
Uwagi do tabeli: 

Kolumna (1) – kod CN 
Kolumna ta zawiera kod CN. Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest 
oparta na międzynarodowym zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym 
przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzyna
rodowej, zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej w drodze decyzji 87/369/EWG („konwencja HS“). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje 
i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko 
w Nomenklaturze scalonej. 
W przypadku użycia kodu czterocyfrowego: o ile nie określono inaczej, wszystkie produkty złożone i środki 
spożywcze objęte kodem składającym się z tych czterech cyfr lub zaczynającym się od nich nie muszą zostać 
poddane kontrolom weterynaryjnym w punkcie kontroli granicznej. 
W przypadku gdy tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu zawierają 
produkty pochodzenia zwierzęcego, a w ramach tego kodu nie istnieje żaden wyróżniony podpodział 
w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony ex (np. ex 2001 90 65: kontrole weterynaryjne nie są 
wymagane dla produktów wymienionych w kolumnie 2). 

Kolumna (2) – Objaśnienie 
Kolumna ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów złożonych i środków spożywczych objętych 
odstępstwem od kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej. W razie potrzeby urzędowi lekarze 
weterynarii w punktach kontroli granicznej muszą ocenić składniki produktu złożonego i środka spożywczego oraz 
określić, czy produkt pochodzenia zwierzęcego zawarty w produkcie złożonym i środkach spożywczych jest wystar
czająco przetworzony, aby nie zachodziła konieczność przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych przewidzianych 
w prawodawstwie Unii. 

Kody CN Objaśnienia 

(1) (2) 

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 
1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 
1806 90 39, 1806 90 50 

Wyroby cukiernicze (w tym słodycze) i czekolada, zawierające mniej niż 
50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz trakto
wane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) niniejszej decyzji. 

1902 19, 1902 30, 1902 40 Makarony niemieszane z przetworzonymi produktami mięsnymi ani 
nienadziewane nimi, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych pro
duktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) niniejszej decyzji. 

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 
1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10, 
1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45, 
1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90 

Chleb, ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i pod
obne wyroby tostowe; zawierające mniej niż 20 % przetworzonych pro
duktów mlecznych i jajecznych oraz traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) niniejszej decyzji. 

1905 90 obejmuje tylko produkty suche i kruche. 

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 

ex 1604 

Oliwki nadziewane rybami w ilości poniżej 20 % 

Oliwki nadziewane rybami w ilości powyżej 20 % 

ex 2104 10 i ex 2104 20 Buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsu
menta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów z ryb, ryb 
w proszku lub ekstraktów z ryb i traktowane zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) niniejszej decyzji. 

ex 2106 10, ex 2106 90 Suplementy diety, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końco
wego, zawierające niewielkie ilości (ogółem mniej niż 20 %) przetwo
rzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminy, 
chondroityny lub chitozanu) innych niż produkty mięsne.”   
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