
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/682 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/183/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającą decyzję 2010/800/WPZiB (1), 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji 
2013/183/WPZiB. W dniu 2 marca 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 2270 (2016), 
w której przewidziano nowe środki ograniczające skierowane przeciwko Korei Północnej. Środki te obejmują 
dodatkowe kryteria umieszczania w wykazie osób i podmiotów objętych zamrożeniem aktywów, sektorowe 
zakazy nabywania złota, rudy tytanu, rudy wanadu, minerałów ziem rzadkich, węgla, żelaza i rudy żelaza z Korei 
Północnej, zakaz sprzedaży i dostarczania paliwa lotniczego, prowadzenia współpracy w ramach bankowości 
korespondenckiej i przedsięwzięć typu joint venture z bankami i podmiotami powiązanymi z Koreą Północną oraz 
dodatkowe środki ograniczające w sektorze transportu. Dalsze zakazy obejmują transfer i dostarczanie artykułów, 
które mogłyby przyczyniać się do rozwoju zdolności operacyjnych sił zbrojnych Korei Północnej, lub wywóz, 
który mógłby wspierać lub wzmacniać zdolności operacyjne sił zbrojnych innego państwa członkowskiego ONZ 
poza Koreą Północną. 

(2)  W dniu 31 marca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB)2016/476 (3) nadającą skuteczność tym środkom. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 329/2007. 

(4)  W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść 
w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. „zasoby gospodarcze» oznaczają każdego rodzaju aktywa – materialne lub niematerialne, ruchome lub 
nieruchome, rzeczywiste lub potencjalne – które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, 
towarów lub usług, w tym statków, takich jak statki morskie.”; 
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(1) Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 52. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko 

Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1). 
(3) Decyzja Rady (WPZiB) 2016/476 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca decyzję Rady 2013/183/WPZiB dotyczące środków ogranicza

jących skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 85 z 1.4.2016, s. 38). 



2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

1. Zabrania się: 

a)  sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni, towarów i technologii, 
w tym oprogramowania, wymienionych w załącznikach I, Ia i Ib – niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii 
czy nie – osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Korei Północnej lub do użytku w tym 
kraju; 

b)  sprzedaży, dostarczania, wywozu lub przekazywania do Korei Północnej paliwa lotniczego, zgodnie z wykazem 
zawartym w załączniku Ie, lub transportu do Korei Północnej paliwa lotniczego przy użyciu statków 
pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, niezależnie od tego, czy 
pochodzi ono z terytoriów państw członkowskich; 

c)  świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których 
mowa w lit. a) i b). 

2. Załącznik I obejmuje wszystkie produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, w tym oprogramowanie, 
będące produktami lub technologiami podwójnego zastosowania określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 428/2009 (*). 

Załącznik Ia obejmuje inne produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie, które mogłyby posłużyć do rozwoju 
północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami 
balistycznymi. 

Załącznik Ib obejmuje określone kluczowe składniki wykorzystywane w sektorze pocisków balistycznych. 

Załącznik Ie obejmuje paliwo lotnicze, o którym mowa w ust. 1 lit. b). 

3. Zabrania się nabywania, przywożenia lub transportu towarów i technologii wymienionych w załącznikach I, 
Ia i Ib z Korei Północnej, niezależnie od tego, czy pochodzą z Korei Północnej, czy nie. 

4. Zabrania się: 

a)  zakupu, przywozu lub transferu z Korei Północnej lub transportu na pokładzie statków pływających pod 
banderą państwa członkowskiego lub na pokładzie statków powietrznych będących własnością państwa 
członkowskiego złota, rudy tytanu, rudy wanadu i innych minerałów ziem rzadkich wymienionych 
w załączniku Ic, lub węgla, żelaza i rudy żelaza wymienionych w załączniku Id; 

b)  świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym 
mowa w lit. a). 

Załącznik Ic obejmuje złoto, rudę tytanu, rudę wanadu i inne minerały ziem rzadkich, wskazane w lit. a). 

Załącznik Id obejmuje węgiel, żelazo i rudę żelaza, o których mowa w lit. a). 

5. W drodze odstępstwa od ust. 4 lit. a) właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach 
internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia na: 

a)  zakup, przywóz lub przekazywanie węgla, pod warunkiem że właściwy organ państwa członkowskiego, 
wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, na podstawie wiarygodnych informacji 
stwierdził, że ładunek nie pochodzi z Korei Północnej i był przewożony przez terytorium Korei Północnej 
wyłącznie w celu wywozu z portu w Rason, dane państwo członkowskie powiadomiło wcześniej Komitet ds. 
Sankcji o takich transakcjach i transakcje te nie są powiązane z uzyskiwaniem dochodu na rzecz północnoko
reańskich programów związanych z bronią jądrową i pociskami balistycznymi lub z innymi działaniami 
zabronionymi na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 
(2013) lub 2270 (2016) lub na mocy niniejszego rozporządzenia; lub 

b)  transakcje, co do których uznano, że służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych i nie są powiązane 
z uzyskiwaniem dochodu na rzecz północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową i pociskami 
balistycznymi lub z innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016) lub na mocy niniejszego rozporządzenia. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie ma zastosowania w odniesieniu do sprzedaży ani dostarczania 
paliwa lotniczego cywilnym samolotom pasażerskim poza Koreą Północą wyłącznie na potrzeby zużycia w trakcie 
lotu do Korei Północnej oraz powrotu do portu lotniczego pochodzenia. 
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7. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. b) właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach 
internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia na sprzedaż, dostarczenie lub przekazanie 
danego artykułu, pod warunkiem że dane państwo członkowskie otrzymało wcześniej wydawaną w wyjątkowych i 
indywidualnych przypadkach zgodę Komitetu ds. Sankcji na przekazanie do Korei Północnej tych produktów w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb humanitarnych, których istnienie potwierdzono, i pod warunkiem spełnienia 
określonych warunków w zakresie efektywnego monitorowania dostarczania i wykorzystania. 

8. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu 
udzielonym na podstawie ust. 5 lub 7.  

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli 
wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 
(Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).”;  

3) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

1. Zabrania się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, w sposób bezpośredni lub pośredni do 
Korei Północnej jakiegokolwiek artykułu, z wyjątkiem żywności i leków, jeżeli eksporter wie lub ma uzasadnione 
powody, by przypuszczać, że: 

a)  dany artykuł jest przeznaczony pośrednio lub bezpośrednio dla sil zbrojnych Korei Północnej; lub 

b)  wywóz tego artykułu mógłby wspierać lub wzmacniać zdolności operacyjne sił zbrojnych państwa innego niż 
Korea Północna. 

2. Zabrania się nabywania, przywożenia lub transportu z Korei Północnej artykułów wskazanych w ust. 1, jeżeli 
importer wie lub ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że zachodzą przesłanki wskazane w lit. a) lub b). 

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach 
internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia na: sprzedaż, dostarczenie, przekazanie lub 
wywóz danego artykułu do Korei Północnej lub nabycie, przywóz lub transport produktu z Korei Północnej, gdy 

a)  artykuł ten nie ma związku z produkcją, opracowaniem, konserwacją ani użytkowaniem towarów wojskowych 
lub z rozwojem lub utrzymaniem personelu wojskowego, a właściwy organ ustalił, że artykuł ten nie będzie się 
bezpośrednio przyczyniał do rozwijania zdolności operacyjnych sił zbrojnych Korei Północnej ani do wywozów 
wspierających lub wzmacniających zdolności operacyjne sił zbrojnych państwa innego niż Korea Północna; 

b)  Komitet ds. Sankcji stwierdzi z osobna w każdym przypadku, że dane dostarczenie, sprzedaż lub przekazywanie 
nie byłoby sprzeczne z celami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 
2094 (2013) lub 2270 (2016); lub 

c)  właściwy organ państwa członkowskiego uzna, że dane działanie służy wyłącznie celom humanitarnym lub 
zapewnieniu środków do życia i nie zostanie wykorzystane przez północnokoreańskie osoby, podmioty lub 
organy do uzyskiwania dochodów i że nie jest związane z żadnymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016), pod 
warunkiem że to państwo członkowskie powiadomi z wyprzedzeniem Komitet ds. Sankcji o takim ustaleniu i 
poinformuje Komitet ds. Sankcji o środkach podjętych, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystaniu danego 
artykułu do jakiegokolwiek zabronionego celu. 

4. Przedmiotowe państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze 
udzielenia zezwolenia na mocy niniejszego artykułu co najmniej tydzień przed udzieleniem tego zezwolenia.”;  

4) w art. 3a ust. 3–7 otrzymują brzmienie: 

„3. Ładunki przewożone przez lub w obrębie terytorium Unii, w tym na lotniskach, portach i strefach 
wolnocłowych, podlegają kontroli w celu zapewnienia, że nie zawierają artykułów zakazanych na mocy rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016) w następu
jących okolicznościach: 

a)  jeżeli ładunek pochodzi z Korei Północnej; 

b)  jeżeli krajem docelowym ładunku jest Korea Północna; 
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c)  jeżeli Korea Północna lub jej obywatele lub osoby lub podmioty działające w imieniu Korei Północnej lub na jej 
polecenie lub podmioty przez nie posiadane lub kontrolowane pośredniczyły w załadunku lub brały udział 
w obsłudze ładunku; 

d)  jeżeli osoby, organy lub podmioty wymienione w załączniku IV pośredniczyły w załadunku lub brały udział 
w obsłudze ładunku; 

e)  jeżeli ładunek jest przewożony na statkach pływających pod banderą Korei Północnej lub statkach powietrznych 
zarejestrowanych w Korei Północnej, lub statkach lub statkach powietrznych bez przynależności państwowej. 

4. Ładunek przewożony przez lub w obrębie terytorium Unii, w tym w portach lotniczych i morskich, który nie 
wchodzi w zakres stosowania ust. 3, podlega kontroli, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że może 
zawierać artykuły, których sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, w następujących okolicznościach: 

a)  jeżeli ładunek pochodzi z Korei Północnej; 

b)  jeżeli krajem docelowym ładunku jest Korea Północna; 

c) jeżeli Korea Północna lub jej obywatele lub osoby lub podmioty działające w imieniu Korei Północnej pośred
niczyły w załadunku lub brały udział w obsłudze ładunku. 

5. Ust. 3 i 4 pozostają bez uszczerbku dla nienaruszalności i ochrony bagażu dyplomatycznego i konsularnego 
przewidzianej w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i w Konwencji wiedeńskiej o 
stosunkach konsularnych z 1963 r. 

