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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 19 marca 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu
Polska—Turcja Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Tureckà, wprowadza-

jàcej zmiany w Protokole 3 dotyczàcym definicji poj´cia „produkty pochodzàce” i metod wspó∏pracy admini-
stracyjnej.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 37 ust. 3 Protoko∏u 3 do Umowy o wolnym
handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Tu-
reckà, sporzàdzonej w Ankarze dnia 4 paêdziernika
1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 57, poz. 680), upowa˝niajà-
cym Wspólny Komitet do zmiany Protoko∏u 3 umowy,
w dniu 22 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Decyzja
Nr 3/2000 Wspólnego Komitetu wprowadzajàca zmia-
ny w Protokole 3 dotyczàcym definicji poj´cia „pro-
dukty pochodzàce” i metod wspó∏pracy administra-
cyjnej.

Zgodnie z artyku∏em 2 Decyzji Nr 3/2000 Wspólne-
go Komitetu wesz∏a ona w ˝ycie w dniu 2 marca 2001 r.
z mocà obowiàzujàcà od dnia 1 kwietnia 2000 r.

TreÊç decyzji zawiera za∏àcznik do niniejszego
oÊwiadczenia rzàdowego.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Za∏àcznik do oÊwiadczenia rzàdowego z dnia 19 marca 2001 r.
(poz. 1609)

DECYZJA Nr 3 z 2000 r. WSPÓLNEGO KOMITETU
POLSKA—TURCJA

W SPRAWIE ZMIAN DO PROTOKO¸U 3

Wspólny Komitet,

bioràc pod uwag´ Protokó∏ 3 do Umowy o wolnym
handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Tureckà, sporzàdzonej w dniu 4 paêdziernika 1999 r.
(zwanej dalej Umowà), dotyczàcy definicji poj´cia

DECISIONS OF THE POLAND — TURKEY JOINT
COMMITTEE No 3 of 2000

AMENDMENTS TO PROTOCOL 3

The Joint Committee,

Having regard to Protocol 3 to the Free Trade Agre-
ement between the Republic of Poland and the Repu-
blic of Turkey signed 4 October 1999 (hereinafter refer-
red to as ”this Agreement”) concerning the definition

Przek∏ad
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„produkty pochodzàce” oraz metod wspó∏pracy admi-
nistracyjnej,

zwa˝ywszy, i˝:

(1) zachodzi koniecznoÊç zmiany definicji poj´cia
„produkty pochodzàce” dla zapewnienia w∏aÊci-
wego funkcjonowania rozszerzonego systemu ku-
mulacji pozwalajàcego na u˝ywanie materia∏ów
pochodzàcych z Polski, Turcji, Bu∏garii, Rumunii,
z W´gier, ze Wspólnoty Europejskiej, z Republiki
Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Litwy, ¸otwy, Esto-
nii, ze S∏owenii, z Islandii, Norwegii i ze Szwajcarii
(∏àcznie z Liechtensteinem),

(2) w celu uwzgl´dnienia zmian w technikach prze-
twarzania oraz niedostatku niektórych surowców
niezb´dne jest dokonanie pewnych korekt w wy-
kazie procesów obróbki lub przetwarzania ko-
niecznych, by towary niepochodzàce uzyska∏y sta-
tus pochodzàcych,

(3) wykaz niewystarczajàcego przetworzenia lub ob-
róbki wymaga uzupe∏nienia w celu zapewnienia
w∏aÊciwej interpretacji oraz w celu uwzgl´dnienia
potrzeby w∏àczenia niektórych operacji wczeÊniej
nieuj´tych w nim;

(4) postanowienia o czasowym stosowaniu sta∏ych
stawek w przypadku zakazu zwrotu lub zwolnienia
z c∏a wymagajà przed∏u˝enia ich wa˝noÊci do 31
grudnia 2001 r.;

(5) zachodzi potrzeba wprowadzenia do systemu pro-
cedury ksi´gowego rozró˝niania materia∏ów po-
chodzàcych i niepochodzàcych, pod warunkiem
wydania upowa˝nienia przez w∏adze celne;

(6) niezb´dna jest weryfikacja postanowieƒ dotyczà-
cych kwot wyra˝onych w euro w celu wyjaÊnienia
procedury i zapewnienia wi´kszej stabilnoÊci
w poziomie kwot wyra˝onych w walucie narodo-
wej;

(7) ze wzgl´du na brak produkcji pewnych materia-
∏ów w odnoÊnych krajach powinna byç przepro-
wadzona korekta wykazu procesów obróbki lub
przetworzenia poprzez wprowadzenie do niego
i nadanie statusu materia∏ów pochodzàcych mate-
ria∏om niepochodzàcym.

