
TŁUMACZENIE 

POROZUMIENIE 

w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczące wprowadzania 
lub zwiększania należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców 

1. List od Federacji Rosyjskiej 

Genewa, 16 grudnia 2011 r. 

Szanowny Państwo 

W wyniku negocjacji między Federacją Rosyjską a Unią Europejską (zwanymi dalej „Stronami”) dotyczą
cych wprowadzania lub zwiększania należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców, 
obydwie Strony osiągnęły następujące porozumienie: 

Rząd Federacji Rosyjskiej podejmuje wszelkie starania, aby nie wprowadzać ani nie zwiększać należności 
celnych wywozowych w odniesieniu do surowców wymienionych w załączniku do niniejszego listu. 
Wykaz ten sporządzono w oparciu o następujące kryteria: 

Surowce, których nie uwzględniono w części V listy koncesyjnej i zobowiązań w zakresie towarów 
Federacji Rosyjskiej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w przypadku których Federacja 
Rosyjska ma 10 procent udziału w produkcji światowej lub w światowym wywozie lub których przywóz 
leży lub mógłby leżeć w istotnym interesie przywozowym Unii Europejskiej, lub w odniesieniu do 
których występuje ryzyko napięć w ramach światowych dostaw. 

W przypadku rozważania przez rząd Federacji Rosyjskiej możliwości wprowadzenia lub zwiększenia należ
ności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców rząd Federacji Rosyjskiej przeprowadza konsul
tacje z Komisją Europejską co najmniej 2 miesiące przed wprowadzeniem takich środków w celu znale
zienia rozwiązania uwzględniającego interesy obydwu Stron. 

Postanowień zawartych w niniejszym liście nie stosuje się do produktów wyszczególnionych w załączniku 
do niniejszego listu, które uwzględniono również w części V listy koncesyjnej i zobowiązań w zakresie 
towarów Federacji Rosyjskiej w ramach WTO, jeżeli chodzi o należności celne wywozowe. 

W przypadku potwierdzenia przez Unię Europejską jej zgody na warunki określone w niniejszym liście 
proponuję, aby niniejszy list oraz list stanowiący odpowiedź Unii Europejskiej stanowiły porozumienie 
między Federacją Rosyjską a Unią Europejską dotyczące wprowadzania lub zwiększania należności 
celnych wywozowych w odniesieniu do surowców oraz aby porozumienie to weszło w życie z dniem 
dokonania przez Strony wymiany pisemnych powiadomień poświadczających, że zakończyły one swoje 
odpowiednie procedury wewnętrzne. Niniejsze porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia przystą
pienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Federacji Rosyjskiej
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ZAŁĄCZNIK 

Wykaz surowców 

Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

0902 10 Herbata zielona w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 

0902 30 Herbata czarna fermentowana i herbata częściowo fermentowana, nawet aromatyzowana, w bezpośred
nich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 

0909 20 Nasiona kolendry 

1001 10 Pszenica durum 

1001 90 Pszenica i meslin (z wyłączeniem pszenicy durum) 

1002 00 Żyto 

1003 00 Jęczmień 

1008 10 Gryka 

1008 20 Proso (z wyłączeniem ziarna sorgo) 

1101 00 Mąka pszenna lub z meslin 

1102 10 Mąka żytnia 

1103 19 Kasze i mączki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy i kukurydzy) 

1104 12 Miażdżone lub płatkowane ziarna owsa 

1104 29 Ziarna zbóż, łuszczone, perełkowane, krojone, śrutowane lub obrobione w inny sposób (z wyłączeniem 
owsa i kukurydzy, mąki z ziarna oraz obieranego i częściowo lub całkowicie bielonego ryżu i ryżu 
łamanego) 

1107 10 Słód (z wyłączeniem palonego) 

1107 20 Słód palony 

1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane 

1205 10 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego (z których uzyskuje się olej 
roślinny o zawartości kwasu erukowego < 2 % i o zwartości składników stałych, w których udział 
glukozynoladów < 30 mikromoli/g) 

1205 90 Nasiona rzepaku lub rzepiku, o wysokiej zawartości kwasu erukowego (z których uzyskuje się olej 
roślinny o zawartości kwasu erukowego ≥ 2 % i o zwartości składników stałych, w których udział 
glukozynoladów ≥ 30 mikromoli/g), nawet łamane 

1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane 

1207 50 Nasiona gorczycy, nawet łamane 

1512 11 Surowy olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego 

1512 19 Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemo
dyfikowane (z wyłączeniem surowego) 

1514 11 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego (olej roślinny o zawartości 
kwasu erukowego < 2 %), surowy 

1514 19 Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego (olej roślinny, o zawartości 
kwasu erukowego < 2 %) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z 
wyłączeniem surowych) 

1517 10 Margaryna (z wyłączeniem margaryny płynnej) 

1517 90 Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, i z frakcji 
różnych tłuszczów lub olejów (z wyłączeniem tłuszczów, olejów i ich frakcji, częściowo lub całko
wicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet 
rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, oraz margaryny w stanie stałym)
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Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

1701 99 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej (z wyłączeniem cukru 
trzcinowego i buraczanego zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących oraz 
cukru surowego) 

1703 90 Melasy buraczane powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 

2401 10 Tytoń nieodżyłowany 

2403 10 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji 

2403 91 Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony” z drobno posiekanych liści tytoniu, odpadów tytoniowych 
lub pyłu tytoniowego 

2502 00 Piryty żelazowe niewyprażone 

2503 00 Siarka wszystkich rodzajów (z wyjątkiem siarki sublimowanej, strąconej i koloidalnej) 

2504 10 Grafit naturalny, w proszku lub płatkach 

2504 90 Grafit naturalny (inny niż w proszku lub płatkach) 

2505 10 Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe, nawet barwione 

2506 10 Kwarc (z wyłączeniem piasków kwarcowych) 

2506 20 Kwarcyt, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadratowym lub 
prostokątnym 

2507 00 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe, nawet kalcynowane 

2508 10 Bentonit 

2508 30 Glina ogniotrwała (z wyłączeniem kaolinu i pozostałych glin kaolinowych i iłów porowatych) 

2508 70 Ziemie szamotowe lub dynasowe 

2509 00 Kreda 

2510 10 Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda naturalna i fosforanowa, niemie
lone 

2510 20 Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda naturalna i fosforanowa, mielone 

2511 10 Naturalny siarczan baru (baryt) 

2511 20 Naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany (z wyłączeniem tlenku baru) 

2518 30 Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania 

2519 10 Naturalny węglan magnezu (magnezyt) 

2519 90 Magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych 
tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu (z wyłączeniem naturalnego węglanu 
magnezu [magnezytu]) 

2520 10 Gips; anhydryt 

2522 10 Wapno palone 

2522 20 Wapno gaszone 

2523 29 Cement portlandzki (z wyłączeniem białego, nawet sztucznie barwionego) 

2524 10 Azbest krokidolit (z wyłączeniem wyrobów z krokidolitu) 

2524 90 Azbest (z wyłączeniem krokidolitu i wyrobów z azbestu) 

2525 10 Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamki
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Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

2525 20 Proszek miki 

2525 30 Odpadki miki 

2526 10 Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub 
płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym; talk, nierozdrobniony lub niesproszkowany 

2526 20 Steatyt naturalny i talk, rozdrobniony lub sproszkowany 

2528 10 Borany sodu, naturalne, i ich koncentraty, nawet kalcynowane (z wyłączeniem boranów sodu wyod
rębnionych z naturalnych solanek) 

2528 90 Borany, naturalne, i ich koncentraty, nawet kalcynowane, oraz naturalne kwasy borowe zawierające 
≤ 85 % H 3 BO 3 w przeliczeniu na suchą masę (z wyłączeniem boranów sodu i ich koncentratów oraz 
boranów wyodrębnionych z naturalnych solanek) 

2529 10 Skaleń 

2529 21 Fluoryt zawierający ≤ 97 % masy fluorku wapnia 

2529 22 Fluoryt zawierający > 97 % masy fluorku wapnia 

2529 30 Leucyt, nefelin i sjenit nefelinowy 

2530 10 Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate 

2530 20 Kizeryt i epsomit (naturalne siarczany magnezu) 

2530 90 Siarczki arsenu, ałunit, pucolana, pigmenty mineralne oraz pozostałe substancje mineralne, gdzie indziej 
niewymienione 

