznaczenia, należy przenieść ze świadectwa 
oryginalnego. Pole to podpisuje reeksporter. Reeksporter 
podpisujący to pole w dobrej wierze nie jest odpowie
dzialny za prawidłowość danych umieszczonych na świa
dectwie oryginalnym. 

5. Urząd celny, który ma przeprowadzić czynności, 
o których mowa w ust. 1, wpisuje na świadectwie orygi
nalnym masę, numery i rodzaj dostarczonych towarów 
oraz podaje numery seryjne odpowiedniego świadectwa 
zastępczego lub świadectw zastępczych. Świadectwo orygi
nalne przechowywane jest przez właściwy urząd celny 
przez okres co najmniej trzech lat. Fotokopię świadectwa 
oryginalnego można dołączyć do świadectwa zastępczego. 

6. W przypadku produktów, które korzystają 
z preferencji taryfowych na mocy odstępstwa udzielonego 
zgodnie z przepisami art. 89, przewidzianą w niniejszym 
artykule procedurę stosuje się wyłącznie do produktów 
przeznaczonych do Unii Europejskiej. W przypadku 
produktu, który uzyskał status pochodzenia 
z zastosowaniem kumulacji regionalnej, zastępcze świa
dectwo może być sporządzone wyłącznie w przypadku 
wysyłki produktów do Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, 
o ile kraje te stosują te same reguły kumulacji regionalnej, 
co Unia Europejska. 

Artykuł 97q 

1. Produkty wysyłane w postaci małych przesyłek przez 
osoby prywatne do osób prywatnych lub stanowiące część 
bagażu podróżnych uznaje się za produkty pochodzące 
korzystające z preferencji taryfowych, o których mowa 
w art. 66, bez wymogu przedłożenia świadectwa pocho
dzenia na formularzu A lub deklaracji na fakturze, pod 
warunkiem że: 

a) takie produkty: 

(i) nie są przywożone w celach handlowych; 

(ii) zostają zgłoszone jako spełniające warunki korzys
tania z Systemu; 

b) nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności zgło
szenia, o którym mowa w lit. a) pkt (ii). 

2. Przywóz nie jest traktowany jako przywóz w celach 
handlowych, jeśli spełnione są wszystkie następujące 
warunki: 

a) przywóz odbywa się okazjonalnie;
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b) na przywóz składają się wyłącznie produkty przezna
czone do użytku osobistego odbiorców lub podróżnych 
bądź też ich rodzin; 

c) zarówno rodzaj, jak i ilość przywożonych produktów 
wskazują wyraźnie, że ich przeznaczenie nie jest hand
lowe. 

3. Łączna wartość produktów, o których mowa w ust. 
2, nie może przekraczać 500 EUR w przypadku małych 
paczek i 1 200 EUR w przypadku produktów stanowiących 
część bagażu osobistego podróżnych. 

Artykuł 97r 

1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświad
czeniami zawartymi w świadectwie pochodzenia na formu
larzu A lub w deklaracji na fakturze a oświadczeniami 
podanymi w dokumentach przedłożonych w urzędzie 
celnym w celu spełnienia formalności związanych 
z przywozem produktów nie unieważnia tym samym świa
dectwa bądź deklaracji, jeżeli zostanie odpowiednio dowie
dzione, że dany dokument rzeczywiście odpowiada przed
stawionym produktom. 

2. Oczywiste formalne pomyłki na świadectwie pocho
dzenia na formularzu A, na świadectwie przewozowym 
EUR.1 lub w deklaracji na fakturze nie powodują nieprzy
jęcia dokumentu, jeżeli nie są to pomyłki mogące poddać 
w wątpliwość poprawność oświadczeń zawartych 
w dokumencie. 

Podsekcja 4 

Metody współpracy administracyjnej 

Artykuł 97s 

1. Kraje korzystające przekazują Komisji nazwy i adresy 
organów rządowych z siedzibą na ich terytorium, które są 
właściwe do wystawiania świadectw pochodzenia na 
formularzu A oraz wzory pieczęci używanych przez te 
organy, jak również nazwy i adresy właściwych organów 
rządowych odpowiedzialnych za kontrolę świadectw 
pochodzenia na formularzu A i deklaracji na fakturze. 

Komisja przekazuje te informacje organom celnym państw 
członkowskich. Jeśli informacje te są przekazywane 
w związku ze zmianą dotychczasowych powiadomień, 
Komisja określa datę wprowadzenia do użytku nowych 
pieczęci zgodnie z instrukcjami właściwych organów 
rządowych krajów korzystających. Informacje te przezna
czone są do użytku urzędowego; jeżeli jednak towary są 
dopuszczane do swobodnego obrotu, dane organy celne 
mogą zezwolić importerowi lub jego należycie upoważnio
nemu przedstawicielowi na sprawdzenie wzorów odcisków 
pieczęci. 

Kraje korzystające, które już dostarczyły informacji wyma
ganych zgodnie z akapitem pierwszym, nie są zobowiązane 

do ich dalszego dostarczania do czasu, aż informacje te nie 
ulegną zmianie. 

2. Do celów art. 97k ust. 4 Komisja publikuje 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) termin, 
w którym dany kraj lub terytorium uznany za kraj korzys
tający lub któremu przywrócono status kraju korzystają
cego w odniesieniu do produktów, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 732/2008, spełnił obowiązki 
określone w ust. 1. 

3. Komisja przesyła krajom korzystającym wzory odci
sków pieczęci stosowanych przez organy celne państw 
członkowskich do celów wystawiania świadectw przewozo
wych EUR.1, na wniosek właściwych organów krajów 
korzystających. 

Artykuł 97t 

1. Późniejsze weryfikacje świadectw pochodzenia na 
formularzu A oraz deklaracji na fakturze przeprowadzane 
są wyrywkowo lub w każdym przypadku, gdy organy celne 
państw członkowskich mają uzasadnione wątpliwości co 
do autentyczności tych dokumentów, statusu pochodzenia 
danych produktów lub spełnienia innych wymogów niniej
szej sekcji. 

2. Składając wniosek o przeprowadzenie późniejszej 
weryfikacji, organy celne państw członkowskich zwracają 
świadectwo pochodzenia na formularzu A oraz fakturę, 
jeżeli została przedłożona, deklarację na fakturze lub 
kopię tych dokumentów właściwym organom rządowym 
korzystającego kraju wywozu, podając, stosownie do przy
padku, powody wystąpienia z wnioskiem o weryfikację. 
Wszelkie uzyskane dokumenty lub informacje wskazujące, 
że informacje podane na dowodzie pochodzenia są 
nieprawdziwe, są przekazywane wraz z wnioskiem 
o przeprowadzenie weryfikacji. 

Jeżeli organy celne państw członkowskich podejmą decyzję 
o zawieszeniu preferencji taryfowych w oczekiwaniu na 
wyniki weryfikacji, oferują importerowi możliwość zwol
nienia tych produktów, z zastrzeżeniem podjęcia uznanych 
za konieczne środków zapobiegawczych. 

3. W przypadku gdy złożony został wniosek 
o późniejszą weryfikację, weryfikację taką należy przepro
wadzić, a jej wyniki przekazać organom celnym państw 
członkowskich w nieprzekraczalnym terminie sześciu 
miesięcy lub, w przypadku wniosków kierowanych do 
Norwegii, Szwajcarii lub Turcji, do celów zweryfikowania 
zastępczych dowodów pochodzenia sporządzonych na ich 
terytoriach na podstawie świadectwa pochodzenia na 
formularzu A lub deklaracji na fakturze sporządzonej 
w kraju korzystającym, w nieprzekraczalnym terminie 
ośmiu miesięcy od daty wysłania wniosku. Wyniki 
powinny umożliwiać stwierdzenie, czy dane świadectwo 
pochodzenia ma zastosowanie do produktów rzeczywiście 
wywożonych i czy takie produkty mogą być uznane za 
pochodzące z kraju korzystającego.
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4. W przypadku świadectw pochodzenia na formularzu 
A wystawionych z zastosowaniem kumulacji dwustronnej, 
odpowiedź zawiera kopię (kopie) świadectwa przewozo
wego (świadectw przewozowych) EUR.1 lub, gdy to 
konieczne, odpowiednich deklaracji na fakturze. 

5. Jeżeli w przypadku uzasadnionych wątpliwości 
w określonym w ust. 3 terminie sześciu miesięcy nie uzys
kano odpowiedzi lub jeżeli odpowiedź nie zawiera infor
macji wystarczających do stwierdzenia autentyczności 
danego dokumentu lub rzeczywistego pochodzenia 
produktów, właściwe organy powiadamia się drugi raz. 
Jeżeli po drugim powiadomieniu wyniki kontroli nie 
zostaną podane do wiadomości organów występujących 
z wnioskiem w terminie czterech miesięcy od dnia wysłania 
drugiego powiadomienia, lub jeżeli wyniki te nie pozwalają 
na stwierdzenie autentyczności danego dokumentu lub 
rzeczywistego pochodzenia produktów, organy te, 
z wyłączeniem szczególnych okoliczności, nie wyrażają 
zgody na zastosowanie preferencji taryfowych. 

6. W przypadku gdy – w świetle procedury weryfikacji 
lub jakiejkolwiek innej dostępnej informacji – okaże się, że 
naruszane są reguły pochodzenia, korzystający kraj 
wywozu, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 
celnych państw członkowskich przeprowadza odpowiednie 
dochodzenie lub zleca przeprowadzenie dochodzenia 
w trybie pilnym, w celu potwierdzenia takich naruszeń 
i zapobiegania im w przyszłości. W tym celu 
w dochodzeniu mogą uczestniczyć Komisja lub organy 
celne państw członkowskich. 

7. Do celów późniejszej weryfikacji świadectw pocho
dzenia na formularzu A, eksporterzy przechowują 
wszystkie przydatne dokumenty potwierdzające status 
pochodzenia danych produktów, a odpowiednie organy 
administracji rządowej korzystającego kraju wywozu 
zachowują kopie świadectw, jak również wszelkie odno
szące się do nich dokumenty wywozowe. Dokumenty te 
przechowuje się przez okres co najmniej trzech lat od 
końca roku, w którym wystawiono świadectwo pocho
dzenia na formularzu A. 

Artykuł 97u 

1. Przepisy art. 97s i 97t stosuje się również między 
krajami należącymi do jednej grupy regionalnej do celów 
przekazywania informacji Komisji bądź też organom 
celnym państw członkowskich oraz późniejszej weryfikacji 
świadectw pochodzenia na formularzu A lub deklaracji na 
fakturze wystawianych zgodnie z regułami regionalnej 
kumulacji pochodzenia. 

2. Do celów art. 85, 97m i 97p, porozumienie zawarte 
między Unią Europejską a Norwegią, Szwajcarią i Turcją 

obejmuje, między innymi, zobowiązanie do udzielania 
sobie nawzajem niezbędnego wsparcia w zakresie współ
pracy administracyjnej. 

Do celów art. 86 ust. 7 i 8 oraz art. 97k, kraj, z którym 
Unia Europejska zawarła wiążącą umowę o wolnym 
handlu, i który wyraził zgodę na udział w kumulacji 
rozszerzonej z krajem korzystającym, zgadza się tym 
samym na zapewnianie temu krajowi wsparcia w zakresie 
współpracy administracyjnej, na takich samych zasadach, 
jak w odniesieniu do organów celnych państw członkow
skich zgodnie z odpowiednimi postanowieniami danej 
umowy o wolnym handlu. 

Podsekcja 5 

Procedury do celów kumulacji dwustronnej 

Artykuł 97v 

1. Dowód statusu pochodzenia produktów z Unii Euro
pejskiej dostarcza się przez: 

a) przedstawienie świadectwa przewozowego EUR.1, 
którego wzór zamieszczono w załączniku 21; lub 

b) przedstawienie deklaracji na fakturze o treści zgodnej 
z wzorem zamieszczonym w załączniku 18. Deklarację 
na fakturze może sporządzić każdy eksporter dla prze
syłek zawierających produkty pochodzące, których 
łączna wartość nie przekracza 6 000 EUR, lub upoważ
niony eksporter Unii Europejskiej. 

2. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel 
umieszcza w polu 2 świadectwa przewozowego EUR.1 
oznaczenie: »GSP beneficiary countries« i »EU« lub »pays 
bénéficiaires du SPG« i »UE«. 

3. Przepisy niniejszej sekcji dotyczące wystawiania, 
stosowania i późniejszej weryfikacji świadectw pochodzenia 
na formularzu A, stosuje się odpowiednio w odniesieniu do 
świadectw przewozowych EUR.1 oraz, z wyłączeniem 
przepisów dotyczących ich wystawiania, do deklaracji na 
fakturze. 

