
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1781 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia odnoszących się do określonych produktów, 
ustalonych w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, 
a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, które mają zastosowanie 

w granicach rocznych kontyngentów na niektóre produkty z Kanady 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady (UE) 2017/38 (2) Rada udzieliła upoważnienia do tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy 
gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony („umowa”) (3). 

(2)  W załączniku 5 do Protokołu w sprawie reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia załączonego do 
umowy (protokół w sprawie reguł pochodzenia) określono reguły pochodzenia odnoszące się do określonych 
produktów. W przypadku pewnej liczby produktów w załączniku 5-A protokołu w sprawie reguł pochodzenia 
przewidziano odstępstwa od reguł pochodzenia odnoszących się do określonych produktów, które mają 
zastosowanie w granicach kontyngentów rocznych. 

(3)  Kontyngentami ustalonymi w załączniku 5-A do protokołu w sprawie reguł pochodzenia należy zarządzać 
według kolejności wniosków („first-come, first-served”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2015/2447 (4). 

(4)  Dla niektórych produktów należy zwiększyć wielkości kontyngentów, o ile spełnione są warunki ustalone 
w załączniku 5-A do protokołu w sprawie reguł pochodzenia. 

(5)  Zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej umowę stosuje się tymczasowo od dnia 
21 września 2017 r. (5). W celu zapewnienia skutecznego stosowania kontyngentów dotyczących pochodzenia 
przyznanych na mocy umowy oraz zarządzania tymi kontyngentami, którymi Komisja ma zarządzać według 
kolejności wniosków („first-come, first-served”), niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 
21 września 2017 r. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2017/38 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo- 

handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 11 
z 14.1.2017, s. 1080). 

(3) Dz.U. L 11 z 14.1.2017, s. 23. 
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 
(Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). 

(5) Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, 
a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz.U. L 238 z 16.9.2017, s. 9). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się odstępstwa od 
reguł pochodzenia odnoszących się do określonych produktów, ustalonych w załączniku 5-A do Protokołu w sprawie 
reguł pochodzenia i procedur dotyczących pochodzenia załączonego do Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 
między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (protokół w sprawie 
reguł pochodzenia), w granicach określonych w tym załączniku. 

Artykuł 2 

Kontyngentami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49 do 54 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. 

Artykuł 3 

1. W przypadku produktów wymienionych w części B załącznika wielkość kontyngentu zwiększa się, od dnia 
1 stycznia danego roku, o 10 % wielkości przypisanej w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli w roku tym 
wykorzystano ponad 80 % stosownego kontyngentu. Niniejszy ustęp stosuje się po raz pierwszy w dniu 1 stycznia 
2019 r., a po raz ostatni – w dniu 1 stycznia 2022 r. 

2. W przypadku produktów wymienionych w części C załącznika wielkość kontyngentu zwiększa się, od dnia 
1 stycznia danego roku, o 3 % wielkości przypisanej w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli w roku tym 
wykorzystano ponad 80 % stosownego kontyngentu. Niniejszy przepis dotyczący zwiększenia kontyngentu stosuje się 
po raz pierwszy w dniu 1 stycznia 2019 r., a po raz ostatni – w dniu 1 stycznia 2028 r. 

Artykuł 4 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 września 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, zakres systemu preferencyjnego określają, w kontekście 
niniejszego załącznika, kody CN obowiązujące w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem I do 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821. Dla pozycji, 
przy których podano kod ex CN, zakres systemu preferencyjnego jest określony łącznie przez kod CN obowiązujący 
w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, 
zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821, i opis produktu w tabelach niniejszego 
załącznika. 

