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ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ PRODUKTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 2
CZĘŚĆ I
Zboża
Sektor zbóż obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

Opis

0709 99 60

Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona

0712 90 19

Kukurydza cukrowa suszona, cała, cięta w kawałki, w plasterkach, łamana lub w proszku, ale
dalej nieprzetworzona, inna niż hybrydy do siewu

1001 91 20

Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin

ex 1001 99 00

Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin, inne niż do siewu

1002

Żyto

1003

Jęczmień

1004

Owies

1005 10 90

Kukurydza (nasiona), inna niż hybrydy

1005 90 00

Kukurydza, inna niż nasiona

1007 10 90,

Ziarno sorgo, inne niż hybrydy do siewu

1007 90 00

(b)

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

1001 11 00,

Pszenica durum

1001 19 00
(c)

(d)

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin

1102 90 70

Mąka żytnia

1103 11

Kasze i mączki z pszenicy

1107

Słód, nawet palony

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej
zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach
lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

ex 1102

Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin:

1102 20

– Mąka

kukurydziana

1102 90

– Pozostałe:

1102 90 10

– – Mąka

jęczmienna

1102 90 30

– – Mąka

owsiana

1102 90 90

– – Pozostałe

ex 1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe, z wyjątkiem kasz i mączek z pszenicy (podpozycja
1103 11), kasz i mączek z ryżu (podpozycja 1103 19 50) oraz granulek z ryżu (podpozycja
1103 20 50)

ex 1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane,
perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006 i ryżu płat
kowanego objętego pozycją 1104 19 91; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub
mielone

1106 20

Mąka, mączka i proszek z sago lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714

L 347/769

L 347/770

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kod CN

ex 1108

Opis

Skrobie; inulina:
– Skrobie:

1108 11 00

– – Skrobia

pszenna

1108 12 00

– – Skrobia

kukurydziana

1108 13 00

– – Skrobia

ziemniaczana

1108 14 00

– – Skrobia

z manioku (cassava)

ex 1108 19

– – Pozostałe

skrobie:

1108 19 90

– – – Pozostałe

1109 00 00

Gluten pszenny, nawet suszony

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą,
w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub
barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex 1702 30

– Glukoza

i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej
niż 20 % masy fruktozy:

–––

– Pozostałe:

ex 1702 30 50

––––

ex 1702 30 90

––––

ex 1702 40

– Glukoza

1702 40 90
ex 1702 90
1702 90 50

– – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego, zawierające
w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy
– – Pozostałe, zawierające w stanie suchym mniej niż 99 % masy glukozy

i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej
niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

– – Pozostałe
– Pozostałe,

włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów
cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy:

– – Maltodekstryna

i syrop maltodekstrynowy

– – Karmel:
– – – Pozostałe:

1702 90 75

––––W

1702 90 79

– – – – Pozostałe

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

ex 2106 90

postaci proszku, nawet aglomerowanego

– Pozostałe
– – Aromatyzowane

lub barwione syropy cukrowe:

– – – Pozostałe

2106 90 55

– – – – Syrop

glukozowy i z maltodekstryny

ex 2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, nawet granu
lowane

ex 2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny
z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze
lub gorzelniane, nawet w postaci granulek:

2303 10

– Pozostałości

z produkcji skrobi i podobne pozostałości

2303 30 00

– Pozostałości

i odpady browarnicze lub gorzelniane

ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe
z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:
– Pozostałe

2306 90 05

––Z

zarodków kukurydzy
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Kod CN

ex 2308 00

Opis

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet
w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone:

2308 00 40

– Żołędzie

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

ex 2309 10
2309 10 11

– Karma

i kasztany; wytłoczyny z jabłek i z owoców innych niż winogrona

dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

–––

– Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
i 2106 90 55, lub produkty mleczne

2309 10 13
2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53

ex 2309 90
2309 90 20

2309 90 31
2309 90 33
2309 90 41

––

Pozostałe:

–––

Produkty, o których mowa w uwadze dodatkowej 5 do działu 23 Nomenklatury scalonej

–––

Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

––––

– Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
i 2106 90 55, lub produkty mleczne:

2309 90 43
2309 90 51
2309 90 53
(1) Do celów tej podpozycji „przetwory mleczne” oznaczają produkty objęte pozycjami od 0401 do 0406, a także
podpozycjami 1702 11 00, 1702 19 00 i 2106 90 51.
CZĘŚĆ II
Ryż
Sektor ryżu obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

1006 10 21 do

Opis

Ryż niełuskany, inny niż do siewu

1006 10 98
1006 20

Ryż łuskany (brązowy)

1006 30

Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany

(b)

1006 40 00

Ryż łamany

(c)

1102 90 50

Mąka ryżowa

1103 19 50

Kasze i mączka z ryżu

1103 20 50

Granulki z ryżu

1104 19 91

Ryż płatkowany

ex 1104 19 99

Ryż miażdżony

1108 19 10

Skrobia z ryżu
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CZĘŚĆ III
Cukier
Sektor cukru obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

Opis

1212 91

Burak cukrowy

1212 93 00

Trzcina cukrowa

(b)

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

(c)

1702 20

Cukier klonowy i syrop klonowy

1702 60 95 i

Pozostałe cukry w postaci stałej i syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aroma
tyzujących lub barwiących, z wyłączeniem laktozy, glukozy, maltodekstryny i izoglukozy

