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1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi wyciąg z Nomenklatury scalonej (CN). Wymienione są w nim
towary, które są substancjami zubożającymi warstwę ozonową (ODS), lub które zawierają
takie substancje lub są od nich zależne, a zatem podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr
1005/2009. Przywóz i wywóz takich towarów lub obrót nimi może być zabroniony lub
podlegać innym środkom celnym lub środkom innym niż celne.
Celem niniejszego dokumentu jest wsparcie organów celnych w rozpoznawaniu takich
towarów.
Należy podkreślić, że wykaz ten nie jest wyczerpujący zgodnie z poniższym opisem. O ile w
przypadku substancji obecność jednego z wymienionych kodów CN oznacza, że towar jest
substancją zubożającą warstwę ozonową (ODS), o tyle w przypadku produktów i urządzeń
obecność kodu CN nie oznacza automatycznie, że dany towar podlega przepisom
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.
Do celów niniejszego dokumentu pojęcie „towar” obejmuje każdy artykuł objęty określonym
kodem CN niezależnie od tego, czy jest on substancją, produktem czy urządzeniem zgodnie z
definicjami w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009.
Do celów niniejszego dokumentu pojęcie „substancja zubożająca warstwę ozonową (ODS)”
stosuje się łącznie w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku I
oraz do nowych substancji wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr
1005/2009.

2. ZASTOSOWANIA NADRZĘDNE
Substancje zubożające warstwę ozonową (ODS) mają zastosowanie w wielu towarach. Miały
one bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie i w dużych ilościach, a w niektórych
krajach nadal są stosowane, np. jako propelenty w aerozolach, środki chłodnicze czy
rozpuszczalniki. Aby wykaz w rozdziale 3 był zwięzły, nie obejmuje on wszystkich towarów,
które mogą być wprowadzane do obrotu jako aerozole lub pianki, lub które mogą zawierać
rozpuszczalniki, jako urządzenia lub pianki chłodnicze, jeżeli nie stanowią one szczególnego
zagrożenia.
2.1.

Aerozole i gaśnice

Substancje zubożające warstwę ozonową (ODS) powszechnie stosuje się jako propelenty w
produktach aerozolowych i systemach gaśniczych. Podczas gdy stosowanie ODS w
aerozolach zostało już powszechnie zabronione, nadal istnieje możliwość, że produkt
aerozolowy wciąż zawiera ODS. Przywóz i wywóz aerozoli zawierających ODS jest
zabroniony w Unii Europejskiej. Jedynym wyłączeniem z tego zakazu są tzw. inhalatory
ciśnieniowe (MDI) dla astmatyków, które mogą zawierać CFC i które nadal wolno wywozić z
Unii Europejskiej, pod warunkiem uzyskania zezwolenia.
W przeciwieństwie do aerozoli zawierających ODS, gaśnice halonowe mogą być przywożone
i wywożone na określonych warunkach do szczególnych zastosowań i pod warunkiem
uzyskania zezwolenia.
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2.2.

Rozpuszczalniki

Podobnie jak w przypadku aerozoli, niektóre ODS były powszechnie stosowane jako
rozpuszczalniki. Dotyczy to w szczególności 1,1,1-trichloroetanu (znanego także jako
metylochloroform, kod CN 2903 19 10) i tetrachlorku węgla (znanego także jako
tetrachlorometan, lub CTC, kod CN 2903 14 00), a także CFC-113 (znanego także jako
trichlorotrifluoroetan, kod CN 2903 77 30), HCFC-141b (znanego także jako 1,1-dichloro-1fluoroetan lub R-141b, kod CN 2903 73 00) i HCFC-225 (znanego także jako
dichloropentafluoropropan, kod CN 2903 75 00).
Zasadniczo towary zawierające ODS w postaci rozpuszczalników powinny być
klasyfikowane w ramach kodów CN obejmujących mieszaniny zawierające ODS (CN 3824
71 00 do 3824 77 00). Jednak mogą one być również sklasyfikowane w ramach kodów CN
wg zastosowań, takich jak rozpuszczalniki złożone, farby, lakiery i wiele innych towarów (w
szczególności w rozdziałach 29 i 38). Przywóz i wywóz towarów zawierających ODS w
postaci rozpuszczalników jest zakazany w Unii Europejskiej z wyjątkiem chemikaliów
laboratoryjnych.
2.3.