2601 11 Rudy i koncentraty żelaza nieaglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych) 

2601 12 Rudy i koncentraty żelaza aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych) 

2601 20 Piryty żelazowe wyprażone 

2602 00 Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości 
manganu ≥ 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę 

2603 00 Rudy i koncentraty miedzi 

2604 00 Rudy i koncentraty niklu 

2605 00 Rudy i koncentraty kobaltu 

2606 00 Rudy i koncentraty glinu 

2607 00 Rudy i koncentraty ołowiu 

2608 00 Rudy i koncentraty cynku 

2609 00 Rudy i koncentraty cyny 

2610 00 Rudy i koncentraty chromu 

2611 00 Rudy i koncentraty wolframu 

2612 10 Rudy i koncentraty uranu 

2612 20 Rudy i koncentraty toru 

2613 10 Prażone rudy i koncentraty molibdenu 

2613 90 Rudy i koncentraty molibdenu (z wyłączeniem prażonych) 

2614 00 Rudy i koncentraty tytanu
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Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

2615 10 Rudy i koncentraty cyrkonu 

2615 90 Rudy i koncentraty niobu, tantalu lub wanadu 

2616 10 Rudy i koncentraty srebra 

2616 90 Rudy i koncentraty metali szlachetnych (z wyłączeniem rud i koncentratów srebra) 

2617 10 Rudy i koncentraty antymonu 

2617 90 Rudy i koncentraty (z wyłączeniem rud i koncentratów żelaza, manganu, miedzi, niklu, kobaltu, glinu, 
ołowiu, cynku, cyny, chromu, wolframu, uranu, toru, molibdenu, tytanu, niobu, tantalu, wanadu, 
cyrkonu, metali szlachetnych lub antymonu) 

2618 00 Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali 

2619 00 Żużel, zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali (z wyłączeniem żużlu granulowa
nego) 

2620 11 Cynk twardy (kamień galwaniczny) 

2620 19 Popiół i pozostałości zawierające głównie cynk (z wyłączeniem cynku twardego) 

2620 21 Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków ołowiu, otrzymywane ze 
zbiorników zasobnikowych benzyny etylizowanej i przeciwstukowych związków ołowiu i zawierające 
głównie ołów, związki ołowiu i tlenek żelaza 

2620 29 Popiół i pozostałości zawierające głównie cynk (z wyłączeniem szlamów z benzyny etylizowanej 
i szlamów z przeciwstukowych związków ołowiu) 

2620 30 Popiół i pozostałości zawierające głównie miedź 

2620 40 Popiół i pozostałości zawierające głównie glin 

2620 60 Popiół i pozostałości, zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do 
ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych (z wyłączeniem 
popiołu i pozostałości z produkcji żeliwa lub stali) 

2620 91 Popiół i pozostałości, zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny (z wyłączeniem 
popiołu i pozostałości z produkcji żeliwa lub stali) 

2620 99 Popiół i pozostałości, zawierające metale lub związki metali (inne niż te z produkcji żeliwa lub stali, te 
zawierające głównie cynk, ołów, miedź lub glin, te zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, 
w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicz
nych, oraz te zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub ich mieszaniny) 

2621 10 Popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych 

2621 90 Żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic) (z wyłączeniem żużla, włączając 
granulowany, z produkcji żeliwa lub stali, popiołów i pozostałości zawierających metale, arsen lub ich 
związki oraz pozostałości spopielenia odpadów komunalnych) 

2701 11 Antracyt, nawet sproszkowany, nieaglomerowany 

2701 12 Węgiel bitumiczny, nawet sproszkowany, nieaglomerowany 

2701 19 Węgiel, nawet sproszkowany, nieaglomerowany (z wyłączeniem antracytu i węgla bitumicznego) 

2701 20 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla 

2702 10 Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, nieaglomerowany (z wyłączeniem gagatu) 

2702 20 Węgiel brunatny (lignit) aglomerowany (z wyłączeniem gagatu) 

2703 00 Torf, włącznie z odpadkami torfowymi, nawet aglomerowany 

2704 00 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy
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Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

2705 00 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz ubogi i podobne gazy (z wyłączeniem gazu ziemnego 
i pozostałych węglowodorów gazowych) 

2706 00 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, 
nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi 

2707 10 Benzol (benzen) zawierający > 50 % benzenu (z wyłączeniem zidentyfikowanego chemicznie) 

2707 20 Toluol (toluen) zawierający > 50 % toluenu (z wyłączeniem zidentyfikowanego chemicznie) 

2707 30 Ksylol (ksyleny) zawierający > 50 % ksylenów (z wyłączeniem zidentyfikowanego chemicznie) 

2707 40 Naftalen zawierający > 50 % naftalenu (z wyłączeniem zidentyfikowanego chemicznie) 

2707 50 Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których ≥ 65 % objętościowo, włącznie ze stratami, 
destyluje w 250 °C zgodnie z metodą ASTM D 86 (z wyłączeniem związków zidentyfikowanych 
chemicznie) 

2707 91 Oleje kreozotowe (z wyłączeniem zidentyfikowanych chemicznie) 

2707 99 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smół węglowych; podobne produkty, 
w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych (z wyłą
czeniem zidentyfikowanych chemicznie związków, benzolu [benzenu], toluolu [toluenu], ksylolu 
[ksylenów], naftalenu, mieszanin węglowodorów aromatycznych objętych pozycją 2707 50, fenoli 
i olejów kreozotowych) 

2708 10 Pak otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych 

2708 20 Koks pakowy otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych 

2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe 

2710 11 Oleje lekkie i preparaty, otrzymywane z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, z których 
≥ 90 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C zgodnie z metodą ASTM D 86 

2710 19 Oleje średnie i preparaty, otrzymywane z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej 
niewymienione 

2710 91 Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle [PCB], polichlorowane terfenyle [PCT] lub polib
romowane bifenyle [PBB] 

2710 99 Oleje odpadowe zawierające głównie oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicz
nych (z wyłączeniem olejów odpadowych zawierających polichlorowane bifenyle [PCB], polichloro
wane terfenyle [PCT] lub polibromowane bifenyle [PBB]) 

2711 11 Gaz ziemny, skroplony 

2711 12 Propan, skroplony 

2711 13 Butany, skroplone (z wyłączeniem butanów o czystości ≥ 95 % n-butanu lub izobutanu) 

2711 14 Etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone (z wyłączeniem etylenu o czystości ≥ 95 % i propylenu, 
butylenu i butadienu o czystości ≥ 90 %) 

2711 19 Węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem gazu ziemnego, 
propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu i butadienu) 

2711 21 Gaz ziemny w stanie gazowym 

2711 29 Węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem gazu ziemnego) 

2712 10 Wazelina 

2712 20 Parafina zawierająca < 0,75 % masy oleju 

2712 90 Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozos
tałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet 
barwione (z wyłączeniem wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju) 

2713 11 Koks naftowy, niekalcynowany
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2713 12 Koks naftowy, kalcynowany 

2713 20 Bitum naftowy 

2713 90 Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wyłącze
niem koksu naftowego i bitumu naftowego) 

2714 10 Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne 

2714 90 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe 

2715 00 Masy uszczelniające bitumiczne, fluksy i pozostałe mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, 
naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego 

2801 10 Chlor 

2801 20 Jod 

2801 30 Fluor; brom 

2802 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 

2803 00 Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla), gdzie indziej niewymienione 

2804 10 Wodór 

2804 21 Argon 

2804 29 Gazy szlachetne (z wyłączeniem argonu) 

2804 30 Azot 

2804 40 Tlen 

2804 50 Bor; tellur 

2804 61 Krzem zawierający ≥ 99,99 % masy krzemu 

2804 69 Krzem zawierający < 99,99 % masy krzemu 

2804 70 Fosfor 

2804 80 Arsen 

2804 90 Selen 

2805 11 Sód 

2805 12 Wapń 

2805 19 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych (z wyłączeniem sodu i wapnia) 

2805 30 Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy 

2805 40 Rtęć 

2806 10 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 

2806 20 Kwas chlorosulfonowy 

2807 00 Kwas siarkowy; oleum 

2808 00 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 

2809 10 Pentatlenek difosforu
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2809 20 Kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie 