(8) Artyku∏ 37 Protoko∏u 3 do Umowy przewiduje, ˝e
zmiany postanowieƒ Protoko∏u mogà byç dokona-
ne przez Wspólny Komitet,

postanawia, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Protokó∏ 3 dotyczàcy definicji „produkty pochodzà-
ce” i metod wspó∏pracy administracyjnej zmienia
si´ niniejszym nast´pujàco:

1. Artyku∏ 1 (i) otrzymuje brzmienie:

„(i) «wartoÊç dodana» oznacza cen´ ex works po-
mniejszonà o wartoÊç celnà ka˝dego z u˝ytych

of concept of ”originating products” and methods of
administrative cooperation.

Whereas:

(1) The definition of term ”originating products” ne-
eds to be amended to ensure the proper operation
of the extended system of the comulation which
permits the use of materials originating in Turkey,
Poland, Bulgaria, Romania, Hungary, the Europe-
an Community, the Czech Republic, the Slovak Re-
public, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, Ice-
land, Norway, Switzerland (including Liechten-
stein).

(2) To take account of changes in processing techni-
ques and shortages of certain raw materials, some
corrections should be made to the list of working
and processing requirements which non-origina-
ting materials have to fulfil in order to qualify for
originating status.

(3) The list of insufficient working and processing ne-
eds to be amended to ensure proper interpreta-
tion and to take account of the need to include so-
me operations not covered previously by this list.

(4) The provisions for the temporary use of flat rates
in cases where drawback is prohibited or exemp-
tions from customs duties are granted need to be
prolonged until 31 December 2001.

(5) The need has arisen to provide for a system of ac-
counting segregation of originating and non-origi-
nating materials, subject to authorization by cu-
stoms authorities.

(6) The provisions concerning the amounts expres-
sed in euro need to be revised in order to clarify
the procedure and to provide greater stability for
the level of the amounts in national currencies.

(7) To take account of the lack of production of a cer-
tain material within the countries concerned,
a correction must be made to the list of working
and processing requirements which non-origina-
ting materials have to fulfil to qualify for origina-
ting status.

(8) Article 37 of Protocol 3 to the Agreement provided
that the Joint Committee may amend the provi-
sions of the Protocol,

has decided as follows:

Article 1

Protocol 3 on the definition of the concept of ”ori-
ginating products” and methods of administrative co-
operation is hereby amended as follows:

1. Article 1 (i) shall be replaced by:

”(i) ‘added value‘ shall be taken to be the ex-works
price minus the customs value of each of the ma-
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materia∏ów pochodzàcych z innych krajów, o któ-
rych mowa w artyku∏ach 3 i 4 lub, jeÊli wartoÊç
celna nie jest znana lub nie mo˝e byç ustalona,
o pierwszà cen´ mo˝liwà do ustalenia, p∏aconà za
materia∏y w Polsce lub Turcji;”

2. Artyku∏ 7 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Artyku∏ 7

Niewystarczajàce obróbka lub przetworzenie

1. Bez uszczerbku dla postanowieƒ ust´pu 2, nast´pu-
jàce operacje b´dà uwa˝ane za niewystarczajàcà ob-
róbk´ lub przetworzenie dla nadania statusu pro-
duktów pochodzàcych, niezale˝nie od tego, czy spe∏-
nione zosta∏y wymagania okreÊlone w artykule 6:

(a) czynnoÊci majàce na celu zapewnienie zacho-
wania produktów w dobrym stanie podczas
transportu i magazynowania;

(b) ∏àczenie i roz∏àczanie przesy∏ek;

(c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, tlenku,
oleju, farby lub innych warstw;