Chłodnictwo/ Klimatyzacja

ODS miały szerokie zastosowanie jako czynniki chłodnicze w różnych rodzajach urządzeń
chłodniczych, w tym chłodziarek domowych i przemysłowych, klimatyzatorów i pomp
ciepła. Przywóz i wywóz towarów zawierających ODS jako czynnik chłodniczy lub od nich
zależnych jest zakazany w Unii Europejskiej. Można przyznać wyłączenia, aby umożliwić
wywóz urządzeń zawierających HCFC, ale pod warunkiem uzyskania zezwolenia.
2.4.

Pianki

ODS były także popularnym środkiem do tworzenia wszelkiego rodzaju pianek i mogą w nich
być zawarte, podobnie jak w mieszaninach poliolowych (znanych również jako prepolimery)
stosowanych do ich produkcji. Przywóz i wywóz takich mieszanin poliolowych, a także
towarów zawierających ODS wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr
1005/2009, zawartych w piankach, jest zakazany w Unii Europejskiej.
2.5.

Odpady

Podczas gdy przywóz odpadów z ODS lub odpadów zawierających ODS jest dozwolony,
wywóz odpadów ODS lub produktów czy urządzeń zawierających ODS lub od nich
zależnych jest zabroniony od dnia 1 stycznia 2010 r. Obejmuje to w szczególności urządzenia
chłodzące (lodówki, klimatyzatory) oraz stare pojazdy. Jedne i drugie mogą zwierać ODS w
postaci czynników chłodniczych lub pianek. ODS może także zawierać gruz rozbiórkowy np.
w piankach izolacyjnych.

3. KODY CN
W niniejszym rozdziale wymieniono kody CN towarów, które są bądź substancjami
zubożającymi warstwę ozonową (ODS), bądź zawierają ODS lub są od nich zależne, a tym
samym podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Przywóz lub wywóz tych
towarów może być zabroniony, podlegać obowiązkowi uzyskania zezwolenia lub być
ograniczony w inny sposób.
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Liczby podane w nawiasach kwadratowych w polu dla uwag w poniższych tabelach odnoszą
się do środków, które mają zastosowanie do towarów i są opisane w rozdziale 4.

3.1.
Rozdział 28: Chemikalia nieorganiczne; chemikalia organiczne;
organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich,
pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów
kod CN1

Opis

2845 90 10

Deuter i jego związki;
wodór i jego związki, Dotyczy to zazwyczaj ODS
wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zdeuterowanych lub w inny
zawierające te produkty (Euratom)
sposób oznaczonych jako
radioaktywne,
do
Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki stosowania jako chemikalia
nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet laboratoryjne.
niezdefiniowane chemicznie
[1]
- Pozostałe
-- Pozostałe
--- Pozostałe

2845 90 90 90

3.2.

Uwaga

Rozdział 29: Chemikalia organiczne

Kod CN

Opis

2903 11 00

Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek Dotyczy wyłącznie:
etylu)
chlorometanu
(chlorku
metylu, nr CAS 74-87-3)
[2]
Tetrachlorek węgla
Wszystkie
towary
oznaczone
tymi
kodami
są
1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)
substancjami zubożającymi
Bromometan (bromek metylu)
warstwę ozonową.
[1]

2903 14 00
2903 19 10
2903 39 11

2903 39 19

Uwaga

Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Dotyczy wyłącznie:
- Fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne 1-bromopropanu (znanego
węglowodorów alifatycznych
także jako bromek propylu,
nr CAS 106-94-5)
-- Pozostałe
bromoetanu (znanego także
--- Bromki
jako bromek etylu, nr CAS
---- Pozostałe
74-96-4)
[2]

1

W przypadku gdy taki istnieje, wskazano 10-cyfrowy kod TARIC, aby umożliwić rozróżnienie substancji
zubożających warstwę ozonową objętych jednym 8-cyfrowym kodem CN.
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Kod CN