1702 90 95

(d)

1702 90 71

Karmel zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej

2106 90 59

Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe, inne niż syropy izoglukozowe, laktozowe,
glukozowe lub z maltodekstryny

1702 30 10

Izoglukoza

1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30
(e)

1702 60 80

Syrop inulinowy

1702 90 80
(f)

1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

(g)

2106 90 30

Aromatyzowane lub barwione syropy izoglukozowe

(h)

2303 20

Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

CZĘŚĆ IV
Susz paszowy
Sektor suszu paszowego obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a) ex 1214 10 00

ex 1214 90 90

Opis
– Mączka

i granulki z lucerny, sztucznie suszone

– Mączka

i granulki z lucerny, inaczej suszone i mielone

– Lucerna,

esparceta, koniczyna, łubin, wyka i podobne produkty paszowe sztucznie suszone,
z wyjątkiem siana i kapusty pastewnej oraz produktów zawierających siano

– Lucerna,

esparceta, koniczyna, łubin, wyka, nostrzyk, groszek zwyczajny i komonica, inaczej
suszone i mielone

(b) ex 2309 90 96

– Koncentraty
– Produkty

białkowe otrzymywane z soku z lucerny i z soku z trawy

poddane dehydratacji otrzymywane wyłącznie z pozostałości stałych i z soku
powstających przy wytwarzaniu powyższych koncentratów
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CZĘŚĆ V
Nasiona
Sektor nasion obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Opis

Kod CN

0712 90 11

Hybrydy kukurydzy cukrowej:
– do

0713 10 10

Groch (Pisum sativum):
– do

ex 0713 20 00

siewu

Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis):
– do

0713 33 10

siewu

Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek:
– do

ex 0713 32 00

siewu

Ciecierzyca (cieciorka):
– do

ex 0713 31 00

siewu

siewu

Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris):
– do

siewu

ex 0713 34 00

Sorzycha ziemna (Vigna subterranea lub Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00

– do

ex 0713 39 00

Fasolnik chiński (Vigna unguiculata):
– do

siewu

siewu

Pozostałe:
– do

ex 0713 40 00

siewu

Soczewica:
– do

siewu

ex 0713 50 00

Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00

– do

siewu

Nikla indyjska (Cajanus cajan):
– do

ex 0713 90 00

Pozostałe suszone warzywa strączkowe:
– do

1001 91 10

siewu

siewu

Orkisz:
– nasiona

1001 91 90

Pozostałe
– nasiona

ex 1005 10
1006 10 10

Kukurydza, nasiona, hybrydy
Ryż niełuskany:
– do

1007 10 10

siewu

Hybrydy ziarna sorgo:
– nasiona
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Kod CN

1201 10 00

Opis

Nasiona soi, nawet łamane:
– nasiona

1202 30 00

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane
lub łamane:
– nasiona

1204 00 10

Nasiona lnu, nawet łamane:
– do

1205 10 10 i
ex 1205 90 00
1206 00 10

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:
– do

siewu

Nasiona słonecznika, nawet łamane:
– do

ex 1207

siewu

siewu

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:
– do

1209

siewu

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

CZĘŚĆ VI
Chmiel
Sektor chmielu obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

Opis

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek;
lupulina

1302 13 00

Soki i ekstrakty roślinne z chmielu

CZĘŚĆ VII
Oliwa z oliwek i oliwki stołowe
Sektor oliwy z oliwek i oliwek stołowych obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

(b)

Opis

1509

Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemo
dyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub
frakcjami objętymi pozycją 1509

0709 92 10

Oliwki świeże lub schłodzone do celów innych niż produkcja oliwy

0709 92 90

Pozostałe oliwki świeże lub schłodzone

0710 80 10

Oliwki (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

0711 20

Oliwki zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance,
w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym
stanie do bezpośredniego spożycia

ex 0712 90 90

Oliwki suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej
nieprzetworzone

2001 90 65

Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

ex 2004 90 30

Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamro
żone

2005 70 00

Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, nieza
mrożone
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Kod CN

Opis

1522 00 31

Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub
roślinnych, zawierające olej o właściwościach oliwy

1522 00 39
2306 90 11

Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy

2306 90 19

CZĘŚĆ VIII
Len i konopie
Sektor lnu i konopi obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Opis

Kod CN

5301

Len surowy lub przetworzony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami
przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przetworzone, ale nieprzędzione; odpady
i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

CZĘŚĆ IX
Owoce i warzywa
Sektor owoców i warzyw obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Opis

Kod CN

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schło
dzone

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne,
świeże lub schłodzone

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

ex 0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem warzyw objętych podpozycjami
0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 i 0709 99 60

ex 0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyjątkiem orzechów
areca (lub betel) i kola objętych podpozycjami 0802 70 00, 0802 80 00

0803 10 10

Plantany świeże

0803 10 90

Plantany suszone

0804 20 10

Figi, świeże

0804 30 00

Ananasy

0804 40 00

Awokado

0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
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Kod CN

Opis

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny,
świeże

0810

Pozostałe owoce, świeże

0813 50 31

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802

0813 50 39
0910 20

Szafran

ex 0910 99

Tymianek, świeży lub schłodzony

ex 1211 90 86

Bazylia, melisa, mięta, Origanum vulgare (lebiodka pospolita / dziki majeranek), rozmaryn,
szałwia, świeże lub schłodzone