(d) prasowanie lub t∏oczenie tekstyliów;

(e) proste malowanie i czynnoÊci polerowania;

(f) ∏uskanie, cz´Êciowe lub ca∏kowite wybielanie,
polerowanie oraz pokrywanie warstwami zbó˝
i ry˝u;

(g) czynnoÊci barwienia cukru lub formowania ko-
stek cukrowych;

(h) obieranie, drylowanie oraz ∏uskanie: owoców,
orzechów i warzyw;

(i) ostrzenie, proste mielenie lub proste przycina-
nie;

(j) usuwanie kurzu, przesiewanie lub sortowanie,
segregowanie, dopasowywanie, dobieranie
(∏àcznie z kompletowaniem zestawów artyku-
∏ów);

(k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach,
kolbach, torbach, skrzyniach, pude∏kach, umo-
cowanie na kartach lub planszach itp. oraz
wszystkie inne proste czynnoÊci zwiàzane z pa-
kowaniem;

(l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet,
logo i innych podobnych wyró˝niajàcych
oznakowaƒ na towarach lub na ich opakowa-
niach;

(m) proste mieszanie produktów, równie˝ ró˝nych
rodzajów;

(n) prosty monta˝ cz´Êci dla otrzymania komplet-
nego artyku∏u lub rozmontowanie artyku∏u na
cz´Êci;

(o) po∏àczenie dwóch lub wi´cej operacji wymie-
nionych w punktach od (a) do (n);

(p) ubój zwierzàt.

terials incorporated which originate in the other
countries referred to in Article 3 and 4 or, where
the customs value is not known or cannot be
ascertained, the first verifiable price paid for the
materials in Turkey or in Poland.”

2. Article 7 shall be replaced by:

”Article 7

Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following
operations shall be considered as insufficient wor-
king or processing to confer the status of origina-
ting products, whether or not the requirements of
Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the pro-
ducts remain in good condition during trans-
port and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil,
paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing,
and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or from sugar
lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts
and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cutting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, gra-
ding, matching (including the making-up of
sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags,
cases, boxes, fixing on cards or boards and all
other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and
other like distinguishing signs on products or
their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not of
different kinds,

(n) simple assembly of parts of articles to consti-
tute a complete article or disassembly of pro-
ducts into parts;

(o) a combination of two or more operations spe-
cified in subparagraphs (a) to (n);

(p) slaughter of animals.
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2. Wszystkie operacje przeprowadzane w Polsce lub
w Turcji na danym produkcie powinny byç trakto-
wane ∏àcznie przy okreÊleniu, czy obróbka lub
przetworzenie dokonane na produkcie majà byç
traktowane jako niewystarczajàce w rozumieniu
punktu 1.”

3. W artykule 15 w ust´pie 6 ostatnie zdanie otrzy-
muje nast´pujàce brzmienie:

„Postanowienia tego ust´pu b´dà stosowane do
31 grudnia 2001 r.”

4. Po Artykule 20 dodaje si´ artyku∏ 20a w nast´pu-
jàcym brzmieniu:

„Artyku∏ 20a

Procedura ksi´gowego rozró˝nienia

1. W przypadku gdy oddzielne magazynowanie mate-
ria∏ów niepochodzàcych i pochodzàcych, które sà
identyczne co do rodzaju i zamienne, pociàga za
sobà znaczne koszty lub jest utrudnione ze wzgl´-
du na ich w∏aÊciwoÊci, w∏adze celne mogà, na pi-
semnà proÊb´ zainteresowanego, wydaç upowa˝-
nienie do zarzàdzania takim magazynem metodà
tzw. «ksi´gowego rozró˝nienia».

2. Metoda ta powinna zapewniç, aby w danym okre-
sie rozrachunkowym iloÊç uzyskanych towarów,
które mog∏yby byç uwa˝ane za pochodzàce, by∏a
taka sama, jak iloÊç towarów, które by∏yby uzyska-
ne, gdyby istnia∏o fizyczne rozdzielenie magazy-
nów.