4. Organy celne państw członkowskich mogą 
upoważnić każdego eksportera, zwanego dalej »upoważ
nionym eksporterem«, dokonującego częstych wysyłek 
produktów pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 
kumulacji dwustronnej, do sporządzania deklaracji na 
fakturze, bez względu na wartość przedmiotowych 
produktów, o ile eksporter ten zapewnia, zgodnie 
z wymogami organów celnych, wszelkie gwarancje 
niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji: 

a) statusu pochodzenia produktów; oraz 

b) spełnienia innych wymogów obowiązujących w tym 
państwie członkowskim.
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5. Organy celne mogą uzależnić przyznanie statusu 
upoważnionego eksportera od spełnienia warunków, jakie 
uznają za właściwe. Organy celne nadają upoważnionemu 
eksporterowi numer pozwolenia celnego, który jest umiesz
czany na deklaracji na fakturze. 

6. Organy celne monitorują sposób korzystania 
z pozwolenia przez upoważnionego eksportera. Organy 
celne mogą w każdej chwili cofnąć pozwolenie. 

Mogą również cofnąć pozwolenie w każdym 
z następujących przypadków: 

a) upoważniony eksporter nie daje już gwarancji, 
o których mowa w ust. 4; 

b) upoważniony eksporter nie spełnia warunków, 
o których mowa w ust. 5; 

c) upoważniony eksporter korzysta z pozwolenia w inny 
niewłaściwy sposób. 

7. Od upoważnionego eksportera nie wymaga się podpi
sywania deklaracji na fakturze, o ile przedłoży on organom 
celnym swoje pisemne zobowiązanie, w którym przyjmie 
pełną odpowiedzialność za każdą deklarację na fakturze, 
która go identyfikuje, tak jakby była podpisana przez 
niego własnoręcznie. 

Podsekcja 6 

Ceuta i Melilla 

Artykuł 97w 

Przepisy niniejszej sekcji dotyczące wystawiania, stosowania 
i późniejszej weryfikacji dowodów pochodzenia stosuje się 
odpowiednio do produktów wywożonych z kraju korzys
tającego do Ceuty i Melilli oraz produktów wywożonych 
z Ceuty i Melilli do kraju korzystającego dla celów kumu
lacji dwustronnej. 

Ceutę i Melillę uznaje się za jedno terytorium. 

Hiszpańskie organy celne są odpowiedzialne za stosowanie 
niniejszej sekcji w Ceucie i Melilli.”; 

3) w części I tytuł IV rozdział 2 sekcja 2, przed podsekcją 1 
dodaje się art. 97x w brzmieniu: 

„Artykuł 97x 

1. Do celów niniejszej sekcji stosuje się następujące defi
nicje: 

a) »wytwarzanie« oznacza każdy rodzaj obróbki lub prze
twarzania łącznie z montażem; 

b) »materiał« oznacza każdy składnik, surowiec, kompo
nent lub część itp. użyty do wytworzenia produktu; 

c) »produkt« oznacza wytwarzany produkt, nawet jeśli jest 
on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwa
rzania; 

d) »towary« oznaczają zarówno materiały, jak i produkty; 

e) »wartość celna« oznacza wartość określoną zgodnie 
z Porozumieniem w sprawie stosowania art. VII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. 
(porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie 
ustalania wartości celnej); 

f) »cena ex-works« ujęta w wykazie w załączniku 15 
oznacza cenę zapłaconą za produkt ex-works wytwórcy, 
w którego przedsiębiorstwie dokonano ostatniej obróbki 
lub przetworzenia, pod warunkiem że cena ta zawiera 
wartość wszystkich użytych materiałów pomniejszoną 
o wszystkie podatki wewnętrzne, które będą lub mogą 
zostać zwrócone, kiedy uzyskany produkt zostanie 
wywieziony. 

W przypadku gdy cena faktycznie zapłacona nie 
odzwierciedla wszystkich kosztów związanych 
z wytworzeniem produktu, które zostały rzeczywiście 
poniesione w kraju korzystającym, cena ex-works 
oznacza sumę wszystkich tych kosztów pomniejszoną 
o wszystkie podatki wewnętrzne, które są zwracane lub 
mogą podlegać zwrotowi z chwilą wywozu uzyskanego 
produktu; 

g) »wartość materiałów« w wykazie załącznika 15 oznacza 
wartość celną w chwili przywozu użytych materiałów 
niepochodzących lub, jeżeli nie jest ona znana bądź nie 
może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę 
zapłaconą za te materiały w Unii Europejskiej lub 
w kraju korzystającym w rozumieniu art. 98 ust. 1. 
Przepisy niniejszego akapitu stosuje się odpowiednio 
w przypadku potrzeby ustalenia wartości użytych mate
riałów pochodzących; 

h) »działy«, »pozycje« i »podpozycje« odnoszą się do 
działów, pozycji i podpozycji (cztero- lub sześciocyfro
wych kodów) stosowanych w nomenklaturze Systemu 
Zharmonizowanego; 

i) »klasyfikowany« odnosi się do klasyfikacji produktu lub 
materiału w konkretnej pozycji lub podpozycji Systemu 
Zharmonizowanego;
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j) »przesyłka« oznacza produkty, które są: 

— wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera 
do jednego odbiorcy, lub 

— objęte jednym dokumentem przewozowym obejmu
jącym ich transport od eksportera do odbiorcy, a w 
przypadku braku takiego dokumentu – jedną 
fakturą. 

2. Dla celów ust. 1 lit. f) w przypadku, gdy ostatnie 
obróbki lub przetworzenia zostały zlecone wytwórcy, 
pojęcie »wytwórcy«, o którym mowa w ust. 1 lit. f) akapit 
pierwszy może odnosić się do przedsiębiorstwa, które 
zatrudniło podwykonawcę.”; 

4) w art. 99 dodaje się lit. d)a w brzmieniu: 

„d)a produkty pochodzące z ubitych zwierząt tam urodzo
nych i wyhodowanych;”; 

5) w art. 101 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) litera g) otrzymuje brzmienie: 

„g) czynności polegające na barwieniu lub aromatyzo
waniu cukru lub formowaniu kostek cukru; 
częściowe lub całkowite mielenie cukru krystalicz
nego;”; 

b) litera m) otrzymuje brzmienie: 

„m) zwykłe mieszanie produktów, nawet różnych 
rodzajów; mieszanie cukru z dowolnymi materia 
łami;”; 

c) dodaje się lit. m)a w brzmieniu: 

„m)a proste dodawanie wody, rozcieńczanie albo 
odwadnianie lub skażanie produktów;”; 

6) dodaje się załącznik 13a w brzmieniu określonym 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 

7) dodaje się załącznik 13b w brzmieniu określonym 
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; 

8) dodaje się załącznik 13c w brzmieniu określonym 
w załączniku III do niniejszego rozporządzenia; 

9) dodaje się załącznik 13d w brzmieniu określonym 
w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia; 

10) w załączniku 14, w uwagach 1 i 3.1, wyrażenie »art. 69 
i 100« zastępuje się wyrażeniem »art. 100«; 

11) załącznik 17 zmienia się zgodnie z załącznikiem V do 
niniejszego rozporządzenia; 

12) załącznik 18 zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Kraje korzystające przedkładają Komisji zobowiązanie zgodnie 
z art. 68 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2454/93, zmienionego 
niniejszym rozporządzeniem, oraz informacje wymagane na 
mocy art. 69 tego rozporządzenia, co najmniej na trzy miesiące 
przed rzeczywistym zastosowaniem na swoich terytoriach 
systemu zarejestrowanych eksporterów. 

W dniu 1 lipca 2016 r., a najpóźniej dnia 1 lipca 2019 r. 
Komisja zweryfikuje stan przygotowania krajów korzystających 
do stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów. Komisja 
wystąpi następnie z propozycją ewentualnych niezbędnych 
dostosowań. 

Artykuł 3 

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu, art. 1 pkt 1, 
w zakresie, w jakim odnosi się do art. 68-71, art. 90-97i oraz 
art. 97j ust. 2, oraz art. 1 pkt 8 i 9 obowiązują od dnia 
1 stycznia 2017 r. 

4. Kraje korzystające, które nie są w stanie wdrożyć systemu 
zarejestrowanych eksporterów w terminie określonym w ust. 3, 
mogą, składając przed dniem 1 lipca 2016 r. pisemny wniosek 
do Komisji lub otrzymawszy od Komisji propozycję poprawek 
zgodnie z art. 2 akapit 2, stosować w dalszym ciągu, do dnia 
1 stycznia 2020 r., przepisy tytułu IV rozdział 2 sekcja 1A oraz 
załączników 17 i 18 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

5. Przepisy art. 1 pkt 2 stosuje się do dnia określonego 
w ust. 3 lub, w przypadku krajów korzystających, o których 
mowa w ust. 4, do dnia określonego w ust. 4.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK 13a 

(o którym mowa w art. 76 ust. 1) 

UWAGI WPROWADZAJĄCE ORAZ WYKAZ CZYNNOŚCI OBRÓBKI LUB PRZETWORZENIA 
NADAJĄCYCH STATUS POCHODZENIA 

CZĘŚĆ I 

UWAGI WPROWADZAJĄCE 

Uwaga 1 — ogólne wprowadzenie 

1.1 Niniejszy załącznik określa reguły dotyczące wszystkich produktów, przy czym fakt wymienienia danego produktu 
w załączniku nie oznacza automatycznego objęcia go systemem ogólnych preferencji taryfowych (GSP). Wykaz 
produktów objętych GSP, zakres preferencji Systemu oraz wyłączenia mające zastosowanie do niektórych krajów 
korzystających określa rozporządzenie (WE) nr 732/2008 (na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 
2011 r.). 

1.2 Niniejszy załącznik ustanawia warunki zgodnie z art. 76, na jakich produkty uznaje się za pochodzące z danego 
kraju korzystającego. Istnieją cztery rodzaje reguł, które różnią się w zależności od produktów: 

a) w wyniku obróbki lub przetwarzania nie zostaje przekroczona najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów 
niepochodzących; 

b) w wyniku obróbki lub przetwarzania czterocyfrowy kod pozycji lub sześciocyfrowy kod podpozycji Systemu 
Zharmonizowanego produktów wytworzonych staje się inny, odpowiednio, od czterocyfrowego kodu pozycji lub 
sześciocyfrowego kodu podpozycji użytych materiałów; 

c) przeprowadza się określone czynności obróbki lub przetwarzania; 

d) dokonywana obróbka lub przetwarzanie dotyczą określonych materiałów całkowicie uzyskanych. 

Uwaga 2 — struktura wykazu 

2.1. Kolumny 1 i 2 zawierają opis uzyskanych produktów. Kolumna 1 zawiera odpowiednio właściwy numer działu, 
czterocyfrowy kod pozycji lub sześciocyfrowy kod podpozycji Systemu Zharmonizowanego. Kolumna 2 podaje opis 
towarów dla danej pozycji lub działu zastosowany w Systemie Zharmonizowanym. Dla każdego zapisu 
w kolumnach 1 i 2, z zastrzeżeniem uwagi 2.4, jedna lub więcej niż jedna reguła (»kwalifikujące czynności«) jest 
określona w kolumnie 3. Czynności kwalifikujące odnoszą się wyłącznie do materiałów niepochodzących. Jeżeli, jak 
to ma miejsce w niektórych przypadkach, zapis w kolumnie 1 jest poprzedzony oznaczeniem »ex«, oznacza to, że 
reguła określona w kolumnie 3 odnosi się tylko do części tej pozycji, tak jak zostało to opisane w kolumnie 2. 

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 umieszczona jest większa liczba pozycji lub podpozycji Systemu Zharmonizowanego, albo też 
podany jest tam numer działu i w związku z tym produkty z kolumny 2 opisane są tam w sposób ogólny, 
odpowiednią regułę w kolumnie 3 stosuje się do wszystkich produktów, które, w ramach Systemu Zharmonizowa
nego, klasyfikowane są w pozycjach danego działu lub pod którąkolwiek z pozycji lub podpozycji zgrupowanych 
w kolumnie 1. 

2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów z tej samej pozycji, to każde 
tiret zawiera opis odnoszący się do części pozycji, której dotyczy odpowiednia reguła z kolumny 3. 

2.4 W przypadkach gdy w kolumnie 3 określono dwie alternatywne reguły rozdzielone słowem »lub«, eksporter może 
wybrać, którą regułę zastosować. 