Opis

2903 39 90

Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Te towary nie są ODS, ale
- Fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne ten kod CN stosuje się w
celu ukrycia ładunków
węglowodorów alifatycznych
ODS (np. oznaczonych
-- Pozostałe
jako HFC-134a, znany
--- Fluorki i jodki
także jako R-134a, znany
także
jako
1,1,1,2tetrafluoroetan, nr CAS
811-97-2,
który
jest
popularnym
nieograniczonym
czynnikiem chłodniczym).
Chlorodifluorometan (HCFC-22)
Wszystkie
towary
oznaczone tymi kodami są
Dichlorotrifluoroetany (HCFC-123)
substancjami zubożającymi
1,1-dichloro-1-fluoroetan (HCFC-141b)
warstwę ozonową.
Dichlorotrifluoroetany, pozostałe (HCFC-141)
[1]
Chlorodifluoroetany (HCFC-142)
Dichloropentafluoropropany (HCFC-225)
Bromochlorodifluorometan (halon 1211).
Bromotrifluorometan (halon 1301)
Dibromotetrafluoroetany (halon 2402).
Trichlorofluorometan (CFC-11)
Dichlorodifluorometan (CFC-12)
1,1,1-trichlorotrifluoroetan (CFC-113a)
Trichlorotrifluoroetany, pozostałe (CFC-113)
Dichlorotetrafluoroetany (CFC-114)
Chloropentafluoroetan (CFC-115)
Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Fluorowcowane
pochodne
węglowodorów
alifatycznych zawierające co najmniej dwa różne
fluorowce
-- Pozostałe, perfluorowcowane tylko fluorem i
chlorem
-- pozostałe (pozostałe CFC)
Pentachlorofluoroetan (CFC-111)
Tetrachlorodifluoroetany (CFC-112)
Heptachlorofluoropropany (CFC-211)
Heksachlorodifluoropropany (CFC-212)
Pentachlorotrifluoropropany (CFC-213)
Tetrachlorotetrafluoropropany (CFC-214)
Trichloropentafluoropropany (CFC-215)
Dichloroheksafluoropropany (CFC-216)
Chloroheptafluoropropany (CFC-217)
Chlorotrifluorometan (CFC-13)
---- Pozostałe
Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Dotyczy wyłącznie:
Fluorowcowane
pochodne
węglowodorów dibromodifluorometanu
alifatycznych zawierające co najmniej dwa różne (znanego także jako halonfluorowce
1202, nr CAS 75-61-6)
-- Pozostałe pochodne perfluorowcowane
[6]

2903 71 00
2903 72 00
2903 73 00 10
2903 73 00 90
2903 74 00
2903 75 00
2903 76 10
2903 76 20
2903 76 90
2903 77 10
2903 77 20
2903 77 30 10
2903 77 30 90
2903 77 40
2903 77 50
2903 77 90

2903 77 90 15
2903 77 90 20
2903 77 90 25
2903 77 90 30
2903 77 90 35
2903 77 90 40
2903 77 90 45
2903 77 90 50
2903 77 90 55
2903 77 90 60
2903 77 90 90
2903 78 00
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Kod CN

Opis

Uwaga

2903 79 11

Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Fluorowcowane
pochodne
węglowodorów
alifatycznych zawierające co najmniej dwa różne
fluorowce
-- Pozostałe
--- Fluorowcowane tylko fluorem i chlorem
---- metanu, etanu lub propanu (pozostałe HCFC)
Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Fluorowcowane
pochodne
węglowodorów
alifatycznych zawierające co najmniej dwa różne
fluorowce
-- Pozostałe
--- Fluorowcowane tylko fluorem i bromem
---- metanu, etanu lub propanu (HBFC)
Fluorowcowane pochodne węglowodorów
Fluorowcowane
pochodne
węglowodorów
alifatycznych zawierające co najmniej dwa różne
fluorowce
-- Pozostałe
--- Pozostałe
---- Bromochlorometan

Wszystkie
towary
oznaczone tym kodem są
substancjami zubożającymi
warstwę ozonową.
[1]

2903 79 21

2903 79 90 10

3.3.

Wszystkie
towary
oznaczone tym kodem są
substancjami zubożającymi
warstwę ozonową.
[1]

Dotyczy wyłącznie:
bromochlorometanu (CAS
74-97-5)
[1]

Rozdział 30: Produkty farmaceutyczne

Kod CN

Opis

Uwaga

3004 32 00

Leki (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 3002,
3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub
niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub
profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki
(włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do
postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej:
- Zawierające hormony lub pozostałe produkty objęte
pozycją 2937, ale niezawierające antybiotyków:
-- Zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne
lub analogi strukturalne
- Pozostałe

Dotyczy
inhalatorów
ciśnieniowych (np. dla
astmatyków)
wykorzystujących
ODS
jako propelenty.
[3]

3004 90 00

3.4.