3. W∏adze celne mogà uzale˝niç przyznanie upowa˝-
nienia od spe∏nienia wszystkich warunków uzna-
nych za niezb´dne.

4. Procedura niniejsza jest rejestrowana i stosowana
na podstawie ogólnych zasad ksi´gowoÊci obo-
wiàzujàcych w kraju, w którym towar zosta∏ wy-
tworzony.

5. Korzystajàcy z niniejszego u∏atwienia mo˝e wysta-
wiaç dowody pochodzenia lub wnioskowaç o ich
wystawienie, zale˝nie od okolicznoÊci, dla tej iloÊci
towarów, które mogà byç uznane za pochodzàce. Na
proÊb´ odpowiednich w∏adz korzystajàcy z upowa˝-
nienia dostarczy oÊwiadczenie z informacjà o sposo-
bie zarzàdzania magazynowanymi towarami.

6. W∏adze celne b´dà kontrolowaç sposób wykonania
upowa˝nienia i mogà je cofnàç w ka˝dym czasie,
gdy korzystajàcy w jakikolwiek sposób czyni z nie-
go niew∏aÊciwy u˝ytek lub nie spe∏nia któregokol-
wiek z pozosta∏ych warunków niniejszego protoko-
∏u.”

5. W artykule 22 w ust´pie 1 w pierwszym zdaniu
po wyrazie „eksporter” dodaje si´ wyrazy:

„zwany dalej «upowa˝nionym eksporterem».”

2. All operations carried out either in Turkey or in Po-
land on a given product shall be considered toge-
ther when determining whether the working or
processing undergone by that product is to be re-
garded as insufficient within the meaning of para-
graph 1.”

3. In Article 15, the final sentence in paragraph 6
shall be replaced by:

”The provisions of this paragraph shall apply until
31 December 2001.”

4. The following article shall be inserted after Artic-
le 20:

”Article 20a

Accounting segregation

1. Where considerable cost or material difficulties ari-
se in keeping separate stocks of originating and
non-originating, materials which are identical and
interchangeable, the customs authorities may, at
the written request of those concerned, authorise
the so-called ’accounting segregation’ method to
be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for a spe-
cific reference-period, the number of products ob-
tained which could be considered as ’originating’
is the same as that which would have been obta-
ined if there had been physical segregation of the
stocks.

3. The customs authorities may grant such authorisa-
tion, subject to any conditions deemed appropria-
te.

4. This method is recorded and applied on the basis
of the general accounting principles applicable in
the country where the product was manufactured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or ap-
ply for proofs of origin, as the case may be, for the
quantity of products which may be considered as
originating. At the request of the customs authori-
ties, the beneficiary shall provide a statement of
how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use ma-
de of the authorization and may withdraw it at any
time whenever the beneficiary makes improper
use of the authorization in any manner whatsoever
or fails to fulfil any of the other conditions laid
down in this Protocol.”

5. In Article 22, paragraph 1, first sentence, the fol-
lowing shall be inserted after ‘exporter‘:

”hereinafter referred to as ’approved exporter’,”
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6. Artyku∏ 30 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Artyku∏ 30

Kwoty wyra˝one w euro

1. W celu zastosowania postanowieƒ art. 21(1)(b) i ar-
tyku∏u 26(3), w przypadku gdy towary fakturowane
sà w walucie innej ni˝ euro, kwoty w walucie naro-
dowej krajów, o których mowa w artyku∏ach 3 i 4,
stanowiàce równowartoÊç kwot wyra˝onych
w euro, ustalajà corocznie kraje zainteresowane.

2. Przesy∏ka b´dzie korzystaç z postanowieƒ artyku∏u
21.1(b) lub artyku∏u 26 zgodnie z walutà, w której
by∏a wystawiona faktura, stosownie do kwoty
ustalonej przez zainteresowany kraj.

3. Kwoty wyra˝one w dowolnej walucie narodowej
b´dà stanowi∏y równowartoÊç kwoty wyra˝onej
w euro wed∏ug notowaƒ z pierwszego dnia robo-
czego paêdziernika. Polska i Turcja powiadomià si´
wzajemnie o kwotach wyra˝onych w euro i te kwo-
ty b´dà stosowane od 1 stycznia nast´pnego roku.