2810 00 Tlenki boru; kwasy borowe 

2811 11 Fluorowodór (kwas fluorowodorowy) 

2811 19 Kwasy nieorganiczne (z wyłączeniem chlorowodoru [kwasu chlorowodorowego], kwasu chlorosulfono
wego, kwasu siarkowego, oleum, kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, kwasu fosforowego, kwasów 
polifosforowych, kwasów borowych i fluorowodoru [kwasu fluorowodorowego]) 

2811 21 Ditlenek węgla 

2811 22 Ditlenek krzemu 

2811 29 Nieorganiczne związki tlenowe niemetali (z wyłączeniem pentatlenku difosforu, tlenków boru, ditlenku 
węgla, ditlenku krzemu i ditlenku siarki) 

2812 10 Chlorki i tlenochlorki 

2812 90 Halogenki i tlenohalogenki niemetali (z wyłączeniem chlorków i tlenochlorków) 

2813 10 Disiarczek węgla 

2813 90 Siarczki niemetali (z wyłączeniem disiarczku węgla); techniczny trisiarczek fosforu 

2814 10 Amoniak bezwodny 

2814 20 Amoniak w roztworze wodnym 

2815 11 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały 

2815 12 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), w roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła soda kaustyczna) 

2815 20 Wodorotlenek potasu (potaż żrący) 

2815 30 Nadtlenki sodu lub potasu 

2816 10 Wodorotlenek i nadtlenek magnezu 

2816 40 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru 

2817 00 Tlenek cynku; nadtlenek cynku 

2818 10 Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie 

2818 20 Tlenek glinu (z wyłączeniem elektrokorundu) 

2818 30 Wodorotlenek glinu 

2819 10 Tritlenek chromu 

2819 90 Tlenki i wodorotlenki chromu (z wyłączeniem tritlenku chromu) 

2820 10 Ditlenek manganu 

2820 90 Tlenki manganu (z wyłączeniem ditlenku manganu) 

2821 10 Tlenki i wodorotlenki żelaza 

2821 20 Pigmenty mineralne zawierające ≥ 70 % masy związanego żelaza w przeliczeniu na Fe 2 O 3 

2822 00 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 

2823 00 Tlenki tytanu 

2824 10 Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot)

PL L 57/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.2.2012



Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

2824 90 Tlenki ołowiu (z wyłączeniem tlenku ołowiu (II) [glejty, masykotu]) 

2825 10 Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 

2825 20 Tlenek i wodorotlenek litu 

2825 30 Tlenki i wodorotlenki wanadu 

2825 40 Tlenki i wodorotlenki niklu 

2825 50 Tlenki i wodorotlenki miedzi 

2825 60 Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 

2825 70 Tlenki i wodorotlenki molibdenu 

2825 80 Tlenki antymonu 

2825 90 Zasady, nieorganiczne, oraz tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali, gdzie indziej niewymienione 

2826 12 Fluorek glinu 

2826 19 Fluorki (z wyłączeniem glinu) 

2826 30 Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 

2826 90 Fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe (z wyłączeniem fluorokrzemianów 
sodu lub potasu oraz heksafluoroglinianu sodu [syntetycznego kriolitu]) 

2827 10 Chlorek amonu 

2827 20 Chlorek wapnia 

2827 31 Chlorek magnezu 

2827 32 Chlorek glinu 

2827 35 Chlorek niklu 

2827 39 Chlorki (z wyłączeniem chlorków amonu, wapnia, magnezu, glinu, żelaza, kobaltu, niklu i cynku) 

2827 41 Tlenochlorki i chlorki zasadowe miedzi 

2827 49 Tlenochlorki i chlorki zasadowe (inne niż miedzi) 

2827 51 Bromki sodu lub potasu 

2827 59 Bromki i tlenobromki (inne niż sodu i potasu) 

2827 60 Jodki i tlenojodki 

2828 10 Podchloryny wapnia, włączając techniczny podchloryn wapnia 

2828 90 Podchloryny, chloryny i podbrominy (z wyłączeniem podchlorynów wapnia) 

2829 11 Chloran sodu 

2829 19 Chlorany (z wyłączeniem chloranów sodu) 

2829 90 Nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany 

2830 10 Siarczki sodu 

2830 90 Siarczki (z wyłączeniem siarczków sodu, cynku i kadmu); polisiarczki, nawet zidentyfikowane chemicz
nie 

2831 10 Ditionina i sylfoksylan sodu
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2831 90 Ditioniny i sylfoksylany (inne niż sodu) 

2832 10 Siarczyny sodu 

2832 20 Siarczyny (z wyłączeniem siarczynów sodu) 

2832 30 Tiosiarczany 

2833 11 Siarczan disodu 

2833 19 Siarczany sodu (z wyłączeniem siarczanu disodu) 

2833 21 Siarczan magnezu 

2833 22 Siarczan glinu 

2833 24 Siarczany niklu 

2833 25 Siarczany miedzi 

2833 27 Siarczan baru 

2833 29 Siarczany (z wyłączeniem siarczanów sodu, magnezu, glinu, chromu, niklu, miedzi, cynku i baru) 

2833 30 Ałuny 

2833 40 Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 

2834 10 Azotyny 

2834 21 Azotan potasu 

2834 29 Azotany (z wyłączeniem azotanu potasu) 

2835 10 Podfosforyny i fosforyny 

2835 22 Fosforan mono- lub disodu 

2835 24 Fosforany potasu 

2835 25 Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwapnia) 

2835 26 Fosforany wapnia (z wyłączeniem wodoroortofosforanu wapnia [fosforanu diwapnia]) 

2835 29 Fosforany (z wyłączeniem fosforanów monosodu, disodu, trisodu, potasu i wapnia) 

2835 31 Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu), nawet zidentyfikowany chemicznie 

2835 39 Polifosforany, nawet zidentyfikowane chemicznie (z wyłączeniem trifosforanu sodu [tripolifosforanu 
sodu]) 

2836 20 Węglan sodu 

2836 30 Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) 

2836 40 Węglany potasu 

2836 50 Węglan wapnia 

2836 60 Węglan baru 

2836 91 Węglany litu 

2836 92 Węglan strontu 

2836 99 Węglany i nadtlenowęglany (nadwęglany) (z wyłączeniem technicznego węglanu amonu i pozostałych 
węglanów amonu, węglanu sodu, wodorowęglanu sodu [kwaśnego węglanu sodu], węglanów potasu, 
węglanu wapnia, węglanu baru, węglanu ołowiu, węglanów litu i węglanu strontu)

PL L 57/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.2.2012



Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

2837 11 Cyjanek sodu 

2837 19 Cyjanki i tlenocyjanki (inne niż sodu) 

2837 20 Cyjanki złożone 

2839 11 Metakrzemiany sodu, włączając krzemiany techniczne 

2839 19 Krzemiany sodu, włączając krzemiany techniczne (z wyłączeniem metakrzemianów sodu) 

2839 90 Krzemiany, włączając techniczne krzemiany metali alkalicznych (z wyłączeniem krzemianów sodu 
i potasu) 

2840 11 Bezwodny tetraboran disodu (boraks oczyszczony) 

2840 19 Tetraboran disodu (boraks oczyszczony) (z wyłączeniem bezwodnego) 

2840 20 Borany (z wyłączeniem tetraboranu disodu [boraksu oczyszczonego]) 

2840 30 Nadtlenoborany (nadborany) 

2841 30 Dichromian sodu 

2841 50 Chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany (z wyłączeniem chromianów cynku lub ołowiu i dichro
mianu sodu) 

2841 61 Nadmanganian potasu 

2841 69 Manganiny, manganiany i nadmanganiany (z wyłączeniem nadmanganianu potasu) 

2841 70 Molibdeniany 

2841 80 Wolframiany 

2841 90 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych (z wyłączeniem glinianów, chromianów, 
dichromianów, nadtlenochromianów, manganinów, manganianów, nadmanganianów, molibdenianów 
i wolframianów) 

2842 10 Krzemiany podwójne lub złożone kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów, włącznie z glinokrze
mianami, nawet niezidentyfikowanymi chemicznie 

2842 90 Sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (z wyłączeniem tlenowych lub nadtlenowych 
kwasów metalicznych, krzemianów podwójnych lub złożonych [włącznie z glinokrzemianami, nawet 
niezidentyfikowanymi chemicznie] oraz azydków) 