6. Zabrania się udzielania dostępu do portów morskich na terytorium Unii: 

a)  statkom, w stosunku do których istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że są własnością osób lub podmiotów 
wymienionych w załączniku IV lub że są przez nie bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane; 

b)  jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że ładunek może zawierać artykuły, których dostarczanie, 
sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016); 

c)  statkom, które nie zgodziły się na przeprowadzenie kontroli, po tym jak została ona zatwierdzona przez 
państwo bandery lub rejestracji statku; oraz 

d)  statkom pływającym pod banderą Korei Północnej lub statkom bez przynależności państwowej, które nie 
zgodziły się na przeprowadzenie kontroli. 

Zakazu wskazanego w akapicie pierwszym nie stosuje się: 

a)  w sytuacjach nadzwyczajnych; 

b)  do statków wpływających do portu w celu poddania się inspekcji; lub 

c)  do statków morskich powracających do macierzystego portu. 

7. Zabrania się statkom powietrznym startowania z terytorium Unii, lądowania na nim i przelotu nad nim, jeżeli 
istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że statek powietrzny może przewozić produkty, których 
dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016). 

Zakazu wskazanego w akapicie pierwszym nie stosuje się: 

a)  do statków powietrznych lądujących w celu poddania się inspekcji; 

b)  w przypadku lądowania awaryjnego. 

8. W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 6 akapit pierwszy właściwy organ państwa członkow
skiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może wyrazić zgodę na wejście statku 
do portu, jeżeli Komitet ds. Sankcji wcześniej stwierdził, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub 
wszelkich innych względów zgodnych z celami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 
2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016).”; 
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5) art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1a. Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem stosowania art. 16 zabrania się: 

a)  otwierania rachunków bankowych w instytucjach kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Korei 
Północnej albo w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 11a ust. 2; 

b)  nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi 
z siedzibą w Korei Północnej oraz z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 11a 
ust. 2; 

c)  otwierania przedstawicielstw w Korei Północnej lub tworzenia nowych oddziałów lub podmiotów zależnych 
w Korei Północnej; 

d)  tworzenia spółek joint venture oraz nabywania w nich udziałów własnościowych we współpracy z instytucjami 
kredytowymi lub finansowymi z siedzibą w Korei Północnej oraz z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, 
o których mowa w art. 11a ust. 2. 

1b. W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1lit. b) i d) właściwy organ danego państwa 
członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może zezwolić na przeprowa
dzenie transakcji pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Komitetu ds. Sankcji. 

1c. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu 
wydanym na podstawie ust. 1b. 

1d. Instytucje kredytowe i finansowe objęte zakresem art. 16 muszą najpóźniej do 31 maja 2016 r.: 

a)  zamknąć rachunki bankowe w instytucjach kredytowych lub finansowych z siedzibą w Korei Północnej albo 
w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 11a ust. 2; 

b)  zakończyć współpracę w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi 
z siedzibą w Korei Północnej oraz z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 11a 
ust. 2; 

c)  zamknąć przedstawicielstwa, oddziały i podmioty zależne w Korei Północnej; 

d)  zakończyć wspólne przedsięwzięcia typu joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi z siedzibą 
w Korei Północnej oraz z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 11a ust. 2; 

e)  zrezygnować z wszelkich udziałów własnościowych w instytucjach kredytowych lub finansowych z siedzibą 
w Korei Północnej oraz w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 11a ust. 2. 

1e. Zobowiązania wymienione w ust. 1d lit. a) i c) stosuje się wtedy, gdy właściwy organ danego państwa 
członkowskiego wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II ustalił na podstawie 
wiarygodnych informacji, że działania, o których mowa w ust. 1d lit. a) i c), mogłyby wspomagać programy Korei 
Północnej związane z bronią jądrową lub pociskami balistycznymi lub inne działania zabronione na mocy rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) lub na mocy 
niniejszego rozporządzenia, oraz gdy ustalenia te zostały przekazane danym instytucjom kredytowym i 
finansowym. 

Jeżeli instytucja kredytowa lub finansowa objęta zakresem art. 16 podejrzewa, iż jakiekolwiek działanie wskazane 
w ust. 1d lit. a) i c), w jakim bierze udział, mogłoby wspomagać programy Korei Północnej związane z bronią 
jądrową lub pociskami balistycznymi lub inne działania zabronione na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016) lub na mocy niniejszego rozporządzenia, 
instytucja ta zawiadamia niezwłocznie właściwy organ państwa członkowskiego o tym działaniu oraz o powodach, 
dla których podejrzewa, iż mogłoby one wspomagać takie działania. 

1f. W drodze odstępstwa od ust. 1d lit. a) i c) właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na 
stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może zezwolić na utrzymanie działalności niektórych 
przedstawicielstw, podmiotów zależnych lub rachunków bankowych, pod warunkiem że Komitet ds. Sankcji udzielił 
wcześniejszej i indywidualnej zgody na poszczególne działania lub transakcje jako konieczne do realizacji pomocy 
humanitarnej lub działalności placówek dyplomatycznych w Korei Północnej na mocy Konwencji wiedeńskiej o 
stosunkach dyplomatycznych lub działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej organizacji wyspecjalizo
wanych lub do wszelkich innych celów spójnych z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718(2006), 1874 
(2009), 2087(2013), 2094(2013) lub 2270 (2016). 