1212 92 00

Chleb świętojański (szarańczyn strąkowy)

CZĘŚĆ X
Produkty z przetworzonych owoców i warzyw
Sektor przetworzonych owoców i warzyw obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Opis

Kod CN

(a) ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone,
z wyłączeniem kukurydzy cukrowej objętej podpozycją 0710 40 00, oliwek objętych
podpozycją 0710 80 10 i owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta objętych
podpozycją 0710 80 59

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance,
w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym
stanie do bezpośredniego spożycia, z wyłączeniem oliwek objętych podpozycją 0711 20,
owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta objętych podpozycją 0711 90 10 i kuku
rydzy cukrowej objętej podpozycją 0711 90 30

ex 0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej
nieprzetworzone, z wyłączeniem ziemniaków sztucznie suszonych i nienadających się do
spożycia przez ludzi, objętych podpozycją ex 0712 90 05, kukurydzy cukrowej objętej
podpozycjami 0712 90 11 i 0712 90 19 oraz oliwek objętych podpozycją ex 0712 90 90

0804 20 90

Figi suszone

0806 20

Winogrona suszone

ex 0811

Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie,
zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem
bananów mrożonych objętych podpozycją ex 0811 90 95

ex 0812

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki,
w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające
się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyłączeniem bananów zakonserwowanych
tymczasowo objętych podpozycją ex 0812 90 98

ex 0813

Owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechowe lub
owoców suszonych należące do niniejszego rozdziału z wyjątkiem mieszanek tylko orzechów
objętych pozycjami 0801 i 0802 oraz podpozycjami 0813 50 31 i 0813 50 39

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone,
suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztwo
rach konserwujących

0904 21 10

Słodka papryka (Capsicum annuum), nierozgniatana ani niemielona

(b) ex 0811
ex 1302 20

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet
zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
Substancje pektynowe, pektyniany i pektany
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Opis

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem:
— owoców z rodzaju Capsicum innych niż słodka papryka lub pieprz angielski objętych
podpozycją 2001 90 20
— kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2001 90 30
— ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5 %
masy skrobi lub więcej objętych podpozycją 2001 90 40
— rdzeni palmowych objętych podpozycją ex 2001 90 92
— oliwek objętych podpozycją 2001 90 65
— liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją
ex 2001 90 97

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

2003

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

ex 2004

Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octo
wym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem kukurydzy
cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją 2004 90 10, oliwek objętych
podpozycją ex 2004 90 30 i ziemniaków przetworzonych lub zakonserwowanych w postaci
mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 2004 10 91

ex 2005

Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octo
wym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem oliwek objętych
podpozycją 2005 70 00, kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata) objętej podpozycją
2005 80 00 i owoców z rodzaju Capsicum, innych niż słodka papryka i pieprz angielski
objętych podpozycją 2005 99 10 i ziemniaków przetworzonych lub zakonserwowanych
w postaci mąki, mączki lub płatków objętych podpozycją 2005 20 10

ex 2006 00

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane
cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane), z wyłączeniem bananów zakonserwowa
nych cukrem objętych pozycjami ex 2006 00 38 i ex 2006 00 99

ex 2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzy
mane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej,
z wyłączeniem:
— przetworów homogenizowanych z bananów objętych podpozycją ex 2007 10
— dżemów, galaretek, marmolad, przecierów i past z bananów objętych podpozycjami
ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 i ex 2007 99 97

ex 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane,
nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone, z wyłączeniem:
— masła orzechowego objętego podpozycją 2008 11 10
— rdzeni palmowych objętych podpozycją 2008 91 00
— kukurydzy objętej podpozycją 2008 99 85
— ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 5 %
masy skrobi lub więcej objętych podpozycją 2008 99 91
— liści winorośli, kiełków chmielu i podobnych jadalnych części roślin objętych podpozycją
ex 2008 99 99
— mieszanek bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozy
cjami ex 2008 97 59, ex 2008 97 78, ex 2008 97 93 i ex 2008 97 98
— bananów inaczej przetworzonych lub zakonserwowanych objętych podpozycjami
ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 i ex 2008 99 99

ex 2009

Soki owocowe (z wyłączeniem soku winogronowego i moszczu winogronowego objętych
podpozycjami 2009 61 i 2009 69 oraz soku bananowego objętego podpozycją
ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 i 2009 89 99) i soki
warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru
lub innej substancji słodzącej
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CZĘŚĆ XI
Banany
Sektor bananów obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

Opis

0803 90 10

Banany świeże z wyłączeniem plantanów

0803 90 90

Banany suszone z wyłączeniem plantanów

ex 0812 90 98

Banany zakonserwowane tymczasowo

ex 0813 50 99

Mieszanki zawierające banany suszone

1106 30 10

Mąka, mączka i proszek z bananów

ex 2006 00 99

Banany zakonserwowane cukrem

ex 2007 10 99

Homogenizowane przetwory z bananów

ex 2007 99 39

Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery i pasty bananowe

ex 2007 99 50
ex 2007 99 97
ex 2008 97 59
ex 2008 97 78

Mieszanki zawierające banany, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające
dodatku alkoholu

ex 2008 97 93
ex 2008 97 96
ex 2008 97 98
ex 2008 99 49

Banany inaczej przetworzone lub zakonserwowane

ex 2008 99 67
ex 2008 99 99
ex 2009 89 35

Sok bananowy

ex 2009 89 38
ex 2009 89 79
ex 2009 89 86
ex 2009 89 89
ex 2009 89 99

CZĘŚĆ XII
Wino
Sektor wina obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

