
Tłumaczenie robocze 
 
Lista produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu importu   
(przez Algierię) 
 

L.p. Pozycja w 
e 

                                 Opis 

     1 0106.90.92.00 Dżdżownice 

     2 0202.10.11.00 Mięso z bydła zamrożone w tuszach lub półtuszach cielęcych 

     3 0202.10.19.00 Mięso z bydła zamrożone w tuszach lub półtuszach z innych gatunków 
bydła domowego 

     4 0202.10.20.00 Mięso z bydła zamrożone w tuszach lub półtuszach z bawołów 

     5 0202.10.90.00 Mięso z bydła zamrożone w tuszach lub półtuszach z innych gatunków 
bydła 

     6 0204.10.10.00 Tusze i półtusze owiec, świeże lub schłodzone z gatunków domowych 

     7 0204.10.90.00 Tusze i półtusze owiec, świeże lub schłodzone z gatunków innych niż 
domowe 

     8 0204.21.10.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych domowych świeże lub 
schłodzone w tuszach lub póltuszach 

     9 0204.21.90.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych innych niż domowe świeże 
lub schłodzone w tuszach lub póltuszach 

   10 0204.22.11.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych świeże lub schłodzone w 
kawałkach niepozbawionych kości 

    11 0204.22.19.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych z innych gatunków 
domowych świeże lub schłodzone w kawałkach niepozbawionych 
kości  

    12 0204.22.90.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych z innych gatunków świeże 
lub schłodzone w kawałkach niepozbawionych kości  

    13 0204.23.11.00 Mięso mielone ze zwierząt gatunków owczych uznanych za gatunki 
domowe 

    14 0204.23.19.00 Mięso mielone ze zwierząt gatunków owczych uznanych za gatunki 
inne niż domowe 

    15 0204.23.21.00 Mięso w małych kawałkach ze zwierząt gatunków owczych uznanych 
za gatunki domowe 

    16 0204.23.29.00 Mięso w małych kawałkach ze zwierząt gatunków owczych uznanych 
za gatunki inne niż domowe 

    17 0204.23.91.00 Inne mięso ze zwierząt gatunków owczych domowych świeże lub 
schłodzone, oddzielone od kości, niemielone i nie w kawałkach 



    18 0204.23.99.00 Inne mięso zwierząt gatunków owczych innych niż domowe świeże 
lub schłodzone, oddzielone od kości, niemielone i nie w kawałkach 

    19 0204.30.10.00 Zamrożone tusze i półtusze owcze gatunków domowych  

    20 0204.30.90.00 Zamrożone tusze i półtusze owcze gatunków innych niż domowe 

    21 0204.41.10.00 Inne mięso zamrożone w tuszach i półtuszach zwierząt gatunków 
owczych domowych 

    22 0204.41.10.00 Inne mięso zamrożone w tuszach i półtuszach zwierząt gatunków 
owczych innych niż domowe 

    23 0204.42.11.00 Inne mięso zamrożone ze zwierząt gatunków owczych domowych 
w innych kawałkach niepozbawionych kości  

    24 0204.42.19.00 Inne mięso zamrożone ze zwierząt innych gatunków domowych 
w innych kawałkach niepozbawionych kości 

    25 0204.42.90.00 Inne mięso zamrożone ze zwierząt gatunków innych niż domowe 
w innych kawałkach niepozbawionych kości 

    26 0204.43.11.00 Mrożone mięso mielone ze zwierząt gatunków owczych uznanych za 
gatunki domowe 

    27 0204.43.19.00 Mrożone mięso mielone ze zwierząt gatunków owczych uznanych za 
gatunki inne niż domowe 

    28 0204.43.21.00 Mrożone mięso w małych kawałkach ze zwierząt gatunków owczych 
uznanych za gatunki domowe 

    29 0204.43.29.00 Mrożone mięso w małych kawałkach ze zwierząt gatunków owczych 
uznanych za gatunki inne niż domowe 

    30 0204.43.91.00 Inne mięso mrożone ze zwierząt gatunków owczych domowych, 
oddzielone od kości, inne niż mielone lub w kawałkach. 

    31 0204.43.99.00 Inne mięso mrożone, oddzielone od kości, inne niż mielone lub 
w kawałkach,  ze zwierząt gatunków owczych innych niż  domowe. 

    32 0204.50.11.00 Mięso ze zwierząt gatunków kozich domowych w tuszach 
i półtuszach, świeże lub schłodzone  

    33 0204.50.19.00 Mięso ze zwierząt gatunków kozich innych niż domowe w tuszach 
i półtuszach, świeże lub schłodzone  

    34 0204.50.21.00 Mięso ze zwierząt gatunków kozich domowych w  kawałkach 
niepozbawionych kości świeże lub schłodzone 

    35 0204.50.29.00 Mięso ze zwierząt gatunków kozich innych niż domowe w kawałkach 
niepozbawionych kości świeże lub schłodzone 

    36 0204.50.31.00 Mięso ze zwierząt gatunków kozich domowych w  kawałkach 
oddzielonych od kości świeże lub schłodzone 



    37 0204.50.39.00 Mięso gatunków kozich innych niż domowe w  kawałkach 
oddzielonych od kości świeże lub schłodzone 

    38 0204.50.41.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków kozich domowych w tuszach 
i półtuszach. 

    39 0204.50.49.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków kozich innych niż domowe 
w tuszach i półtuszach. 

    40 0204.50.51.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków kozich domowych w kawałkach  
niepozbawionych kości 

    41 0204.50.59.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków kozich innych niż domowe 
w kawałkach  niepozbawionych kości 

    42 0204.50.61.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków kozich domowych w kawałkach  
oddzielonych od kości 

    43 0204.50.69.00 Mięso mrożone zwierząt gatunków kozich innych niż domowe 
w kawałkach  oddzielonych od kości 

    44 0205.00.11.00 Mięso ze zwierząt gatunków końskich i świeże lub schłodzone 

    45 0205.00.12.00 Mięso ze zwierząt gatunków oślich i mułów świeże lub schłodzone 

    46 0205.00.21.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków końskich  

    47 0205.00.22.00 Mięso mrożone ze zwierząt gatunków oślich i mułów  

    48 0206.10.91.00 Języki wołowe świeże lub schłodzone 

    49 0206.10.94.00 Łby wołowe i ich fragmenty (w tym uszy) i nogi wołowe świeże lub 
schłodzone 

    50 0206.10.93.00 Wycinki i piersi wołowe świeże lub schłodzone 

    51 0206.10.99.00 Inne wołowe podroby jadalne świeże lub schłodzone 

    52 0206.21.00.00 Języki wołowe mrożone 

    53 0206.22.00.00 Wątroby wołowe mrożone 

    54 0206.22.00.00 Wycinki i piersi wołowe mrożone 

    55 0206.29.99.00 Inne wołowe podroby jadalne mrożone 

    56 0206.30.90.00 Podroby wieprzowe jadalne świeże lub schłodzone 

    57 0206.41.90.00 Wątroby wieprzowe mrożone 

    58 0206.49.90.00 Inne wieprzowe podroby mrożone 

    59 0206.80.10.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków owczych, kozich, końskich, 
oślich lub mułów świeże lub schłodzone przeznaczone do produkcji 
wyrobów farmaceutycznych 