2.5 W większości przypadków reguła(y) określona(e) w kolumnie 3 odnosi się (odnoszą się) do wszystkich krajów 
korzystających (tj. zarówno korzystających ze »szczególnych ustaleń dla krajów najsłabiej rozwiniętych«, czyli krajów 
LDC w ramach GSP (znanych również jako »Everything but Arms« lub EBA), jak również korzystających z ogólnych 
zasad GSP lub korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju 
i dobrych rządów, zwanego również »GSP Plus«). Jednakże do niektórych produktów pochodzących z LDC stosuje 
się złagodzone reguły. W takich przypadkach kolumna 3 jest podzielona na dwie podkolumny a) i b), przy czym 
podkolumna a) określa regułę, która obowiązuje w odniesieniu do krajów LDC, a podkolumna b) określa regułę 
mającą zastosowanie do wszystkich pozostałych krajów korzystających. 

Kraje korzystające ze szczególnego rozwiązania dla krajów najsłabiej rozwiniętych są wymienione w rozporządzeniu 
(WE) nr 732/2008.
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Uwaga 3 — przykłady stosowania reguł 

3.1. Przepisy art. 76 ust. 2 dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzących i zostały następnie użyte do 
wytworzenia innych produktów, stosuje się niezależnie od tego, czy status ten został uzyskany w fabryce, w której 
użyto tych produktów, czy w innej fabryce w kraju korzystającym lub w Unii Europejskiej. 

3.2. Zgodnie z art. 78, przeprowadzone czynności obróbki lub przetwarzania muszą wykraczać poza zakres czynności 
opisanych w tym artykule. W przeciwnym wypadku towary nie kwalifikują się do przyznania im preferencyjnego 
traktowania taryfowego, nawet jeśli spełniają warunki określone w poniższym wykazie. 

Z zastrzeżeniem przepisu, o którym mowa w akapicie pierwszym, reguły zawarte w wykazie określają minimalny 
wymagany stopień obróbki lub przetworzenia, przy czym przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia także 
nadaje status pochodzenia – i odwrotnie, przeprowadzenie obróbki lub przetworzenia w mniejszym zakresie nie 
może powodować nadania statusu pochodzenia. Tym samym jeśli reguła stanowi, że niepochodzący materiał na 
pewnym etapie produkcji może zostać użyty, to użycie takiego materiału na etapie wcześniejszym jest dopuszczone, 
a na etapie późniejszym nie jest dopuszczone. 

3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeśli w regule występuje sformułowanie »wytwarzanie z materiałów objętych dowolną 
pozycją«, mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami (nawet posiadające taki sam opis i objęte 
taką samą pozycją jak produkt), jednak z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ograniczeń, które mogą być również 
zawarte w regule. 

Jednakże sformułowanie »wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami 
z pozycji …« lub »wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami z tej 
samej pozycji co produkt« oznacza, że mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami 
z wyjątkiem tych, których opis jest identyczny z opisem produktu umieszczonym w kolumnie 2 wykazu. 

3.4. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że 
może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie oznacza to, że należy użyć wszystkich materiałów. 

3.5. Jeżeli reguła w wykazie stanowi, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, reguła ta nie wyklucza 
użycia również innych materiałów, które ze względu na swoje naturalne właściwości nie mogą spełniać tego 
warunku. 

Uwaga 4 — przepisy ogólne dotyczące niektórych towarów rolnych 

4.1. Produkty rolne objęte działami 6, 7, 8, 9, 10, 12 oraz pozycją 2401, uprawiane lub zebrane na terytorium kraju 
korzystającego traktuje się jako pochodzące z terytorium tego kraju, nawet jeśli otrzymuje się je z nasion, bulw, 
korzeni, sadzonek, szczepów, pędów, pąków lub innych żywych części roślin przywożonych z innego kraju. 

4.2. W przypadkach, gdy zawartość niepochodzącego cukru w danym produkcie podlega ograniczeniom, przy obliczaniu 
takich ograniczeń uwzględniana jest łącznie masa cukrów objętych pozycją 1701 (sacharoza) oraz 1702 (np. 
fruktoza, glukoza, laktoza, maltoza, izoglukoza lub cukier inwertowany) użytych do wytworzenia produktu końco
wego oraz użytych do wytworzenia produktów niepochodzących, które weszły w skład produktu końcowego. 

Uwaga 5 — terminologia stosowana w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych 

5.1. Określenie »włókna naturalne« jest używane w wykazie i odnosi się do włókien innych niż sztuczne bądź synte
tyczne. Określenie to jest ograniczone do etapów poprzedzających przędzenie, włączając w to także odpady oraz, 
o ile nie wskazano inaczej, obejmuje ono również włókna zgrzebne, czesane i inaczej przetworzone, jednak nie 
przędzone. 

5.2. Określenie »włókna naturalne« obejmuje włosie końskie z pozycji 0503, jedwab z pozycji 5002 i 5003, jak również 
włókna wełniane, cienką lub grubą sierść zwierzęcą z pozycji od 5101 do 5105, włókna bawełniane z pozycji od 
5201 do 5203 oraz pozostałe włókna roślinne z pozycji od 5301 do 5305. 

5.3. Użyte w wykazie określenia »masa włókiennicza«, »materiały chemiczne« oraz »materiały do wytwarzania papieru« 
opisują materiały nieklasyfikowane w działach od 50 do 63, które mogą być użyte do produkcji sztucznych, 
syntetycznych lub papierowych włókien lub przędz. 

5.4. Użyte w wykazie określenie »włókna odcinkowe chemiczne« odnosi się do kabla z włókna ciągłego syntetycznego 
lub sztucznego, włókien odcinkowych lub odpadów, objętych pozycjami od 5501 do 5507. 

Uwaga 6 — dopuszczalne odchylenia mające zastosowanie do produktów wytworzonych z mieszaniny 
materiałów włókienniczych 

6.1. Jeżeli w stosunku do określonego produktu ujętego w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, warunki 
określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do jakichkolwiek podstawowych materiałów włókienniczych, 
użytych do wytworzenia tego produktu, które stanowią razem 10 % lub mniej całkowitej masy wszystkich użytych 
podstawowych materiałów włókienniczych. (Zob. także uwagi 6.3 i 6.4). 

6.2. Jednak dopuszczalne odchylenie określone w uwadze 6.1 może mieć zastosowanie tylko do produktów mieszanych, 
które zostały wytworzone z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych.
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Podstawowymi materiałami włókienniczymi są: 

— jedwab; 

— wełna; 

— szorstkie włosie zwierzęce; 

— cienkie włosie zwierzęce; 

— włosie końskie; 

— bawełna; 

— materiały do produkcji papieru i papier; 

— len; 

— konopie siewne; 

— juta i inne włókna tekstylne łykowe; 

— sizal i inne włókna tekstylne z rodzaju Agave; 

— włókno kokosowe, manila, ramia i pozostałe włókna roślinne; 

— syntetyczne włókna ciągłe chemiczne; 

— sztuczne włókna ciągłe chemiczne; 

— włókna ciągłe przewodzące prąd; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z polipropylenu; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliestru; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliamidu; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliakrylonitrylu; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poliimidu; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z policzterofluoroetylenu; 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(siarczku fenylu); 

— syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne z poli(chlorku winylu); 

— pozostałe syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne; 

— sztuczne włókna odcinkowe chemiczne z wiskozy; 

— pozostałe sztuczne włókna odcinkowe chemiczne; 

— przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z polieteru, nawet rdzeniowa; 

— przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z poliestru, nawet rdzeniowa; 

— produkty z pozycji 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii 
aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego proszkiem aluminiowym 
lub nie, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, umieszczonego i przyklejonego między dwie warstewki 
tworzywa sztucznego; 

— pozostałe produkty objęte pozycją 5605; 

— włókna szklane; 

— włókna metalowe.
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Przykład: 

Przędza objęta pozycją 5205, wytworzona z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i z syntetycznych 
włókien odcinkowych objętych pozycją 5506, jest przędzą mieszaną. Dlatego też niepochodzące syntetyczne włókna 
odcinkowe, które nie spełniają reguł pochodzenia, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich masa całkowita nie 
przekracza 10 % masy przędzy. 

Przykład: 

Tkanina wełniana objęta pozycją 5112, wytworzona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i z syntetycznej 
przędzy z włókien odcinkowych chemicznych objętej pozycją 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego przędza synte
tyczna, która nie spełnia reguł pochodzenia lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia bądź też 
mieszanka obu tych przędz, mogą być użyte, pod warunkiem że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy 
tkaniny. 

Przykład: 

Materiał włókienniczy igłowy objęty pozycją 5802, wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 
i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210, jest produktem mieszanym, wyłącznie jeżeli tkanina bawełniana 
sama jest tkaniną mieszaną wytworzoną z przędz objętych dwiema różnymi pozycjami lub jeżeli użyte przędze 
bawełniane same są mieszankami. 

Przykład: 

Jeżeli dany materiał włókienniczy igłowy został wytworzony z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i z 
syntetycznej tkaniny objętej pozycją 5407, wtedy oczywiste jest, że użyte przędze są dwoma oddzielnymi podsta
wowymi materiałami włókienniczymi, a materiał włókienniczy igłowy jest odpowiednio produktem mieszanym. 

6.3. W przypadku produktów zawierających »przędzę sporządzoną z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami 
z polieteru skręcanego lub nie« tolerancja (dopuszczalne odchylenie) wynosi 20 % w odniesieniu do tej przędzy. 

6.4. W przypadku produktów zawierających »taśmę składającą się z rdzenia z folii aluminiowej lub plastikowej, nawet 
pokrytej proszkiem aluminiowym, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, i przełożoną przezroczystym lub kolo
rowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej folii« dopuszczalne odchylenie 
w stosunku do tego pasma wynosi 30 %. 

Uwaga 7 — inne dopuszczalne odchylenia mające zastosowanie do niektórych materiałów włókienniczych 

7.1. Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze, które nie spełniają reguły zawartej 
w kolumnie 3 wykazu dotyczącej przedmiotowych produktów konfekcjonowanych, mogą być użyte, pod warun
kiem że są klasyfikowane w innej pozycji niż ta, którą objęty jest produkt, oraz że wartość tych materiałów nie 
przekracza 8 % ceny ex-works produktu. 

7.2. Bez uszczerbku dla uwagi 7.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63, mogą być swobodnie 
wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych, niezależnie od tego czy zawierają materiały włókiennicze. 

Przykład: 

Jeżeli zawarta w wykazie reguła przewiduje, że dla danego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie) 
konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie wyklucza to wykorzystania artykułów metalowych, takich jak guziki, 
ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach od 50 do 63. Z tego samego powodu nie wyklucza to stosowania 
zamków błyskawicznych, mimo iż zazwyczaj zawierają one materiały włókiennicze. 

7.3. W przypadku gdy stosowana jest reguła procentowa, wartość materiałów, które nie są klasyfikowane w działach od 
50 do 63, musi być brana pod uwagę przy obliczaniu wartości użytych materiałów niepochodzących. 

Uwaga 8 — definicja specyficznych procesów i prostych czynności przeprowadzanych na określonych 
produktach objętych działem 27 

8.1. Do celów pozycji ex 2707 i 2713 »specyficznymi procesami« są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 1 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces obejmujący wszystkie niżej wymienione czynności: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiami 
aktywnymi, ziemiami aktywowanymi, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem;
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g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

i) izomeryzacja. 

8.2. Do celów pozycji 2710, 2711 i 2712 »specyficznymi procesami« są: 

a) destylacja próżniowa; 

b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania ( 1 ); 

c) krakowanie; 

d) reformowanie; 

e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników; 

f) proces obejmujący wszystkie niżej wymienione zabiegi: traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub 
bezwodnikiem siarkowym; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi 
ziemiami aktywnymi, ziemiami aktywowanymi, aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem; 

g) polimeryzacja; 

h) alkilowanie; 

ij) izomeryzacja; 

k) odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich z pozycji ex 2710, prowa
dzące do obniżenia o co najmniej 85 % zawartości siarki w odsiarczanych produktach (metoda ASTM D 1266- 
59 T); 

l) wyłącznie w odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710, odparafinowywanie w procesie innym niż 
filtrowanie; 

m) wyłącznie w odniesieniu do olei ciężkich z pozycji ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy ciśnieniu 
powyżej 20 barów i temperaturze powyżej 250 °C przy użyciu katalizatora, do celów innych niż odsiarczanie, 
gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Jednakże dalsze poddawanie działaniu wodoru 
olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie 
w celu poprawy koloru lub stabilności, nie uważa się za proces specyficzny; 

n) wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warun
kiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy tempera
turze 300C, z zastosowaniem metody ASTM D 86; 

o) wyłącznie w odniesieniu do olei ciężkich innych niż oleje gazowe i paliwa olejowe z pozycji ex 2710, podda
wanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości; 

p) wyłącznie w odniesieniu do produktów surowych (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk 
torfowy i parafina, zawierających wagowo mniej niż 0,75 % oleju) objętych pozycją ex 2712, odolejanie przy 
pomocy krystalizacji frakcyjnej. 