4. Dany kraj mo˝e zaokràglaç w gór´ lub w dó∏ kwot´
w walucie narodowej powsta∏à z przeliczenia kwo-
ty wyra˝onej w euro. Zaokràglone kwoty nie mogà
ró˝niç si´ od kwoty wynikajàcej z przeliczenia
o wi´cej ni˝ 5%. Dany kraj mo˝e zachowaç w walu-
cie narodowej niezmienionà równowartoÊç kwoty
wyra˝onej w euro, jeÊli w czasie corocznego
uzgadniania przewidzianego w ust´pie 3 oka˝e si´
po przeliczeniu tej kwoty, i˝ wzrost jej równowar-
toÊci wyniós∏, przed jakimkolwiek zaokràgleniem,
mniej ni˝ 15%. RównowartoÊç w walucie narodo-
wej mo˝e pozostaç niezmieniona, je˝eli po przeli-
czeniu jej wartoÊç b´dzie ni˝sza.

5. Kwoty wyra˝one w euro b´dà rozpatrywane przez
Wspólny Komitet na wniosek Polski lub Turcji. Do-
konujàc przeglàdu, Wspólny Komitet uwzgl´dni
celowoÊç utrzymania skutków odnoÊnych limitów
w realnym wymiarze. W tym celu mo˝e on podjàç
decyzj´ o modyfikacji kwot wyra˝onych w euro.”

7. W za∏àczniku II wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

(a) Opis dla pozycji HS 1904 zast´puje si´ nast´pu-
jàcym tekstem:

6. Article 30 shall be replaced by:

”Article 30

Amounts expressed in euro

1. For the application of the provisions of 
Article 21 (1) (b) and Article 26 (3) in cases where
products are invoiced in a currency other than eu-
ro, amounts in the national currencies of the coun-
tries referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the
amounts expressed in euro shall be fixed annual-
ly by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of
Article 21 (1) (b) or Article 26 (3) by reference to the
currency in which the invoice is drawn up, accor-
ding to the amount fixed by the country concer-
ned.

3. The amounts to be used in any given national cur-
rency shall be the equivalent in that currency of the
amounts expressed in euro as at the first working
day of October. Turkey and Poland shall communi-
cate to each other the amounts expressed in euro
and the amounts shall apply from 1 January the
following year.

4. A country may round up or down the amount re-
sulting from the conversion into its national cur-
rency of an amount expressed in euro. The roun-
ded-off amount may not differ from the amount re-
sulting from the conversion by more than 5 per
cent. A country may retain unchanged its national
currency equivalent of an amount expressed in eu-
ro if, at the time of the annual adjustment provided
for in paragraph 3, the conversion of that amount,
prior to any rounding-off, results in an increase of
less than 15 cent in the national currency equiva-
lent. The national currency equivalent may be re-
tained unchanged if the conversion would result in
a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed
by the Joint Committee at the request of Turkey or
Poland. When carrying out review, the Joint Com-
mittee shall consider the desirability of preserving
the effects of the limits concerned in real terms.
For this purpose, it may decide to modify the amo-
unts expressed in euro.”

7. Annex II shall be amended as follows:

(a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced
by

„1904 Przetwory spo-
˝ywcze otrzyma-
ne przez sp´cz-
nianie lub pra˝e-
nie zbó˝ lub pro-
duktów zbo˝o-
wych (na przy-
k∏ad p∏atki kuku-
rydziane); zbo˝a
(inne ni˝ kukury-

Wytwarzanie:
— z materia∏ów

nieklasyfiko-
wanych w po-
zycji 1806;

— w którym
wszystkie u˝y-
te zbo˝a i mà-
ka (z wyjàt-
kiem pszenicy

”1904 Prepares foods
obtained by the
swelling or ro-
asting of cereals
or cereal pro-
ducts (for exam-
ple, corn flakes);
cereals (other
than maize
(corn)) in grain

Manufacture:
— from materials

not classified
within heading
No 1806; 