    60 0206.80.91.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków owczych, kozich świeże lub 
schłodzone  

    61 0206.80.92.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków końskich, oślich lub mułów 
świeże lub schłodzone  

    62 0206.90.10.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków owczych, kozich, końskich, 
oślich lub mułów mrożone przeznaczone do produkcji wyrobów 
farmaceutycznych 

    63 0206.90.91.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków owczych, kozich mrożone  

    64 0206.90.92.00 Podroby jadalne ze zwierząt gatunków końskich, oślich lub mułów 
mrożone  

    65 0207.11.10.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki świeże lub schłodzone, oskubane, 
wypatroszone, bez wnętrzności, z głową i nogami nazywane 
„kurczakami 83%” 

    66 0207.11.20.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki świeże lub schłodzone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, sercem, wątrobą 
i żołądkiem nazywane „kurczakami 70%” 

    67 0207.11.90.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki świeże lub schłodzone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, bez szyi, serca, wątroby i żołądka 
nazywane „kurczakami 65%” 

    68  0207.12.10.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki, niekrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, z głową i nogami nazywane „kurczakami 83%” 

    69 0207.12.20.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki, niekrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, sercem, wątrobą 
i żołądkiem nazywane „kurczakami 70%” 

    70 0207.12.90.00 Mięso i podroby jadalne z drobiu – gatunek Gallus domesticus. 
Niekrojone na kawałki, niekrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, sercem, wątrobą 
i żołądkiem nazywane „kurczakami 70%” 

    71 0207.13.10.00 Kawałki odfiletowane gatunek Gallus domesticus świeże lub 
schłodzone 

    72 0207.13.21.00 Połówki lub ćwiartki odfiletowane gatunek Gallus domesticus świeże 
lub schłodzone 

    73 0207.13.22.00 Skrzydełka nawet bez czubków - gatunek Gallus domesticus świeże 
lub schłodzone 

    74 0207.13.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek - 
gatunek Gallus domesticus świeże lub schłodzone 



    75 0207.13.24.00 Piersi lub kawałki piersi - gatunek Gallus domesticus świeże lub 
schłodzone 

    76 0207.13.25.00 Uda i kawałki ud - gatunek Gallus domesticus świeże lub schłodzone 

    77 0207.13.29.00 Inne kawałki - gatunek Gallus domesticus świeże lub schłodzone 

    78 0207.13.31.00 Wątroby - gatunek Gallus domesticus świeże lub schłodzone 

    79 0207.13.39.00 Inne podroby - gatunek Gallus domesticus świeże lub schłodzone 

    80 0207.14.11.00 Kawałki odfiletowane rozdrobnione mrożone - gatunek Gallus 
domesticus  

    81 0207.14.12.00 Mostki i płaty piersi bez skóry nierozdrobione mrożone - gatunek 
Gallus domesticus  

    82 0207.14.13.00 Uda całkiem bez skóry nierozdrobione mrożone - gatunek Gallus 
domesticus 

    83 0207.14.19.00 Inne kawałki odfiletowane mrożone - gatunek Gallus domesticus 

    84 0207.14.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane mrożone - gatunek Gallus 
domesticus 

    85 0207.14.22.00 Skrzydełka całe nawet bez czubków mrożone - gatunek Gallus 
domesticus 

    86 0207.14.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
mrożone - gatunek Gallus domesticus  

    87 0207.14.24.00 Piersi i kawałki piersi mrożone - gatunek Gallus domesticus 

    88 0207.14.25.00 Uda i kawałki ud mrożone - gatunek Gallus domesticus  

    89 0207.14.29.00 Inne kawałki nieodfiletowane mrożone - gatunek Gallus domesticus 

    90 0207.14.31.00 Wątroby mrożone - gatunek Gallus domesticus 

    91 0207.14.39.00 Inne podroby mrożone - gatunek Gallus domesticus 

    92 0207.24.10.00 Mięso  z indyków i indyczek niekrojone w kawałki świeże lub 
schłodzone, oskubane, wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, 
sercem, wątrobą i żołądkiem nazywane „indykami 80%” 

    93 0207.24.90.00 Mięso z indyków i indyczek niekrojone w kawałki świeże lub 
schłodzone, oskubane, wypatroszone, bez głowy i szyi, bez nóg, serca, 
wątroby i żołądka nazywane „indykami 73%” 

    94 0207.25.10.00 Mięso z indyków i indyczek niekrojone w kawałki, mrożone, 
oskubane, wypatroszone, bez głowy, bez nóg, ale z szyją, sercem, 
wątrobą i żołądkiem nazywane „indykami 80%” 

    95 0207.25.90.00 Mięso z indyków i indyczek niekrojone w kawałki, mrożone, 
oskubane, wypatroszone, bez głowy i szyi, bez nóg, serca, wątroby 



i żołądka nazywane „indykami 73%” 

    96 0207.26.11.00 Kawałki odfiletowane rozdrobnione indyków i indyczek świeże lub 
schłodzone 

    97 0207.26.12.00 Mostki i płaty piersi bez skóry nierozdrobione indyków i indyczek 
świeże lub schłodzone 

    98 0207.26.13.00 Całe uda bez skóry, nieodfiletowane indyków i indyczek świeże lub 
schłodzone 

    99 0207.26.19.00 Kawałki odfiletowane indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   100 0207.26.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane indyków i indyczek świeże lub 
schłodzone 

   101 0207.26.22.00 Skrzydełka całe nawet bez czubków indyków i indyczek świeże lub 
schłodzone 

   102 0207.26.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   103 0207.26.24.00 Piersi lub kawałki piersi indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   104 0207.26.25.00 Uda i kawałki ud indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   105 0207.26.29.00 Inne kawałki nieodfiletowane indyków i indyczek świeże lub 
schłodzone 

   106 0207.26.31.00 Wątroby indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   107 0207.26.39.00 Inne podroby indyków i indyczek świeże lub schłodzone 

   108 0207.27.11.00 Kawałki odfiletowane rozdrobnione indyków i indyczek mrożone 

   109 0207.27.12.00 Mostki i płaty piersi bez skóry nierozdrobione indyków i indyczek 
mrożone  

   110 0207.27.13.00 Całe uda bez skóry nierozdrobione indyków i indyczek mrożone 

   111 0207.27.19.00 Inne kawałki odfiletowane indyków i indyczek mrożone 

   112 0207.27.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane indyków i indyczek mrożone 

   113 0207.27.22.00 Skrzydełka całe nawet bez czubków indyków i indyczek mrożone  

   114 0207.27.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
indyków i indyczek mrożone 

   115 0207.27.24.00 Piersi i kawałki piersi indyków i indyczek mrożone  

   116 0207.27.24.00 Uda i kawałki ud indyków i indyczek mrożone  

   117 0207.27.24.00 Inne kawałki nieodfiletowane indyków i indyczek mrożone 

   118 0207.27.24.00 Wątroby indyków i indyczek mrożone 



   119 0207.27.24.00 Inne podroby indyków i indyczek mrożone 

   120 0207.41.10.00 Mięso z kaczek niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone, 
oskubane, pozbawione krwi, wypatroszone, ale z głową i nogami, 
nazywane „kaczki 85%” 