8.3. Do celów pozycji ex 2707 oraz 2713 proste czynności, takie jak oczyszczanie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od 
wody, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów 
o różnej zawartości siarki, lub dowolna kombinacja tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają statusu 
pochodzenia.
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CZĘŚĆ II 

WYKAZ PRODUKTÓW ORAZ CZYNNOŚCI OBRÓBKI I PRZETWARZANIA, NADAJĄCYCH STATUS POCHODZENIA 

Pozycja Systemu 
Zharmonizowanego Wyszczególnienie 

Kwalifikująca czynność 
obróbki lub przetworzenia materiałów niepochodzących, nadająca status 

pochodzenia 

(1) (2) (3) 

Dział 1 Zwierzęta żywe Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane 

Dział 2 Mięso i podroby jadalne Wytwarzanie, w którym mięso oraz jadalne podroby zawarte 
w produktach objętych tym działem są całkowicie uzyskane 

ex dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce 
wodne, wyłączając: 

Wszystkie ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne są 
całkowicie uzyskane 

0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrob
nione), świeże, schłodzone lub zamrożone 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, 
nawet gotowane przed lub podczas procesu 
wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające 
się do spożycia przez ludzi: 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

ex 0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub 
w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na 
parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, 
suszone, solone lub w solance; mąki, mączki 
i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia 
przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

ex 0307 Mięczaki, nawet w skorupach, suszone, solone lub 
w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki 
i mięczaki, suszone, solone lub w solance; mąki, 
mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych 
niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; 
jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone 

Wytwarzanie, w którym: 

— wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane; 
oraz 

— masa użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy produktu końco
wego 

ex dział 5 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

ex 0511 91 Ikra i mlecz z ryb, niejadalne Cała ikra i mlecz są całkowicie uzyskane 

Dział 6 Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie 
i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są 
całkowicie uzyskane 

Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytruso
wych lub melonów 

Wytwarzanie, w którym: 

— owoce i orzechy jadalne w całości i skórki owoców cytrusowych lub 
melonów objęte działem 8 są całkowicie uzyskane, a 

— masa użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy produktu końco
wego 

Dział 9 Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) 
i przyprawy; 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
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Dział 10 Zboża Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są 
całkowicie uzyskane 

ex dział 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; 
inuliny; gluten pszenny; wyłączając: 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 10 
i 11, pozycjami 0701 i 2303 oraz podpozycją 0710 10 są całkowicie 
uzyskane 

ex 1106 Mąki, grysik i proszek z suszonych, łuskanych roślin 
strączkowych objętych pozycją 0713 

Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708 

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

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

Dział 13 Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty 
roślinne 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, w którym masa 
użytego cukru ( 1 ) nie przekracza 40 % masy ostatecznego produktu 

Dział 14 Materiały roślinne do wyplatania; produkty pocho
dzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

ex dział 15 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślin
nego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze 
jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślin
nego; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

od 1501 do 
1504 

Tłuszcze ze świń i z drobiu, z bydła, owiec lub kóz, 
z ryb itd. 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu 

1505, 1506 
i 1520 

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe z niego 
otrzymane (włącznie z lanoliną), Pozostałe tłuszcze 
i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, 
ale niemodyfikowane chemicznie. Glicerol surowy; 
wody glicerolowe i ługi glicerynowe 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

1509 i 1510 Oliwa i jej frakcje Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie 
uzyskane 

1516 i 1517 Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfiko
wane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizo
wane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone 

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty 
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 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych materiałów obję
tych działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego 

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

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem mięsa 
i podrobów jadalnych objętych działem 2 i materiałów objętych 
działem 16, uzyskanych z mięsa i podrobów jadalnych objętych 
działem 2, oraz 

— w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 i materiały 
objęte działem 16 uzyskane z ryb i skorupiaków, mięczaków 
i pozostałych bezkręgowców wodnych objętych działem 3 są całko
wicie uzyskane 

ex dział 17 Cukry i wyroby cukiernicze; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex 1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: 
laktozą i glukozą, w postaci stałej; syropy cukrowe; 
miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem natu
ralnym; karmel 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych materiałów obję
tych pozycjami od 1101 do 1108, 1701 i 1703 nie przekracza 30 % 
masy produktu końcowego 

ex 1702 Chemicznie czyste maltoza i fruktoza Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 1702
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1704 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), 
niezawierające kakao 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, i 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego 

Dział 18 Kakao i przetwory z kakao Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, i 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego 

Dział 19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa 
cukiernicze 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, w którym: 

— masa użytych materiałów objętych działami 2, 3 i 16 nie przekracza 
20 % masy produktu końcowego, 

— ani masa użytych materiałów objętych pozycjami 1006, od 1101 do 
1108 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego, 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani użytych materiałów objętych działem 4 
nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, 

— ani całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów 
objętych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego 

ex dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozos
tałych części roślin; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, w którym masa użytego cukru ( 1 )nie przekracza 40 % 
masy produktu końcowego 

2002 i 2003 Pomidory, grzyby i trufle, przetworzone lub zakon
serwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 7 i 8 są 
całkowicie uzyskane 

ex dział 21 Różne przetwory spożywcze; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, w którym: 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, 

— ani całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów 
objętych działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego 

2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy 
i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, 
z gorczycy oraz gotowa musztarda: 

– Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy 
i zmieszane przyprawy korzenne 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć mąki lub mączki z gorczycy lub 
gotowej musztardy 

– Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

Dział 22 Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, oraz pozycjami 2207 i 2208, w którym: 

— wszystkie materiały objęte podpozycjami 0806 10, 2009 61, 2009 69 
są całkowicie uzyskane, i 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, i 

— całkowita łączna masa użytego cukru ( 1 ) i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego
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ex dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; 
gotowa pasza dla zwierząt; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex 2303 Pozostałości z produkcji skrobi Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych materiałów obję
tych działem 10 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego 

2309 Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia 
zwierząt 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, w którym: 

— wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane, 
i: 

— masa użytych materiałów objętych działami 10 i 11 oraz pozycjami 
2302 i 2303 nie przekracza 20 % masy produktu końcowego, i 

— ani masa użytego cukru ( 1 ) ani masa użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 40 % masy produktu końcowego, i 

— całkowita łączna masa użytego cukru i użytych materiałów objętych 
działem 4 nie przekracza 60 % masy produktu końcowego 

ex dział 24 Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, w którym masa 
użytych materiałów objętych działem 24 nie przekracza 30 % całkowitej 
masy użytych materiałów objętych działem 24 

2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe Wszystkie odpady tytoniowe i tytoń nieprzetworzony objęte działem 24 
są całkowicie uzyskane 

2402 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki 
i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu oraz pozycja 2403, w którym masa użytych materiałów 
objętych działem 2401 nie przekracza 50 % całkowitej masy użytych 
materiałów objętych działem 2401 

ex dział 25 Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, 
wapno i cement; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 2519 Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt) 
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek 
magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona 
lub całkowicie wypalona (spiekana) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu 
(magnezytu) 

Dział 26 Rudy metali, żużel i popiół Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex dział 27 Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich 
destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 2707 Oleje, w których masa składników aromatycznych 
jest większa niż składników niearomatycznych, 
podobnych do olejów mineralnych uzyskiwanych 
z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, 
z których więcej niż 65 % objętościowo destyluje 
w temp. do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny 
lakowej i benzolu), przeznaczone do stosowania jako 
paliwo napędowe lub do ogrzewania 

Czynności rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych ( 2 ) 

lub 

inne czynności, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane 
w pozycji innej niż produkt. Można jednak użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu
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2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane 
z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; prepa
raty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, 
zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów 
bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 
zasadnicze preparatów; oleje odpadowe 

Czynności rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych ( 3 ) 

lub 

inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane 
w pozycji innej niż produkt. Można jednak użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory 
gazowe 

Czynności rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych ( 3 ) 

lub 

inne czynności, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane 
w pozycji innej niż produkt. Można jednak użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz 
parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk 
torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne 
produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych 
procesów, nawet barwione 

Czynności rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych ( 3 ) 

lub 

inne czynności, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane 
w pozycji innej niż produkt. Można jednak użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości 
olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych 

Czynności rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych ( 2 ) 

lub 

inne czynności w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane 
w pozycji innej niż produkt. Można jednak użyć materiałów objętych tą 
samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

ex dział 28 Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorga
niczne związki metali szlachetnych, metali ziem 
rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub 
izotopów; wyłączając: 

a) dla krajów najsłabiej rozwinię
tych, (dalej »LDC«) 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 2811 Tritlenek siarki a) dla LDC 

Wytwarzanie z dwutlenku siarki 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z dwutlenku siarki 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex 2840 Nadboran sodu a) dla LDC 

Wytwarzanie z pentahydratu tetra
boranu disodu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z pentahydratu tetra
boranu disodu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2843 Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub orga
niczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefi
niowane chemicznie; amalgamaty metali szlachet
nych 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 2843 

ex 2852 – Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluo
rowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub 
nitrozowanymi pochodnymi 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycją 2909 nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycją 2909 nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

– Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich 
solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; 
pozostałe związki heterocykliczne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2852, 
2932, 2933 i 2934 nie przekracza 
20 % ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2852, 2932, 
2933 i 2934 nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 29 Chemikalia organiczne wyłączając: a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex 2905 Alkoholany metali z alkoholi wymienionych w tej 
pozycji i z etanolu wyłączając: 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z innymi materiałami objętymi 
pozycją 2905. Alkoholanów metali 
objętych tą pozycją można jednak 
użyć, jeżeli ich całkowita wartość 
nie przekracza 20 % ceny ex- 
works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 2905. 
Alkoholanów metali objętych tą 
pozycją można jednak użyć, jeżeli 
ich całkowita wartość nie przekracza 
20 % ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2905 43; 
2905 44; 
2905 45 

Mannit; D-sorbit (sorbitol); Glicerol a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2915 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; 
ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2915 
i 2916 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2915 i 2916 
nie przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 2932 – Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycją 2909 nie 
przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycją 2909 nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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– Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro
zowane pochodne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2933 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) 
azotu 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2932 
i 2933 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2932 i 2933 
nie przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

2934 Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane 
chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją. Jednak 
wartość wszystkich użytych mate
riałów objętych pozycjami 2932, 
2933 i 2934 nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją. Jednak wartość 
wszystkich użytych materiałów 
objętych pozycjami 2932, 2933 
i 2934 nie przekracza 20 % ceny 
ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 30 Produkty farmaceutyczne Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

Dział 31 Nawozy a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Dział 32 Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garb
niki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe 
substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe 
masy uszczelniające; atramenty 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 33 Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, 
kosmetyczne lub toaletowe; wyłączając: 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3301 Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), 
włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; 
wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków 
eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach 
lub w podobnych substancjach, otrzymanych 
w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); 
terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków 
eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory 
olejków eterycznych 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z materiałami innej »grupy« ( 4 ) 
w obrębie tej pozycji. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą grupą co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 34 Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, 
preparaty piorące, preparaty smarowe, woski synte
tyczne, woski preparowane, preparaty do czysz
czenia lub szorowania, świece i podobne artykuły, 
pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz prepa
raty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu
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ex 3404 Woski sztuczne i woski preparowane: 

— Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywa
nych z minerałów bitumicznych, gaczu parafino
wego lub parafiny w łuskach 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

Dział 35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; 
enzymy 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu, 
w którym wartość wszystkich 
użytych materiałów nie przekracza 
70 % ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 36 Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; 
zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały 
łatwopalne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

Dział 37 Materiały fotograficzne lub kinematograficzne a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 38 Produkty chemiczne różne; wyłączając: a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 20 % 
ceny ex-works produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex 3803 Olej talowy oczyszczony a) dla LDC 

Oczyszczanie surowego oleju talo
wego 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających. 