— in which all
the cereals
and flour
(except durum
wheat and its
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dza) w postaci
ziarna lub w po-
staci p∏atków lub
inaczej przetwo-
rzonego ziarna
(z wyjàtkiem mà-
ki i grysiku),
wst´pnie obgoto-
wane lub inaczej
przygotowane,
gdzie indziej nie-
wymienione, ani
niew∏àczone

twardej i jej
pochodnych
oraz kukurydzy
Zea indurata)
muszà byç ca∏-
kowicie uzy-
skane1;

— w którym war-
toÊç ˝adnego z
u˝ytych mate-
ria∏ów z dzia∏u
17 nie przekra-
cza 30% ceny
ex works pro-
duktu

form, or in the
from of flakes or
other worked
grains (except
flour and meal),
precooked, or
otherwise prepa-
red, not elsewhe-
re specified or in-
cluded

derivates and
Zea indurata
maize) used
must be whol-
ly obtained;1

— in which the
value of any
materials of
Chapter 17
used does not
exceed 30% of
the ex-works
price of the
product

1 Wyjàtek dotyczàcy kukurydzy Zea indurata mo˝e byç stoso-
wany do 31 grudnia 2002 r.”

(b) Opis dla pozycji HS 2207 zast´puje si´ nast´pu-
jàcym tekstem:

1 The exception concerning the Zea indurata maize is appli-
cable until 31.12.2002”

(b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced
by:

„2207 Alkohol etylowy
nieska˝ony o ob-
j´toÊciowej mocy
alkoholu wyno-
szàcej 80% obj.
lub wi´cej; alko-
hol etylowy ska-
˝ony i pozosta∏e
wyroby alkoholo-
we o dowolnej
mocy, ska˝one

Wytwarzanie:
— z materia∏ów

nieklasyfiko-
wanych w po-
zycji 2207 lub
2208;

— w którym
wszystkie u˝y-
te winogrona i
inne materia∏y
pochodzàce z
winogron mu-
szà byç ca∏ko-
wicie uzyskane
lub jeÊli
wszystkie inne
u˝yte materia-
∏y sà pocho-
dzàce, dopusz-
cza si´ u˝ycie
araku do 5%
obj´toÊci”

”2207 Undenatured
ethyl alcohol of
an alcoholic
strength by volu-
me of 80%  vol or
higher; ethyl al-
cohol and other
spirits, denatu-
red, of any
strength

Manufacture:
— from materials

not classified
within heading
Nos 2207 or
2208;

— in which all
the grapes or
any material
derived from
grapes used
must be whol-
ly obtained or
if all the other
materials used
are already
originating, ar-
rack may be
used up to a li-
mit of 5% by
volume”

(c) Opis dla pozycji 5309 do 5311 zast´puje si´ na-
st´pujàcym tekstem:

(c) the entry for HS heading 5309 to 5311 shall be
replaced by

„5309
do 5311

Tkaniny z innych
roÊlinnych mate-
ria∏ów w∏ókienni-
czych, tkaniny
z prz´dzy papie-
rowej:

— Zawierajàce
niç kauczuko-
wà

— Inne

Wytwarzanie z
prz´dzy pojedyn-
czej1

Wytwarzanie z1:
— prz´dzy

z w∏ókna koko-
sowego,

— prz´dzy
z w∏ókna juto-
wego,

”5309 to
5311

Woven fabrics of
other vegetable
textile fibres; wo-
ven fabrics of pa-
per yarn:

— Incorporating
rubber thread

— Other

Manufacture
from single yarn 1

Manufacture
from (1):
— coir yarn,

— jute yarn,
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1 Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materia∏ów
w∏ókienniczych patrz uwaga 5.”

(d) Opis dla dzia∏u 57 zast´puje si´ nast´pujàcym
tekstem:

1 For special conditions relating to products made of a mi-
xture of textile materials, see Introductory Note 5.”

(d) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced
by:

— w∏ókien natu-
ralnych,

— syntetycznych
w∏ókien ci´-
tych niezgrze-
blonych ani
nieczesanych
ani w ˝aden in-
ny sposób nie-
przygotowa-
nych do prz´-
dzenia,