Rozdział 32: Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich
pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery;
kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

Kod CN
Wszystkie
kody
ramach
kodów:
3208
3209
3210

Opis

Uwaga

Farby i lakiery

Farby, lakiery i niewodne
rozproszone
preparaty
barwników
wszelkiego
rodzaju mogą zawierać
ODS
w
postaci
rozpuszczalników.
W
przypadku
postaci
aerozolowej, ODS mogą

w
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Kod CN

Opis

Uwaga

3212 90 00

Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami metali)
rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci
cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji
farb (włącznie z emaliami); folie do wytłoczeń;
barwniki i pozostałe środki barwiące pakowane do
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej
- Pozostałe

wchodzić w skład jako
propelenty (zob. rozdział 2
dotyczący aerozoli).
Specjalne
farby
zmniejszające palność mogą
zawierać halony.
[4], jeżeli odpady: [5]

3.5.

Rozdział 34: Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty
piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty
do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie,
„woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

Kod CN

Opis

Uwaga

3403 11 00

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodzącosmarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i
nakrętek,
preparatami
przeciwrdzewnymi
i
antykorozyjnymi,
preparatami
zapobiegającymi
przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz
preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania
materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór
futerkowych lub pozostałych materiałów, z
wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik
zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy
naftowej
lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych:
- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane
z minerałów bitumicznych:
-- Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych,
skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych
materiałów
- Pozostałe
-- Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych,
skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych
materiałów

Dotyczy
preparatów
zawierających ODS. ODS
były kiedyś stosowane do
prania
chemicznego,
aktualnie jest to zakazane.
[4]

3403 91 00

CN codes v4-2 PL.doc
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3.6.

Rozdział 38: Produkty chemiczne różne

Kod CN

Opis

Uwaga

3808 91 90 90

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze,
chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory
wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty,
pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży
detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów
(na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec
oraz lepów na muchy)
- Pozostałe
-- Środki owadobójcze (insektycydy)
--- Pozostałe
---- Pozostałe
- Pozostałe
-- Pozostałe
--- Środki gryzoniobójcze (rodentycydy)
- Pozostałe
-- Pozostałe
--- Pozostałe
---- Pozostałe
Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych;
granaty gaśnicze
- Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych
spośród objętych kodem 8424 do stosowania w
niektórych rodzajach statków powietrznych

Jeżeli zawierają bromek
metylu [4].

3808 99 10

3808 99 90 90

3813 00 00 10

3813 00 00 90
3814 00 90 90

3822 00 00

3824 71 00

3824 72 00
3824 73 00
3824 74 00

ODS (głównie halony)
były popularnie stosowane
jako
środki
gaśnicze.
Aktualnie są dozwolone w
wyjątkowych przypadkach,
głównie w zastosowaniach
w urządzeniach lotniczych
- Pozostałe
i wojskowych.
[1]
Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, Jeżeli zawierają ODS
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe [1]
zmywacze farb i lakierów:
- Pozostałe
-- Pozostałe
Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na Jeżeli zawierają ODS
podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub [1]
laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż objęte
pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały
wzorcowe
Mieszaniny zawierające chlorofluorowęglowodory Wszystkie
towary
(CFC),
również
zawierające oznaczone tymi kodami są
wodorochlorofluorowęglowodory
(HCFC), substancjami zubożającymi
perfluorowcowane
węglowodory
(PFC)
lub warstwę ozonową.
fluorowęglowodory (HFC)
[1]
Mieszaniny zawierające bromochlorodifluorometan,
bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany
Mieszaniny
zawierające
wodorobromofluorowęglowodory (HBFC)
Mieszaniny
zawierające
wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), również
zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC)
lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające
chlorofluorowęglowodorów (CFC)