2009 61

Opis

Sok winogronowy (włączając moszcz winogronowy)

2009 69
2204 30 92
2204 30 94

Pozostały moszcz winogronowy, inny niż w trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną
inaczej niż przez dodanie alkoholu

2204 30 96
2204 30 98
(b) ex 2204

(c)

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny
niż objęty pozycją 2009, z wyjątkiem moszczu winogronowego objętego podpozycjami
2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 oraz 2204 30 98

0806 10 90

Winogrona świeże inne niż winogrona stołowe

2209 00 11

Ocet winny

2209 00 19
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Kod CN

(d)

Opis

2206 00 10

Napój wzbudzony

2307 00 11

Osad winny z drożdży

2307 00 19
2308 00 11

Wytłoki winogron

2308 00 19

CZĘŚĆ XIII
Drzewa i inne rośliny żywe, bulwy, korzenie i tym podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne
Sektor żywych roślin obejmuje wszystkie produkty objęte rozdziałem 6 Nomenklatury scalonej.
CZĘŚĆ XIV
Tytoń
Sektor tytoniu obejmuje surowiec tytoniowy lub tytoń nieprzetworzony oraz odpady tytoniowe objęte kodem CN 2401.
CZĘŚĆ XV
Wołowina i cielęcina
Sektor wołowiny i cielęciny obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Opis

Kod CN

(a)

0102 29 05 do

Zwierzęta żywe z gatunku bydła domowego, z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej krwi

0102 29 99,
0102 39 10 i
0102 90 91

(b)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

0202

Mięso z bydła, zamrożone

0206 10 95

Przepona gruba i przepona cienka, świeża lub schłodzona

0206 29 91

Przepona gruba i przepona cienka, zamrożona

0210 20

Mięso z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 99 51

Przepona gruba i przepona cienka, solona, w solance, suszona lub wędzona

0210 99 90

Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

1602 50 10

Pozostałe mięso, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające mięso lub podroby z bydła,
niepoddane obróbce cieplnej oraz mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub
podrobów z niepoddanymi obróbce cieplnej mięsem lub podrobami

1602 90 61

Pozostałe mięso, przetworzone lub zakonserwowane lub podroby z bydła, niepoddane
obróbce cieplnej; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanymi
obróbce cieplnej mięsem lub podrobami

0102 21,

Bydło żywe – zwierzęta hodowlane czystej krwi

0102 31 00 i
0102 90 20
0206 10 98

Jadalne podroby z bydła, z wyłączeniem przepony grubej i przepony cienkiej, świeże lub
schłodzone, inne niż te przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 21 00

Jadalne podroby z bydła, z wyłączeniem przepony grubej i przepony cienkiej, zamrożone,
inne niż te przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 00
0206 29 99
0210 99 59

Jadalne podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba
i przepona cienka
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Kod CN

ex 1502 10 90
1602 50 31 i
1602 50 95
1602 90 69

Opis

Tłuszcze z bydła inne niż te objęte pozycją 1503
Pozostałe mięso lub podroby z bydła, przetworzone lub zakonserwowane, inne niż niepo
ddane obróbce cieplnej mięso lub podroby oraz mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa
lub podrobów z niepoddanymi obróbce cieplnej mięsem lub podrobami
Pozostałe mięso, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające mięso lub podroby z bydła
inne niż niepoddane obróbce cieplnej oraz mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub
podrobów z niepoddanymi obróbce cieplnej mięsem lub podrobami.

CZĘŚĆ XVI
Mleko i przetwory mleczne
Sektor mleka i przetworów mlecznych obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

Opis

(a)

0401

Mleko i śmietanka, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka
słodzącego

(b)

0402

Mleko i śmietanka, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

(c)

0403 10 11 do

Maślanka, mleko ukwaszone i śmietanka ukwaszona, jogurt, kefir i inne fermentowane lub
zakwaszone mleko i śmietanka, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego
środka słodzącego, niearomatyzowane i niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

0403 10 39
0403 9011 do
0403 90 69
(d)

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego;
produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru
lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

(e) ex 0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; tłuszcze mleczne do smarowania
o zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy

(f)

0406

Ser i twaróg

(g)

1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących,
zawierające mniej niż 99 % masy laktozy wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu
na suchą masę

(h)

2106 90 51

Syrop laktozowy aromatyzowany lub barwiony

(i) ex 2309
ex 2309 10
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:
– Karma

dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

–––

Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstry
nowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
i 2106 90 55, lub przetwory mleczne

2309 10 59
2309 10 70
ex 2309 90

– Pozostałe:

2309 90 35

–––

2309 90 39

––––

2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:
– Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodek
strynowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
i 2106 90 55, lub przetwory mleczne
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CZĘŚĆ XVII
Wieprzowina
Sektor wieprzowiny obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

Opis

(a) ex 0103

Świnie żywe, gatunków domowych, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