2843 10 Koloidy metali szlachetnych 

2843 21 Azotan srebra 

2843 29 Związki srebra, nieorganiczne lub organiczne, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem 
azotanu srebra) 

2843 30 Związki złota, nieorganiczne lub organiczne, nawet niezdefiniowane chemicznie 

2843 90 Nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłą
czeniem związków srebra i złota); amalgamaty metali szlachetnych 

2844 10 Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje, włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne oraz 
mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalny związek uranu [euratom] 

2844 20 Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki: pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje (włącznie 
z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235, pluton lub 
związki tych produktów [euratom] 

2844 30 Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor i jego związki; stopy, dyspersje, włącznie z cermetalami, 
produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235, tor lub związki tych 
produktów
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2844 40 Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze, stopy i dyspersje, włącznie z cermetalami, produkty 
ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy i związki; pozostałości promieniotwórcze 
(z wyłączeniem naturalnego uranu, uranu wzbogaconego i zubożonego w U 235; plutonu, toru 
i związków tych produktów) 

2845 10 Ciężka woda (tlenek deuteru) [euratom] 

2845 90 Izotopy nieradioaktywne; nieorganiczne lub organiczne związki takich izotopów, nawet niezdefiniowane 
chemicznie (z wyłączeniem ciężkiej wody [tlenku deuteru]) 

2846 10 Związki ceru 

2846 90 Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali 
(z wyłączeniem ceru) 

2847 00 Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 

2848 00 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem żelazofosforu) 

2849 10 Węgliki wapnia, nawet niezdefiniowane chemicznie 

2849 20 Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie 

2849 90 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem węglików wapnia lub krzemu) 

2850 00 Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie (z wyłączeniem 
związków, które są również węglikami objętymi pozycją 2849) 

2853 00 Związki nieorganiczne włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz 
wodą o podobnej czystości, gdzie indziej niewymienione; ciekłe powietrze, nawet pozbawione gazów 
szlachetnych; sprężone powietrze; amalgamaty (inne niż amalgamaty metali szlachetnych) 

2901 10 Nasycone węglowodory alifatyczne 

2901 22 Propen (propylen) 

2901 23 Buten (butylen) oraz jego izomery 

2901 24 Butadien-1,3 i izopren 

2901 29 Węglowodory alifatyczne nienasycone (z wyłączeniem etylenu, propenu [propylenu], butenu [butylenu] 
i ich izomerów oraz butadienu-1,3 i izoprenu) 

2902 20 Benzen 

2902 30 Toluen 

2902 41 O-ksylen 

2902 43 P-ksylen 

2902 50 Styren 

2903 11 Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu) 

2903 12 Dichlorometan (chlorek metylenu) 

2903 14 Tetrachlorek węgla 

2903 22 Trichloroetylen 

2903 23 Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 

2903 46 Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany 

2903 59 Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych (z 
wyłączeniem 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksanu)
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2905 11 Metanol (alkohol metylowy) 

2905 12 Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy) 

2905 13 Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 

2905 14 Butanole (z wyłączeniem butan-1-olu [alkoholu n-butylowego]) 

2905 16 Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery 

2905 31 Glikol etylenowy (etanodiol) 

2905 42 Pentaerytrytol 

2905 59 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych (z wyłącze
niem etchlorwinolu [inn]) 

2906 12 Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole 

2906 21 Alkohol benzylowy 

2907 11 Fenol (hydroksybenzen) i jego sole 

2907 12 Krezole i ich sole 

2907 13 Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole 

2907 19 Monofenole (z wyłączeniem fenolu [hydroksybenzenu] i jego soli, krezoli i ich soli, oktylofenolu, 
nonylofenolu i ich izomerów i soli, ksylenoli i ich soli oraz naftoli i ich soli) 

2907 23 4,4′-izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego sole 

2909 19 Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłą
czeniem eteru dietylu) 

2909 41 2,2′-oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) 

2909 44 Etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego (z wyłączeniem eterów monomety
lowych i eterów monobutylowych) 

2910 10 Oksiran (tlenek etylenu) 

2910 30 1-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 

2912 11 Metanal (formaldehyd) 

2912 12 Etanal (acetaldehyd) 

2914 11 Aceton 

2915 21 Kwas octowy 

2915 31 Octan etylu 

2915 32 Octan winylu 

2915 33 Octan n-butylu 

2916 13 Kwas metakrylowy i jego sole 

2916 14 Estry kwasu metakrylowego 

2917 35 Bezwodnik ftalowy 

2919 90 Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem fosforanu tris[2,3-dibromopropylu]) 

2921 42 Pochodne aniliny i ich sole
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2922 11 Monoetanoloamina i jej sole 

2922 12 Dietanoloamina i jej sole 

2922 13 Trietanoloamina i jej sole 

2926 10 Akrylonitryl 

2929 90 Związki z nitrylową grupą funkcyjną (z wyłączeniem związków z aminową grupą funkcyjną; 
związków aminowych z tlenową grupą funkcyjną; czwartorzędowych soli amoniowych i wodoro
tlenków; lecytyny i pozostałych fosfoaminolipidów; związków z karboksyamidową grupą funkcyjną; 
związków z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego; związków z karboksyimidową grupą funk
cyjną, z iminową grupą funkcyjną i z nitrylową grupą funkcyjną; diazo-, azo- lub azoksyzwiązków; 
pochodnych organicznych hydrazyny lub hydroksyloaminy oraz izocyjanianów) 

2930 40 Metionina 

2933 69 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające w strukturze nieskondenso
wany pierścień triazyny, nawet uwodorniony (z wyłączeniem melaminy) 

2933 71 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 

3102 10 Mocznik, nawet w roztworze wodnym (inny niż granulowany lub w podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

3102 21 Siarczan amonu (inny niż granulowany lub w podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie 
brutto ≤ 10 kg) 

3102 29 Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu (z wyłączeniem towarów objętych 
niniejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto 
≤ 10 kg) 

3102 30 Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym (inny niż granulowany lub w podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto ≤ 10 kg) 

4101 20 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, całe, nawet 
odwłosione lub dwojone, o masie jednej skóry ≤ 8 kg przy suszeniu zwykłym, ≤ 10 kg, jeśli sucho
solone lub ≤ 16 kg, jeśli świeże, mokrosolone lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem garbowa
nych i wyprawionych na pergamin) 

4101 50 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, całe, nawet 
odwłosione lub dwojone, o masie jednej skóry > 16 kg, świeże lub solone, suszone, wapnione, 
piklowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem garbowanych, wyprawionych na pergamin 
lub dalej przetworzonych) 

4101 90 Krupony, półkrupony, boki i dwojone skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt 
jednokopytnych, surowe, nawet odwłosione, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub 
inaczej konserwowane oraz skóry i skórki, surowe, całe, o masie jednej skóry > 8 kg, ale < 16 kg, przy 
suszeniu zwykłym oraz > 10 kg, ale < 16 kg, jeśli suchosolone (z wyłączeniem garbowanych, wypra
wionych na pergamin lub dalej przetworzonych) 

4102 10 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, z wełną, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub 
inaczej konserwowane (z wyłączeniem skór jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich lub podob
nych lub z jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich) 

4102 21 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, bez wełny, piklowane, nawet dwojone 

4102 29 Skóry owcze lub jagnięce, surowe, bez wełny, świeże lub solone, suszone, wapnione lub inaczej 
konserwowane, nawet dwojone (z wyłączeniem piklowanych lub wyprawionych na pergamin) 

4103 20 Skóry i skórki z gadów, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowanie lub inaczej 
konserwowane (z wyłączeniem wyprawionych na pergamin) 

4103 30 Skóry i skórki ze świń, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowanie lub inaczej konser
wowane, nawet odwłosione lub dwojone (z wyłączeniem wyprawionych na pergamin) 

4103 90 Skóry i skórki, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, 
nawet odwłosione, włączając skóry ptasie bez piór lub puchu (z wyłączeniem wyprawionych na 
pergamin, skór i skórek bydlęcych [włączając bawole] lub ze zwierząt jednokopytnych, owiec, jagniąt, 
kóz, koźląt, gadów i świń)
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4104 11 Skóry i skórki z pełnymi licem, niedwojone, i dwoina licowa, w stanie mokrym, w tym w stanie „wet- 
blue”, ze skór i skórek bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowanych, 
odwłosionych (z wyłączeniem dalej przetworzonych) 