CZĘŚĆ A: PRODUKTY ROLNE 

Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(waga netto w tonach, 
o ile nie postanowiono 

inaczej) 

09.8300 (1) ex 1302 20 10 

ex 1302 20 90 

61, 69 

61, 69 

Substancje pektynowe, pektyniany 
i pektany, zawierające 65 % masy 
netto lub więcej dodatku cukru 
trzcinowego lub buraczanego, obję
tego podpozycjami od 1701 91 
do 1701 99 (2) 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

8 384 

1806 10 30 

1806 10 90  

Proszek kakaowy, zawierający 65 % 
masy lub więcej sacharozy (włącznie 
z cukrem inwertowanym wyrażo
nym jako sacharoza) lub izoglukozy 
wyrażonej jako sacharoza (3) 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

30 000 

ex 1806 20 10 

ex 1806 20 30 

ex 1806 20 50 

ex 1806 20 70 

ex 1806 20 80 

ex 1806 20 95 

20 

20 

20 

20 

12, 92 

12, 92 

Pozostałe przetwory w blokach, tab
liczkach lub batonach, o masie 
większej niż 2 kg, lub w płynie, paś
cie, proszku, granulkach lub innej 
postaci, w pojemnikach lub w bez
pośrednich opakowaniach, o zawar
tości przekraczającej 2 kg, zawiera
jące 65 % masy netto lub więcej 
dodatku cukru trzcinowego lub bu
raczanego, objętego podpozycjami 
od 1701 91 do 1701 99 (4), do 
przygotowania napojów czekolado
wych 

ex 2101 12 92 

ex 2101 12 98 

92 

92, 94 

Przetwory na bazie ekstraktów, 
esencji lub koncentratów kawy, lub 
na bazie kawy, zawierające 65 % 
masy netto lub więcej dodatku cu
kru trzcinowego lub buraczanego, 
objętego podpozycjami od 1701 91 
do 1701 99 (5) 

ex 2101 20 92 

ex 2101 20 98 

82 

85, 87 

Przetwory na bazie ekstraktów, 
esencji lub koncentratów herbaty 
lub maté (herbaty paragwajskiej), 
lub na bazie herbaty lub maté, za
wierające 65 % masy netto lub wię
cej dodatku cukru trzcinowego lub 
buraczanego, objętego podpozy
cjami od 1701 91 do 1701 99 (6) 

ex 2106 90 20 

ex 2106 90 30 

ex 2106 90 51 

ex 2106 90 55  

10 

10 

10 

10  

Pozostałe przetwory spożywcze, 
gdzie indziej niewymienione ani nie
włączone, zawierające 65 % masy 
netto lub więcej dodatku cukru 
trzcinowego lub buraczanego, obję
tego podpozycjami od 1701 91 
do 1701 99 (7) 
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Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(waga netto w tonach, 
o ile nie postanowiono 

inaczej)  

ex 2106 90 59 

ex 2106 90 98  

10, 92 

26, 32, 
33, 34, 
37, 38, 
42, 53, 

55 

09.8301 (8) 1704  Wyroby cukiernicze (włącznie z białą 
czekoladą), niezawierające kakao 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

2 795 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

10 000 1806 31  Czekolada i pozostałe przetwory 
spożywcze zawierające kakao, w blo
kach, tabliczkach lub batonach, nad
ziewane, o masie nieprzekraczającej 
2 kg 

1806 32  Czekolada i pozostałe przetwory 
spożywcze zawierające kakao, w blo
kach, tabliczkach lub batonach, nie
nadziewane, o masie nieprzekracza
jącej 2 kg 

1806 90  Czekolada i pozostałe przetwory 
spożywcze zawierające kakao, inne 
niż te objęte podpozycjami 
1806 10 do 1806 32 

09.8302 (9) 1901  Ekstrakt słodowy; przetwory spoży
wcze z mąki, kasz, mączki, skrobi 
lub z ekstraktu słodowego, nieza
wierające kakao lub zawierające 
mniej niż 40 % masy kakao, obli
czone w stosunku do całkowicie od
tłuszczonej bazy, gdzie indziej nie
wymienione ani niewłączone; 
przetwory spożywcze z towarów 
objętych pozycjami od 0401 
do 0404, niezawierające kakao lub 
zawierające mniej niż 5 % masy ka
kao, obliczone w stosunku do cał
kowicie odtłuszczonej bazy, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłą
czone 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