   121 0207.41.20.00 Mięso z kaczek niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone, 
oskubane, pozbawione krwi, wypatroszone, bez głowy i nóg, ale 
z szyją, sercem, wątrobą i żołądkiem, nazywane „kaczki 70%” 

   122 0207.41.90.00 Mięso z kaczek niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone, 
oskubane, pozbawione krwi, niewypatroszone lub bez wnętrzności, 
bez głowy i nóg, bez szyi, serca, wątroby i żołądka, nazywane „kaczki 
63%” 

   123 0207.42.10.00 Mięso z kaczek niepokrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, sercem, wątrobą 
i żołądkiem, nazywane „kaczki 70%” 

   124 0207.42.90.00 Mięso z kaczek niepokrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, bez szyi, serca, wątroby i żołądka, 
nazywane „kaczki 63%” 

   125 0207.44.10.00 Kawałki odfiletowane kaczek świeże lub schłodzone 

   126 0207.44.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane kaczek świeże lub schłodzone 

   127 0207.44.22.00 Skrzydełka kaczek całe nawet bez czubków, świeże lub schłodzone 

   128 0207.44.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
kaczek świeże lub schłodzone 

   129 0207.44.31.00 Wątróbki kaczek – inne niż foies gras - świeże lub schłodzone 

   130 0207.44.39.00 Inne podroby z kaczek świeże lub schłodzone 

   131 0207.45.10.00 Kawałki odfiletowane kaczek mrożone 

   132 0207.45.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane kaczek mrożone 

   133 0207.45.22.00 Skrzydełka kaczek całe nawet bez czubków mrożone 

   134 0207.45.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
kaczek mrożone 

   135 0207.45.24.00 Piersi i kawałki piersi kaczek bez kości mrożone 

   136 0207.45.25.00 Uda i kawałki ud kaczek bez kości mrożone 

   137 0207.45.29.00 Inne kawałki nieodfiletowane kaczek mrożone 

   138 0207.45.32.00 Wątróbki kaczek – inne niż foies gras - mrożone 

   139 0207.45.39.00 Inne podroby z kaczek mrożone 



   140 0207.51.10.00 Mięso z gęsi niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone, 
oskubane, pozbawione krwi, niewypatroszone, z głową i nogami, 
nazywane „gęsi 82%” 

   141 0207.51.90.00 Mięso z gęsi niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone, 
oskubane, wypatroszone, bez głowy i nóg, ale z szyją, z sercem 
i żołądkiem, lub bez nazywane „gęsi 75%” 

   142 0207.52.10.00 Mięso z gęsi niepokrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
niewypatroszone, pozbawione krwi, z głową i nogami, nazywane „gęsi 
82%” 

   143 0207.52.90.00 Mięso z gęsi niepokrojone na kawałki mrożone, oskubane, 
wypatroszone, bez głowy i nóg, z sercem i żołądkiem, lub bez 
nazywane „gęsi 75%” 

   144 0207.54.10.00 Kawałki odfiletowane gęsi świeże lub schłodzone 

   145 0207.54.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane gęsi świeże lub schłodzone 

   146 0207.54.22.00 Skrzydełka gęsi całe, nawet bez czubków świeże lub schłodzone 

   147 0207.54.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
gęsi świeże lub schłodzone 

   148 0207.54.31.00 Wątróbki gęsi – inne niż foies gras - świeże lub schłodzone 

   149 0207.54.39.00 Inne podroby z gęsi świeże lub schłodzone 

   150 0207.55.10.00 Kawałki odfiletowane gęsi mrożone 

   151 0207.55.21.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane gęsi mrożone 

   152 0207.55.22.00 Skrzydełka gęsi całe, nawet bez czubków, mrożone 

   153 0207.55.23.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
gęsi mrożone 

   154 0207.55.24.00 Piersi i kawałki piersi gęsi bez kości mrożone 

   155 0207.55.25.00 Uda i kawałki ud gęsi mrożone 

   156 0207.55.29.00 Inne kawałki gęsi nieodfiletowane mrożone 

   157 0207.55.32.00 Wątróbki gęsi – inne niż foies gras - mrożone 

   158 0207.55.39.00 Inne podroby z gęsi mrożone 

   159 0207.60.10.00 Mięso z perliczek niepokrojone na kawałki świeże lub schłodzone 

   160 0207.60.20.00 Mięso z perliczek niepokrojone na kawałki, mrożone 

   161 0207.60.31.00 Kawałki odfiletowane perliczek świeże lub schłodzone 

   162 0207.60.32.00 Kawałki odfiletowane perliczek mrożone 



   163 0207.60.41.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane perliczek świeże lub schłodzone 

   164 0207.60.42.00 Skrzydełka perliczek całe, nawet bez czubków, świeże lub schłodzone 

   165 0207.60.43.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
perliczek świeże lub schłodzone 

   166 0207.60.51.00 Połówki lub ćwiartki nieodfiletowane perliczek mrożone 

   167 0207.60.52.00 Skrzydełka perliczek całe, nawet bez czubków, mrożone 

   168 0207.60.53.00 Grzbiety, szyjki, grzbiety z szyjami, kuperki lub czubki skrzydełek 
perliczek, mrożone 

   169 0207.60.54.00 Piersi i kawałki piersi perliczek mrożone 

   170  0207.60.55.00 Uda i kawałki ud perliczek, mrożone 

   171 0207.60.54.00 Inne kawałki nieodfiletowane perliczek, mrożone 

   172 0207.60.61.00 Wątróbki perliczek świeże lub schłodzone 

   173 0207.60.69.00 Inne podroby z perliczek świeże lub schłodzone 

   174 0207.60.71.00 Wątróbki perliczek mrożone 

   175 0207.60.79.00 Inne podroby z perliczek mrożone 

   176 0208.10.11.00 Mięso bez kości z królików, świeże lub schłodzone 

   177 0208.10.12.00 Mięso nieodfiletowane z królików, świeże lub schłodzone 

   178 0208.10.21.00 Mięso bez kości z zajęcy, świeże lub schłodzone 

   179 0208.10.22.00 Mięso nieodfiletowane z zajęcy, świeże lub schłodzone 

   180 0208.10.31.00 Mięso bez kości z królików mrożone 

   181 0208.10.32.00 Mięso nieodfiletowane z królików mrożone 

   182 0208.10.41.00 Mięso bez kości z zajęcy mrożone 

   183 0208.10.42.00 Mięso nieodfiletowane z zajęcy mrożone 

   184 0208.10.52.00 Podroby z królików, świeże lub schłodzone 

   185 0208.10.53.00 Podroby z zajęcy, świeże lub schłodzone 

   186 0208.10.62.00 Podroby z królików mrożone 

   187 0208.10.63.00 Podroby z zajęcy mrożone 

   188 0208.60.11.00 Mięso bez kości z wielbłądów lub innych wielbłądowatych, świeże lub 
schłodzone 

   189 0208.60.12.00 Mięso nieodfiletowane z wielbłądów lub innych wielbłądowatych, 



świeże lub schłodzone 

   190 0208.60.21.00 Mięso bez kości z wielbłądów lub innych wielbłądowatych mrożone 