Oczyszczanie surowego oleju talo
wego 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3805 Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczone a) dla LDC 

Oczyszczanie przez destylację lub 
rafinowanie surowego olejku 
terpentyny siarczanowej 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Oczyszczanie przez destylację lub 
rafinowanie surowego olejku terpen
tyny siarczanowej 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3806 Żywice estrowe a) dla LDC 

Wytwarzanie z kwasów żywicz
nych 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z kwasów żywicznych 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3807 Smoła drzewna (pak smoły drzewnej) a) dla LDC 

Destylacja smoły drzewnej 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Destylacja smoły drzewnej 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

3809 10 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpie
szające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe 
preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), 
w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienni
czym, papierniczym, skórzanym i podobnych, 
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: Na 
bazie substancji skrobiowych 

a) dla LDC 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

3823 Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; 
kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłusz
czowe 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, łącznie 
z innymi materiałami objętymi 
pozycją 3823 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 3823 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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3824 60 Sorbit, inny niż ten objęty pozycją 2905 44 a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu, 
z wyłączeniem materiałów obję
tych podpozycją 2905 44. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, z wyłączeniem 
materiałów objętych podpozycją 
2905 44. Można jednak użyć mate
riałów objętych tą samą pozycją co 
produkt, jeżeli ich całkowita wartość 
nie przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 39 Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; wyłączając: a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3907 – Kopolimery, uzyskane z poliwęglanów i z kopoli
merów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych 
(ABS) 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu. Można 
jednak użyć materiałów objętych 
tą samą pozycją co produkt, jeżeli 
ich całkowita wartość nie prze
kracza 50 % ceny ex-works 
produktu ( 5 ) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak 
użyć materiałów objętych tą samą 
pozycją co produkt, jeżeli ich całko
wita wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu ( 5 ) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

– Poliester a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu 

lub 

wytwarzanie z poliwęglanu tetra
bromowego (bisfenol a) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie z poliwęglanu tetrabro
mowego (bisfenol a) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex 3920 Arkusze lub folie jonomerowe a) dla LDC 

Wytwarzanie z termoplastycznej 
soli cząstkowej, która jest kopoli
merem etylenu z kwasem metakry
lowym częściowo zobojętnionego 
jonami metali, głównie cynku 
i sodu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z termoplastycznej soli 
cząstkowej, która jest kopolimerem 
etylenu z kwasem metakrylowym 
częściowo zobojętnionego jonami 
metali, głównie cynku i sodu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 3921 Metalizowane folie z tworzyw sztucznych a) dla LDC 

Wytwarzanie z folii poliestrowych 
o wysokiej przezroczystości, 
o grubości poniżej 23 
mikronów ( 6 ) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z folii poliestrowych 
o wysokiej przezroczystości, 
o grubości poniżej 23 mikronów ( 6 ) 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 40 Kauczuk i artykuły z kauczuku; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

4012 Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, 
gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, 
bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe: 

– Opony pneumatyczne bieżnikowane, pełne lub 
z poduszką powietrzną, gumowe 

Bieżnikowanie opon używanych 

– Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
pozycji 4011 i 4012; 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex dział 41 Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) 
oraz skóry wyprawione; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

od 4101 do 
4103 

Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) 
lub zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, 
suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwo
wane, ale niegarbowane, niewyprawione na 
pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwło
szone, lub dwojone; skóry owcze lub jagnięce, 
surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, 
piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbo
wane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprze
tworzone ), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te 
wyłączone uwagą 1 c) do działu 41; pozostałe skóry 
i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, 
wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, 
ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub 
dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub 
dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) 
do działu 41 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
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od 4104 do 
4106 

Skóry lub skórki garbowane lub »crust«, bez wełny 
lub odwłoszone, nawet dwojone, ale dalej nieprze
tworzone 

Ponowne garbowanie skór i skórek garbowanych lub wstępnie garbowa
nych objętych podpozycjami 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 
4106 31 lub 4106 91; 

lub 

wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

4107, 4112, 
4113 

Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbo
waniu lub po kondycjonowaniu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Jednak materiały objęte podpozycjami 4104 41, 
4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 i 4106 92 mogą być użyte tylko 
pod warunkiem przeprowadzenia czynności ponownego garbowania skór 
i skórek garbowanych lub wstępnie garbowanych 

Dział 42 Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie 
i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne 
pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż 
z jelit jedwabników) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex dział 43 Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

4301 Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, 
łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nada
jącymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne 
niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 
4102 lub 4103 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

ex 4302 Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połą
czone: 

– Płaty, krzyże i podobne kształty Wybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych 
garbowanych lub wykończonych skór futerkowych 

– Pozostałe Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub 
wykończonych 

4303 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze 
skór futerkowych 

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub 
wykończonych, objętych pozycją 4302 

ex dział 44 Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; wyłą
czając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm 

Struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo 

ex 4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez 
cięcie drewna warstwowego) i na sklejkę, o grubości 
nieprzekraczającej 6 mm, łączone na długość, i inne 
drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 
mm strugane, szlifowane lub łączone stykowo 

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
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od ex 4410 do 
ex 4413 

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogo
wymi oraz inne deski profilowane 

Frezowanie lub profilowanie 

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania 
z drewna 

Wytwarzanie z desek nieciętych do wymiaru 

ex 4418 – Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, 
z drewna 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć komórkowych płyt drewnianych, 
gontów i dachówek 

– Kształtki i profile Frezowanie lub profilowanie 

ex 4421 Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do 
obuwia 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
drewna ciągniętego objętego pozycją 4409 

Dział 45 Korek i artykuły z korka Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 46 Wyroby ze słomy, z esparto i pozostałych mate
riałów stosowanych do wyplatania; wyroby koszy
karskie oraz wyroby z wikliny 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 47 Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego mate
riału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku 
(makulatura i odpady) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 48 Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, 
papieru lub tektury 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 49 Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby prze
mysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, 
maszynopisy i plany 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex dział 50 Jedwab; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex 5003 Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadają
cymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką 
rozwłóknioną), zgrzeblone lub czesane 

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu 

od 5004 do 
ex 5006 

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem lub skręcanie ( 7 )
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5007 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu: a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych lub 
skręcanie, w każdym przypadku 
połączone z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem 

lub 

barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

ex dział 51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza 
i tkanina z włosia końskiego; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

od 5106 do 
5110 

Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwie
rzęcej lub z włosia końskiego 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5111 do 
5113 

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwie
rzęcej lub włosia końskiego 

a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem 

lub 

barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

ex dział 52 Bawełna; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu
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od 5204 do 
5207 

Przędza i nici bawełniane Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5208 do 
5212 

Tkaniny bawełniane a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

ex dział 53 Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa 
i tkaniny z przędzy papierowej; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

od 5306 do 
5308 

Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślin
nych; przędza papierowa 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5309 do 
5311 

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślin
nych; tkaniny z przędzy papierowej: 

a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

Drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

lub 

barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 )
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od 5401 do 
5406 

Przędza, przędza jednowłóknowa (monofilament) 
i nici z włókien ciągłych chemicznych 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone ze przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych ( 7 ) 

5407 i 5408 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego a) dla LDC 
Tkanie ( 7 ) 
lub 
drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 
lub 
tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 
lub 
skręcanie lub teksturowanie połą
czone z tkaniem, jeżeli wartość 
użytej przędzy przed skręcaniem 
lub teksturowaniem nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu 
lub 
drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ) 

od 5501 do 
5507 

Włókna odcinkowe chemiczne Wytłaczanie włókien chemicznych 

od 5508 do 
5511 

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych 
chemicznych 

Przędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych 
połączone z przędzeniem ( 7 ) 

od 5512 do 
5516 

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych a) dla LDC 
Tkanie ( 7 ) 
lub 
drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 
lub 
tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 
lub 
barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 
lub 
drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 )
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ex dział 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, 
powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; wyłą
czając: 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone przędzeniem lub przędzenie 
włókien naturalnych 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem ( 7 ) 

5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub 
laminowany: 

– Filc igłowany Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny, 

jednakże: 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, 

— włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, 

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we wszyst
kich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów, 

mogą zostać użyte, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 40 % ceny 
ex-works produktu; 

lub 

samo formowanie tkaniny w przypadku filcu z włókien naturalnych ( 7 ) 

– Pozostałe Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny 

lub 

samo formowanie tkaniny w przypadku innego filcu z włókien natural
nych ( 7 ) 

5603 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub laminowane 

a) dla LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub używanie włókien naturalnych 
połączone z technikami włóknino
wymi, w tym igłowaniem 

5604 Nić gumowa i sznurek pokryte materiałem włókien
niczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne 
materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregno
wane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub 
tworzywami sztucznymi: 

– Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem 
włókienniczym 

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem 
włókienniczym 

– Pozostałe Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych ( 7 ) 

5605 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca 
przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym 
materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405, połą
czona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, 
lub pokryta metalem 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem i/lub 
z przędzenie naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych ( 7 ) 

5606 Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały 
rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż 
te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa 
z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie 
z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętel
kowa 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przę
dzenie włókien naturalnych i/lub włókien odcinkowych chemicznych 

lub 

przędzenie połączone z flokowaniem 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem ( 7 )
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Dział 57 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókien
nicze 

Przędzenie włókien odcinkowych chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone z tkaniem 

lub 

wytwarzanie z przędzy kokosowej, sizalu lub przędzy jutowej 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem, 

wytłaczanie włókien chemicznych połączone z technikami włókninowymi, 
w tym igłowaniem ( 7 ). 

Jednakże: 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, 

— włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub 

— włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, 

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we wszyst
kich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów, mogą zostać użyte, jeżeli 
ich całkowita wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu 

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład 

ex dział 58 Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; 
koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; wyłą
czając: 

a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

lub 

drukowanie połączone przynaj
mniej z dwoma czynnościami 
przygotowawczymi lub wykończe
niowymi (takimi jak czyszczenie, 
wybielanie, merceryzacja, stabili
zacja termiczna, drapanie, kaland
rowanie, uodparnianie na kurcz
liwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie 
i robienie węzełków), gdzie 
wartość użytej niezadrukowanej 
tkaniny nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Przędzenie włókien odcinkowych 
chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy 
włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem, 
flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem 
lub drukowaniem 

lub 

barwienie przędzy połączone 
z tkaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 )
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5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, 
Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny 
dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład 
małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet 
gotowe 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

5810 Hafty w sztukach, paskach lub motywach Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produktu 

5901 Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub 
substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do 
opraw książek lub podobnych; kalka techniczna 
płócienna; płótno zagruntowane malarskie; bukram 
i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowa
nych do formowania stożków kapeluszy 

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

5902 Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poli
amidów, poliestrów lub włókien wiskozowych: 

– Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów 
włókienniczych 

Tkanie 

– Pozostałe Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem 

5903 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te 
objęte pozycją 5902 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repero
wanie i robienie węzełków), jeżeli wartość użytej niezadrukowanej tkaniny 
nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu 

5904 Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podło
gowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożo
nego na podkład włókienniczy, nawet cięte do 
kształtu 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem ( 7 ) 

5905 Pokrycia ścienne włókiennicze: 

– Impregnowane, powleczone, pokryte lub lamino
wane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi 
materiałami 

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

– Pozostałe Przędzenie włókien odcinkowych chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie (ekstruzja) przędzy włókien ciągłych chemicznych, 
w każdym przypadku połączone z tkaniem 

lub 

tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repero
wanie i robienie węzełków), jeżeli wartość użytej niezadrukowanej tkaniny 
nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu ( 7 ):
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5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 
5902: 

– Dzianiny Przędzenie włókien odcinkowych chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku 
połączone z dzianiem 

lub 

dzianie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z dzianiem ( 7 ) 

– Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy 
z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające 
więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych 

Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem 

– Pozostałe Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

lub 

barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z tkaniem 

5907 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone 
lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami 
teatralnymi, tła studyjne (prospekty) lub podobne 

Tkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repero
wanie i robienie węzełków), jeżeli wartość użytej niezadrukowanej tkaniny 
nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu 

5908 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów 
włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, 
świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny 
workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane: 

– Koszulki żarowe, impregnowane Wytwarzanie z dzianin workowych 

– Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

od 5909 do 
5911 

Artykuły włókiennicze do celów technicznych: 