9 781 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

35 000 

ex 1902 11 00 20 Makarony niepoddane obróbce 
cieplnej, nienadziewane ani nieprzy
gotowane inaczej, zawierające jaja 
i ryż 

ex 1902 19 10 

ex 1902 19 90 

20 

20 

Makarony niepoddane obróbce 
cieplnej, nienadziewane ani nieprzy
gotowane inaczej, inne, zawierające 
ryż 

ex 1902 20 10 

ex 1902 20 30 

ex 1902 20 91 

ex 1902 20 99 

20 

20 

20 

20 

Makarony nadziewane, nawet pod
dane obróbce cieplnej lub inaczej 
przygotowane, zawierające ryż 

ex 1902 30 10 

ex 1902 30 90 

20 

20 

Pozostałe makarony, zawierające ryż 
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Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(waga netto w tonach, 
o ile nie postanowiono 

inaczej)  

1904 10  Przetwory spożywcze otrzymane 
przez spęcznianie lub prażenie zbóż 
lub produktów zbożowych   

1904 20  Przetwory spożywcze otrzymane 
z nieprażonych płatków zbożowych 
lub z mieszaniny nieprażonych płat
ków zbożowych i prażonych płat
ków zbożowych lub zbóż spęcznio
nych 

1904 90  Przetwory spożywcze, inne niż te 
objęte podpozycjami od 1904 10 
do 1904 30 

1905  Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, 
ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe 
wyroby piekarnicze, nawet zawiera
jące kakao; opłatki sakralne, puste 
kapsułki stosowane do celów farma
ceutycznych, wafle wytłaczane, pa
pier ryżowy i podobne wyroby 

2009 81  Sok żurawinowy (Vaccinium macro
carpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 
vitis-idaea) 

ex 2009 89 35 41, 45, 

47, 49 

Sok z borówek 

ex 2009 89 38 21, 29 

ex 2009 89 79 41, 49 

ex 2009 89 86 21, 29 

ex 2009 89 89 21, 29 

ex 2009 89 99 17, 94 

2103 90  Inne sosy i preparaty do nich; inne 
zmieszane przyprawy i zmieszane 
przyprawy korzenne 

2106 10 20  Koncentraty białkowe i teksturowane 
substancje białkowe, niezawierające 
cukru trzcinowego ani cukru bura
czanego objętego podpozycjami 
od 1701 91 do 1701 99 lub zawie
rające mniej niż 65 % masy netto 
dodatku cukru trzcinowego lub cu
kru buraczanego objętego podpozy
cjami od 1701 91 do 1701 99 

ex 2106 10 80 31, 70 

ex 2106 90 20 

2106 90 92 

10 Inne przetwory spożywcze, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłą
czone, niezawierające cukru trzcino
wego ani cukru buraczanego obję
tego podpozycjami od 1701 91 
do 1701 99 lub zawierające mniej 
niż 65 % masy netto dodatku cukru 
trzcinowego lub cukru buraczanego 
objętego podpozycjami od 1701 91 
do 1701 99 

ex 2106 90 98 30, 36, 

43, 45, 

49 

09.8303 (10) 2309 10  Karma dla psów lub kotów, pako
wana do sprzedaży detalicznej 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

16 768 
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Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(waga netto w tonach, 
o ile nie postanowiono 

inaczej)  

ex 2309 90 10 31, 91 Karma dla psów lub kotów, niepa
kowana do sprzedaży detalicznej 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

60 000 

ex 2309 90 20 10 

2309 90 31 11, 17, 

81 

2309 90 33 10 

2309 90 35 10 

2309 90 39 10 

ex 2309 90 41 41, 51, 

81 

ex 2309 90 43 10 

ex 2309 90 49 10 

ex 2309 90 51 10 

ex 2309 90 53 10 

ex 2309 90 59 10 

ex 2309 90 70 10 

ex 2309 90 91 10 

ex 2309 90 96 31, 91  

(1) Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 
Permits Act.  

(2) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(3) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(4) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(5) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(6) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(7) Rafinacja cukru trzcinowego lub buraczanego musi mieć miejsce w Kanadzie.  
(8) Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act.  
(9) Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act.  
(10) Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act.  