   191 0208.60.22.00 Mięso nieodfiletowane z wielbłądów lub innych wielbłądowatych 
mrożone 

   192 0208.60.39.00 Inne podroby z wielbłądów lub innych wielbłądowatych, świeże lub 
schłodzone 

   193 0208.60.49.00 Podroby z wielbłądów lub innych wielbłądowatych mrożone 

   194 0208.90.11.00 Mięso z przepiórek, dzikich gęsi i kaczek, świeże lub schłodzone 

   195 0208.90.13.00 Mięso z gołębi domowych, świeże lub schłodzone 

   196 0208.90.19.00 Mięso z innych ptaków, świeże lub schłodzone 

   197 0208.90.21.00 Mięso z przepiórek, dzikich gęsi i kaczek mrożone 

   198 0208.90.22.00 Uda żabie mrożone 

   199 0208.90.23.00 Mięso z gołębi domowych mrożone 

   200 0208.90.29.00 Mięso z innych ptaków mrożone 

   201 0208.90.39.00 Inne podroby z innych ptaków świeże lub schłodzone  

   202 0208.90.49.00 Inne podroby z innych ptaków mrożone 

   203 0209.90.11.00 Tłuszcz z gęsi niestopiony lub w inny sposób niewyodrębniony świeży 

   204 0209.90.12.00 Tłuszcz z gęsi niestopiony lub w inny sposób niewyodrębniony 
mrożony 

   205 0209.90.13.00 Tłuszcz z gęsi niestopiony lub w inny sposób niewyodrębniony solony 
lub peklowany 

   206 0209.90.14.00 Tłuszcz z gęsi niestopiony lub w inny sposób niewyodrębniony, 
suszony lub wędzony 

   207 0209.90.91.00 Tłuszcz z innych ptaków niestopiony lub w inny sposób 
niewyodrębniony, świeży, schłodzony 

   208 0209.90.92.00 Tłuszcz z innych ptaków niestopiony lub w inny sposób 
niewyodrębniony, mrożony 

   209 0209.90.93.00 Tłuszcz z innych ptaków niestopiony lub w inny sposób 
niewyodrębniony, solony lub peklowany 

   210 0209.90.94.00 Tłuszcz z innych ptaków niestopiony lub w inny sposób 
niewyodrębniony, suszony lub wędzony 

   211 0210.20.11.00 Mięso wołowe nieodfiletowane solone lub peklowane 

   212 0210.20.12.00 Mięso wołowe nieodfiletowane, suszone lub wędzone 



   213 0210.20.21.00 Mięso wołowe bez kości solone lub peklowane 

   214 0210.20.22.00 Mięso wołowe bez kości suszone lub wędzone 

   215 0210.92.13.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów z wielorybów, 
delfinów i morświnów (ssaków wielorybich), manatów, diugoniów 
(ssaków syrenich) 

   216 0210.92.22.00 Podroby z uchatek i fok, lwów morskich i morsów (ssaków 
płetwonogich) 

   217 0210.92.23.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów z uchatek i fok, 
lwów morskich i morsów (ssaków płetwonogich) 

   218 0210.93.30.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów gadów (w tym węzy 
i żółwi morskich) 

   219 0210.99.11.00 J. w. – z gatunków owczych i kozich 

   220 0210.99.19.00 J.w. z innych gatunków 

   221 0210.99.21.00 J.w. z gatunków swiń 

   222 0210.99.22.00 J.w. z gatunków wołowych 

   223 0210.99.23.00 J.w. z gatunków owczych i kozich 

   224 0210.99.24.00 J. w. z ptaków 

   225 0210.99.29.00 J.w. z innych gatunków 

   226 0210.99.31.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów z różnych gatunków 
świń 

   227 0210.99.33.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów z gatunków owczych 
i kozich 

   228 0210.99.39.00 Mączki i proszki jadalne z mięsa lub z podrobów z innych gatunków 

   229 0401.10.10.00 Mleko i śmietana z mleka nie skoncentrowane i bez dodatków cukru i 
innych dosładzaczy. Zawartość tłuszczu nieprzekraczająca 1% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów. 

   230 0401.10.90.00 Mleko i śmietana z mleka nie skoncentrowane i bez dodatków cukru i 
innych dosładzaczy. Zawartość tłuszczu nieprzekraczająca 1% wagi. 
Pozostałe 

   231 0401.20.11.10 Mleko z zawartością tłuszczu od 1% do 3% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   232 0401.20.11.90 Mleko z zawartością tłuszczu od 1% do 3% wagi. Pozostałe 

   233 0401.20.12.10 Mleko z zawartością tłuszczu od 3% do 6% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 



   234 0401.20.12.90 Mleko z zawartością tłuszczu od 3% do 6% wagi. Pozostałe 

   235 0401.20.21.10 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 1% do 3% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   236 0401.20.21.90 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 1% do 3% wagi. 
Pozostałe 

   237 0401.20.22.10 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 3% do 6% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   238 0401.20.22.90 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 3% do 6% wagi. 
Pozostałe 

   239 0401.40.11.00 Mleko z zawartością tłuszczu od 6% do 10% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   240 0401.40.19.00 Mleko z zawartością tłuszczu od 6% do 10% wagi. Pozostałe 

   241 0401.40.21.00 Śmietana z mleka, pojemność opakowań bezpośrednich 
nieprzekraczająca 2 litrów 

   242 0401.40.29.00 Śmietana z mleka, pozostałe 

   243 0401.50.11.10 Mleko z zawartością tłuszczu od 10% do 21% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   244 0401.50.11.90 Mleko z zawartością tłuszczu od 10% do 21% wagi. Pozostałe 

   245 0401.50.12.10 Mleko z zawartością tłuszczu od 21% do 45% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   246 0401.50.12.90 Mleko z zawartością tłuszczu od 21% do 45% wagi. Pozostałe 

   247 0401.50.13.10 Mleko z zawartością tłuszczu powyżej 45% wagi. Pojemność 
opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   248 0401.50.13.90 Mleko z zawartością tłuszczu powyżej 45% wagi. Pozostałe 

   249 0401.50.21.10 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 10% do 21% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   250 0401.50.21.90 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 10% do 21% wagi. 
Pozostałe 

   251 0401.50.22.10 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 21% do 45% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   252 0401.50.22.90 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu od 21% do 45% wagi. 
Pozostałe 

   253 0401.50.23.10 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu powyżej 45% wagi. 
Pojemność opakowań bezpośrednich nieprzekraczająca 2 litrów 

   254 0401.50.23.90 Śmietana z mleka z zawartością tłuszczu powyżej 45% wagi. 



Pozostałe 

   255 0403.10.11.00 Jogurt aromatyzowany lub z dodatkami owoców lub kakao, w postaci 
płynnej. 

   256 0403.10.12.00 Jogurt aromatyzowany lub z dodatkami owoców lub kakao, 
w proszku, granulkach lub w innej postaci stałej. 