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

Tkanie
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– Tkaniny filcowane lub nie, z włókien syntetycz
nych, w rodzaju stosowanych w maszynach 
papierniczych lub do innych zastosowań technicz
nych, nawet impregnowane lub powlekane, cylin
dryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wieloma 
osnowami i/lub wątkami, i/lub tkaniny tkane na 
płasko z wieloma wątkami lub osnowami 
z pozycji 5911 

a) dla LDC 

Tkanie ( 7 ) 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub przędzenie naturalnych i/lub 
chemicznych włókien odcinkowych, 
w każdym przypadku połączone 
z tkaniem 

lub 

Tkanie połączone z barwieniem lub 
powlekaniem 

Używane mogą być jedynie niżej 
wymienione włókna: 

– – przędza z włókna kokosowego, 

– – przędza 
z politetrafluoroetylenu, ( 8 ) 

– – przędza wieloskładowa, 
z poliamidu, powleczona, 
impregnowana lub powlekana 
żywicą fenolową, 

– – przędza z włókien syntetycz
nych z poliamidów aromatycz
nych uzyskanych poprzez poli
kondensację m-fenylenodiaminy 
i kwasu izoftalowego, 

– – włókna pojedyncze politetraf
luoroetylenu, ( 8 ) 

– – przędza z syntetycznych 
włókien przędnych 
z polifenylenu tereftalamidu, 

– – przędza z włókna szklanego, 
pokryta żywicą fenolową 
i wzbogacana przędzą akry
lową ( 8 ), 

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

– Pozostałe Wytłaczanie przędzy z włókien chemicznych lub przędzenie naturalnych 
lub chemicznych włókien odcinkowych połączone z tkaniem ( 7 ) 

lub 

tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem 

Dział 60 Dzianiny Przędzenie włókien odcinkowych chemicznych i/lub naturalnych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku 
połączone z dzianiem 

lub 

dzianie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem 

lub 

flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem 

lub 

barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z dzianiem 

lub 

skręcanie lub teksturowanie połączone z tkaniem, jeżeli wartość użytej 
przędzy przed skręcaniem lub teksturowaniem nie przekracza 47,5 % 
ceny ex-works produktu
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Dział 61 Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z dzianin: 

– Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny 
sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, 
która została docięta do kształtu lub uzyskana 
bezpośrednio w kształcie 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z dzianin 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Dzianie i wykańczanie, włączając 
przycinanie ( 7 ), ( 9 ) 

– Pozostałe Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych i/lub chemicznych lub 
wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku 
połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształcie) 

lub 

barwienie przędzy włókien naturalnych połączone z dzianiem (produktów 
dzianych w określonym kształcie) ( 7 ) 

ex dział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; 
wyłączając: 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z tkanin 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Tkanie połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie 

lub 

drukowanie połączone przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygoto
wawczymi lub wykończeniowymi 
(takimi jak czyszczenie, wybielanie, 
merceryzacja, stabilizacja termiczna, 
drapanie, kalandrowanie, uodpar
nianie na kurczliwość, utrwalanie, 
dekatyzowanie, impregnowanie, 
reperowanie i robienie węzełków), 
jeżeli wartość użytej niezadruko
wanej tkaniny nie przekracza 
47,5 % ceny ex-works 
produktu ( 7 ), ( 9 ) 

ex 6202, ex 6204, 
ex 6206, ex 6209 

i ex 6211 

Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz inne 
konfekcjonowane dodatki odzieżowe dla niemowląt, 
haftowane 

a) dla LDC 

Stosuje się reguły obowiązujące dla 
całego działu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Tkanie połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie 

lub 

wytwarzanie z tkanin niehaftowa
nych, jeżeli ich wartość nie prze
kracza 40 % ceny ex-works 
produktu, ( 9 ). 

ex 6210 i 
ex 6216 

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią 
z aluminiowanego poliestru 

a) dla LDC 

Stosuje się reguły obowiązujące dla 
całego działu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Tkanie połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie 

lub 

powlekanie, jeżeli wartość tkanin 
przed powleczeniem nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu – 
połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie ( 9 )
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6213 i 6214 Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, 
welony i podobne artykuły: 

– Haftowane Tkanie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

lub 

wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, jeżeli wartość tkanin przed hafto
waniem nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu ( 9 ). 

lub 

wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi 
jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, 
kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), jeżeli wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu ( 7 ), ( 9 ) 

– Pozostałe Tkanie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

lub 

wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej 
z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi 
jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, 
kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, 
impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), jeżeli wartość użytej 
niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works 
produktu ( 7 ), ( 9 ) 

6217 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży 
lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte 
pozycją 6212: 

– Haftowane Tkanie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

lub 

wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, jeżeli wartość tkanin przed hafto
waniem nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu ( 9 ). 

– Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią 
z aluminiowanego poliestru 

Tkanie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

lub 

powlekanie, jeżeli wartość tkanin przed powleczeniem nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu – połączone z wykańczaniem, włączając 
przycinanie ( 9 ) 

– Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
takiego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu 

– Pozostałe a) dla LDC 

Stosuje się reguły obowiązujące dla 
całego działu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Tkanie połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie ( 9 ) 

ex dział 63 Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; 
odzież używana i używane artykuły włókiennicze; 
szmaty; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu
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od 6301 do 
6304 

Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony 
itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz: 

– Z filcu lub włóknin a) dla LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem 
połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub używanie włókien naturalnych, 
w każdym przypadku połączone 
z technikami włókninowymi, 
w tym igłowaniem i wykańczaniem 
(włączając przycinanie) ( 7 ) 

– Pozostałe: 

–- Haftowane Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

lub 

wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, jeżeli ich wartość nie przekracza 
40 % ceny ex-works produktu ( 9 ), ( 10 ) 

–- Pozostałe Tkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie 

6305 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania 
towarów 

a) dla LDC 

Tkanie lub dzianie połączone 
z wykańczaniem, włączając przyci
nanie ( 7 ) 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub przędzenie naturalnych i/lub 
chemicznych włókien odcinkowych 
połączone z tkaniem lub dzianie 
i wykańczanie (włączając przyci
nanie) ( 7 ) 

6306 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; 
namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych 
lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe: 

– Z włóknin a) dla LDC 

Wszelkie procesy wytwarzania 
włóknin, włącznie z igłowaniem 
połączone z wykańczaniem 
(włączając przycinanie) 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytłaczanie włókien chemicznych 
lub naturalnych włókien, 
w każdym przypadku połączone 
z dowolnymi technikami włóknino
wymi, w tym igłowaniem 

– Pozostałe Tkanie połączone z wykańczaniem, włączając przycinanie, ( 7 ) ( 9 ) 

lub 

powlekanie, jeżeli wartość użytych tkanin przed powleczeniem nie prze
kracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem, 
włączając przycinanie 

6307 Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami 
odzieży 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 40 % ceny ex-works produktu 

6308 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet 
z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), 
obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub 
podobnych artykułów włókienniczych, pakowane 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

a) dla LDC 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, 
jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby 
nie była w zestawie. Można jednak 
włączyć do zestawu artykuły 
niepochodzące, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 25 % ceny 
ex-works zestawu. 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Każda pozycja w zestawie musi 
odpowiadać wymogom reguły, jaka 
dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie 
była w zestawie. Można jednak 
włączyć do zestawu artykuły niepo
chodzące, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 15 % ceny 
ex-works zestawu.
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ex dział 64 Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
kompletów cholewek przymocowanych do wkładek wewnętrznych lub 
do innych części podeszwy objętych pozycją 6406 

6406 Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przy
mocowanymi do podeszew innych niż podeszwy 
zewnętrzne); wkładki wyjmowane, podkładki pod 
pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne 
artykuły oraz ich części 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

Dział 65 Nakrycia głowy i ich części Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

Dział 66 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki 
myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 67 Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub 
puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex dział 68 Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki 
lub podobnych materiałów, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 6803 Artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych Wytwarzanie z łupków poddanych obróbce 

ex 6812 Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie 
azbestu lub azbestu i węglanu magnezu 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

ex 6814 Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub 
regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury 
lub innych materiałów 

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub rege
nerowaną) 

Dział 69 Wyroby ceramiczne a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 70 Szkło i wyroby ze szkła; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu
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7006 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, 
o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, 

– Podłoża z płyty szklanej, pokryte warstwą mate
riału dielektrycznego i półprzewodnikowego 
zgodnie z normami SEMII ( 11 ) 

Wytwarzanie z płyt ze szkła nie powlekanego (substratów) objętych 
pozycją 7006 

– Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 

7010 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki 
i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowa
nych do transportu lub pakowania towarów; słoje 
szklane na przetwory; korki, przykrywki 
i pozostałe zamknięcia ze szkła 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

cięcie wyrobów ze szkła, jeżeli całkowita wartość użytego szkła nieciętego 
nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

7013 Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów 
stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, 
dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te 
objęte pozycją 7010 lub 7018) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

cięcie wyrobów ze szkła, jeżeli całkowita wartość użytego szkła nieciętego 
nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

lub 

ręczne dekorowanie (z wyłączeniem drukowania sitodrukiem) przed
miotów szklanych ustnie dmuchanych, jeżeli wartość użytego dmucha
nego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

ex 7019 Artykuły (inne 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, kamienie szlachetne 
lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platero
wane metalem szlachetnym i artykuły z nich; 
sztuczna biżuteria; monety, wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

7106, 7108 
i 7110 

Metale szlachetne: 

– Nieobrobione plastycznie Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
pozycji 7106, 7108 i 7110 

lub 

oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych 
z pozycji 7106, 7108 lub 7110 

lub 

wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 
między sobą i/lub z metalami nieszlachetnymi 

– W stanie półproduktu lub w postaci proszku Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym 

ex 7107, ex 7109 
i ex 7111 

Metale platerowane metalem szlachetnym, półwy
roby 

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi, nieobrobio
nymi 

7115 Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu 
platerowanego metalem szlachetnym 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu
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7117 Sztuczna biżuteria Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokry
tych metalami szlachetnymi, jeżeli wartość wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

ex dział 72 Żelazo i stal; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

7207 Półprodukty z żelaza lub stali niestopowej Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 lub 7206 

od 7208 do 
7216 

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątow
niki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali niesto
powej 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycjami 7206 lub 7207 

7217 Drut z żelaza lub stali niestopowej Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207 

7218 91 
i 7218 99 

Półprodukty Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 lub podpozycją 7218 10 

od 7219 do 
7222 

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątow
niki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycją 7218 

7223 Drut ze stali nierdzewnej Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218 

7224 90 Półprodukty Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 lub podpozycją 7224 10 

od 7225 do 
7228 

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty walco
wane na gorąco w nieregularnych kręgach; kątowniki 
i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; sztaby 
i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, 
nadające się do celów wiertniczych 

Wytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pier
wotnych form półproduktów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 
7224 

7229 Drut z pozostałej stali stopowej Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224 

ex dział 73 Artykuły z żelaza lub stali; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex 7301 Ścianka szczelna Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7207 

7302 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tram
wajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice 
i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, 
pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, 
podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka 
szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, 
łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna 
i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub 
mocowania szyn 

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206 

7304, 7305 
i 7306 

Rury, przewody rurowe i profile drążone, żelazne 
(inne niż żeliwne) lub ze stali 

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7208, 7209, 
7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 lub 7224 

ex 7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze 
stali nierdzewnej 

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi 
i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35 % ceny 
ex-works produktu
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7308 Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabryko
wanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji 
(na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, 
wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji 
dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi 
drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), 
z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtow
niki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do 
stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Nie można jednak użyć spawanych kątowników, kształ
towników i profili objętych pozycją 7301 

ex 7315 Łańcuch przeciwpoślizgowy Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych 
pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu 

ex dział 74 Miedź i artykuły z miedzi; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

7403 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione 
plastycznie 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

Dział 75 Nikiel i wyroby z niklu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

ex dział 76 Aluminium i artykuły z aluminium; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

7601 Aluminium nieobrobione plastycznie Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

7607 Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona 
z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub 
podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z 
wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 
0,2 mm 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 7606 

Dział 77 Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach 
Systemu Zharmonizowanego 

ex dział 78 Ołów i artykuły z ołowiu; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

7801 Ołów nieobrobiony plastycznie: 

– Ołów rafinowany Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

– Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Nie można jednak użyć odpadów i złomu objętych 
pozycją 7802 

Dział 79 Cynk i wyroby z cynku Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

Dział 80 Cyna i wyroby z cyny Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