(b) ex 0203

Mięso ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone

ex 0206
0209 10
ex 0210
1501 10

Jadalne podroby ze świń domowych, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych,
świeże, schłodzone lub zamrożone
Tłuszcz ze świń, bez chudego mięsa, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży,
schłodzony, zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony
Mięso i podroby jadalne ze świń domowych, solone, w solance, suszone lub wędzone
Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem)

1501 20
(c)

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie
tych produktów

1602 10 00

Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi

1602 20 90

Przetwory lub konserwy z wątroby dowolnych zwierząt innych niż gęś lub kaczka

1602 41 10

Pozostałe przetwory i konserwy zawierające mięso lub podroby ze świń domowych

1602 42 10
1602 49 11 do
1602 49 50
1602 90 10

Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

1602 90 51

Pozostałe przetwory lub konserwy zawierające mięso lub podroby ze świń domowych

1902 20 30

Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawiera
jące więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów dowolnego rodzaju,
włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia
CZĘŚĆ XVIII
Baranina i kozina

Sektor mięsa baraniego i koziego obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

(b)

Opis

0104 10 30

Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80

Owce żywe inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi i jagnięta

0104 20 90

Kozy żywe inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

0210 99 21

Mięso z owiec i kóz: z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 99 29

Mięso z owiec i kóz: bez kości, solone, w solance, suszone lub wędzone

0104 10 10

Owce żywe – zwierzęta hodowlane czystej krwi

0104 20 10

Kozy żywe – zwierzęta hodowlane czystej krwi

0206 80 99

Jadalne podroby z owiec i kóz, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów
farmaceutycznych

L 347/781

PL

L 347/782

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kod CN

0206 90 99

Jadalne podroby z owiec i kóz, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycz
nych

0210 99 85

Jadalne podroby z owiec i kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

ex 1502 90 90
(c)

Opis

1602 90 91

Tłuszcze z owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503
Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z owiec lub kóz;

1602 90 95

CZĘŚĆ XIX
Jaja
Sektor jaj obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

0407 11 00

Opis

Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane albo gotowane

0407 19 11
0407 19 19
0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10
(b)

0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie,
formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub
innego środka słodzącego, inne niż nienadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80
0408 99 80

CZĘŚĆ XX
Mięso drobiowe
Sektor mięsa drobiowego obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

(a)

Opis

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki
i perliczki

(b) ex 0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone,
z wyłączeniem wątrób wchodzących w zakres lit. c)

(c)

0207 13 91

Wątróbki drobiowe, świeże, schłodzone lub zamrożone

0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 43 00
0207 44 91
0207 45 93
0207 45 95
0210 99 71

Wątróbki drobiowe solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 99 79
(d)

0209 90 00

Tłuszcz drobiowy niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży, schłodzony, zamrożony,
solony, w solance, suszony lub wędzony

(e)

1501 90 00

Tłuszcz drobiowy
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Kod CN

(f)

Opis

1602 20 10

Wątróbki gęsie lub kacze, inaczej przetworzone lub zakonserwowane

1602 31

Mięso lub podroby z drobiu objętego pozycją 0105, inaczej przetworzone lub zakonserwo
wane

1602 32
1602 39

CZĘŚĆ XXI
Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego
1. Sektor alkoholu etylowego obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

Opis

ex 2207 10 00

Alkohol etylowy nieskażony o zawartości alkoholu 80 % obj. lub większej, otrzymany
z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatów

ex 2207 20 00

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, otrzymane
z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatów

ex 2208 90 91

Alkohol etylowy nieskażony, o zawartości alkoholu mniejszej niż 80 % obj., otrzymany
z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatów

i
ex 2208 90 99

2. Sektor alkoholu etylowego obejmuje również produkty na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego objęte
kodem CN 2208, w pojemnikach o objętości większej niż dwa litry i posiadające wszelkie właściwości alkoholu
etylowego opisanego w pkt 1.
CZĘŚĆ XXII
Produkty pszczele
Sektor pszczelarski obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:
Kod CN

0409 00 00

Opis

Miód naturalny

ex 0410 00 00

Mleczko pszczele i propolis, jadalne

ex 0511 99 85

Mleczko pszczele i propolis, niejadalne

ex 1212 99 95

Pyłek

ex 1521 90

Wosk pszczeli

CZĘŚĆ XXIII
Jedwabniki
Sektor jedwabników obejmuje jedwabniki objęte kodem CN ex 0106 90 00 oraz grenę objętą kodem CN ex 0511 99 85.
CZĘŚĆ XXIV
Pozostałe produkty
„Pozostałe produkty” oznaczają wszystkie produkty rolne inne niż wymienione w częściach I-XXIII, w tym produkty
wymienione w poniższych sekcjach 1 i 2 niniejszej części.
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Sekcja 1
Kod CN

ex 0101

Opis

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:
– Konie

0101 21 00

– – Zwierzęta

0101 29

– – Pozostałe:

0101 29 90

– – – Inne

0101 30 00

– – Osły

0101 90 00

Pozostałe

ex 0102

hodowlane czystej krwi (a):

niż do uboju

Bydło żywe:
– – Inne

niż zwierzęta hodowlane czystej krwi:

– – – Inne

niż gatunki domowe

0102 39 90,
0102 90 99 oraz
ex 0103
0103 10 00

Świnie żywe:
– Zwierzęta

hodowlane czystej krwi (b)