1 g. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu 
wydanym na podstawie ust. 1f.”; 
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6) w art. 5a ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu: 

„e)  prowadzenia działalności lub ułatwiania prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały lub 
podmioty zależne instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Korei Północnej oraz instytucji 
kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 11a ust. 2.”;  

7) w art. 6 dodaje się ustępy w brzmieniu: 

„6. Zabrania się dostarczania funduszy i zasobów gospodarczych osobom, podmiotom lub organom związanym 
z rządem Korei Północnej, Partią Robotniczą Korei, lub osobami lub podmiotami działającymi w ich imieniu lub 
pod ich kierunkiem lub podmiotami przez nie posiadanymi lub kontrolowanymi, w przypadku stwierdzenia, że 
takie osoby, podmioty lub organy są związane z północnokoreańskimi programami w zakresie broni jądrowej i 
pocisków balistycznych lub innymi działaniami zabronionymi na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013) i 2270(2016). 

7. Zakaz ustanowiony w ust. 6 nie ma zastosowania, jeżeli fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby 
gospodarcze są konieczne do prowadzenia przez Koreę Północną misji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
jej wyspecjalizowanych agencjach i organizacjach lub innych misji dyplomatycznych i konsularnych Korei 
Północnej, lub jeżeli właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych 
wymienionych w załączniku II, uzyskał w danym przypadku uprzednią zgodę Komitetu ds. Sankcji, który 
stwierdził, że fundusze, aktywa finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne w celu dostarczenia pomocy 
humanitarnej, denuklearyzacji lub wszelkich innych działań zgodnych z celami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 2270 (2016).”;  

8) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 6a 

Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego udziału w spółkach typu joint venture lub wszelkich innych układach 
biznesowych z podmiotami wymienionymi w załączniku IV, jak również z osobami fizycznymi lub podmiotami 
działającymi na ich rzecz, w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.”;  

9) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 9c 

Zabrania się udzielania pomocy finansowej na rzecz handlu z Koreą Północną, w tym przyznawania kredytów 
wywozowych, gwarancji lub ubezpieczeń osobom lub podmiotom zaangażowanym w ten handel, gdy takie 
wsparcie finansowe mogłoby posłużyć do rozwoju północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową 
lub pociskami balistycznymi lub innych działań zakazanych na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016).”;  

10) art. 11b otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 11b 

1. Zabrania się: 

a)  leasingu lub czarteru statków lub statków powietrznych lub świadczenia usług załogi na rzecz Korei Północnej, 
osób lub podmiotów wymienionych w załączniku IV, innych podmiotów północnokoreańskich, innych osób lub 
podmiotów, które pomagały naruszać postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 1874 
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016), lub wszelkich osób lub podmiotów działających w imieniu 
lub pod kierownictwem jakiejkolwiek takiej osoby lub takiego podmiotu, oraz podmiotów do nich należących 
lub przez nich kontrolowanych; 

b)  posiadania, leasingu, eksploatowania i ubezpieczania statków pływających pod banderą Korei Północnej oraz 
świadczenia na ich rzecz usług klasyfikacji statków i usług powiązanych; 

c)  rejestrowania lub utrzymywania w rejestrze statków będących własnością Korei Północnej lub obywateli Korei 
Północnej, przez nich eksploatowanych lub obsadzonych załogą, lub statków, które zostały przez inne państwo 
wyrejestrowane na mocy pkt 19 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2270 (2016). 

2. W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. a) właściwy organ państwa członkowskiego, 
wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może wyrazić zgodę na leasing, czarter lub 
świadczenie usług załogi, jeżeli państwo członkowskie powiadomiło o konkretnym przypadku z wyprzedzeniem 
Komitet ds. Sankcji oraz przedstawił Komitetowi ds. Sankcji informacje wskazujące, że daną działalność 
prowadzona jest wyłącznie do celów zaspokojenia potrzeb życiowych i która nie zostanie wykorzystana przez 
północnokoreańskie osoby lub podmioty do uzyskania dochodu, oraz pozyskania informacji o środkach podjętych 
w celu zapobieżenia działalności przyczyniającej się do naruszenia postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016). 
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3. W drodze odstępstwa od zakazu ustanowionego w ust. 1 lit. b) i c) można uzyskać zgodę na posiadanie, 
leasing oraz eksploatację statków pływających pod banderą Korei Północnej oraz świadczenie na ich rzecz usług 
klasyfikacji statków i usług powiązanych lub na rejestrowanie i utrzymywanie w rejestrze statków będących 
własnością Korei Północnej lub obywateli Korei Północnej, przez nich eksploatowanych lub obsadzonych załogą, 
jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, 
powiadomił o konkretnym przypadku z wyprzedzeniem Komitet ds. Sankcji i przekazał szczegółowe informacje, 
w tym nazwiska osób i nazwy podmiotów zaangażowanych w te działania oraz informacje na dowód tego, że 
działania te służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb życiowych i nie zostaną wykorzystane przez północnokoreańskie 
osoby lub podmioty do uzyskania dochodu, oraz informacjami o środkach podjętych w celu zapobieżenia 
działalności przyczyniającej się do naruszenia postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1718 (2006), 
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016). 

4. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu 
przyznanym na podstawie ust. 2 i 3.”;  

11) w art. 13 ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

„f)  zmiany załączników Ic, Id oraz Ie na podstawie ustaleń Komitetu ds. Sankcji albo Rady Bezpieczeństwa ONZ 
lub postanowień dotyczących tych załączników w decyzji Rady 2013/183/WPZiB.”;  

12) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 13a 

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów 
ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.”. 

13) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszego rozporzą
dzenia.  

