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ZAŁĄCZNIK I 

Towary sklasyfikowane w Nomenklaturze scalonej określonej w załączniku I do 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, o których mowa w art. 1 niniejszego 

rozporządzenia.1 

Rozporządzenie nie ma zastosowania do towarów, jeżeli są one produkowane w całości 

z materiału, który zakończył swój cykl życia i w innym przypadku pozbyto by się go jako 

odpadu w rozumieniu art. 3 pkt 1) dyrektywy 2008/98/WE2. Wyłączenie to nie ma 

zastosowania do produktów ubocznych procesu wytwarzania, w przypadku gdy w procesie 

tym użyto materiału, który nie jest odpadem w rozumieniu art. 3 pkt 1 tej dyrektywy. 

Bydło  
ex 0102 Bydło żywe 

ex 0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone 

ex 0202 Mięso z bydła, zamrożone 

ex 0206 10 Jadalne podroby z bydła, świeże lub schłodzone 

ex 0206 22 Jadalne wątroby z bydła, zamrożone 

ex 0206 29 Jadalne podroby z bydła (z wyłączeniem języków i wątróbek), 

ex 4101 Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub ze zwierząt 

jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej 

konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej 

nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone 

ex 4104 Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub 

ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej 

nieprzetworzone 

ex 4107 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub 

kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bez włosa, nawet 

dwojona  

 

Kakao 
1801 00 00 Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone 

1802 00 00 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 

1803 Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona 

1804 00 00 Masło, tłuszcz i olej, kakaowe 

1805 00 00 Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka 

słodzącego 

1806 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao 

                                                 
1 Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz 

w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej 

w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami. 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3. 
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Kawa 0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty 

kawy zawierające kawę w każdej proporcji 

Palma 

olejowa 

1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany 

chemicznie 

1207 10 Orzechy palmowe i jądra 

1513 21 Olej surowy z ziaren palmowych lub olej babassu oraz ich frakcje 

1513 29 Olej z ziaren palmowych lub olej babassu (inny niż surowy) oraz ich 

frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

2306 60 Makuchy i inne pozostałości stałe z orzechów palmowych lub ich 

jąder|, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji olejów 

z ziaren lub jąder palmowych 

Soja 1201 Nasiona soi, nawet łamane 

1208 10 Mąka i mączka z nasion soi 

1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie 

2304 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 

pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego 

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

w podobnych postaciach, drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny, 

odpady i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki 

lub w podobne postacie 

4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie 

obrobione 

4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 

obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości 

przekraczającej 6 mm 

4408 Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna 

warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 

przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, 

szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości 

nieprzekraczającej 6 mm 

4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), 

kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi 

krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) 

wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, 

szlifowane lub łączone stykowo 

4410 Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” 
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OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych 

wiórów „waferboard”)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, 

nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami 

wiążącymi 

4411 Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, 

nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych 

4412 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe 

4413 00 00 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub 

kształtowników profilowanych 

4414 00 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, 

drewniane 

4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do 

kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, 

z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

(Materiały nieprzeznaczone do pakowania stosowane wyłącznie jako materiał 

do pakowania w celu wspierania, ochrony lub transportu innych produktów 

wprowadzanych na rynek) 

4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz 

ich części, z drewna, włącznie z klepkami 

4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie 

z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, 

dachówkami i gontami 

Ścier z drewna i papier określone w rozdziałach 47 i 48 Nomenklatury scalonej, 

z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (makulatura 

i odpady) 

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 9403 90 30 Meble drewniane 

9406 10 00 Budynki prefabrykowane z drewna 
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ZAŁĄCZNIK II  

Oświadczenie o zachowaniu należytej staranności 

 

Informacje, które należy podać w oświadczeniu o zachowaniu należytej staranności zgodnie 

z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia: 

1. nazwa podmiotu, jego adres oraz, w przypadku odnośnych towarów i produktów 

wprowadzanych na rynek unijny lub opuszczających go, numer rejestracyjny 

i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 

nr 952/2013; 

2. kod systemu zharmonizowanego, opis tekstowy oraz ilość3 odnośnego towaru lub 

produktu, który ma zostać wprowadzony do obrotu w Unii przez podmiot gospodarczy; 

3. kraj produkcji i wszystkie działki, na których odbywa się produkcja, w tym współrzędne 

geolokalizacyjne, szerokość geograficzna i długość geograficzna. Jeżeli produkt lub towar 

zawiera materiały, składniki lub komponenty wyprodukowane na różnych działkach, podaje 

się współrzędne geolokalizacyjne wszystkich osobnych działek; 

4. tekst: „Przedstawiając niniejsze oświadczenie o zachowaniu należytej staranności, podmiot 

potwierdza, że zgodnie z przepisami rozporządzenia XXXX/XX zachowano należytą 

staranność i nie stwierdzono żadnego ryzyka lub jedynie znikome ryzyko. Podmiot 

gospodarczy niniejszym potwierdza zgodność towaru/produktu z wymogami określonymi 

w art. 3 rozporządzenia XXXX/XX.” 

5. Podpis w następującym formacie: 

Podpisano w imieniu: 

Miejsce i data wystawienia: 

Imię i nazwisko, stanowisko:     Podpis: 

 

                                                 
3 Ilość musi być wyrażona w kilogramach masy netto oraz, w stosownych przypadkach, również 

w uzupełniających jednostkach określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 

w odniesieniu do wskazanego kodu systemu zharmonizowanego. Jednostka uzupełniająca ma 

zastosowanie, jeżeli jest ona konsekwentnie zdefiniowana dla wszystkich możliwych podpozycji 

w ramach kodu systemu zharmonizowanego wymienionego w oświadczeniu o zachowaniu należytej 

staranności. 