CZĘŚĆ B: RYBY I OWOCE MORZA 

Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 
Wielkość kontyngentu  

(w tonach wagi 
netto) (1) 

09.8304 ex 0304 83 90 19 Zamrożone filety z halibuta, inne 
niż z gatunku Reinhardtius hippoglos
soides 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

2,795 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

10 
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Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 
Wielkość kontyngentu  

(w tonach wagi 
netto) (1) 

09.8305 ex 0306 12 10 

ex 0306 12 90 

10, 91 

10, 91 

Gotowane i zamrożone homary, 
w skorupach 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

559 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

2 000 

09.8306 1604 11  Łosoś, przetworzony lub zakonser
wowany, cały lub w kawałkach, ale 
niemielony 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

839 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

3 000 

09.8307 1604 12  Śledzie, przetworzone lub zakonser
wowane, całe lub w kawałkach, ale 
niemielone 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

13,972 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

50 

09.8308 ex 1604 13 11 

ex 1604 13 19 

1604 13 90 

90 

90 

Przetworzone lub zakonserwowane 
sardynki, sardynele i brisling lub 
szproty, całe lub w kawałkach, ale 
niemielone, z wyłączeniem Sardina 
pilchardus 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

55,891 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

200 

09.8309 ex 1605 10 00 19, 99 Przetworzone lub zakonserwowane 
kraby, inne niż z gatunku Cancer pa
gurus 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

12,296 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

44 

09.8310 1605 21 10 

1605 21 90 

1605 29 00  

Przetworzone lub zakonserwowane 
krewetki 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

1 398 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

5 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Podpodział 

TARIC Opis produktu Okres kontyngentowy 
Wielkość kontyngentu  

(w tonach wagi 
netto) (1) 

09.8311 1605 30  Przetworzone lub zakonserwowane 
homary 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

67,069 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

240 

(1)  Zastosowanie ma art. 3 ust. 1.  

CZĘŚĆ C: WYROBY WŁÓKIENNICZE I ODZIEŻOWE 

Tabela C 1 – Wyroby włókiennicze 

Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(masa netto w kilogra
mach, o ile nie okreś

lono inaczej) (1) 

09.8312 5107 20 Przędza z wełny czesanej, niepakowana do sprze
daży detalicznej, zawierająca mniej niż 85 % 
masy wełny 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

53 655 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

192 000 

09.8313 5205 12 00 Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), za
wierająca 85 % masy lub więcej bawełny, niepa
kowana do sprzedaży detalicznej, nitka pojedyn
cza z włókien nieczesanych, o masie liniowej 
mniejszej niż 714,29 decyteksa, lecz nie mniejszej 
niż 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 43) 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

328 636 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

1 176 000 

09.8314 5208 59 Inne tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy 
lub więcej bawełny, zadrukowane, inne niż o splo
cie płóciennym, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, o masie powierzchniowej nie więk
szej niż 200 g/m2 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

16 768 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

60 000 m2 

09.8315 5209 59 00 Inne tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy 
lub więcej bawełny, zadrukowane, inne niż o splo
cie płóciennym, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone, o masie powierzchniowej większej 
niż 200 g/m2 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

22 077 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

79 000 m2 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(masa netto w kilogra
mach, o ile nie okreś

lono inaczej) (1) 

09.8316 5402 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna 
niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży de
talicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową  
(monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej 
mniejszej niż 67 decyteksów 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

1 118 368 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

4 002 000 

09.8317 5404 19 00 Inna przędza jednowłóknowa (monofilament) 
syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub 
większej i której żaden wymiar przekroju po
przecznego nie przekracza 1 mm, gdzie indziej 
niewymieniona ani niewłączona 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

5 869 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

21 000 

09.8318 5407 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycz
nego, włącznie z tkaninami wykonanymi z mate
riałów objętych pozycją 5404 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

1 351 990 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

4 838 000 m2 

09.8319 5505 10 Odpady (włącznie z wyczeskami, odpadami 
przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną), włókien 
syntetycznych 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