14) Załączniki I, II i III do niniejszego rozporządzenia dodaje się do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 jako 
odpowiednio załącznik Ic, Id oraz Ie. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w następnym dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK Ic 

Złoto, ruda tytanu, ruda wanadu i minerały ziem rzadkich, o których mowa w art. 2 ust. 4 

Kod Opis 

ex 2530 90 00 Rudy metali ziem rzadkich 

ex 2612 Monacyt i inne rudy stosowane wyłącznie lub głównie do wydobycia uranu lub toru 

ex 2614 00 00 Rudy tytanu 

ex 2615 90 00 Rudy wanadu 

ex 2616 90 00 Złoto”.   
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK Id 

Węgiel, żelazo i rudy żelaza, o których mowa w art. 2 ust. 4 

Kod Opis 

ex 2601 Ruda żelaza 

2701 Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla 

2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu 

2703 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany 

2704 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retor
towy 

7201 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach 

7202 Żelazostopy 

7203 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych 
gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; że
lazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach 

7204 10 00 Odpady i złom żeliwny 

ex 7204 30 00 Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali 

ex 7204 41 Pozostałe odpady i złom: Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilni
kowania, okrawania i tłoczenia, nawet w wiązkach 

ex 7204 49 Pozostałe odpady i złom: Pozostałe 

ex 7204 50 00 Pozostałe odpady i złom: Wlewki do przetopu 

ex 7205 10 00 Granulki 

ex 7205 29 10 Proszki, inne niż proszki stali stopowej 

ex 7206 10 00 Wlewki 

ex 7206 90 00 Pozostałe 

ex 7207 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej 

ex 7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, wal
cowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone: 

ex 7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, wal
cowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte: 
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Kod Opis 

ex 7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, pla
terowane, powleczone lub pokryte: 

ex 7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nie
platerowane, niepowleczone ani niepokryte: 

ex 7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, pla
terowane, powleczone lub pokryte: 

ex 7214 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu 
zostały skręcone: 

ex 7215 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej 

ex 7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej 

ex 7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej:”.    

ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK Ie 

paliwo lotnicze, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) 

Kod Opis 

od 2710 12 31 do 2710 12 59 Benzyna lotnicza 

2710 12 70 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych 

2710 19 21 00 Paliwo do silników odrzutowych 

2710 19 25 00 Paliwo do silników rakietowych”.   
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ZAŁĄCZNIK IV 

„ZAŁĄCZNIK III 

Towary luksusowe, o których mowa w art. 4 

1. Konie hodowlane czystorasowe  

0101 21 00 Zwierzęta hodowlane czystorasowe 

ex 0101 29 90 Pozostałe  

2. Kawior i namiastki kawioru  

1604 31 00 Kawior  

1604 32 00 Namiastki kawioru  

3. Trufle i przetwory z trufli  

0709 59 50 Trufle 

ex 0710 80 69 Pozostałe 

ex 0711 59 00 Pozostałe 

ex 0712 39 00 Pozostałe 

ex 2001 90 97 Pozostałe  

2003 90 10 Trufle 

ex 2103 90 90 Pozostałe 

ex 2104 10 00 Zupy i buliony i preparaty do nich 

ex 2104 20 00 Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane 

ex 2106 00 00 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone  

4. Wysokiej jakości wina (w tym wina musujące), alkohole i napoje spirytusowe  

2204 10 11 Szampan  

2204 10 91 Asti spumante 

ex 2204 10 93 Pozostałe 

ex 2204 10 94 Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) 

ex 2204 10 96 Pozostałe wina ze szczepu 
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ex 2204 10 98 Pozostałe 

ex 2204 21 00 W pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej 

ex 2204 29 00 Pozostałe 

ex 2205 00 00 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami 
aromatycznymi 

ex 2206 00 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napo
jów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, 
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone 

ex 2207 10 00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej 

ex 2208 00 00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, li
kiery i pozostałe napoje spirytusowe  

5. Wysokiej jakości cygara i cygaretki 

ex 2402 10 00 Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń 

ex 2402 90 00 Pozostałe  

6. Luksusowe perfumy, wody toaletowe i kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu 

ex 3303 00 00 Perfumy i wody toaletowe 

ex 3304 00 00 Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), 
włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, preparaty do manicure lub pedi
cure 

ex 3305 00 00 Preparaty do włosów 

ex 3307 00 00 Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, prepa
raty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, 
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfu
mowane, lub mające własności dezynfekcyjne 

ex 6704 00 00 Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich 
lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone  

7. Wysokiej jakości wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły 

ex 4201 00 00 Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolan
niki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego 
materiału 
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ex 4202 00 00 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotogra
ficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izo
lowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, 
portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, 
pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne po
jemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów 
włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, 
lub papierem 

ex 4205 00 90 Pozostałe 

ex 9605 00 00 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia  

8. Wysokiej jakości odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane) 

ex 4203 00 00 Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 

ex 4303 00 00 Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych 

ex 6101 00 00 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 
6103 

ex 6102 00 00 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozy
cją 6104 

ex 6103 00 00 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane 

ex 6104 00 00 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach 
i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dzie
wczęce, dziane 

ex 6105 00 00 Koszule męskie lub chłopięce, dziane 

ex 6106 00 00 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane 

ex 6107 00 00 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, 
męskie lub chłopięce, dziane 

ex 6108 00 00 Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i 
podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane 

ex 6109 00 00 T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, dziane 

ex 6110 00 00 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane 

ex 6111 00 00 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane 

ex 6112 11 00 Z bawełny 

ex 6112 12 00 Z włókien syntetycznych 
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ex 6112 19 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych  