4104 19 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, w stanie mokrym, w tym 
w stanie „wet-blue”, garbowane, odwłosione, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i z 
pełnym licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

4104 41 Skóra z pełnymi licem, niedwojona, i dwoina licowa, w stanie suchym – „crust” – ze skór i skórek 
bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłosionych (z wyłączeniem dalej 
przetworzonych) 

4104 49 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, w stanie suchym – „crust” 
– odwłosione, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i z pełnym licem, niedwojonych 
i dwoiny licowej) 

4105 10 Skóry owcze lub jagnięce, w stanie mokrym, w tym w stanie „wet-blue”, garbowane, bez wełny, nawet 
dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4105 30 Skóry owcze lub jagnięce, w stanie suchym – „crust” – bez wełny, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej 
przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4106 21 Skóry i skórki z kóz lub koźląt, w stanie mokrym, w tym w stanie „wet-blue”, garbowane, bez wełny, 
nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4106 22 Skóry i skórki z kóz lub koźląt, w stanie suchym – „crust” – bez wełny, nawet dwojone (z wyłą
czeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4106 31 Skóry i skórki ze świń, w stanie mokrym, w tym w stanie „wet-blue”, garbowane, bez wełny, nawet 
dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4106 32 Skóry i skórki ze świń, w stanie suchym – „crust” – bez wełny lub sierści, nawet dwojone (z 
wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

4106 40 Skóry i skórki z gadów, garbowane lub w stanie suchym – „crust” – bez wełny lub sierści, nawet 
dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych) 

4106 91 Skóry i skórki z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych zwierząt, włączając zwierzęta morskie, bez wełny 
lub odwłosione, oraz skóry ze zwierząt bez sierści, w stanie mokrym, w tym w stanie „wet-blue”, 
garbowane, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych oraz bydlęcych i ze zwierząt 
jednokopytnych, owiec, jagniąt, kóz, koźląt, świń i gadów oraz tylko wstępnie garbowanych) 

4106 92 Skóry i skórki z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych zwierząt, włączając zwierzęta morskie, bez wełny 
lub odwłosione, oraz skóry ze zwierząt bez sierści, w stanie suchym – „crust” – nawet dwojone (z 
wyłączeniem dalej przetworzonych oraz bydlęcych i ze zwierząt jednokopytnych, owiec, jagniąt, kóz, 
koźląt, świń i gadów oraz tylko wstępnie garbowanych) 

4107 11 Skóra z pełnym licem (włączając skórę wyprawioną na pergamin), niedwojona, ze skór i skórek 
bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, całych, dalej przetworzonych po 
garbowaniu lub po kondycjonowaniu, odwłosionych (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakie
rowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4107 12 Dwoina licowa ze skóry (włączając skórę wyprawioną na pergamin) ze skór i skórek bydlęcych 
(włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, całych, dalej przetworzonych po garbowaniu 
lub po kondycjonowaniu, odwłosionych (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4107 19 Skóra (włączając skórę wyprawioną na pergamin) ze skór lub skórek bydlęcych (włączając bawole) lub 
ze zwierząt jednokopytnych, całych, dalej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, 
odwłosionych (z wyłączeniem skóry z pełnym licem, niedwojonej, dwoiny licowej ze skóry, skóry 
zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4107 91 Skóra z pełnym licem (włączając skórę wyprawioną na pergamin), niedwojona, z kawałków, pasów 
lub arkuszy skór i skórek bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej prze
tworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, odwłosionych (z wyłączeniem skóry 
zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4107 92 Dwoina licowa ze skóry (włączając skórę wyprawioną na pergamin), z kawałków, pasów lub arkuszy 
skór i skórek bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzonych po 
garbowaniu lub po kondycjonowaniu, odwłosionych (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakie
rowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej)
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4107 99 Skóra (włączając skórę wyprawioną na pergamin), z kawałków, pasów lub arkuszy skór i skórek 
bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzonych po garbowaniu 
lub po kondycjonowaniu, odwłosionych (z wyłączeniem skóry z pełnym licem, niedwojonej, dwoiny 
licowej ze skóry, skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry 
metalizowanej) 

4112 00 Skóra dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu (włączając skórę wyprawioną na 
pergamin), owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry 
lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4113 10 Skóra dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu (włączając skórę wyprawioną na 
pergamin), z kóz lub z koźląt, bez wełny lub odwłosiona, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry 
zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4113 20 Skóra dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu (włączając skórę wyprawioną na 
pergamin), ze świń, odwłosiona, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4113 30 Skóra dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu (włączając skórę wyprawioną na 
pergamin), z gadów, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry 
lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4113 90 Skóra dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu (włączając skórę wyprawioną na 
pergamin), z antylop, jeleni, łosi, słoni i innych zwierząt, włączając zwierzęta morskie, bez wełny lub 
odwłosiona, oraz skóra zwierząt bez sierści, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry bydlęcej i ze 
zwierząt jednokopytnych, owiec, jagniąt, kóz, koźląt, świń i gadów oraz skóry zamszowej, skóry 
lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

4114 10 Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (z wyłączeniem skóry garbowanej poddanej następnie 
działaniu formaldehydu oraz skóry natłuszczonej dopiero po garbowaniu) 

4114 20 Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana (z wyłączeniem lakierowanej 
lub metalizowanej skóry mielonej) 

4115 10 Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, 
arkuszach lub pasach, nawet w zwojach 

4115 20 Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji 
artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej 

4401 10 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

4401 21 Drewno iglaste w postaci wiórków lub kawałków (inne niż w rodzaju stosowanego głównie do 
barwienia lub w garbarstwie) 

4401 22 Drewno w postaci wiórków lub kawałków (inne niż w rodzaju stosowanego głównie do barwienia lub 
w garbarstwie oraz drewna iglastego) 

4401 30 Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub 
podobne formy 

4402 10 Węgiel z bambusa, włączając węgiel z łupin lub orzechów, nawet aglomerowany (z wyłączeniem 
stosowanego jako lek, zmieszanego z kadzidłem, aktywowanego węgla z bambusa oraz węgla 
z bambusa w postaci kredek) 

4402 90 Węgiel drzewny, włączając węgiel z łupin lub orzechów, nawet aglomerowany (z wyłączeniem węgla 
z bambusa, węgla drzewnego stosowanego jako lek, zmieszanego z kadzidłem, węgla drzewnego 
aktywowanego oraz węgla drzewnego w postaci kredek) 

4403 10 Drewno surowe, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi (z 
wyłączeniem drewna zgrubnie przyciętego do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym 
podobnych; drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna w postaci platform lub belek itp.) 

4403 20 Drewno iglaste, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem 
zgrubnie przyciętego do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podobnych; drewna 
w postaci podkładów kolejowych; drewna w postaci platform lub belek itp.; drewna malowanego, 
bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

4403 41 Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, surowe, nawet pozbawione kory 
lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna do produkcji lasek, 
parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podobnych; drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna 
w postaci platform lub belek itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi)
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4403 49 Drewno tropikalne surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem 
ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego meranti i meranti bakau; zgrubnie przyciętego drewna 
do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podobnych; drewna w postaci platform lub 
belek itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konser
wującymi) 

4403 91 Drewno z dębu (quercus spp.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z 
wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym 
podobnych; drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna w postaci platform lub belek itp.; 
drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

4403 92 Drewno z buka (fagus spp.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z 
wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym 
podobnych; drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna w postaci platform lub belek itp.; 
drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

4403 99 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem zgrubnie 
przyciętego drewna do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podobnych; drewna 
w postaci platform lub belek itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi, drewna iglastego ogólnie, drewna z dębu (quercus spp.), drewna 
z buka (fagus spp.) oraz drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego 
działu) 

4404 10 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte 
wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obro
bione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym 
podobne, z drewna iglastego (z wyłączeniem obręczy drewnianych przetartych wzdłużnie i rzeźbio
nych lub przycinanych przy krawędziach; opraw mioteł, prawideł) 

4404 20 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte 
wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obro
bione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobne; wióry i tym 
podobne (z wyłączeniem obręczy drewnianych przetartych wzdłużnie i rzeźbionych lub nacinanych 
przy krawędziach; opraw mioteł, prawideł; drewna iglastego ogólnie) 