CN codes v4-2 PL.doc
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Kod CN

Opis

3824 75 00
3824 76 00

Mieszaniny zawierające tetrachlorek węgla
Mieszaniny
zawierające
1,1,1-trichloretan
(metylochloroform)
Mieszaniny zawierające bromometan (bromek metylu)
lub bromochlorometan
Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni;
produkty
chemiczne
i
preparaty
przemysłu
chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając
te składające się z mieszanin produktów naturalnych),
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne
metanu, etanu lub propanu
-- Pozostałe
Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne
stosowane w budownictwie

3824 77 00
3824 79 00

3824 90 70

3824 90 97

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni;
produkty
chemiczne
i
preparaty
przemysłu
chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając
te składające się z mieszanin produktów naturalnych),
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Pozostałe
-- Pozostałe
--- Pozostałe
---- Pozostałe

3825 10 00

Odpady komunalne

3825 41 00

Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub
przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione
ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków
kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w
uwadze 6 do niniejszego
rozdziału:
- Odpady rozpuszczalników organicznych
- Fluorowcowane

CN codes v4-2 PL.doc

Uwaga

Obejmuje to:
Mieszaniny ODS (tutaj:
tylko „nowe substancje”),
które nie są objęte bardziej
szczegółowymi
kodami
3824 70 00 – 3824 77 00
[2]
Niektóre
preparaty
zmniejszające
palność
mogą być na bazie
halonów.
[4]/[5]
Ten kod CN zasadniczo nie
odnosi się do ODS. Zdarza
się jednak, że mieszaniny
zawierające
ODS
są
czasem – w sposób celowy
lub
przypadkowy
–
klasyfikowane w ramach
tego kodu CN (np.
mieszaniny
poliolowe
zawierające
ODS
stosowane do produkcji
pianek).
Dotyczy
odpadów
zwierających ODS, np.
gruz rozbiórkowy (pianki)
czy urządzenia chłodnicze.
[5]
[5]
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3.7.

Rozdział 39: Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

Kod CN

Opis

3921 11 00

Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z Dotyczy pianek z tworzyw
tworzyw sztucznych:
sztucznych, które zostały
wytworzone dzięki ODS.
- Komórkowe
[4], jeżeli odpady: [5]
-- Z polimerów styrenu
-- Z polimerów chlorku winylu
-- Z poliuretanów
--- Elastyczne
-- Z poliuretanów
--- Pozostałe
-- Z celulozy regenerowanej
-- Z pozostałych tworzyw sztucznych

3921 12 00
3921 13 10
3921 13 90
3921 14 00
3921 19 00

3.8.

Uwaga

Rozdział 84: Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne;
ich części

Kod CN

Opis

Uwaga

Wszystkie
kody
w
ramach
kodów:
8415
Wszystkie
kody
w
ramach
kodów:
8418
8419 60 00
8424 10 00 10

Urządzenia klimatyzacyjne

Jeżeli zawierają ODS lub
zależą od nich:
[4], jeżeli odpady: [5]

8424 10 00 90
8424 90 00
8451 10 00

8476 21 00

8476 81 00

8476 90 00

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia
chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne oraz
wszelkiego rodzaju pompy ciepła

Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub
inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania
cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione;
pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny
do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne
maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:
- Gaśnice, nawet napełnione
-- do stosowania w cywilnych statkach powietrznych
-- Pozostałe
- Części
Maszyny do prania na sucho

Automaty do sprzedaży różnych towarów
- Automaty do sprzedaży napojów:
-- Zawierające urządzenia podgrzewające
schładzające
- Pozostałe maszyny
-- Zawierające urządzenia podgrzewające
schładzające
- Części

CN codes v4-2 PL.doc

ODS (głównie halony)
były popularnie stosowane
jako
środki
gaśnicze.
Aktualnie są dozwolone w
niektórych przypadkach,
głównie w zastosowaniach
w urządzeniach lotniczych
i wojskowych.
[1]

Dotyczy maszyn zależnych
od ODS w procesie prania
na sucho.
[4], jeżeli odpady: [5]
Dotyczy
towarów
zawierających urządzenia
zawierające
lub chłodnicze
ODS lub od nich zależne,
lub zawierające pianki (np.
izolacyjne)
wytworzone
lub
dzięki ODS.
[4], jeżeli odpady: [5]
Strona 11 z 15

Kod CN

Opis

Uwaga

8477 80 11

Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych
lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie
indziej niewymienione ani niewłączone w niniejszym
dziale
- Pozostałe maszyny
-- Maszyny do produkcji wyrobów piankowych
--- Maszyny do przetwarzania żywic reaktywnych
--- Pozostałe

Dotyczy maszyn zależnych
od ODS w procesie
wytwarzania pianek.
[4], jeżeli odpady: [5]

8477 80 19

3.9.