6112 20 00 Ubiory narciarskie  

6112 31 00 Z włókien syntetycznych  

6112 39 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych  

6112 41 00 Z włókien syntetycznych  

6112 49 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych 

ex 6113 00 10 Z dzianin objętych pozycją 5906 

ex 6113 00 90 Pozostałe 

ex 6114 00 00 Pozostała odzież dziana 

ex 6115 00 00 Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyro
bami pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i 
obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane 

ex 6116 00 00 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane 

ex 6117 00 00 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; części odzieży lub dodatków odzieżowych, 
dziane 

ex 6201 00 00 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203 

ex 6202 00 00 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204 

ex 6203 00 00 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce 

ex 6204 00 00 Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach 
i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dzie
wczęce 

ex 6205 00 00 Koszule męskie lub chłopięce 

ex 6206 00 00 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 

ex 6207 00 00 Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, 
szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce 

ex 6208 00 00 Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, 
płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 

ex 6209 00 00 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt 

ex 6210 10 00 Z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603  

6210 20 00 Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19 
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6210 30 00 Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19 

ex 6210 40 00 Pozostała odzież męska lub chłopięca 

ex 6210 50 00 Pozostała odzież damska lub dziewczęca  

6211 11 00 Męskie lub chłopięce  

6211 12 00 Damskie lub dziewczęce  

6211 20 00 Ubiory narciarskie 

ex 6211 32 00 Z bawełny 

ex 6211 33 00 Z włókien chemicznych 

ex 6211 39 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych 

ex 6211 42 00 Z bawełny 

ex 6211 43 00 Z włókien chemicznych 

ex 6211 49 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych 

ex 6212 00 00 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane 

ex 6213 00 00 Chusteczki do nosa 

ex 6214 00 00 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne 

ex 6215 00 00 Krawaty, muszki i fulary 

ex 6216 00 00 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem 

ex 6217 00 00 Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te 
objęte pozycją 6212 

ex 6401 00 00 Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które 
nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, 
wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami 

ex 6402 20 00 Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą 
kołków 

ex 6402 91 00 Zakrywające kostkę 

ex 6402 99 00 Pozostałe 

ex 6403 19 00 Pozostałe 

ex 6403 20 00 Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek 
podbicia i wokół dużego palca 

ex 6403 40 00 Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny 
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ex 6403 51 00 Zakrywające kostkę 

ex 6403 59 00 Pozostałe 

ex 6403 91 00 Zakrywające kostkę 

ex 6403 99 00 Pozostałe 

ex 6404 19 10 Pantofle i pozostałe obuwie domowe 

ex 6404 20 00 Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 

ex 6405 00 00 Pozostałe obuwie 

ex 6504 00 00 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowol
nego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem 

ex 6505 00 10 Z filcu z sierści lub z filcu z wełny i sierści, wykonane z korpusów, stożków lub płatów obję
tych pozycją 6501 00 00 

ex 6505 00 30 Czapki z daszkiem 

ex 6505 00 90 Pozostałe 

ex 6506 99 00 Z pozostałych materiałów 

ex 6601 91 00 Z trzonem teleskopowym 

ex 6601 99 00 Pozostałe 

ex 6602 00 00 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne 

ex 9619 00 81 Pieluchy i wkładki dla niemowląt  

9. Ręcznie wiązane dywany oraz ręcznie tkane chodniki i gobeliny 

ex 5701 00 00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe 

ex 5702 10 00 Kilimy „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty) 

ex 5702 20 00 Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego 

ex 5702 31 80 Pozostałe 

ex 5702 32 90 Pozostałe 

ex 5702 39 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych 

ex 5702 41 90 Pozostałe 

ex 5702 42 90 Pozostałe 
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ex 5702 50 00 Pozostałe, bez okrywy, niegotowe 

ex 5702 91 00 Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 

ex 5702 92 00 Z materiałów włókienniczych chemicznych 

ex 5702 99 00 Z pozostałych materiałów włókienniczych 

ex 5703 00 00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe 

ex 5704 00 00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, 
nawet gotowe 

ex 5705 00 00 Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe 

ex 5805 00 00 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne 
oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem 
krzyżykowym), nawet gotowe  

10. Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra  

7101 00 00 Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione 
lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia trans
portu  

7102 00 00 Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone  

7103 00 00 Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sorto
wane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne 
niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu  

7104 20 00 Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane  

7104 90 00 Pozostałe  

7105 00 00 Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych  

7106 00 00 Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półpro
duktu, lub w postaci proszku  

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

7108 00 00 Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci 
proszku  

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

7110 11 00 W stanie surowym lub w postaci proszku 
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7110 19 00 Pozostałe  

7110 21 00 W stanie surowym lub w postaci proszku  

7110 29 00 Pozostałe  

7110 31 00 W stanie surowym lub w postaci proszku  

7110 39 00 Pozostałe  

7110 41 00 W stanie surowym lub w postaci proszku  

7110 49 00 Pozostałe  

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

7113 00 00 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachet
nym  

7114 00 00 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu pla
terowanego metalem szlachetnym  

7115 00 00 Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym  

7116 00 00 Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (na
turalnych, syntetycznych lub odtworzonych)  

11. Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym 

ex 4907 00 30 Banknoty  

7118 10 00 Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym 

ex 7118 90 00 Pozostałe  

12. Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego  

7114 00 00 Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu pla
terowanego metalem szlachetnym  

