
 

Produkty obj ęte embargiem 

Kod taryfy celnej Szczegóły 

0602 (z wyjątkiem 0602 90 100 0) 

Inne rośliny żywe (włącznie z korzeniami), sadzonki oraz 
ukorzenione części roślin przed utworzeniem własnego 
systemu korzeniowego  
UWAGA: eksport możliwy tylko z miejsc produkcji 
atestowanych przez Federację Rosyjską (obecnie w kraju  44 
miejsca produkcji) 
 

0701 (z wyjątkiem 0701 10 000 0)* 

Ziemniaki, świeże lub schłodzone 
UWAGA: Wyłączenie ziemniaki sadzeniaki eksport możliwy 
po spełnieniu dodatkowych wymagań Federacji  Rosyjskiej)  
 

0702 00 000 Pomidory, świeże lub schłodzone 

0703 (z wyjątkiem 0703 10 110 0 )* 
Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa 
cebulowe, świeże lub schłodzone 
UWAGA: Wyłączenie cebula dymka 

0704 
Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne 
kapusty, świeże lub schłodzone 

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 

0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone 

0710 
Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na 
parze lub w wodzie), zamrożone 

0711 

Warzywa 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 

0712  (z wyjątkiem (0712 90 110 0)* 
Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, 
łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 
UWAGA: Wyłączenie kukurydza cukrowa do siewu 

0713 (z wyjątkiem (0713 10 100 0)* 
Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub 
dzielone 
UWAGA: Wyłączenie groch do siewu 

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 

0801 
Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, 
świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 

0802 
Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub 
obrane 

0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone 

0804 
Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, 
świeże lub suszone 

0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 
0806 Winogrona, świeże lub suszone 
0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże 
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże 



0809 
Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z 
nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże 

0810 Pozostałe owoce, świeże 

0811 
Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane 
na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek 
cukru lub innego środka słodzącego 

0813 
Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; 
mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych 
niniejszym działem 

 
* wył ączenia obowiązują od dnia 29 sierpnia 2014 r. 