286 441 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

1 025 000 

09.8320 5513 11 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, 
zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, 
niebielonych lub bielonych, o splocie płóciennym, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, 
o masie powierzchniowej nieprzekraczającej 
170 g/m2 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

1 749 091 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

6 259 000 m2 

09.8321 5602 Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty 
lub laminowany 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

162 921 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

583 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(masa netto w kilogra
mach, o ile nie okreś

lono inaczej) (1) 

09.8322 5603 Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub laminowane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

173 540 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

621 000 

09.8323 5703 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włó
kiennicze, igłowe, nawet gotowe 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

54 773 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

196 000 m2 

09.8324 5806 Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 
5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, 
połączone za pomocą kleju (bolducs) 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

47 228 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

169 000 

09.8325 5811 00 00 Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, zło
żone z jednej lub większej ilości warstw materia
łów włókienniczych połączonych z wyściółką 
przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty 
objęte pozycją 5810 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

3 354 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

12 000 m2 

09.8326 5903 Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub 
laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te 
objęte pozycją 5902 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

490 159 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

1 754 000 m2 

09.8327 5904 90 00 Pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub 
pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, 
nawet cięte do kształtu, z wyłączeniem linoleum 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

6 707 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

24 000 m2 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(masa netto w kilogra
mach, o ile nie okreś

lono inaczej) (1) 

09.8328 5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 
5902 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

125 754 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

450 000 

09.8329 5907 00 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powle
czone lub pokryte; płótna pomalowane będące 
dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub 
temu podobnymi 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

829 694 m2 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

2 969 000 m2 

09.8330 5911 Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań 
technicznych 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

48 346 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

173 000 

09.8331 6004 Dzianiny o szerokości przekraczającej 30 cm, za
wierające 5 % masy lub więcej przędzy elastome
rowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozy
cją 6001 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

6 987 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

25 000 

09.8332 6005 Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na 
dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te ob
jęte pozycjami od 6001 do 6004 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

4 472 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

16 000 

09.8333 6006 Dzianiny, gdzie indziej niewymienione ani nie
włączone 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

6 707 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

24 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(masa netto w kilogra
mach, o ile nie okreś

lono inaczej) (1) 

09.8334 6306 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; 
namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych 
lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempin
gowe 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

34 653 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

124 000 

09.8335 6307 Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami 
odzieży 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

140 565 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

503 000 

(1)  Zastosowanie ma art. 3 ust. 2.  

Tabela C 2 – Wyroby odzieżowe 

Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(w sztukach, o ile nie 

postanowiono 
inaczej) (1) 

09.8336 6101 30 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki  
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub 
chłopięce, z włókien chemicznych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

2 795 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

10 000 

09.8337 (2) 6102 30 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki  
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub 
dziewczęce, z włókien chemicznych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

4 751 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

17 000 

09.8338 (3) 6104 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 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

149 507 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

535 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(w sztukach, o ile nie 

postanowiono 
inaczej) (1) 

09.8339 6106 20 00 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub 
dziewczęce, z włókien chemicznych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

12 296 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

44 000 

09.8340 6108 22 00 Damskie lub dziewczęce majtki i figi z włókien 
chemicznych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

36 050 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

129 000 

09.8341 (4) 6108 92 00 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły z włókien chemicznych, damskie lub 
dziewczęce, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

10 899 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

39 000 

09.8342 6109 10 00 T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki z ba
wełny, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

95 573 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

342 000 

09.8343 6109 90 T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, z pozo
stałych materiałów włókienniczych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

50 581 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

181 000 

09.8344 6110 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki 
i podobne artykuły, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

133 579 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

478 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(w sztukach, o ile nie 

postanowiono 
inaczej) (1) 

09.8345 6112 41 Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce, z włó
kien syntetycznych, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

20 400 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

73 000 

09.8346 (5) 6114 Odzież gdzie indziej niewymieniona ani niewłą
czona, z dzianin 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

25 151 kilogramów 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

90 000 kilogramów 

09.8347 6115 Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe 
wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami po
ńczoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przy
kład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem bez 
nakładanych podeszew, dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