7115 00 00 Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym 

ex 8214 00 00 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 ma
nicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci) 

ex 8215 00 00 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do 
cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 

ex 9307 00 00 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej  
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13. Wysokiej jakości naczynia porcelanowe, kamionkowe i gliniane oraz ekskluzywne wyroby ceramiczne 

ex 6911 00 00 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toa
letowe, z porcelany lub porcelany chińskiej 

ex 6912 00 23 Wyroby kamionkowe 

ex 6912 00 25 Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 

ex 6912 00 83 Wyroby kamionkowe 

ex 6912 00 85 Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 

ex 6914 10 00 Z porcelany lub porcelany chińskiej 

ex 6914 90 00 Pozostałe  

14. Artykuły ze szkła ołowiowego 

ex 7009 91 00 Bez ram 

ex 7009 92 00 W ramach 

ex 7010 00 00 Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju 
stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory, korki, przy
krywki i pozostałe zamknięcia ze szkła 

ex 7013 22 00 Ze szkła ołowiowego 

ex 7013 33 00 Ze szkła ołowiowego 

ex 7013 41 00 Ze szkła ołowiowego 

ex 7013 91 00 Ze szkła ołowiowego 

ex 7018 10 00 Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna 
drobnica szklana 

ex 7018 90 00 Pozostałe 

ex 7020 00 80 Pozostałe 

ex 9405 10 50 Ze szkła 

ex 9405 20 50 Ze szkła 

ex 9405 50 00 Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe 

ex 9405 91 00 Ze szkła  
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15. Wysokiej jakości aparaty elektroniczne do użytku domowego 

ex 8414 51 00 Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elek
trycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W 

ex 8414 59 00 Pozostałe 

ex 8414 60 00 Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm 

ex 8415 10 00 Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części 
(typu „split”) 

ex 8418 10 00 Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne 

ex 8418 21 00 Sprężarkowe 

ex 8418 29 00 Pozostałe 

ex 8418 30 00 Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów 

ex 8418 40 00 Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów 

ex 8419 81 00 Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw 

ex 8422 11 00 Domowe 

ex 8423 10 00 Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego 

ex 8443 12 00 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wyko
rzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 
22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm) 

ex 8443 31 00 Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji tele
faksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych 
lub do sieci 

ex 8443 32 00 Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych 
lub do sieci 

ex 8443 39 00 Pozostałe 

ex 8450 11 00 Maszyny w pełni automatyczne 

ex 8450 12 00 Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową 

ex 8450 19 00 Pozostałe 

ex 8451 21 00 O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny 

ex 8452 10 00 Maszyny do szycia typu domowego 

ex 8469 00 00 Maszyny do pisania, inne niż drukarki objęte pozycją 8443; maszyny do redagowania tekstów 

ex 8470 10 00 Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej 
i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych 

ex 8470 21 00 Wyposażone w drukarkę 
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ex 8470 29 00 Pozostałe 

ex 8470 30 00 Pozostałe maszyny liczące 

ex 8471 00 00 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magne
tyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki da
nych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłą
czone 

ex 8479 60 00 Chłodnice wyparne powietrza 

ex 8508 11 00 O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojem
ności nieprzekraczającej 20 l 

ex 8508 19 00 Pozostałe 

ex 8508 60 00 Pozostałe odkurzacze 

ex 8509 40 00 Młynki i miksery spożywcze; sokowirówki 

ex 8509 80 00 Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego 

ex 8516 31 00 Suszarki do włosów 

ex 8516 50 00 Kuchenki mikrofalowe 

ex 8516 60 10 Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą) 

ex 8516 71 00 Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty 

ex 8516 72 00 Opiekacze do grzanek 

ex 8516 79 00 Pozostałe 

ex 8517 11 00 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 

ex 8517 12 00 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 

ex 8517 18 00 Pozostałe 

ex 8517 61 00 Stacje bazowe 

ex 8517 62 00 Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, 
włączając aparaty przełączające i routingowe 

ex 8517 69 00 Pozostałe 

ex 8526 91 00 Aparatura radionawigacyjna 

ex 8529 10 31 Do odbioru satelitarnego 

ex 8529 10 39 Pozostałe 

ex 8529 10 65 Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudo
wanymi 
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ex 8529 10 69 Pozostałe 

ex 8531 10 00 Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna 

ex 8543 70 10 Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi 

ex 8543 70 30 Wzmacniacze antenowe 

ex 8543 70 50 Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania 

ex 8543 70 90 Pozostałe  

9504 50 00 Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30  

9504 90 80 Pozostałe  

16. Wysokiej jakości elektryczne/elektroniczne lub optyczne urządzenia nagrywające lub odtwarzające dźwięk i obraz 

ex 8519 00 00 Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku 

ex 8521 00 00 Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem 
do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo) 

ex 8525 80 30 Kamery i aparaty cyfrowe 

ex 8525 80 91 Nadające się jedynie do zapisu dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną 

ex 8525 80 99 Pozostałe 

ex 8527 00 00 Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do za
pisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem 

ex 8528 71 00 Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo 

ex 8528 72 00 Pozostała, kolorowa 

ex 9006 00 00 Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki 
błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539 

ex 9007 00 00 Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania 
dźwięku  

17. Luksusowe pojazdy służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, w tym kolejki linowe, wyciągi 
krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych, a także akcesoria do nich i 
części zamienne 

ex 4011 10 00 W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi) 

ex 4011 20 00 W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych 

ex 4011 30 00 W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych 

ex 4011 40 00 W rodzaju stosowanych w motocyklach 
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ex 4011 69 00 Pozostałe 

ex 4011 99 00 Pozostałe 

ex 7009 10 00 Lusterka wsteczne do pojazdów 

ex 8407 00 00 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub 
obrotowy 

ex 8408 00 00 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne) 