— materia∏ów
chemicznych
lub masy tek-
stylnej lub pa-
pieru

lub

Drukowanie, któ-
remu towarzyszà
co najmniej dwie
operacje przygo-
towawcze lub
wykoƒczeniowe
(takie jak: czysz-
czenie, bielenie,
merceryzacja,
stabilizacja ter-
miczna, drapanie,
kalandrowanie,
obróbka w celu
uzyskania nie-
kurczliwoÊci,
utrwalenie, deka-
tyzowanie, im-
pregnowanie, re-
perowanie i ro-
bienie w´ze∏ków),
gdy wartoÊç u˝y-
tej niezadrukowa-
nej tkaniny prze-
kracza 47,5% ce-
ny ex works pro-
duktu

— natural fibres,

— man-made sta-
ple fibres not
carded or
combed or
otherwise pre-
pared for spin-
ning,

— chemical ma-
terials or texti-
le pulp, or pa-
per

or

Printing accom-
panied by at least
two preparatory
or finishing ope-
rations (such as
scouring, ble-
aching, merceri-
sing, heat setting,
raising, calende-
ring, shrink resi-
stance proces-
sing, permanent
finishing, decati-
sing, impregna-
ting, mending
and burling) whe-
re the value of
the unprinted fa-
bric does not
exceed 47,5% of
the ex-works pri-
ce of the product

„Dzia∏ 57 Dywany i inne
w∏ókiennicze wy-
k∏adziny pod∏o-
gowe:

— Z filcu ig∏owa-
nego

Wytwarzanie z1:

— w∏ókien natu-
ralnych, lub

— materia∏ów
chemicznych
lub pulpy w∏ó-
kienniczej

”Chapter
57

Carpets and
other textile floor
coverings:

— Of needleloom
felt

Manufacture
from1:
— natural fibres,

or
— chemical ma-

terials or texti-
le pulp



Dziennik Ustaw Nr 143 — 11434 — Poz. 1609

— Z innego filcu

— Z pozosta∏ych
materia∏ów
w∏ókienni-
czych

Jakkolwiek:
— w∏ókno ciàg∏e

polipropyleno-
we obj´te po-
zycjà 5402, lub

— w∏ókna poli-
propylenowe
obj´te pozycja-
mi 5503 i 5506,
lub

— kable z w∏ókna
ciàg∏ego poli-
propylenowe-
go obj´te po-
zycjà 5501,
których masa
jednostkowa
pojedynczej
prz´dzy ciàg∏ej
i prz´dzy we
wszystkich
przypadkach
jest ni˝sza ni˝
9 decyteksów,

mogà byç u˝yte
pod warunkiem,
˝e ich wartoÊç nie
przekracza 40%
ceny ex works
produktu
Tkanina z juty
mo˝e byç u˝ywa-
na jako podk∏ad:

Wytwarzanie z1:

— w∏ókien natu-
ralnych niegr´-
plowanych lub
czesanych, ani
nieprzetwo-
rzonych w in-
ny sposób w
celu prz´dze-
nia, lub

— materia∏ów
chemicznych
lub pulpy w∏ó-
kienniczej

Wytwarzanie z1:

— prz´dzy koko-
sowej lub juto-
wej,

— prz´dzy z w∏ó-
kien ciàg∏ych
syntetycznych
lub sztucz-
nych,

— w∏ókien natu-
ralnych, lub

— ci´tych w∏ó-
kien chemicz-
nych, niegr´-
plowanych,
nieczesanych
ani nieprze-
tworzonych w
inny sposób w

— Of other felt

— Of other textile
materials

However:
— polypropylene

filament of he-
ading No 5402,

— polypropylene
fibres of he-
ading No 5503
or 5506, or

— polypropylene
filament tow
of heading 
No 5501,
of which the
denomination
in all cases of
a single fila-
ment or fibre
is less than 
9 decitexes,
may be used
provided 
their

value does not
exceed 40% of
the ex-works pri-
ce of the product 

Jute fabric may
be used as bac-
king

Manufacture
from1:
— natural fibres

not carded or
combed or
otherwise pro-
cessed for
spinning, or 

— chemical ma-
terials or texti-
le pulp

Manufacture
from1:
— coir yarn or ju-

te yarn,

— synthetic or ar-
tificial filament
yarn,

— natural fibres,
or

— man-made sta-
ple fibres not
carded or
combed or
otherwise pro-
cessed for
spinning.
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1 Regu∏a ta b´dzie stosowana do 31 grudnia 2005 r.”