– Pozostałe:

ex 0103 91
0103 91 90
ex 0103 92

––O

masie mniejszej niż 50 kg:

– – – Inne
––O

niż gatunki domowe

masie 50 kg lub większej

0103 92 90

– – Inne

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

ex 0203

ex 0203 11
0203 11 90
ex 0203 12
0203 12 90
ex 0203 19
0203 19 90

niż gatunki domowe

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:
– Świeże

lub schłodzone:

– – Tusze

i półtusze:

– – – Inne

niż ze świń domowych

– – Szynki,
– – – Inne

łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

niż ze świń domowych

– – Pozostałe:
– – – Inne

niż ze świń domowych

– Zamrożone:

ex 0203 21
0203 21 90
ex 0203 22
0203 22 90
ex 0203 29
0203 29 90
ex 0205 00

– – Tusze

i półtusze:

– – – Inne

niż ze świń domowych

– – Szynki,
– – – Inne

łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

niż ze świń domowych

– – Pozostałe:
– – – Inne

niż ze świń domowych

Mięso z osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone:
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ex 0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże,
schłodzone lub zamrożone:

ex 0206 10

–Z

0206 10 10

– – Do
–Z

ex 0206 22 00

bydła, świeże lub schłodzone
produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

bydła, zamrożone:

– – Wątroby:
– – – Do

ex 0206 29
0206 29 10
ex 0206 30 00

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – Pozostałe:
– – – Do
– Ze

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

świń, świeże lub schłodzone:

– – Do

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – Pozostałe:
– – – Inne
– Ze

ex 0206 41 00

niż ze świń domowych

świń, zamrożone:

– – Wątroby:
– – – Do

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – – Pozostałe:
– – – – Inne

ex 0206 49 00

–––

niż ze świń domowych

– Pozostałe:

– – – Ze

świń domowych:

– – – – Do

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – – Pozostałe

ex 0206 80
0206 80 10

– Inne,

świeże lub schłodzone:

– – Do

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – Pozostałe:

0206 80 91
ex 0206 90
0206 90 10

–––Z

koni, osłów, mułów i osłomułów

– Pozostałe,
– – Do

zamrożone:

produkcji wyrobów farmaceutycznych (c)

– – Pozostałe:

0206 90 91

–––Z

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

ex 0210

koni, osłów, mułów i osłomułów

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki,
z mięsa lub podrobów:
– Mięso

ex 0210 11
0210 11 90
ex 0210 12
0210 12 90

ze świń:

– – Szynki,
– – – Inne

niż ze świń domowych

– – Boczek
– – – Inne

łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

i jego kawałki:

niż ze świń domowych
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Opis
– – Pozostałe:
– – – Inne

niż ze świń domowych

– Pozostałe,

0210 91 00

––Z

0210 92

––Z

0210 93 00

––Z

ex 0210 99

włącznie z jadalnymi mąkami i mączkami, z mięsa lub podrobów:

naczelnych

wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich
(ssaki z rzędu syren); z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
gadów (włącznie z wężami i żółwiami)

– – Pozostałe:
– – – Mięso:

0210 99 31

––––Z

0210 99 39

– – – – Pozostałe

reniferów

– – – Podroby:
– – – – Inne

0210 99 85
ex 0407
0407 19 90,

––––––

niż ze świń domowych, bydła, owiec i kóz

– – – – Inne niż wątróbki drobiowe

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:
– Inne

niż drobiu

0407 29 90 oraz
0407 90 90
ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie,
formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo
innego środka słodzącego:
– Żółtka

ex 0408 11
0408 11 20
ex 0408 19
0408 19 20

jaj:

– – Suszone:
– – – Nienadające

się do spożycia przez ludzi (d)

– – Pozostałe:
– – – Nienadające

się do spożycia przez ludzi (d)

– Pozostałe:

ex 0408 91
0408 91 20
ex 0408 99

– – Suszone:
– – – Nienadające

się do spożycia przez ludzi (d)

– – Pozostałe:

0408 99 20

– – – Nienadające

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schło
dzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

ex 0511
0511 10 00

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe
zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:
– Nasienie

bydlęce

– Pozostałe:

ex 0511 99
0511 99 85

się do spożycia przez ludzi (d)

– – Pozostałe:
– – – Pozostałe
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ex 0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone:

ex 0709 60

– Owoce

z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

– – Pozostałe:

0709 60 91

––––Z

0709 60 95

– – – Do

0709 60 99

– – – Pozostałe

rodzaju Capsicum, do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych
Capsicum (c)
przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych (c)

ex 0710

Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

ex 0710 80

– Pozostałe
– – Owoce

0710 80 59

– – – Inne

warzywa:

z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

niż słodka papryka

ex 0711

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance,
w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym
stanie do bezpośredniego spożycia:

ex 0711 90

– Pozostałe

warzywa; mieszanki warzyw:

– – Warzywa:

0711 90 10

– – – – Owoce

z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, z wyłączeniem słodkiej papryki

ex 0713

Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone:

ex 0713 10

– Groch

(Pisum sativum):

– – Inne

niż do siewu

0713 10 90
ex 0713 20 00

ex 0713 31 00

ex 0713 32 00

– Ciecierzyca
– – Inne

niż do siewu

– Fasola

(Vigna spp., Phaseolus spp.)