ex 8409 00 00 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 
lub 8408 

ex 8411 00 00 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe  

8428 60 00 Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek lino
wych naziemnych 

ex 8431 39 00 Części i akcesoria kolejek linowych, wyciągów krzesełkowych, wyciągów narciarskich, układów 
napędowych do kolejek linowych naziemnych 

ex 8483 00 00 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i ło
żyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate, mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śru
bowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając 
przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając 
wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne) 

ex 8511 00 00 Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prąd
nice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); 
prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z ta
kimi silnikami 

ex 8512 20 00 Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej 

ex 8512 30 10 Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 

ex 8512 30 90 Pozostałe 

ex 8512 40 00 Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb 

ex 8544 30 00 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojaz
dach, statkach powietrznych lub statkach pływających 

ex 8603 00 00 Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie włas
nym, inne niż te objęte pozycją 8604 

ex 8605 00 00 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, bez własnego napędu; wagony bagażowe, po
cztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez włas
nego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604) 

ex 8607 00 00 Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 

ex 8702 00 00 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą 

ex 8703 00 00 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne 
niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz sa
mochodami wyścigowymi, w tym pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po 
śniegu o wartości ponad 2 000 USD 
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ex 8706 00 00 Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 
8705 

ex 8707 00 00 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 

ex 8708 00 00 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 

ex 8711 00 00 Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem 
bocznym lub bez; wózki boczne 

ex 8712 00 00 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bez
silnikowe 

ex 8714 00 00 Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713 

ex 8716 10 00 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 

ex 8716 40 00 Pozostałe przyczepy i naczepy 

ex 8716 90 00 Części 

ex 8801 00 00 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu 

ex 8802 11 00 O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg 

ex 8802 12 00 O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg 

ex 8802 20 00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg 

ex 8802 30 00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale nieprze
kraczającej 15 000 kg 

ex 8802 40 00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg 

ex 8803 10 00 Śmigła i wirniki oraz ich części 

ex 8803 20 00 Podwozia i ich części 

ex 8803 30 00 Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców 

ex 8803 90 10 Latawców 

ex 8803 90 90 Pozostałe 

ex 8805 10 00 Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające 
lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia wraz z ich częściami 

ex 8901 10 00 Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane 
głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju 
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ex 8901 90 00 Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do 
przewozu zarówno osób, jak i towarów 

ex 8903 00 00 Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i ka
jaki  

18. Luksusowe zegary i zegarki oraz części do nich  

9101 00 00 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w ko
pertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym 

ex 9102 00 00 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne 
niż te objęte pozycją 9101 

ex 9103 00 00 Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104 

ex 9104 00 00 Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podob
nego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, 
jednostek pływających 

ex 9105 00 00 Pozostałe zegary 

ex 9108 00 00 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane 

ex 9109 00 00 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane 

ex 9110 00 00 Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane 
(zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; 
wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe 

ex 9111 00 00 Koperty zegarków i ich części 

ex 9112 00 00 Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniej
szym działem, oraz ich części 

ex 9113 00 00 Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części 

ex 9114 00 00 Pozostałe części zegarów lub zegarków  

19. Wysokiej jakości instrumenty muzyczne 

ex 9201 00 00 Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty stru
nowe 

ex 9202 00 00 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy) 

ex 9205 00 00 Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczałkowe klawiszowe, akordeony, klar
nety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki 

ex 9206 00 00 Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, mara
kasy) 

ex 9207 00 00 Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elek
trycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)  

20. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki  

9700 00 00 Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki  
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21. Artykuły i sprzęt do uprawiania sportów, w tym służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania 
sportów wodnych 

ex 4015 19 00 Pozostałe 

ex 4015 90 00 Pozostałe 

ex 6210 40 00 Pozostała odzież męska lub chłopięca 

ex 6210 50 00 Pozostała odzież damska lub dziewczęca  

6211 11 00 Męskie lub chłopięce  

6211 12 00 Damskie lub dziewczęce  

6211 20 00 Ubiory narciarskie 

ex 6216 00 00 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem  

6402 12 00 Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe 

ex 6402 19 00 Pozostałe  

6403 12 00 Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe  

6403 19 00 Pozostałe  

6404 11 00 Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty trenin
gowe i temu podobne  

6404 19 90 Pozostałe 

ex 9004 90 00 Pozostałe  

9020 00 00 Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nie
posiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów  

9506 11 00 Narty  

9506 12 00 Wiązania do nart  

9506 19 00 Pozostałe  

9506 21 00 Deski windsurfingowe  

9506 29 00 Pozostałe  

9506 31 00 Kompletne kije golfowe  

9506 32 00 Piłki  

9506 39 00 Pozostałe  

9506 40 00 Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego 
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9506 51 00 Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem  

9506 59 00 Pozostałe  

9506 61 00 Piłki do tenisa ziemnego  

9506 69 10 Piłki do krykieta i polo  

9506 69 90 Pozostałe  

9506 70 Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami  

9506 91 Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych  

9506 99 10 Sprzęt do krykieta i polo, inny niż piłki  

9506 99 90 Pozostałe  

9507 00 00 Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarski; podbieraki, podrywki, siatki na mo
tyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705) oraz podobne 
przybory łowieckie lub strzeleckie  

22. Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier 
uruchamianych za pomocą monet lub banknotów  

9504 20 00 Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard  

9504 30 00 Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimi
kolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni  

9504 40 00 Karty do gry  

9504 50 00 Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30  

9504 90 80 Pozostałe”.   
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