27 387 kilogramów 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

98 000 kilogramów 

09.8348 (6) 6201 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki  
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub 
chłopięce, niedziane, inne niż te objęte pozy
cją 6203 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

26 828 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

96 000 

09.8349 6202 Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki  
(włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, 
kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub 
dziewczęce, niedziane, inne niż te objęte pozycją 
6204 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

27 666 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

99 000 

09.8350 6203 Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie 
na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bry
czesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie 
lub chłopięce, niedziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

26 548 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

95 000 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(w sztukach, o ile nie 

postanowiono 
inaczej) (1) 

09.8351 6204 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, niedziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

141 403 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

506 000 

09.8352 (7) 6205 Koszule męskie lub chłopięce, niedziane Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

4 192 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

15 000 

09.8353 6206 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub 
dziewczęce, niedziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

17 885 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

64 000 

09.8354 6210 40 00 Odzież męska lub chłopięca, wykonana z materia
łów objętych pozycją 59.03, 59.06 lub 59.07, 
gdzie indziej niewymieniona ani niewłączona, 
niedziana 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

19 003 kilogramy 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

68 000 kilogramów 

09.8355 6210 50 00 Odzież damska lub dziewczęca wykonana z mate
riałów objętych pozycją 59.03, 59.06 lub 59.07, 
gdzie indziej niewymieniona ani niewłączona, 
niedziana 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

8 384 kilogramów 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

30 000 kilogramów 

09.8356 6211 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; po
została odzież, niedziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

14 532 kilogramy 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

52 000 kilogramów 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy 

Wielkość kontyngentu  
(w sztukach, o ile nie 

postanowiono 
inaczej) (1) 

09.8357 6212 10 Biustonosze, nawet dziane Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

82 998 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

297 000 

09.8358 6212 20 00 Pasy i paso-majtki, nawet dziane Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

8 943 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

32 000 

09.8359 6212 30 00 Gorsety, nawet dziane Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

11 179 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

40 000 

09.8360 6212 90 00 Szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich 
części, nawet dziane 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

4 472 kilogramy 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

16 000 kilogramów 

(1)  Zastosowanie ma art. 3 ust. 2. 
(2)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act. 
(3)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act. 
(4)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act. 
(5)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act. 
(6)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act. 
(7)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 

Permits Act.  

CZĘŚĆ D: POJAZDY 

Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy Wielkość kontyngentu  

(w sztukach) 

09.8361 (1) 8703 21 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o po
jemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3 

Od 21.9.2017 
do 31.12.2017 

27 946 

Od 1.1 
do 31.12.2018 i na 
każdy kolejny okres 
od 1.1 do 31.12 

100 000 

8703 22 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o po
jemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, 
ale nieprzekraczającej 1 500 cm3 
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Numer 
porządkowy Kod CN Opis produktu Okres kontyngentowy Wielkość kontyngentu  

(w sztukach)  

8703 23 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o po
jemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, 
ale nieprzekraczającej 3 000 cm3   

8703 24 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o po
jemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3 

8703 31 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym  
(wysokoprężne i średnioprężne), o pojemności 
skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3 

8703 32 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym  
(wysokoprężne i średnioprężne), o pojemności 
skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprze
kraczającej 2 500 cm3 

8703 33 Pozostałe pojazdy, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym  
(wysokoprężne i średnioprężne), o pojemności 
skokowej przekraczającej 2 500 cm3 

8703 40 

8703 60 

Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, 
jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do 
napędu 

8703 50 

8703 70 

Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania z zapłonem samoczyn
nym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silni
kiem elektrycznym, jako silnikami do napędu 

8703 90 Pozostałe 

(1)  Aby skorzystać z tego kontyngentu taryfowego, należy przedłożyć zezwolenie na wywóz wystawione przez Kanadę na mocy Export and Import 
Permits Act.   
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	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1781 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia odnoszących się do określonych produktów, ustalonych w Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, które mają zastosowanie w granicach rocznych kontyngentów na niektóre produkty z Kanady 