   257 0403.10.19.00 Jogurt aromatyzowany lub z dodatkami owoców lub kakao w innej 
postaci 

   258 0403.10.21.00 Jogurt niearomatyzowany, bez dodatków owoców lub kakao, 
w postaci płynnej 

   259 0403.10.22.00 Jogurt niearomatyzowany, bez dodatków owoców lub kakao, 
w proszku, granulkach lub w innej postaci stałej 

   260 0403.10.29.00 Jogurt niearomatyzowany, bez dodatków owoców lub kakao, w innej 
postaci 

   261 0403.90.10.00 Maślanka, kwaśne mleko, kwaśna śmietana, kefir i inne rodzaje mleka 
i śmietany sfermentowane lub kwaszone, aromatyzowany lub z 
dodatkami owoców lub kakao 

   262 0403.90.90.00 Maślanka, kwaśne mleko, kwaśna śmietana, kefir i inne rodzaje mleka 
i śmietany niefermentowane, niekwaszone, niearomatyzowane i bez 
dodatków owoców lub kakao 

   263 0405.10.11.00 Masło naturalne w opakowaniach bezpośrednich nieprzekraczających 
1 kg. 

   264 0405.10.90.00 Pozostałe masło 

   265 0405.20.00.00 Ciasta mleczne 

   266 0406.10.10.00 Sery świeże (nierafinowane), w tym sery z serwatki i twarogi 
z zawartością tłuszczu niższą lub równą 85%. 

   267 0406.10.90.00 Sery świeże (nierafinowane), w tym sery z serwatki i twarogi. 
Pozostałe 

   268 0406.20.00.00 Sery tarte lub w proszku wszystkich rodzajów 

   269 0406.30.00.00 Sery topione inne niż tarte lub w proszku 

   270 0406.40.10.00 Roquefort 

   271 0406.40.20.00 Gorgonzola 

   272 0406.40.90.00 Pozostałe sery przyprawiane i inne sery z wzorami powstałymi przy 
zastosowaniu Penicillium roqueforti 

   273 0406.90.11.00 Camembert 

   274 0406.90.19.00 Inne sery z masą dojrzałą,  lub wyciśnięte niedojrzałe lub częściowo 
dojrzałe 



   275 0406.90.90.00 Pozostałe sery 

   276 0409.00.10.00 Miód naturalny przystosowany do sprzedaży detalicznej 

   277 0701.90.10.00 Ziemniaki świeże przeznaczone do produkcji krochmalu 

   278 0701.90.91.00 Ziemniaki wczesne świeże 

   279 0701.90.99.00 Ziemniaki świeże pozostałe 

   280 0702.00.10.00 Pomidory świeże przeznaczone do przetwórstwa 

   281 0702.00.90.00 Pomidory świeże, pozostałe 

   282 0703.90.10.00 Cebula 

   283 0703.90.20.00 Szczypiorek 

   284 0703.90.30.00 Czosnek 

   285 0703.90.90.00 Inne warzywa czosnkowe 

   286 0704.10.00.00 Kalafiory i brokuły 

   287 0704.20.00.00 Kapusta brukselka 

   288 0704.90.10.00 Kapusta biała 

   289 0704.90.20.00 Kapusta czerwona 

   290 0704.90.90.00 Inne świeże produkty jadalne podobne do gatunku Brassica 

   291 0705.11.00.00 Sałata głowiasta 

   292 0705.19.00.00 Pozostałe sałaty 

   293 0705.21.00.00 Cykoria 

   294 0705.29.10.00 Cykoria skarola 

   295 0705.29.20.00 Cykoria endywia 

   296 0705.29.90.00 Inne cykorie 

   297 0706.10.10.00 Marchew 

   298 0706.10.90.00 Rzepa 

   299 0706.90.10.00 Buraki na sałatki 

   300 0706.90.20.00 Seler korzeniowy 

   301 0706.90.30.00 Rzodkiew 

   302 0706.90.90.00 Salsefia i inne podobne korzenie jadalne, świeże 



   303 0707.00.10.00 Ogórki 

   304 0707.00.20.00 Korniszony 

   305 0709.20.00.00 Szparagi 

   306 0709.30.00.00 Bakłażany 

   307 0709.40.00.00 Selery inne niż korzenne 

   308 0709.60.10.00 Pieprz gatunek: capsicumou i pimenta 

   309 0709.70.00.00 Szpinak, szpinak nowozelandzki, łoboda 

   310 0709.91.00.00 Karchochy 

   311 0709.92.00.00 Oliwki 

   312 0709.93.00.00 Kabaczki, dynie, tykwy 

   313 0709.99.20.00 Boćwina, kard 

   314 0709.99.30.00 Koper 

   315 0709.99.90.00 Inne świeże warzywa 

   316 0710.10.10.00 Ziemniaki mrożone niegotowane 

   317 0710.10.20.00 Ziemniaki mrożone gotowane w wodzie lub na parze 

   318 0710.80.21.00 Oliwki mrożone niegotowane 

   319 0710.80.22.00 Oliwki mrożone gotowane w wodzie lub na parze 

   320 0711.20.10.00 Oliwki konserwowane przy użyciu gazu siarkawego 

   321 0711.20.20.00 Oliwki konserwowane w wodzie z solą, siarką lub z dodatkiem innych 
środków 

   322 0711.20.90.00 Oliwki konserwowane w inny sposób 

   323 0801.11.00.00 Orzechy kokosowe wysuszone 

   324 0801.19.00.00 Pozostałe orzechy kokosowe 

   325 0801.32.00.00 Orzechy nerkowca bez skorupy 

   326 0802.22.00.00 Orzechy laskowe bez skorupek 

   327 0802.32.00.00 Orzechy zwyczajne bez skorupek 

   328 0802.52.00.00 Pistacje bez skorupek 

   329 0804.10.10.00 Daktyle świeże deglet nour 

   330 0804.10.50.00 Daktyle świeże pozostałe 



   331 0804.10.91.00 Daktyle suszone metodą tradycyjną 

   332 0804.10.99.00 Daktyle suszone innymi metodami 

   333 0804.20.10.00 Figi świeże 

   334 0804.30.10.00 Ananasy świeże 

   335 0804.40.00.00 Awokado 

   336 0804.50.10.00 Guawy, mango i mangostany, świeże 

   337 0805.10.10.00 Pomarańcze swieże 

   338 0805.21.10.00 Mandarynki swieże 

   339 0805.22.10.00 Klementynki swieże 

   340 0805.29.11.00 Monrealesy i satsumas swieże 

   341 0805.29.21.00 Wilkingi swieże 

   342 0805.29.31.00 Tangeryny 

   343 0805.29.91.00 Inne mandarynki świeże 

   344 0805.40.10.00 Grejpfruty świeże 

   345 0805.50.11.00 Cytryny świeże 

   346 0805.50.21.00 Limonki 

   347 0805.90.10.00 Inne cytrusy świeże 

   348 0806.10.10.00 Rodzynki świeże stołowe 

   349 0806.10.90.00 Rodzynki świeże, pozostałe 

   350 0807.11.00.00 Arbuzy 

   351 0807.19.00.00 Melony 

   352 0807.20.00.00 Papaja 

   353 0808.10.90.00 Jabłka 

   354 0808.30.90.00 Gruszki 

   355 0808.40.00.00 Pigwy 

   356 0809.10.90.00 Morele 

   357 0809.21.00.00 Wiśnie 

   358 0809.29.00.00 Pozostałe czereśnie 



   359 0809.30.90.00 Brzoskwinie, w tym nektarynki i podobne 

   360  0809.40.90.00 Śliwki i inne śliwkowe  

   361 0810.10.00.00 Truskawki 

   362 0810.10.00.00 Maliny 

   363 0810.20.90.00 Jeżyny lub inne owoce typu malin 

   364 0810.30.11.00 Czarna porzeczka 

   365 0810.30.12.00 Czerwone porzeczki 

   366 0810.30.90.00 Inne rodzaje porzeczek 

   367 0810.40.10.00 Borówki 

   368 0810.40.20.00 Czarne jagody 

   369 0810.40.30.00 Owoce żurawiny 

   370 0810.40.90.00 Inne owoce z podobnych gatunków  

   371 0810.50.00.00 Kiwi 

   372 0810.60.00.00 Duriany 

   373 0810.70.00.00 Kakis 

   374 0810.90.10.00 Figi Barbarie 

   375 0810.90.90.00 Inne (granaty, figi, kakis, jujuba itp.) 