Rozdział 86: Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego
części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części;
komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne
(włączając elektromechaniczne)

Kod CN

Opis

Uwaga

Wszystkie
Lokomotywy, wagony osobowe, pojazdy serwisowe,
kody
w lub wagony towarowe i wagony wszelkiego rodzaju
ramach
kodów:
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8609 00 90
Pojemniki i kontenery (włączając do przewozu cieczy)
przystosowane do przewozu jednym lub więcej
środkami transportu
- Pozostałe

3.10.
Kod CN
Wszystkie
kody
ramach
kodów:
8701
8702
8703
8704
8705
Wszystkie
kody
ramach
kodów:
8708
Wszystkie
kody

Towary
takie
mogą
zwierać
ODS
w
klimatyzatorach,
urządzeniach chłodzących
lub
piankach
(np.
izolacyjnych
lub
w
siedzeniach foteli).
[4], jeżeli odpady: [5]

Rozdział 87: Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
Opis
Ciągniki,
pojazdy
w samochodowe

Uwaga
mechaniczne,

pojazdy Towary
takie
mogą
zwierać
ODS
w
klimatyzatorach,
urządzeniach chłodzących
lub
piankach
(np.
izolacyjnych
lub
w
siedzeniach foteli). Nie
powinno
to
dotyczyć
nowoczesnych pojazdów
(zaprojektowanych
po
Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych około 2000 r.) Dotyczy to
w objętych pozycjami od 8701 do 8705
raczej pojazdów sprzed
1990 r.
[4], jeżeli odpady: [5]
Pojazdy techniczne

CN codes v4-2 PL.doc
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Kod CN

Opis

Uwaga

w
ramach
kodów:
8709
8710 00 00
Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe Towary
takie
mogą
samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych zawierać
halony
lub
pojazdów
urządzenia od nich zależne.
[1]
Wszystkie
Przyczepy i naczepy
Patrz uwaga powyżej dla
kody
w
kodu CN 8701
ramach
kodów:
8716

3.11.
Kod CN
Wszystkie
kody
ramach
kodów:
8802

3.12.
Kod CN
Wszystkie
kody
ramach
kodów:
8901
8902

Rozdział 88: Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
Opis

Uwaga

Pozostałe statki powietrzne (na przykład śmigłowce, Takie towary mogą być
w samoloty); statki kosmiczne; statki kosmiczne wyposażone w gaśnice lub
(włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i inne
urządzenia
pojazdy nośne statków kosmicznych
zawierające
halony.
Ponadto towary takie mogą
zwierać
ODS
w
klimatyzatorach,
urządzeniach chłodzących
lub
piankach
(np.
izolacyjnych
lub
w
siedzeniach foteli).
Towary
zawierające
halony: [1]
Inne towary: [4]
Odpady: [5]

Rozdział 89: Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
Opis

Uwaga

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, Takie towary mogą być
w statki towarowe, tankowce, chłodniowce, statki wyposażone w gaśnice lub
rybackie
inne
urządzenia
zawierające
halony.
Ponadto towary takie mogą
zwierać
ODS
w
klimatyzatorach,
urządzeniach chłodzących
lub
piankach
(np.
izolacyjnych
lub
w
siedzeniach foteli).
Towary
zawierające
halony: [1]
Inne towary: [4]
Odpady: [5]

CN codes v4-2 PL.doc
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Kod CN

Opis

Wszystkie
Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe
kody
w lub sportowe, holowniki i pchacze, lekkie jednostki
ramach
pływające
kodów:
8903 91
8903 92
8904
8905
8906 10 00
Okręty wojenne

3.13.

Uwaga
Zob.
powyżej,
prawdopodobieństwo
obecności
ODS
mniejsze.

ale
jest

Zob.
powyżej,
ale
prawdopodobieństwo
obecności ODS jest bardzo
duże.