4405 00 Wełna drzewna, mączka drzewna, tj. proszek, którego ≤ 8 % masy pozostaje na sicie o oczkach 
0,63 mm 

4501 10 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (jedynie obrobiony powierzchniowo lub czyszczony 
w inny sposób) 

4501 90 Odpady korka; korek kruszony, sproszkowany lub mielony 

4502 00 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci kwadratowych lub prostokąt
nych bloków, płyt, arkuszy lub pasów, włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek 

4701 00 Ścier drzewny mechaniczny, nieprzetworzony chemicznie 

4702 00 Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej 

4703 11 Masa celulozowa drzewna, niebielona, z drewna drzew iglastych, sodowa lub siarczanowa (inna niż do 
przeróbki chemicznej) 

4703 19 Masa celulozowa drzewna, niebielona, z drewna drzew liściastych, sodowa lub siarczanowa (inna niż 
do przeróbki chemicznej) 

4703 21 Masa celulozowa drzewna, półbielona lub bielona, z drewna drzew iglastych, sodowa lub siarczanowa 
(inna niż do przeróbki chemicznej) 

4703 29 Masa celulozowa drzewna, półbielona lub bielona, z drewna drzew liściastych, sodowa lub siarczanowa 
(inna niż do przeróbki chemicznej) 

4704 11 Masa celulozowa drzewna, niebielona, z drewna drzew iglastych, siarczanowa (inna niż do przeróbki 
chemicznej) 

4704 19 Masa celulozowa drzewna, niebielona, z drewna drzew liściastych, siarczanowa (inna niż do przeróbki 
chemicznej) 

4704 21 Masa celulozowa drzewna, półbielona lub bielona, z drewna drzew iglastych, siarczanowa (inna niż do 
przeróbki chemicznej) 

4704 29 Masa celulozowa drzewna, półbielona lub bielona, z drewna drzew liściastych, siarczanowa (inna niż 
do przeróbki chemicznej) 

4705 00 Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania 

4706 10 Masa z lintersu bawełnianego 

4706 20 Masy z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady)
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4706 30 Masy z włóknistego materiału celulozowego, z bambusa 

4706 91 Mechaniczna masa z włóknistego materiału celulozowego (z wyłączeniem ścieru drzewnego, masy 
z lintersu bawełnianego oraz z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury [makulatury 
i odpadów]) 

4706 92 Chemiczna masa z włóknistego materiału celulozowego (z wyłączeniem ścieru drzewnego, masy 
z lintersu bawełnianego oraz z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury [makulatury 
i odpadów]) 

4706 93 Masa z włóknistego materiału celulozowego, częściowo przetworzona chemicznie (z wyłączeniem 
ścieru drzewnego, masy z lintersu bawełnianego oraz z włókien pochodzących z odzyskanego papieru 
lub tektury [makulatury i odpadów]) 

4707 10 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), z papieru siarczanowego, papieru falistego lub 
tektury falistej, niebielonych 

4707 20 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), wykonane głównie z bielonej chemicznie masy 
celulozowej, niebarwionej w masie 

4707 30 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), wykonane głównie z masy drzewnej mecha
nicznej, np. gazet, czasopism i podobnych materiałów drukowanych 

4707 90 Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady), włącznie z odpadami niesortowanymi (z wyłą
czeniem makulatury i odpadów z papieru lub tektury siarczanowych lub falistych, niebielonych, 
makulatury i odpadów z papieru i tektury wykonanych głównie z bielonej chemicznie masy celulo
zowej, niebarwionej w masie, makulatury i odpadów z papieru lub tektury wykonanych głównie 
z masy drzewnej mechanicznej oraz wełny papierowej) 

5101 11 Wełna potna, strzyżona, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, niezgrzebna ani nieczesana 

5101 19 Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem 
wełny strzyżonej) 

5101 21 Wełna strzyżona, odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 

5101 29 Wełna odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny strzyżonej) 

5101 30 Wełna karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana 

5102 11 Sierść z kóz kaszmirskich, niezgrzebna ani nieczesana 

5102 19 Cienka sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny i sierści z kóz kaszmirskich) 

5102 20 Gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny, sierści i szczeciny stosowa
nych do produkcji mioteł i szczotek oraz włosia końskiego z grzywy lub ogona) 

5103 10 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej) 

5103 20 Odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy (z wyłączeniem wyczesów 
i szarpanki rozwłóknionej) 

5103 30 Odpady grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami z przędzy (z wyłączeniem szarpanki rozwłók
nionej, odpadów z sierści lub szczeciny stosowanych do produkcji mioteł i szczotek oraz włosia 
końskiego z grzywy lub ogona) 

5104 00 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej, niezgrzebna ani 
nieczesana 

5105 29 Wełna, czesana (inna niż we fragmentach) 

5105 31 Sierść z kóz kaszmirskich, zgrzebna lub czesana 

5107 10 Przędza z wełny czesanej, zawierająca ≥ 85 % masy wełny (z wyłączeniem pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

5201 00 Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana 

5202 10 Odpady przędzy bawełnianej, włącznie z odpadami nici 

5202 91 Szarpanka rozwłókniona z bawełny 

5202 99 Odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy i szarpanki rozwłóknionej)

PL L 57/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.2.2012



Kod HS ( 1 ) Wyszczególnienie (*) 

5203 00 Bawełna, zgrzeblona lub czesana 

5205 12 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie liniowej < 714,29 decyteksa, ale nie < 232,56 decyteksa, o numerze metrycznym > 14, ale 
nieprzekraczającym 43 (z wyłączeniem przędzy i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5205 13 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie liniowej < 232,56 decyteksa, ale nie < 192,31 decyteksa, o numerze metrycznym > 43, ale 
nieprzekraczającym 52 (z wyłączeniem przędzy i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5205 22 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie liniowej < 714,29 decyteksa, ale nie < 232,56 decyteksa, o numerze metrycznym > 14, ale 
nieprzekraczającym 43 (z wyłączeniem przędzy i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5205 23 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie liniowej < 232,56 decyteksa, ale nie < 192,31 decyteksa, o numerze metrycznym > 43, ale 
nieprzekraczającym 52 (z wyłączeniem przędzy i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5205 24 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca ≥ 85 % masy bawełny, 
o masie liniowej < 192,31 decyteksa, ale nie < 125 decyteksów, o numerze metrycznym > 52, ale 
nieprzekraczającym 80 (z wyłączeniem przędzy i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5205 33 Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych, zawierająca 
≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej < 232,56 decyteksa, ale nie < 192,31 
decyteksa, o numerze metrycznym > 43, ale nieprzekraczającym 52, dla nitki pojedynczej (z wyłą
czeniem przędzy i nici do szycia przeznaczonych do sprzedaży detalicznej) 

5205 34 Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włókien nieczesanych, zawierająca 
≥ 85 % masy bawełny, o masie liniowej nitki pojedynczej < 192,31 decyteksa, ale nie < 125 decyte
ksów, o numerze metrycznym > 52, ale nieprzekraczającym 80, dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem 
przędzy i nici do szycia przeznaczonych do sprzedaży detalicznej) 

5206 15 Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawierająca głównie, ale < 85 % masy 
bawełny, o masie liniowej < 125 decyteksów, o numerze metrycznym > 80 (z wyłączeniem przędzy 
i nici do szycia pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

5301 30 Pakuły i odpady lnu, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną 

7101 10 Perły naturalne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły 
naturalne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (z wyłączeniem macicy perłowej) 

7101 21 Perły hodowlane, nieobrobione, nawet sortowane 

7101 22 Perły hodowlane, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; obrobione 
perły hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu 

7102 10 Diamenty, niesortowane 

7102 21 Diamenty przemysłowe nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione 

7102 29 Diamenty przemysłowe, obrobione, ale nieoprawione lub obsadzone (z wyłączeniem nieoprawionych 
kamieni do igieł gramofonowych, kamieni nadających się do użytku jako części mierników, przyrządów 
pomiarowych lub pozostałych artykułów objętych działem 90) 

7102 31 Diamenty nieprzemysłowe nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione (z 
wyłączeniem diamentów przemysłowych) 

7102 39 Diamenty, obrobione, ale nieoprawione lub obsadzone (z wyłączeniem diamentów przemysłowych) 

7103 10 Kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie 
kształtowane, nawet sortowane (z wyłączeniem diamentów, imitacji kamieni szlachetnych i kamieni 
półszlachetnych) 