   376 1102.20.00.00 Mąka kukurydziana 

   377 1103.13.11.00 Kasza kukurydziana z zawartością tłuszczu nieprzekraczającą 1,5% 
wagi. 

   378 1103.13.12.00 Kaszka kukurydziana z zawartością tłuszczu nieprzekraczającą 1,5% 
wagi. 

   379 1103.13.91.00 Inne kasze kukurydziane 

   380 1103.13.92.00 Inne kaszki kukurydziane 

   381 1108.12.00.00 Skrobia kukurydziana 

   382 1601.00.10.00 Kiełbasy, parówki i podobne produkty z mięsa 

   383 1601.00.20.00 Kiełbasy, parówki i podobne produkty z wątroby 

   384 1601.00.30.00 Kiełbasy, parówki i podobne produkty z drobiu 

   385 1601.00.90.00 Inne kiełbasy, parówki i podobne produkty z podrobów lub krwi, 
produkty żywnościowe na bazie tych surowców 



   386 1602.10.00.00 Produkty homogeniczne na bazie mięsa, podrobów i krwi 

   387 1602.20.10.00 Inne produkty i konserwy z wątróbek kaczych i gęsich 

   388 1602.20.90.00 Inne produkty i konserwy z innych wątróbek 

   389 1602.31.10.00 Inne produkty i konserwy z indyków niegotowanych 

   390 1602.31.90.00 Inne produkty i konserwy z indyków, pozostałe 

   391 1602.32.10.00 Inne produkty i konserwy z drobiu gatunek Gallus domesticus 
niegotowane 

   392 1602.32.90.00 Inne produkty i konserwy z drobiu gatunek Gallus domesticus 

   393 1602.39.10.00 Inne produkty i konserwy z  innego ptactwa niegotowane 

   394 1602.39.90.00 Inne produkty i konserwy z innego ptactwa 

   395 1602.50.10.00 Inne produkty i konserwy z wołowiny niegotowane 

   396 1602.50.90.00 Inne produkty i konserwy z innej wołowiny 

   397 1602.90.11.00 Przetwory z krwi wszystkich zwierząt 

   398 1602.90.12.00 J.w. pozostałe z gatunków kozich, wielbłądowatych lub koniowatych 

   399 1602.90.13.00 J.w. pozostałe z królików lub gatunków łownych 

   400 1602.90.14.00 J.w. pozostałe z gatunków owczych 

   401 1602.90.19.00 J.w. z pozostałych 

   402 1602.90.91.00 Przetwory z krwi wszystkich zwierząt 

   403 1602.90.92.00 J.w. pozostałe z gatunków kozich, wielbłądowatych lub koniowatych 

   404 1602.90.93.00 J.w. pozostałe z królików lub gatunków łownych 

   405 1602.90.94.00 J.w. pozostałe z gatunków owczych 

   406 1602.90.99.00 J.w. z pozostałych 

   407 1604.12.10.00 Śledzie w pojemnikach zamkniętych hermetycznie 

   408 1604.12.90.00 Śledzie, pozostałe 

   409 1604.13.11.00 Sardynki w oleju z oliwek 

   410 1604.13.19.00 Sardynki w innym oleju niż z oliwek 

   411 1604.13.90.00 Sardynkowate i szproty  

   412 1604.14.11.00 Tuńczyki i bonito w oleju roślinnym 

   413 1604.14.12.00 Tuńczyki i bonito w filetach nazywanych długimi 



   414 1604.14.19.00 Tuńczyki i bonito, pozostałe 

   415 1604.14.20.00 Bonito 

   416 1604.15.10.00 Makrele w pojemnikach zamkniętych hermetycznie  

   417 1604.15.90.00 Makrele pozostałe 

   418 1604.17.10.00 Węgorze w pojemnikach zamkniętych hermetycznie 

   419 1604.17.90.00 Węgorze pozostałe 

   420 1604.19.20.00 Ryby gatunku Euthynnus inne niż bonito 

   421 1604.19.30.00 Ryby gatunku Orcynopsis unicolor 

   422 1604.19.50.00 Rdzawiec czarny 

   423 1604.19.60.00 Morszczuk 

   424 1604.19.70.00 Rdzawiec alaskański 

   425 1604.19.80.00 Tilapia, sum, karp 

   426 1604.19.90.00 Pozostałe 

   427 1604.20.96.00 Inne przetwory z konserwy rybne z bonito, makreli, skumbrii, 
skumbrii japońskiej i ryb gatunku Orcynopsis unicolor 

   428 1702.30.10.00 Syrop glukozowo-fruktozowy 

   429 1702.30.99.00 Inne rodzaje glukozy i syropu glukozowego niezawierające fruktozy 
lub zawierające wagowo w stanie suchym poniżej 20% fruktozy, 
inaczej niż w proszku  

   430 1702.40.11.00 Glukoza i syrop glukozowy zawierające wagowo od 20% fruktozy w 
stanie suchym do poniżej 50% z wyjątkiem cukru inwertowanego, 
aromatyzowanego lub z dodatkiem barwników stanie stałym 

   431 1702.40.19.00 Inne rodzaje glukozy i syropu glukozowego zawierające wagowo od 
20% fruktozy w stanie suchym do poniżej 50% z wyjątkiem cukru 
inwertowanego, aromatyzowanego lub z dodatkiem barwników, w 
stanie stałym 

   432 1702.40.90.00 Inne rodzaje glukozy i syropu glukozowego zawierające wagowo od 
20% fruktozy w stanie suchym do poniżej 50% z wyjątkiem cukru 
inwertowanego, aromatyzowanego lub z dodatkiem barwników, w 
stanie innym niż stałym 

   433 1704.10.90.00 Gumy do żucia, nawet powleczone cukrem 

   434 1704.90.10.00 Cukierki, w tym zawierające ekstrakt ze słodu 

   435 1704.90.20.00 Tabletki na gardło i cukierki na kaszel  



   436 1704.90.30.00 Karmelki 

   437 1704.90.50.00 Wyroby z białej czekolady 

   438 1704.90.60.00 Ekstrakt z lukrecji w każdej postaci 

   439 1704.90.70.00 Drażetki i wyroby cukiernicze podobne 

   440 1704.90.80.00 Chałwa turecka 

   441 1704.90.92.00 Ciasta nugatowe 

   442 1704.90.93.00 Ciasta migdałowe 

   443 1704.90.99.00 Pozostałe słodycze bez kakao 

   444 1806.31.00.00 Czekolady nadziewane w cukierkach, tabliczkach lub batonach, 
o zawartości nieprzekraczającej 2 kg 