Rozdział 98: Kompletny zakład przemysłowy

Kod CN

Opis

9880 xx 00

Części składowe kompletnego zakładu przemysłowego Dotyczy
zakładów
w ramach handlu zagranicznego
zależnych od stosowania
ODS.
[1]

3.14.

Uwaga

Rozdział 99: Specjalne kody Nomenklatury scalonej

Kod CN

Opis

9919 00 00

Określone towary, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr Środki stosuje się zgodnie
1186/2009
(przywóz
i
wywóz): z kodem CN artykułu jak
Następujące towary, inne niż wyżej wymienione wymieniono powyżej
-- towary dla organizacji charytatywnych lub
dobroczynnych oraz towary przeznaczone dla ofiar
katastrof
Towary dostarczone na statki lub statki powietrzne
- towary sklasyfikowane gdzie indziej2

9930 99 00

9931 99 00

Uwaga

Towary dostarczane do instalacji morskich dla załogi
lub towary niezbędne do działania silników, maszyn i
innego
sprzętu
na
instalacjach
morskich
2
Towary sklasyfikowane gdzie indziej

4. ŚRODKI
W niniejszym rozdziale wymieniono w skrócie środki mające zastosowanie do ODS i
towarów zawierających ODS lub od nich zależnych; w tabelach powyżej środki te podane są
w nawiasach kwadratowych.

2

Tj. towary sklasyfikowane w rozdziałach 28 − 98

CN codes v4-2 PL.doc
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(1)

Przywóz i wywóz tych towarów jest dozwolony pod warunkiem uzyskania
zezwolenia lub zastosowania środków innych niż celne. [Towary podlegające
przepisom art. 15 lub 17 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009]

(2)

Przywóz i wywóz tych towarów jest dozwolony pod warunkiem zastosowania
środków innych niż celne (tutaj: sprawozdawczość). [Towary podlegające przepisom
art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009]

(3)

Przywóz tych towarów jest zakazany, lecz wywóz jest dozwolony pod warunkiem
uzyskania zezwolenia. [Towary podlegające przepisom art. 17 ust. 2 lit. h)
rozporządzenia (WE) nr 1005/2009]

(4)

Przywóz i wywóz tych towarów jest zakazany. Można stosować wyłączenia w
odniesieniu do wywozu niektórych towarów zawierających HCFC pod warunkiem
uzyskania zezwolenia. [Towary podlegające przepisom art. 15 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1005/2009 z wyjątkiem towarów podlegających przepisom art. 17 ust. 3]

(5)

Przywóz odpadów zawierających ODS jest dozwolony, ale wywóz jest zakazany dla
ODS wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Zakaz
wywozu dotyczy również wywozu produktów i urządzeń niezawierających ODS, lecz
których działanie zależy od ODS (np. stare urządzenia klimatyzacyjne).

(6)

Przywóz lub wywóz tych towarów jest zakazany, z wyjątkiem stosowania ich jako
substraty lub do celów laboratoryjnych bądź analitycznych, w odniesieniu do
przywozu celem tranzytu przez obszar celny Unii lub przywozu objętego procedurami
czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego. [Towary
podlegające przepisom art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009]

Środki celne mające zastosowanie obejmują: zakazy przywozu/wywozu, zezwolenia.
Środki inne niż celne obejmują: limity
sprawozdawczość, dopuszczenie do obrotu.

ilościowe,

ograniczenie

zastosowań,

5. ZAŁĄCZNIK 1: SKRÓTY
aka
CAS
CFC
CTC
CN
HCFC
HBFC
HFC
PFC
MDI
ODS
TCA

CN codes v4-2 PL.doc

znany również jako
Numer w Chemical Abstracts Service =
Serwisie Dokumentacji Chemicznej
chlorofluorowęglowodór
tetrachlorek węgla (tetrachlorometan)
Combined Nomenclature = Nomenklatura
scalona
wodorochlorofluorowęglowodory
wodorobromofluorowęglowodory
wodorofluorowęglowodory
perfluorowęglowodory
Metered dose inhalers = inhalatory
ciśnieniowe
Ozone depleting substances = substancje
zubożające warstwę ozonową
1,1,1-trichloroetan
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