7103 91 Rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsa
dzone, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (z wyłączeniem rubinów, szafirów, szma
ragdów, tylko przepiłowanych lub zgrubnie obrobionych, imitacji kamieni szlachetnych i kamieni 
półszlachetnych) 

7103 99 Kamienie szlachetne i półszlachetne, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub 
obsadzone, kamienie szlachetne i półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia 
transportu (z wyłączeniem kamieni szlachetnych i półszlachetnych, tylko przepiłowanych lub 
zgrubnie obrobionych, diamentów, rubinów, szafirów i szmaragdów, imitacji kamieni szlachetnych 
i kamieni półszlachetnych)
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7104 10 Kwarc, piezoelektryczny, z kamienia syntetycznego lub odtworzonego, nawet obrobiony lub sorto
wany, ale nieoprawiony lub obsadzony 

7104 20 Kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne lub odtworzone, nieobrobione lub tylko przepiło
wane, lub zgrubnie obrobione, nawet sortowane (z wyłączeniem kwarcu piezoelektrycznego) 

7104 90 Kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne lub odtworzone, obrobione, nawet sortowane, ale 
nienawleczone, oprawione lub obsadzone, kamienie syntetyczne lub odtworzone lub kamienie 
półszlachetne, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla celów transportu (z wyłączeniem kamieni 
tylko przyciętych lub zgrubnie obrobionych, kwarcu piezometrycznego) 

7105 10 Pył i proszek z diamentów, włącznie z diamentami syntetycznymi 

7105 90 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych (z wyłą
czeniem pyłu i proszku z diamentów) 

7106 10 Proszek ze srebra, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną 

7106 91 Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie surowym (z wyłączeniem srebra 
w postaci proszku) 

7106 92 Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie półproduktu 

7107 00 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

7108 11 Proszek ze złota, włącznie ze złotem pokrytym platyną, niemonetarne 

7108 12 Złoto, włącznie ze złotem pokrytym platyną, w stanie surowym, niemonetarne (z wyłączeniem złota 
w postaci proszku) 

7108 13 Złoto, włącznie ze złotem pokrytym platyną, w stanie półproduktu, niemonetarne 

7108 20 Złoto monetarne 

7109 00 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

7110 11 Platyna, w stanie surowym lub w postaci proszku 

7110 19 Platyna, w stanie półproduktu 

7110 21 Pallad, w stanie surowym lub w postaci proszku 

7110 29 Pallad, w stanie półproduktu 

7110 31 Rod, w stanie surowym lub w postaci proszku 

7110 39 Rod, w stanie półproduktu 

7110 41 Iryd, osm i ruten, w stanie surowym lub w postaci proszku 

7110 49 Iryd, osm i ruten, w stanie półproduktu 

7111 00 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

7112 30 Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych 

7112 91 Odpady i złom ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, oraz pozostałe odpady i złom 
zawierające złoto lub związki złota, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali 
szlachetnych (z wyłączeniem popiołu zawierającego złoto lub związki złota, odpadów i złomu ze 
złota przetopionego na nieobrobione bloki, wlewki lub podobne formy oraz zmiotków zawierających 
inne metale szlachetne) 

7112 92 Odpady i złom z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, oraz pozostałe odpady i złom 
zawierające platynę lub związki platyny, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali 
szlachetnych (z wyłączeniem popiołu zawierającego platynę lub związki platyny, odpadów i złomu 
z platyny przetopionej na nieobrobione bloki, wlewki lub podobne formy oraz zmiotków i popiołu 
zawierających metale szlachetne) 

7112 99 Odpady i złom ze srebra, włącznie z metalami platerowanymi srebrem, oraz pozostałe odpady i złom 
zawierające srebro lub związki srebra, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali 
szlachetnych (z wyłączeniem popiołu, odpadów i złomu z metali szlachetnych przetopionych na 
nieobrobione bloki, wlewki lub podobne formy)
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7201 10 Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach, o zawartości 
fosforu ≤ 0,5 % masy 

7201 20 Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach, o zawartości 
fosforu > 0,5 % masy 

7201 50 Surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach 

7202 11 Żelazomangan, zawierający > 2 % masy węgla 

7202 19 Żelazomangan, zawierający ≤ 2 % masy węgla 

7202 21 Żelazokrzem, zawierający > 55 % masy krzemu 

7202 29 Żelazokrzem, zawierający ≤ 55 % masy krzemu 

7202 30 Żelazokrzemomangan 

7202 41 Żelazochrom, zawierający > 4 % masy węgla 

7202 49 Żelazochrom, zawierający ≤ 4 % masy węgla 

7202 50 Żelazokrzemochrom 

7202 60 Żelazonikiel 

7202 70 Żelazomolibden 

7202 80 Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram 

7202 91 Żelazotytan i żelazokrzemotytan 

7202 92 Żelazowanad 

7202 93 Żelazoniob 

7202 99 Żelazostopy (z wyłączeniem żelazomanganu, żelazokrzemu, żelazokrzemomanganu, żelazochromu, 
żelazokrzemochromu, żelazoniklu, żelazomolibdenu, żelazowolframu, żelazokrzemowolframu, żelazo
tytanu, żelazokrzemotytanu, żelazowanadu i żelazoniobu) 

7203 10 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza, w bryłach, 
granulkach lub w podobnych postaciach 

7203 90 Gąbczaste wyroby zawierające żelazo, otrzymywane ze stopionej surówki w drodze atomizacji, żelazo 
o czystości ≥ 99,94 %, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach 

7205 10 Granulki surówki, surówki zwierciadlistej, żeliwa lub stali (z wyłączeniem granulek żelazostopów, 
wiórów z toczenia i pilnikowania żeliwa lub stali, niektórych drobnych przedmiotów, wadliwych 
kulek do łożysk kulkowych) 

7205 21 Proszki ze stali stopowej (z wyłączeniem proszków żelazostopów i promieniotwórczych proszków 
z żeliwa [izotopów]) 

7205 29 Proszki, z surówki, surówki zwierciadlistej, z żeliwa lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem proszków 
żelazostopów i promieniotwórczych proszków z żeliwa [izotopów]) 

7206 10 Wlewki, z żeliwa i stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków z ponownie stopionego złomu, 
produktów odlewania ciągłego, żeliwa objętego pozycją 7203) 

7206 90 Żeliwo i stal niestopowa, w postaci prętów pudlarskich lub w pozostałych pierwotnych postaciach (z 
wyłączeniem wlewków z ponownie stopionego złomu, produktów odlewania ciągłego, żeliwa obję
tego pozycją 7203) 

7207 11 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o kwadratowym lub 
prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna grubość 

7207 12 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym 
niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, szerokości ≥ dwukrotna grubość 

7207 19 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy węgla, o okrągłym przekroju 
poprzecznym lub o przekroju poprzecznym innym niż kwadratowy lub prostokątny
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7207 20 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające ≥ 0,25 % masy węgla 

7218 10 Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych (z wyłączeniem odpadów 
i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie ciągłe) 

7218 91 Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowy) 

7218 99 Półprodukty ze stali nierdzewnej (inne niż o przekroju poprzecznym prostokątnym [innym niż kwad
ratowy]) 

7224 10 Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach (z 
wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewanie 
ciągłe) 

7224 90 Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna 

7401 00 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona) 

7402 00 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

7403 11 Miedź rafinowana, w postaci katod i części katod 

7403 12 Miedź rafinowana, w postaci wlewków na druty 

7403 13 Miedź rafinowana, w postaci kęsów 

7403 19 Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie (z wyłączeniem miedzi w postaci kęsów, wlewków na 
druty, katod i części katod) 

7403 21 Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz), nieobrobione plastycznie 

7403 22 Stopy miedzi z cyną (brąz), nieobrobione plastycznie 

7403 29 Stopy miedzi nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem stopów miedzi z cynkiem [mosiądzu], stopów 
miedzi z cyną [brązu], stopów miedzi z niklem [stopu miedziowo-niklowego], stopów miedzi z niklem 
i cynkiem [alpaki] oraz stopów miedzi objętych pozycją 7405) 

7404 00 Odpady miedzi i złom (z wyłączeniem wlewków lub pozostałych podobnych form nieobrobionych 
plastycznie, z ponownie stopionych odpadów i złomu, popiołów i pozostałości zawierających miedź 
oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