   445 1806.32.10.00 Czekolady nienadziewane w cukierkach, tabliczkach lub batonach, 
o zawartości nieprzekraczającej 2 kg, z dodatkami zbóż, orzechów lub 
innych owoców 

   446 1806.32.90.00 Inne czekolady nienadziewane w cukierkach, tabliczkach lub 
batonach, o zawartości nieprzekraczającej 2 kg 

   447 1806.90.11.00 Cukierki czekoladowe (praliny), nadziewane lub nie 

   448 1806.90.19.10 Pozostałe czekolady i wyroby czekoladowe nadziewane 

   449 1806.90.19.20 Pozostałe czekolady i wyroby czekoladowe nienadziewane 

   450 1806.90.20.00 Słodycze i produkty zastępcze wytwarzane z substytutów cukru, 
zawierające kakao 

   451 1806.90.30.00 Ciasta tartinki zawierające kakao 

   452 1806.90.90.00 Inne wyroby spożywcze zawierające kakao 

   453 1901.20.10.00 Ciasta przygotowane do produkcji piekarniczej, cukierniczej lub 
sucharów 

   454 1901.20.90.00 Inne mieszanki ciast do produkcji piekarniczej, cukierniczej lub 
sucharów 

   455 1901.90.10.00 Ekstrakt ze słodu 

   456 1901.90.20.00 Wyroby spożywcze na bazie mleka 

   457 1901.90.90.00 Inne wyroby spożywcze 

   458 1902.11.10.00 Spaghetti i kluski zawierające jajka 

   459 1902.11.20.00 Makarony zawierające jajka 

   460 1902.11.90.00 Inne ciasta spożywcze niegotowane, nienadziewane, ani 



niewytwarzane w inny sposób zawierające jajka. 

   461 1902.19.10.00 Spaghetti i kluski niezawierające jajek 

   462 1902.19.20.00 Makarony niezawierające jajek 

   463 1902.19.90.00 Inne ciasta spożywcze niegotowane, nienadziewane, ani 
niewytwarzane w inny sposób, niezawierające jajek. 

   464 1902.20.10.00 Ciasta spożywcze nadziewane (nawet gotowane lub wytwarzane 
inaczej), wytwarzane metodami tradycyjnymi i pakowane w worki 
nieprzekraczające 10 kg. 

   465 1902.20.94.00 Ciasta spożywcze nadziewane (nawet gotowane lub wytwarzane 
inaczej), nadziewane innymi składnikami pochodzenia zwierzęcego 

   466 1902.20.99.00 Inne ciasta spożywcze nadziewane (nawet gotowane lub wytwarzane 
inaczej) 

   467 1902.30.10.00 Inne ciasta spożywcze suche 

   468 1902.30.10.00 Inne ciasta spożywcze 

   469 1902.40.10.00 Kuskus niegotowy 

   470 1902.40.99.00 Kuskus przygotowany 

   471 1904.10.10.00 Produkty na bazie kukurydzy otrzymywane przez dmuchanie lub 
grillowanie 

   472 1904.10.20.00 Produkty na bazie ryżu otrzymywane przez dmuchanie lub grillowanie 

   473 1904.10.90.00 Inne produkty na bazie zbóż otrzymywane przez dmuchanie lub 
grillowanie 

   474 1904.20.10.00 Musli (zbożowe śniadaniowe) 

   475 1904.20.90.00 Inne produkty spożywcze otrzymywane z płatków zbożowych 
niegrillowanych lub z mieszanek płatków zbożowych niegrillowanych, 
i z płatków zbożowych grillowanych lub ze zbóż dmuchanych 

   476 1904.30.10.00 Bulgur pszeniczny dostosowany do sprzedaży detalicznej 

   477 1904.30.90.00 Bulgur pszeniczny niedostosowany do sprzedaży detalicznej 

   478 1904.90.10.00 Inne wyroby na bazie ryżu, podgotowane lub inaczej przygotowane 

   479 1904.90.20.00 Inne wyroby na bazie jęczmienia, podgotowane lub inaczej 
przygotowane 

   480 1904.90.90.00 Inne wyroby na bazie innych zbóż, podgotowane lub inaczej 
przygotowane 

   481 2001.10.10.00 Ogórki i korniszony dostosowane do sprzedaży detalicznej 

   482 2001.10.90.00 Ogórki i korniszony niedostosowane do sprzedaży detalicznej 



   483 2001.90.10.00 Oliwki przyrządzone lub konserwowane w occie lub w kwasie 
octowym 

   484 2001.90.91.00 Cebulki przyrządzone lub konserwowane w occie lub w kwasie 
octowym 

   485 2001.90.92.00 Grzybki przyrządzone lub konserwowane w occie lub w kwasie 
octowym 

   486 2001.90.93.00 Serca palmowe przyrządzone lub konserwowane w occie lub w kwasie 
octowym 

   487 2001.90.94.00 Słodkie papryczki lub pieprz turecki przyrządzone lub konserwowane 
w occie lub w kwasie octowym 

   488 2001.90.97.00 Słodka kukurydza przyrządzona lub konserwowana w occie lub 
w kwasie octowym 

   489 2001.90.99.00 Inne warzywa, owoce i inne części jadalne roślin przyrządzone lub 
konserwowane w occie lub w kwasie octowym 

   490 2003.10.10.00 Grzyby gatunku Agaricus w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzekraczających 1 kg 

   491 2003.10.90.00 Inne grzyby gatunku Agaricus 

   492 2003.90.91.00 Inne grzyby przyrządzone lub konserwowane inaczej niż w occie lub 
w kwasie octowym, w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzekraczających 1 kg 

   493 2003.90.99.00 Inne grzyby przyrządzone lub konserwowane inaczej niż w occie lub 
w kwasie octowym 

   494 2004.10.10.00 Ziemniaki przyrządzone lub konserwowane w pudełkach, 
opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych 
hermetycznie, mrożone 

   495 2004.10.90.00 Inne ziemniaki przyrządzone lub konserwowane, mrożone 

   496 2004.90.11.10 Groszek przyrządzony lub konserwowany w pudełkach, opakowaniach 
szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych hermetycznie, 
mrożony 

   497 2004.90.11.90 Inny groszek przyrządzony lub konserwowany, mrożony 

   498 2004.90.12.10 Zielona fasola przyrządzona lub konserwowana w pudełkach, 
opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych 
hermetycznie, mrożony 

   499 2004.90.12.90 Inna zielona fasola przyrządzona lub konserwowana, mrożona 

   500 2004.90.14.00 Mieszanka ww. warzyw przyrządzona lub konserwowana, mrożona 

   501 2004.90.99.10 Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane w pudełkach, 
opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych 



hermetycznie, mrożone 

   502 2004.90.99.90 Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane, mrożone 

   503 2005.70.11.00 Zielone oliwki przyrządzone lub konserwowane w pudełkach, 
opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych 
hermetycznie, mrożone 