– – Fasola

z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – Inne

niż do siewu

– – Fasolka
– – – Inne

ex 0713 33
0713 33 90

(cieciorka):

– – Fasola,
– – – Inne

czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis):

niż do siewu
włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris):
niż do siewu

ex 0713 34 00

– – Sorzycha

ex 0713 35 00

– – – Inne

ex 0713 39 00

– – Fasolnik
– – – Inne

ziemna (Vigna subterranea lub Voandzeia subterranea)

niż do siewu
chiński (Vigna unguiculata):

niż do siewu

– – Pozostałe:
– – – Inne

ex 0713 40 00

– Soczewica:
– – Inne

ex 0713 50 00

ex 0713 60 00

niż do siewu

– Bób

niż do siewu

(Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina i Vicia faba var. minor):

– – Inne

niż do siewu

– Nikla

indyjska (Cajanus cajan)
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– – Inne

ex 0713 90 00

– Pozostałe:
– – Inne

0801
ex 0802

niż do siewu

niż do siewu

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet
łuskane lub obrane
Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

0802 70 00

– Orzechy

kola (Cola spp.)

0802 80 00

– Orzechy

areca

ex 0804

Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone:

0804 10 00

– Daktyle

0902

Herbata, nawet aromatyzowana

ex 0904

Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane, lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub
z rodzaju Pimenta, z wyłączeniem słodkiej papryki objętej podpozycją 0904 21 10

0905

Wanilia

0906

Cynamon i kwiat cynamonowca

0907

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony

0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

ex 0910

Imbir, kurkuma, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne z wyłączeniem
tymianku i szafranu

ex 1106

Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago
lub z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8:

1106 10 00
ex 1106 30
1106 30 90
ex 1108

–Z

suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713

–Z

produktów objętych działem 8:

– – Inne

niż banany

Skrobie; inulina:

1108 20 00

– Inulina

1201 90 00

Nasiona soi, nawet łamane, inne niż do siewu

1202 41 00

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, w łupinkach,
inne niż do siewu

1202 42 00

Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, łuskane, nawet
łamane, inne niż do siewu

1203 00 00

Kopra

1204 00 90

Nasiona lnu, nawet łamane, inne niż do siewu

1205 10 90 i
ex 1205 90 00
1206 00 91

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, inne niż do siewu
Nasiona słonecznika, nawet łamane, inne niż do siewu

1206 00 99
1207 29 00

Nasiona bawełny, nawet łamane, inne niż do siewu

1207 40 90

Nasiona sezamu, nawet łamane, inne niż do siewu

1207 50 90

Nasiona gorczycy, nawet łamane, inne niż do siewu

1207 91 90

Nasiona maku, nawet łamane, inne niż do siewu

1207 99 91

Nasiona konopi, nawet łamane, inne niż do siewu
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ex 1207 99 96
1208

Opis

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane, inne niż do siewu
Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy

ex 1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami) w rodzaju stosowanych głównie
w perfumerii, farmacji lub stosowanych do celów owadobójczych, grzybobójczych lub
podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane z wyłączeniem
produktów oznaczonych kodem CN ex 1211 90 86 w części IX;

ex 1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa,
świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz
pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii Cichorium intybus
var. sativum) w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewy
mienione ani niewłączone:

ex 1212 99

– – Inne

1212 99 41
i 1212 99 49
ex 1212 99 95
1213 00 00

niż trzcina cukrowa:

– – – Nasiona

chleba świętojańskiego

– – – Pozostałe,

z wyłączeniem korzenia cykorii

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie
granulek

ex 1214

Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta,
kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet w formie granulek:

ex 1214 10 00

– Mączka

ex 1214 90

– Pozostałe:

1214 90 10
ex 1214 90 90

i granulki z lucerny (alfalfa), z wyłączeniem: z lucerny, sztucznie suszonych lub
z lucerny, inaczej suszonych i mielonych

– – Buraki

pastewne, brukiew i pozostałe korzenie pastewne

– – Pozostałe,

z wyłączeniem:

– Lucerny,

esparcety, koniczyny, łubinu, wyki i podobnych produktów pastewnych sztucznie
suszonych, z wyjątkiem siana i kapusty pastewnej oraz produktów zawierających siano

– Lucerny,

esparcety, koniczyny, łubinu, wyki, nostrzyka, groszku zwyczajnego i komonicy,
inaczej suszonych i mielonych

ex 1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503:

ex 1502 10 10

– Do

ex 1502 90 10
1503 00

ex 1504

zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi,
z wyłączeniem tłuszczy otrzymywanych z kości i odpadów (c)

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub
niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej
Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemo
dyfikowane chemicznie, z wyłączeniem olejów z wątróbek rybich lub ich frakcji objętych
pozycją 1504 10 oraz tłuszcze i oleje i ich frakcje z ryb, z wyłączeniem olejów z wątróbek
objętych pozycją 1504 20

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
nie
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1511

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1512

Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu oraz ich frakcje, nawet
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfi
kowane chemicznie

ex 1515

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (z wyłączeniem oleju jojoba objętego podpozycją
ex 1515 90 11) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

ex 1516

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne, i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione,
estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej
nieprzetworzone (z wyłączeniem uwodornionego oleju rycynowego, tzw. „wosku opalowego”
objętego podpozycją 1516 20 10)

ex 1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślin
nych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego rozdziału, inne niż jadalne
tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516, z wyłączeniem podpozycji
1517 10 10, 1517 90 10 oraz 1517 90 93