Dział 81 Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły 
z tych materiałów 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

ex dział 82 Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe 
sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali 
nieszlachetnych wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8206 Narzędzia złożone z dwóch lub więcej artykułów 
objętych pozycjami od 8202 do 8205, pakowane 
w komplety do sprzedaży detalicznej 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem 
pozycji od 8202 do 8205. Zestaw może jedna zawierać narzędzia objęte 
pozycjami od 8202 do 8205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 
15 % ceny ex-works zestawu 

8211 Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi 
(włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte 
pozycją 8208, oraz ostrza do nich 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć ostrzy i rękojeści z metalu nieszla
chetnego
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8214 Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład 
maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze 
lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, 
noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure 
lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego 

8215 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do 
nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, 
szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne 
lub stołowe 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego 

ex dział 83 Artykuły różne z metali nieszlachetnych; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 8302 Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły, nada
jące się do budynków oraz automatyczne urządzenia 
do zamykania drzwi 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 
8302, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works 
produktu 

ex 8306 Statuetki i pozostałe ozdoby, z metalu nieszlachet
nego 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 
8306, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works 
produktu 

ex dział 84 Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia 
mechaniczne; ich części; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8401 Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienap
romieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny 
i aparatura do rozdzielania izotopów 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8407 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami 
wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obro
towy 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8408 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne i średnioprężne) 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8427 Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu 
wewnętrznego wyposażone w urządzenia podno
szące lub przenoszące 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8482 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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ex dział 85 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; 
urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, 
urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania 
obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodat
kowe do tych artykułów; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8501, 8502 Silniki elektryczne i prądnice; zespoły prądotwórcze 
oraz przetwornice jednotwornikowe 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8503 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8503 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8513 Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasi
lania z własnego źródła energii (na przykład suchych 
baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt 
oświetleniowy objęty pozycją 8512 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8519 Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8522 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8522 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8521 Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu 
i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do 
odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych 
(tunerem wideo) 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8522 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8522 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8523 Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci 
trwałej, »karty inteligentne« i inne nośniki do reje
strowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet 
nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji 
dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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8525 Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, 
nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę 
zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewi
zyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące 
kamery wideo 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8526 Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdal
nego sterowania drogą radiową 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8527 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona 
w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub zegarem 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

8528 Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbior
czej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, 
nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę 
do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8529 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu 

od 8535 do 
8537 

Urządzenia elektryczne do przełączania 
i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub 
służące do wykonywania połączeń elektrycznych 
w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów; 
złącza do włókien optycznych, wiązek włókien 
optycznych lub kabli światłowodowych; tablice, 
panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy 
wspornikowe, służące do elektrycznego sterowania 
lub rozdziału energii elektrycznej 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją inną niż 
pozycja danego produktu, poza 
pozycją 8538 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją inną niż pozycja 
danego produktu, poza pozycją 
8538 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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8540 11 i 
8540 12 

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie 
z kineskopami do monitorów wideo 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

od 8542 31 do 
8542 33 i 
8542 39 

Monolityczne układy scalone Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produktu 

lub 

dyfuzja, podczas której obwody scalone są formowane na podłożu 
półprzewodnika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej domieszki, 
nawet zmontowane i/lub przetestowane w kraju niebędącym stroną 

8544 Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzo
wany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz 
pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet 
wyposażone w złączki; przewody z włókien optycz
nych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, 
nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycz
nego lub wyposażone w złączki 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8545 Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do 
lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu 
lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, 
w rodzaju stosowanych w elektrotechnice 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

8546 Izolatory elektryczne z dowolnego materiału a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8547 Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu 
elektrycznego, będący całkowicie osprzętem 
z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami 
z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wpro
wadzanymi podczas formowania wyłącznie dla 
celów montażowych, inne niż izolatory objęte 
pozycją 8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich 
połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone 
materiałem izolacyjnym 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8548 Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwa
nicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte 
ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne 
i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części 
maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym dziale 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

Dział 86 Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy 
i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych 
lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urzą
dzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne 
(włączając elektromechaniczne) 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu
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ex dział 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; wyłą
czając: 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

8711 Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery 
wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem 
bocznym lub bez; wózki boczne 

a) dla LDC 

Wytwarzanie z materiałów obję
tych dowolną pozycją, inną niż 
pozycja danego produktu 

lub 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie z materiałów objętych 
dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

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

ex dział 88 Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części, 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 8804 Spadochrony wirnikowe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi 
materiałami objętymi pozycją 8804 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 89 Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex dział 90 Przyrządy i aparatura: optyczne, fotograficzne, kine
matograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, 
medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; 
wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

9002 Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe 
elementy optyczne, z dowolnego materiału, opra
wione, stanowiące część lub wyposażenie przy
rządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego 
rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

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

9033 Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urzą
dzeń, przyrządów lub aparatury objętych działem 90 

a) dla LDC 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 70 % ceny ex- 
works produktu 

b) dla pozostałych krajów korzys
tających 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów nie 
przekracza 50 % ceny ex-works 
produktu
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Dział 91 Zegary i zegarki oraz ich części Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 92 Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich 
artykułów 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

Dział 93 Broń i amunicja; ich części i akcesoria Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 50 % ceny ex-works produktu 

Dział 94 Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, 
poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy 
i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane 
tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki 
prefabrykowane 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex dział 95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części 
i akcesoria; wyłączając: 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

ex 9506 Kije golfowe i ich części Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Do wyrobu główek kijów golfowych można jednak 
użyć wstępnie ukształtowanych klocków 

ex dział 96 Artykuły przemysłowe różne; wyłączając: Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

lub 

wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

9601 i 9602 Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, 
koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeź
bienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz 
artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzy
mane przez formowanie) 

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub 
mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich mate
riałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, 
stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelar
skich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeź
bione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; 
obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem 
żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły 
z nieutwardzonej żelatyny 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

9603 Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stano
wiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), 
ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, 
bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wyko
nane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu 
mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do 
malowania, gumowe wycieraczki do szyb (inne niż 
wałki gumowe) 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie prze
kracza 70 % ceny ex-works produktu 

9605 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz 
czyszczenia ubrań lub obuwia 

Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka doty
czyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednak włączyć do 
zestawu artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie prze
kracza 15 % ceny ex-works zestawu
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9606 Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do 
guzików i pozostałe części tych artykułów; półpro
dukty guzików 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego 
produktu, i 

— w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % 
ceny ex-works produktu 

9608 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra 
z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami 
porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozos
tałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; 
obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; 
części (włączając skuwki i klipsy) powyższych arty
kułów, inne niż te objęte pozycją 9609 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu. Można jednak użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą 
samą pozycją co produkt 

9612 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasy
cone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymy
wania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; 
poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, 
w pudełkach lub bez 

Wytwarzanie: 

— z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego 
produktu, i 

— w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % 
ceny ex-works produktu. 

9613 20 Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego 
napełniania 

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych 
pozycją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu 

9614 Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki 
do papierosów lub cygar, oraz ich części 

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją 

Dział 97 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja 
danego produktu 

( 1 ) Zob. uwaga wprowadzająca 4.2. 
( 2 ) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwagi wprowadzające 8.1 i 8.3. 
( 3 ) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwaga wprowadzająca 8.2. 
( 4 ) Pod określeniem »grupa« rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. 
( 5 ) W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych do pozycji od 3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji od 3907 do 3911 z drugiej, 

ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje masą. 
( 6 ) Następujące folie są 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 %. 
( 7 ) Warunki specjalne odnoszące się do produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wprowadzająca 6. 
( 8 ) Użycie tego materiału ogranicza się do produkcji tkanin, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych. 
( 9 ) Zob. uwaga wprowadzająca 7. 

( 10 ) Do artykułów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, otrzymywanych przez zszycie lub złożenie kawałków dzianin (przycinanych lub dzianych do określonego 
kształtu), zob. uwaga wprowadzająca 7. 

( 11 ) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated — Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników.”
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK 13b 

(o którym mowa w art. 86 ust. 3) 

Materiały wyłączone z kumulacji regionalnej ( 1 ) ( 2 ) 

Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Indonezja, 
Kambodża, Laos, 

Malezja, Singapur, 
Tajlandia, Wietnam 

Grupa III: 
Bangladesz, Bhutan, 

Indie, Malediwy, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka 

Grupa IV ( 1 ): 
Argentyna, Brazylia, 
Paragwaj, Urugwaj 

Kod Systemu 
Zharmonizowanego 
lub Nomenklatury 

scalonej 

Wyszczególnienie 

0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, 
świeże, schłodzone lub zamrożone 

X 

ex 0210 Mięso i podroby jadalne, z drobiu, solone, w solance, suszone 
lub wędzone 

X 

Dział 3 Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne X 

ex 0407 Jaja drobiu w skorupkach, inne niż wylęgowe X 

ex 0408 Jaja, bez skorupek, oraz żółtka jaj, inne niż nienadające się do 
spożycia przez ludzi 

X 

0709 51 
ex 0710 80 

0711 51 
0712 31 

Grzyby, świeże lub schłodzone, mrożone, zakonserwowane 
tymczasowo, suszone 

X X X 

0714 20 Słodkie ziemniaki X 

0811 10 
0811 20 

Truskawki, maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin 
z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest 

X 

1006 Ryż X X 

ex 1102 90 
ex 1103 19 
ex 1103 20 
ex 1104 19 
ex 1108 19 

Mąki, kasze, mączki, granulki, zmiażdżone lub w płatkach 
i skrobia ryżowa 

X X 

1108 20 Inulina X 

1604 i 
1605 

Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki 
kawioru przygotowane z ikry rybiej; skorupiaki, mięczaki 
i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonser
wowane 

X 

1701 i 
1702 

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacha
roza, inne cukry, miód sztuczny, karmel 

X X 

_____________ 
( 1 ) Materiały oznaczone znakiem »X«. 
( 2 ) Kumulacja tych materiałów między krajami najsłabiej rozwiniętymi (LCD) każdej z grup regionalnych (tj. Laos i Kambodża w grupie I; Bangladesz, Butan, Malediwy 

i Nepal w grupie III) jest dozwolona. Analogicznie, dopuszcza się również kumulację tych materiałów w krajach niebędących LDC grupy regionalnej, z materiałami 
pochodzącymi z każdego innego kraju tej samej grupy regionalnej.
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Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Indonezja, 
Kambodża, Laos, 

Malezja, Singapur, 
Tajlandia, Wietnam 

Grupa III: 
Bangladesz, Bhutan, 

Indie, Malediwy, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka 

Grupa IV ( 1 ): 
Argentyna, Brazylia, 
Paragwaj, Urugwaj 

Kod Systemu 
Zharmonizowanego 
lub Nomenklatury 

scalonej 

Wyszczególnienie 

ex 1704 90 Wyroby cukiernicze niezawierające kakao z wyłączeniem 
gumy do żucia 

X X 

ex 1806 10 Proszek kakaowy, zawierający przynajmniej 65 % masy 
sacharozy/izoglukozy 

X X 

1806 20 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze inne niż proszek 
kakaowy 

X X 

ex 1901 90 Pozostałe przetwory spożywcze zawierające mniej niż 40 % 
masy kakao, z wyłączeniem ekstraktu słodowego, zawierają
cego poniżej 1,5 % tłuszczu mlecznego, 5 % sacharozy lub 
izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi 

X X 

ex 1902 20 Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub 
inaczej przygotowane, zawierające więcej niż 20 % masy ryb 
lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców 
wodnych lub więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podob
nych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie 
z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia 

X 

2003 10 Grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem 
lub kwasem octowym 

X X X 

ex 2007 10 Homogenizowane dżemy, galaretki owocowe, marmolady, 
przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, zawierające więcej 
niż 13 % masy cukru 

X 

2007 99 Niehomogenizowane przetwory dżemów, galaretek owoco
wych, marmolad, przecierów i past owocowych lub orzecho
wych, inne niż owoców cytrusowych 

X 

2008 20 
2008 30 
2008 40 
2008 50 
2008 60 
2008 70 
2008 80 
2008 92 
2008 99 

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej prze
tworzone lub zakonserwowane 

X 

2009 Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki 
warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alko
holu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej 

X 

ex 2101 12 Przetwory na bazie kawy X X
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Grupa I: Brunei, 
Filipiny, Indonezja, 
Kambodża, Laos, 