   504 2005.70.19.00 Inne zielone oliwki przyrządzone lub konserwowane, niemrożone 

   505 2005.70.29.00 Inne oliwki czarne przyrządzone lub konserwowane, niemrożone 

   506 2005.70.91.00 Inne oliwki przyrządzone lub konserwowane, niemrożone, 
w pudełkach, opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach 
zamykanych hermetycznie 

   507 2002.10.10.00 Pomidory całe lub w częściach przyrządzone lub konserwowane 
inaczej niż w occie lub w kwasie octowym, w pudełkach, 
opakowaniach szklanych, słoikach i pojemnikach zamykanych 
hermetycznie 

   508 2002.10.90.00 Inne pomidory całe lub w częściach przyrządzone lub konserwowane 
inaczej niż w occie lub w kwasie octowym 

   509 2002.90.11.00 Koncentrat pomidorowy w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzekraczających 1 kg 

   510 2002.90.19.00 Inny koncentrat pomidorowy 

   511 2002.90.91.00 Inne pomidory przyrządzone lub konserwowane inaczej niż w occie 
lub w kwasie octowym, w opakowaniach bezpośrednich 
nieprzekraczających 1 kg 

   512 2002.90.99.00 Inne pomidory przyrządzone lub konserwowane inaczej niż w occie 
lub w kwasie octowym 

   513 2007.10.10.10 Wyroby homogenizowane bez dodatków cukru 

   514 2007.10.90.90 Inne wyroby homogenizowane 

   515 2007.91.10.00 Konfitury z owoców cytrusowych w pudełkach zamykanych 
hermetycznie 

   516 2007.91.20.00 Dżemy z owoców cytrusowych w pudełkach zamykanych 
hermetycznie 

   517 2007.91.30.00 Przeciery z owoców cytrusowych w pudełkach zamykanych 
hermetycznie 

   518 2007.91.90.00 Pozostałe owoce cytrusowe 

   519 2007.99.11.10 Konfitury z poziomek w pudełkach zamykanych hermetycznie 

   520 2007.99.11.90 Inne konfitury z poziomek 

   521 2007.99.19.11 Konfitury z daktyli sporządzone metodą tradycyjną (EL ROBBE) 



w słoikach szklanych zamykanych hermetycznie nieprzekraczających 
1 kg 

   522 2007.99.19.12 Kompoty z daktyli w słoikach szklanych zamykanych hermetycznie 
nieprzekraczających 1 kg 

   523 2007.99.19.19 Inne konfitury w pudełkach zamykanych hermetycznie 

   524 2007.99.19.90 Pozostałe konfitury 

   525 2007.99.21.10 Przecier z bananów w pudełkach zamykanych hermetycznie 

   526 2007.99.21.90 Inne przeciery z bananów 

   527 2007.99.29.11 Przecier z daktyli w słoikach szklanych zamykanych hermetycznie 
nieprzekraczających 1 kg 

   528 2007.99.29.19 Inne przeciery z owoców w pudełkach zamykanych hermetycznie 

   529 2007.99.29.90 Inne przeciery z owoców 

   530 2007.99.91.10 Galarety z daktyli w słoikach szklanych zamykanych hermetycznie 
nieprzekraczających 1 kg 

   531 2007.99.91.90 Inne galarety i dżemy i ciasta owocowe w pudełkach zamykanych 
hermetycznie 

   532 2007.99.99.00 Inne galarety i dżemy i ciasta owocowe 

   533 2008.11.11.00 Orzechy arachidowe grillowane lub solone, przyrządzone metodą 
tradycyjną 

   534 2008.11.19.00 Orzechy arachidowe grillowane lub solone, przyrządzone inaczej 

   535 2008.11.91.00 Masło arachidowe 

   536 2008.11.99.00 Inne arachidy 

   537 2008.19.11.00 Inne owoce w skorupkach w tym mieszanki grillowane lub solone 
przyrządzone metodą tradycyjną 

   538 2008.19.19.10 Migdały grillowane lub solone przyrządzone inną metodą 

   539 2008.19.19.20 Pistacje grillowane lub solone przyrządzone inną metodą 

   540 2008.19.19.30 Orzechy palmy areka (lub betel) grillowane lub solone przyrządzone 
inną metodą 

   541 2008.19.19.40 Mieszanki grillowane lub solone przyrządzone inną metodą 

   542 2008.19.19.90 Inne owoce w skorupkach grillowane lub solone przyrządzone inną 
metodą 

   543 2008.19.90.00 Inne owoce w skorupkach w tym mieszanki przyrządzone inną metodą 

   544 2009.81.20.00 Sok z borówki czerwonej bez dodatku cukru  



   545 2009.89.91.10 Sok z brzoskwiń 

   546 2009.89.91.20 Sok z gruszek 

   547 2009.89.91.39 Soki z daktyli 

   548 2009.89.91.40 Sok z mango 

   549 2009.89.91.50 Sok z wiśni 

   550 2009.89.91.90 Soki z wszystkich innych owoców 

   551 2009.89.92.10 Sok z marchwi 

   552 2009.89.92.90 Soki z wszystkich innych warzyw 

   553 2009.90.10.00 Mieszanki soków z dodatkiem cukru 

   554 2009.90.20.00 Mieszanki soków bez dodatku cukru 

   555 2103.10.00.00 Sos sojowy 

   556 2103.20.10.00 „Tomato ketchup” 

   557 2103.20.91.00 Sos do pizzy 

   558 2103.20.99.00 Inne sosy pomidorowe 

   559 2103.30.91.00 Musztarda gotowa w opakowaniach bezpośrednich o wadze co 
najmniej 1 kg 

   560 2103.30.99.00 Inne musztardy gotowe 

   561 2103.90.10.00 Harissa 

   562 2103.90.91.00 Majonez 

   563 2103.90.92.00 Przyprawy do sałatek 

   564 2103.90.93.00 Sos do ryby 

   565 2103.90.99.00 Inne sosy 

   566 2104.10.11.00 Przyprawy do zup, rosołów lub bulionów w kształcie tabliczek, 
laseczek, kostek lub w innych podobnych kształtach 

   567 2104.10.12.00 Przyprawy do zup, rosołów lub bulionów w formie proszków lub 
w postaci płynnej 

   568 2104.10.19.00 Przyprawy do zup, rosołów lub bulionów w innej postaci 

   569 2104.10.21.00 Zupy, rosoły, buliony w stanie suchym, w proszku 

   570 2104.10.29.00 Inne gotowe zupy, rosoły lub buliony 

   571 2105.10.19.00 Lody spożywcze zawierające kakao 



   572 2105.00.20.00 Lody spożywcze niezawierające kakao 

   573 2201.10.11.00 Wody mineralne w pojemnikach nieprzekraczających 2 litrów 

   574 2201.10.21.00 Wody gazowane w pojemnikach nieprzekraczających 2 litrów 

   575 2201.10.29.00 Inne wody gazowane 

   576 2201.90.90.00 Inne wody 

 
 
 
Uwaga : 
 
Pozycje nr nr 577-851 Listy produktów podlegających tymczasowemu zawieszeniu importu  prze 
Algierię w żadnym stopniu nie wiążą się z produktami sektora rolno-spożywczego. 
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