1518 00 31 oraz
1518 00 39

Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych
niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi (c)

1522 00 91

Osady i szlamy olejowe; sopstoki powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub
wosków zwierzęcych lub roślinnych, z wyłączeniem zawierających olej o właściwościach
oliwy z oliwek

1522 00 99

Inne pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych
lub roślinnych, z wyłączeniem zawierających olej o właściwościach oliwy z oliwek

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:
– Ze

ex 1602 41
1602 41 90
ex 1602 42
1602 42 90
ex 1602 49
1602 49 90
ex 1602 90

świń:

– – Szynki
– – – Inne

– – – Inne

niż ze świń domowych

– – – Inne

włącznie z mieszankami:

niż ze świń domowych

– Pozostałe,

włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

niż przetwory z krwi dowolnych zwierząt:

–––Z

dziczyzny lub z królików

––––

Pozostałe:
Inne niż zawierające mięso lub podroby ze świń domowych:

––––––

ex 1603 00

i ich kawałki:

– – Pozostałe,

–––––

1602 90 99

niż ze świń domowych

– – Łopatki

– – Inne

1602 90 31

i ich kawałki:

Inne niż zawierające mięso lub podroby z bydła:

–––––––

Inne niż z owiec lub kóz

Ekstrakty i soki, z mięsa

1801 00 00

Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone

1802 00 00

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
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ex 2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane octem lub kwasem octowym:

ex 2001 90

– Pozostałe:

2001 90 20

– – Owoce

z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub pieprz angielski

ex 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octo
wym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

ex 2005 99

– Pozostałe

2005 99 10
ex 2206

2206 00 31 do

– – Owoce

warzywa i mieszanki warzywne:

z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub pieprz angielski

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki
napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoho
lowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
– Inne

niż napoje wzbudzone

2206 00 89
ex 2301
2301 10 00
ex 2302

Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozos
tałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:
– Mąki,

mączki i granulki, z mięsa i podrobów; skwarki

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strącz
kowych, nawet w formie granulek:

2302 50 00

–Z

roślin strączkowych

2304 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w formie granulek, pozostałe
z ekstrakcji oleju sojowego

2305 00 00

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w formie granulek, pozostałe
z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

ex 2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w formie granulek, pozostałe
z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305
z wyjątkiem podpozycji 2306 90 05 (makuchy i inne pozostałości stałe pozostałe z ekstrakcji
zarodków kukurydzy) oraz 2306 90 11 i 2306 90 19 (makuchy i inne pozostałości stałe
pozostałe z ekstrakcji oliwy)

ex 2307 00

Osad winny z drożdży; kamień winny:

2307 00 90
ex 2308 00

2308 00 90

– Kamień

winny

Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet
w formie granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone:
– Inne

niż wytłoki winogron, żołędzie i kasztany, wytłoczyny z owoców innych niż wino
grona

ex 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

ex 2309 10

– Karma

2309 10 90

dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

– – Inne

niż zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50
i 2106 90 55 lub produkty mleczne

ex 2309 90

– Pozostałe:

ex 2309 90 10

– – Pozostałe,
–––

włącznie z przedmieszkami:

Roztwory ze ssaków morskich

L 347/791

PL

L 347/792

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kod CN

ex 2309 90 91 do
2309 90 96

Opis
– – – Inne

niż zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop
z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90,
1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne, z wyłączeniem

– Koncentratów

białkowych otrzymywanych z soku z lucerny i z soku z trawy

– Produktów

w proszku otrzymywanych wyłącznie z pozostałości stałych i z soku powsta
jących przy wytwarzaniu koncentratów określonych w tiret pierwszym

(a) Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: dyrektywa Rady
94/28/WE (1) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 (2)).
(1) Dyrektywa Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiająca zasady odnoszące się do warunków genealogicznych
i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz
zmieniająca dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz.U. L 178
z 12.7.1994, s. 66).
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG
w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 3).
(b) Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: dyrektywa Rady
88/661/EWG (3), dyrektywa Rady 94/28/WE oraz decyzja Komisji 96/510/WE (4)).
(3) Dyrektywa Rady 88/661/EWG z dnia 19 grudnia 1988 r. w sprawie norm zootechnicznych mających zastosowanie do zwierząt
hodowlanych z gatunku świń (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, s. 36).
(4) Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiająca zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt
hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz.U. L 210 z 20.8.1996, s. 53).
(c) Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: art. 291–300
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93).
(d) Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w pkt F sekcji II przepisów wstępnych Nomenklatury scalonej.

Sekcja 2
Opis

Kod CN

0101 29 10
ex 0205 00

Konie żywe, do uboju (a)
Mięso z koni, świeże, schłodzone lub zamrożone

0210 99 10

Mięso z koni, solone, w solance lub suszone

0511 99 10

Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające
kawę w dowolnej proporcji

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

ex 1212 99 95

Korzenie cykorii

2209 00 91 i
2209 00 99

Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego innego niż ocet winny

4501

Korek naturalny, surowy lub zwyczajnie preparowany, odpady korka; korek kruszony, granu
lowany lub mielony

(a) Zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: art. 291–300
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93).
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