7405 00 Stopy wstępne miedzi (z wyłączeniem związków fosforu i miedzi [fosforku miedzi] zawierających 
> 15 % masy fosforu) 

7406 10 Proszki miedzi, o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem ziaren miedzi) 

7406 20 Proszki miedzi, o strukturze płytkowej, oraz płatki miedzi (z wyłączeniem ziaren miedzi i ozdób 
objętych pozycją 8308) 

7504 00 Proszki i płatki niklu (z wyłączeniem spieków tlenku niklu) 

7601 10 Aluminium niestopowe, nieobrobione plastycznie 

7601 20 Stopy aluminium, nieobrobione plastycznie 

7602 00 Odpady aluminium i złom (z wyłączeniem żużla, łusek i tym podobnych, otrzymanych w produkcji 
żeliwa i stali, zawierające aluminium możliwe do odzyskania w formie krzemianów, wylewków lub 
podobnych form nieobrobionych plastyczne, z ponownie stopnionych odpadów aluminium i złomu, 
popiołów i pozostałości z produkcji aluminium) 

7603 10 Proszki aluminium, o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem aluminium w granulkach) 

7603 20 Proszki aluminium, o strukturze płytkowej (z wyłączeniem aluminium w granulkach i ozdób) 

7801 10 Ołów rafinowany, nieobrobiony plastycznie 

7801 91 Ołów nieobrobiony plastycznie, zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą
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7801 99 Ołów nieobrobiony (z wyłączeniem ołowiu rafinowanego i ołowiu zawierającego antymon jako główny 
inny pierwiastek dominujący masą) 

7802 00 Odpady ołowiu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości z produkcji ołowiu objętych pozycją 
2620 oraz wlewków lub pozostałych podobnych form nieobrobionych plastycznie, z ponownie 
stopionych odpadów i złomu, ołowiu objętego pozycją 7801, oraz odpadów i złomu z ogniw 
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

7804 20 Proszki i płatki ołowiu (z wyłączeniem ziaren ołowiu oraz ozdób objętych pozycją 8308) 

7901 11 Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający ≥ 99,99 % masy cynku 

7901 12 Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający < 99,99 % masy cynku 

7901 20 Stopy cynku nieobrobione plastycznie 

7902 00 Odpady cynku i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości z produkcji cynku objętych pozycją 
2620, wlewków i pozostałych podobnych form nieobrobionych plastycznie, ponownie stopionych 
odpadów i złomu, cynku objętego pozycją 7901 oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, 
baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

7903 10 Pył cynkowy 

7903 90 Proszki i płatki cynku (z wyłączeniem ziaren cynku, ozdób objętych pozycją 8308 oraz pyłu cynko
wego) 

8001 10 Cyna nieobrobiona plastycznie, niestopowa 

8001 20 Stopy cyny nieobrobione plastycznie 

8002 00 Odpady cyny i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości z produkcji cyny objętej pozycją 2620 
oraz wlewków i cyny w podobnych postaciach nieobrobionych plastycznie z ponownie stopionych 
odpadów cyny i złomu objętych pozycją 8001) 

8101 10 Proszki wolframu 

8101 94 Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty z wolframu otrzymane przez zwykłe 
spiekanie 

8101 97 Odpady wolframu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających wolfram) 

8102 10 Proszki molibdenu 

8102 94 Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanie 

8102 97 Odpady molibdenu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających molibden) 

8103 20 Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty z tantalu otrzymane przez zwykłe spiekanie; 
proszki tantalu 

8103 30 Odpady tantalu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających tantal) 

8104 11 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający ≥ 99,8 % masy magnezu 

8104 19 Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający < 99,8 % masy magnezu 

8104 20 Odpady magnezu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających magnez oraz opiłków, 
wiórów i granulek, sortowanych według rozmiaru) 

8104 30 Opiłki, wióry i granulki magnezu, sortowane według rozmiaru; proszki magnezu 

8105 20 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony 
plastycznie; proszki kobaltu 

8105 30 Odpady kobaltu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających kobalt) 

8106 00 Bizmut i artykuły z bizmutu, gdzie indziej niewymienione; odpady bizmutu i złom (z wyłączeniem 
popiołu i pozostałości zawierających bizmut) 

8107 20 Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki kadmu 

8107 30 Odpady kadmu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierających kadm) 

8108 20 Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki tytanu
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8108 30 Odpady i pozostałości tytanu (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających tytan) 

8109 20 Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki cyrkonu 

8109 30 Odpady cyrkonu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających cyrkon) 

8110 10 Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki antymonu 

8110 20 Odpady antymonu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających antymon) 

8111 00 Mangan i artykuły z manganu, gdzie indziej niewymienione; odpady manganu i złom (z wyłączeniem 
popiołu i pozostałości zawierających mangan) 

8112 12 Beryl nieobrobiony plastycznie; proszki berylu 

8112 13 Odpady berylu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierających beryl) 

8112 21 Chrom nieobrobiony plastycznie; proszki chromu 

8112 22 Odpady chromu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających chrom i stopów chromu 
zawierających > 10 % masy niklu) 

8112 51 Tal nieobrobiony plastycznie; proszki talu 

8112 52 Odpady talu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierających tal) 

8112 92 Hafn (celtium), niob (columbium), ren, gal i ind, nieobrobione plastycznie; proszki oraz odpady tych 
metali i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających te metale) 

( 1 ) Zewnętrzna taryfa celna unii celnej na dzień 1 grudnia 2010 r. 
(*) Do celów stosowania powyższego wykazu towary określono jedynie przy pomocy kodów HS. Wyszczególnienie towarów podano ze 

względów praktycznych.
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2. List Unii Europejskiej 

Genewa, 16 grudnia 2011 r. 

Szanowna Pani Minister 

Mamy zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pani listu z dzisiejszą datą o następującej treści: 

„W wyniku negocjacji między Federacją Rosyjską a Unią Europejską (zwanymi dalej »Stronami«) doty
czących wprowadzania lub zwiększania należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców, 
Strony osiągnęły następujące porozumienie: 

Rząd Federacji Rosyjskiej podejmuje wszelkie starania, aby nie wprowadzać ani nie zwiększać należności 
celnych wywozowych w odniesieniu do surowców wymienionych w załączniku do niniejszego listu. 
Wykaz ten sporządzono w oparciu o następujące kryteria: 

Surowce, których nie uwzględniono w części V listy koncesyjnej i zobowiązań w zakresie towarów 
Federacji Rosyjskiej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w przypadku których Fede
racja Rosyjska ma 10 procent udziału w produkcji światowej lub w światowym wywozie lub których 
przywóz leży lub mógłby leżeć w istotnym interesie przywozowym Unii Europejskiej, lub w odniesieniu 
do których występuje ryzyko napięć w ramach światowych dostaw. 

W przypadku rozważania przez rząd Federacji Rosyjskiej możliwości wprowadzenia lub zwiększenia 
należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców rząd Federacji Rosyjskiej przeprowadza 
konsultacje z Komisją Europejską co najmniej 2 miesiące przed wprowadzeniem takich środków w celu 
znalezienia rozwiązania uwzględniającego interesy obydwu Stron. 

Postanowień zawartych w niniejszym liście nie stosuje się do produktów wyszczególnionych w załącz
niku do niniejszego listu, które uwzględniono również w części V listy koncesyjnej i zobowiązań 
w zakresie towarów Federacji Rosyjskiej w ramach WTO, jeżeli chodzi o należności celne wywozowe. 

W przypadku potwierdzenia przez Unię Europejską jej zgody na warunki określone w niniejszym liście 
proponuję, aby niniejszy list oraz list stanowiący odpowiedź Unii Europejskiej stanowiły porozumienie 
między Federacją Rosyjską a Unią Europejską dotyczące wprowadzania lub zwiększania należności 
celnych wywozowych w odniesieniu do surowców oraz aby porozumienie to weszło w życie 
z dniem dokonania przez Strony wymiany pisemnych powiadomień poświadczających, że zakończyły 
one swoje odpowiednie procedury wewnętrzne. Niniejsze porozumienie stosuje się tymczasowo od 
dnia przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu”. 

Unia Europejska ma zaszczyt potwierdzić swoją zgodę na treść tego listu. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Unii Europejskiej
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