Malezja, Singapur, 
Tajlandia, Wietnam 

Grupa III: 
Bangladesz, Bhutan, 

Indie, Malediwy, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka 

Grupa IV ( 1 ): 
Argentyna, Brazylia, 
Paragwaj, Urugwaj 

Kod Systemu 
Zharmonizowanego 
lub Nomenklatury 

scalonej 

Wyszczególnienie 

ex 2101 20 Przetwory na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) X X 

ex 2106 90 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone (wyłączając koncentraty białkowe 
i teksturowane substancje białkowe: aromatyzowane lub 
barwione syropy cukrowe, inne niż syropy izoglukozowe, 
laktozowe, glukozowe lub z maltodekstryny przetwory zawie
rające więcej niż 1,5 % tłuszczu mlecznego, 5 % sacharozy 
lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi 

X X 

2204 30 Moszcz winogronowy, inny niż moszcz winogronowy 
z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie 
alkoholu 

X 

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

X 

2206 Pozostałe napoje fermentowane; mieszanki napojów fermen
towanych oraz mieszanki napojów fermentowanych 
i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone 

X 

2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 
80 % obj. lub większej 

X X 

ex 2208 90 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 
80 % obj. lub większej; wyłączając arak, wódki śliwkowe, 
gruszkowe i wiśniowe oraz inne wódki i napoje alkoholowe 

X X 

ex 3302 10 Mieszaniny substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych 
do produkcji napojów, zawierające wszystkie czynniki zapa
chowe charakterystyczne dla napojów oraz zawierające 
powyżej 1,5 % tłuszczu mlecznego, 5 % sacharozy lub izoglu
kozy, 5 % glukozy lub skrobi 

X X 

3302 10 29 Preparaty, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, 
zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne 
dla napojów, innych niż napoje o rzeczywistym stężeniu 
objętościowym alkoholu powyżej 0,5 % obj., o zawartości 
w masie powyżej 1,5 % tłuszczu mlecznego, 5 % sacharozy 
lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi 

X X X 

( 1 ) Kumulacja tych materiałów pochodzących z Argentyny, Brazylii i Urugwaju, nie jest dopuszczalna w Paragwaju. Ponadto kumulacja pochodzących z Brazylii dowolnych 
materiałów objętych działami od 16 do 24 nie jest dopuszczalna w Argentynie, Paragwaju ani w Urugwaju.”
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ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK 13c 

(o którym mowa w art. 92) 

WNIOSEK O NADANIE STATUSU ZAREJESTROWANEGO EKSPORTERA
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ZAŁĄCZNIK IV 

„ZAŁĄCZNIK 13d 

(o którym mowa w art. 95 ust. 3) 

OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU 

Oświadczenie sporządza się na dowolnym dokumencie handlowym, na którym jest umieszczona nazwa i pełny adres 
eksportera i odbiorcy, jak również opis towarów i data wystawienia ( 1 ). 

Wersja w języku francuskim 

L'exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi 
est inférieure à EUR 6 000 ( 2 )) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du 
contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 3 ) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires 
généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … ( 4 ). 

Wersja w języku angielskim 

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed 
EUR 6 000 ( 2 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 
products are of … preferential origin ( 3 ) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the 
European Union and that the origin criterion met is … ( 4 ). 

( 1 ) Fakt zastąpienia oświadczenia o pochodzeniu kolejnym oświadczeniem, zgodnie z art. 97d, musi być na nim odnotowany, 
z obowiązkowym podaniem daty wystawienia oryginalnego oświadczenia. 

( 2 ) W przypadku gdy oświadczenie o pochodzeniu zastępuje inne oświadczenie, kolejny posiadacz towarów sporządzający takie oświad
czenie podaje swoje imię i nazwisko oraz pełny adres, a także oznaczenie (wersja w języku francuskim) »agissant sur la base de 
l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant 
[Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]« lub (wersja w języku angielskim) »acting on the basis of the statement on 
origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number 
of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]«. 

( 3 ) Należy wskazać kraj pochodzenia produktów. Jeżeli oświadczenie o pochodzeniu odnosi się w całości lub w części do produktów 
pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 97j, eksporter musi je wyraźnie wskazać w dokumencie, na którym sporządzane jest 
oświadczenie, umieszczając symbol »CM«. 

( 4 ) Produkty całkowicie uzyskane: oznaczyć literą »P«; produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu: oznaczyć literą »W« 
oraz odnoszącą się do wywożonego produktu czterocyfrową pozycją Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów 
(Systemu Zharmonizowanego) (na przykład: »W« 9618); w stosownych przypadkach powyższe oznaczenie zastępuje jedno 
z poniższych oznaczeń: »EU cumulation«, »Norway cumulation«, »Switzerland cumulation«, »Turkey cumulation«, »regional cumulation«, 
»extended cumulation with country x« albo »Cumul UE«, »Cumul Norvège«, »Cumul Suisse«, »Cumul Turquie«, »cumul régional«, »cumul 
étendu avec le pays x«.”
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ZAŁĄCZNIK V 

W załączniku 17 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Tytuł i uwagi wprowadzające otrzymują brzmienie: 

„ŚWIADECTWO POCHODZENIA NA FORMULARZU A 

1. Świadectwa pochodzenia na formularzu A muszą być zgodne z wzorem zamieszczonym w niniejszym załączniku. 
Użycie języka angielskiego lub francuskiego przy redagowaniu uwag przedstawionych na odwrotnej stronie świa
dectwa nie jest obligatoryjne. Świadectwa sporządza się w języku angielskim lub francuskim. Jeżeli są wystawiane 
odręcznie, należy je wypełnić tuszem i drukowanymi literami. 

2. Wymiary formularza wynoszą 210 × 297 mm; dozwolona jest tolerancja do minus 5 mm lub plus 8 mm 
w długości. Należy stosować papier biały, klejony do pisania, niezawierający ścieru drzewnego i o gramaturze 
nie mniejszej niż 25g/m 2 . Jego tło stanowi nadrukowany wzór giloszujący koloru zielonego, umożliwiający wzro
kowe rozpoznanie jakichkolwiek mechanicznych lub chemicznych fałszerstw. 

Jeśli świadectwa składają się z kilku egzemplarzy, jedynie pierwszy egzemplarz, będący oryginałem, jest drukowany 
z wzorem giloszującym koloru zielonego w tle. 

3. Każde świadectwo opatrzone jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub naniesionym w inny sposób, za pomocą 
którego można je zidentyfikować. 

4. Świadectwa z umieszczoną na odwrotnej stronie starszą wersją uwag (1996 r., 2004 r. i 2005 r.) mogą również 
być wykorzystane do momentu wyczerpania istniejących zapasów.” 

2. Uwagi odnoszące się do wzorów formularza w dwóch językach, umieszczone na odwrotnej stronie wzorów, otrzy
mują, odpowiednio, brzmienie: 

„NOTES (2007) 

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP): 

Australia (*) 

Belarus 

Canada 

Japan 

New Zealand (**) 

Norway 

Russian Federation 

Switzerland including 
Liechtenstein (***) 

Turkey 

United States of 
America (****) 

European Union: 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Cyprus 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Germany 

Greece 

Finland 

France 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Luxembourg 

Malta 

Netherlands 

Poland 

Portugal 

Romania 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

United Kingdom 

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the 
exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An 
information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat. 

___________ 
(*) For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by 

the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required. 
(**) Official certification is not required. 

(***) The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland. 
(****) The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the 

production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of customs.
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II. General conditions 

To qualify for preference, products must: 

(a) Fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered 
on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining 
them; 

(b) Comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify 
separately in its own right; and 

(c) Comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general products must be 
consigned directly from the country of exportation to the country of destination, but most preference-giving 
countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct 
consignment is not necessary.) 

III. Entries to be made in Box 8 

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or 
sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. 

(a) Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ‘P’ in Box 8 (for Australia 
and New Zealand, Box 8 may be left blank). 

(b) Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box S should 
be as follows, 

(1) United States of America: for single country shipments, enter the letter ‘Y’ in Box 8: for shipments from 
recognized associations of counties, enter the letter ‘Z’, followed by the sum of the cost or value of the 
domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the 
exported products (example: ‘Y’ 35 % or ‘Z’ 35 %). 

(2) Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least 
developed country, enter letter ‘G’ in Box 8: otherwise ‘F’. 

(3) The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter ‘W’ in 
Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading 
at the four-digit level of the exported product (example ‘W’ 96.18). 

(4) Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, 
enter the letter ‘Y’ in Box 8. followed by the value of imported materials and components expressed as 
a percentage of the fob price of the exported products (example ‘Y’ 45 %); for products obtained in 
a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ‘Pk’. 

(5) Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly 
made in Box 12.
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NOTES (2007) 

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP): 

Australie (*) 

Belarus 

Canada 

Etats-Unis d'Amérique (***) 

Fédération de Russie 

Japon 

Norvège 

Nouvelle-Zélande (**) 

Suisse y compris 
Liechtenstein (****) 

Turquie 

Union Européenne: 

Allemagne 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Chypre 

Danemark 

Espagne 

Estonie 

Finlande 

France 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

République tchèque 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Slovaquie 

Slovénie 

Suède 

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités 
désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci- 
dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED 

II. Conditions générales 

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: 

(a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de 
destination: La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent 
être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; 

(b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre 
aux conditions prescrites; et 

(c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être 
expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de 
préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie. l'expédition 
directe n'est pas nécessaire). 

III. Indications à porter dans la case 8 

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou 
transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination. 

(a) Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu 
d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc) 

(b) Produits suffisamment ouvres ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à 
porter dans la case S doivent être les suivantes: 

___________ 
(*) Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la 

facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée. 
(**) Un visa officiel n'est pas exigé. 

(***) Les États-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée 
concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée unique
ment à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs). 

(****) D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.
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(1) États Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas 
d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z». suivie de la somme du 
coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimé, en pourcentage du prix 
départ usine des marchandises exportées (exemple: «Y» 35 % ou «Z» 35 %); 

(2) Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case S la lettre «G» pur les produits qui satisfont aux critères d'origine 
après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon, inscrira la lettre «F»; 

(3) Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre 
«W» suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé 
de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple «W» 96.18); 

(4) Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, 
il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants 
importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: «Y» 45 %); pour les 
produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs 
autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre «Pk» dans la case 8; 

(5) Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de fane une déclaration 
appropriée dans la case 12.”
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ZAŁĄCZNIK VI 

„ZAŁĄCZNIK 18 

(o którym mowa w art. 97m ust. 3) 

Deklaracja na fakturze 

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, musi być sporządzona zgodnie z przypisami. Jednakże przypisy 
nie muszą być zamieszczone. 

Wersja w języku francuskim 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … ( 1 )) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … ( 2 ) au sens des règles d'origine du Système des préférences 
tarifaires généralisées de la Communauté européenne et … ( 3 ). 

Wersja w języku angielskim 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 2 ) according to rules of origin of the Generalized 
System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … ( 3 ). 

................................................................................................................. 
(Miejscowość i data) ( 4 ) 

(Podpis eksportera; ponadto należy czytelnie wpisać imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację) ( 5 ). 

( 1 ) Jeżeli deklaracja na fakturze jest sporządzana przez upoważnionego eksportera Unii Europejskiej w rozumieniu art. 97v ust. 4, numer 
pozwolenia tego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeśli (jak to ma zawsze miejsce w przypadku deklaracji na fakturze 
sporządzanych w krajach korzystających) deklaracja na fakturze nie jest sporządzana przez upoważnionego eksportera, wyrazy 
w nawiasach należy pominąć albo pozostawić wolne miejsce. 

( 2 ) Należy wskazać kraj pochodzenia produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pocho
dzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 97j, eksporter musi je wskazać wyraźnie w dokumencie, na którym sporządzona jest 
deklaracja, umieszczając symbol »CM«. 

( 3 ) W stosownych przypadkach należy umieścić jedno z następujących oznaczeń: »EU cumulation«, »Norway cumulation«, »Switzerland 
cumulation«, »Turkey cumulation«, »regional cumulation«, »extended cumulation with country x« albo »Cumul UE«, »Cumul Norvège«, 
»Cumul Suisse«, »Cumul Turquie«, »cumul régional«, »cumul étendu avec le pays x«. 

( 4 ) Oznaczenia te można pominąć, jeżeli ich treść zawarta jest w samym dokumencie. 
( 5 ) Zob. art. 97v ust. 7 (dotyczy wyłącznie upoważnionych eksporterów Unii Europejskiej). W przypadkach, gdy podpis eksportera nie jest 

wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu oznacza również zwolnienie z obowiązku podania imienia i nazwiska osoby 
podpisującej.”
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