(f) Mi´dzy opisami dla pozycji HS 9606 i 9612 wsta-
wia si´ nast´pujàcà regu∏´:

Artyku∏ 2

Niniejsza decyzja wchodzi w ˝ycie w dniu póêniej-
szego powiadomienia odnoÊnej Strony o spe∏nieniu
wewn´trznych wymogów prawnych dla wejÊcia jej
w ˝ycie i b´dzie stosowana od 1 kwietnia 2000 r.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of
the latter notification of the respective Party that the le-
gal internal procedures related to entering into force of
the Decision have been completed and shall be ap-
plied from 1st January 2001.

1 This rule shall apply until 31 December 2005.”

(f) the following shall be inserted between the en-
tries for HS heading Nos 9606 and 9612

”9608 Ball- point pens;
felttipped and
other poroustip-
ped pens and
markers; fountain
pens, stylograph
pens and other
pens; duplicating
stylos; propelling
or sliding pencils;
penholders, pen-
cil-holders and si-
milar holders;
parts (including
caps and clips) of
the foregoing ar-
ticles other than
those of heading
No 9609

Manufacture in
which all the ma-
terials used are
classified within
a heading other
than that of the
product. Howe-
ver, nibs or nib-
point classified
within the same
heading may be
used”

celu prz´dze-
nia

Tkanina z juty
mo˝e byç u˝ywa-
na jako podk∏ad

Jute fabric may
be used as bac-
king

1 Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materia∏ów
w∏ókienniczych patrz uwaga 5.”

(e) Opis pozycji HS 8401 zast´puje si´ nast´pujà-
cym tekstem:

1 For special conditions relating to products made of a mi-
xture of textile materials, see Introductory Note 5.”

(e) the entry for HS heading 8401 shall be replaced
by:

„ex 8401 Cz´Êci reaktorów
jàdrowych

Wytwarzanie, w
którym wszystkie
u˝yte materia∏y
sà sklasyfikowa-
ne w pozycjach
innych ni˝ pro-
dukt1

Wytwa-
rzanie,
w któ-
rym
wartoÊç
wszyst-
kich
u˝ytych
materia-
∏ów nie
przekra-
cza 30%
ceny ex
works
produk-
tu

”ex 8401 Nuclear fuel ele-
ments

Manufacture in
which all the ma-
terials used are
classified within
a heading other
than that of the
product1

Manu-
facture
in which
the va-
lue of all
the ma-
terials
used
does
not
exceed
30% of
the ex-
-works
price of
the pro-
duct

„9608 Pióra kulkowe i
d∏ugopisy; pisaki
i pióra z koƒców-
kami filcowymi
lub z tworzyw po-
rowatych; pióra
wieczne, stylo-
grafy oraz inne
pióra; rapidogra-
fy; o∏ówki auto-
matyczne; obsad-
ki do piór, obsad-
ki do o∏ówków
itp.; cz´Êci (nawet
skuwki i klipsy)
powy˝szych wy-
robów, nieobj´-
tych pozycjà nr
9609

Wytwarzanie, w
którym wszystkie
u˝yte materia∏y
sà sklasyfikowa-
ne w pozycjach
innych ni˝ pro-
dukt. Jednak˝e
stalówki klasyfi-
kowane w tej sa-
mej pozycji mogà
byç u˝yte”
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Na dowód czego, ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy,
b´dàc nale˝ycie upe∏nomocnieni, podpisali niniejszà
decyzj´.

Sporzàdzono w Warszawie — Ankarze dnia 22
grudnia 2000 r. w dwóch jednakowo autentycznych eg-
zemplarzach w j´zyku angielskim.

W imieniu W imieniu
Republiki Tureckiej Rzeczypospolitej Polskiej

B. Alkcar T. Lisek

In witness whereof the undersigned plenipotentia-
ries, being duly authorized thereto, have signed this
Decision.

Done at Warsaw—Ankara this 22 day of December
2000 in two authentic copies in the English language.

On behalf On behalf 
of the Republic of the Republic
of Poland of Turkey
T. Lisek B. Alkcar


