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CARINSKA TARIFA 

Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava 





^edlog zakona o 

CARINSKI TARIFI 

EPA 896 - tretja obravnava 

Republike Slovenije je na 171. seji dne 30. novembra 
'895 določila besedilo: 

~ PREDLOGA zakona o carinski tarifi, 
ki 9a pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 

a 36. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
<i/11-1995, drugega odstavka 194. in 195. člena poslov- 
na Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
epublike Slovenije k predlogu zakona o carinski tarifi - 

"e,ja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj, 
- Jožef DROFENIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

8pL0ŠNE DOLOČBE 

1. člen 

W°n 0 car'nski tarifi določa pravila za uporabo carinske 
lije ^r' uvozu blaga na carinsko območje Republike Slove- 
§ 
pu?r'.nsko tarifo so določene carinske stopnje, po katerih se 
Reni® carina za blago, ki se uvaža na carinsko območje 
Don ® Slovenije, razen če z zakonom ali mednarodno 
ten n' določeno drugače. Carinska tarifa je sestavni del 98 *akona. 
Ca*'nske stopnje 

Ko 2- čl*n 

t6^
encionalne carinske stopnje so carinske stopnje dolo- ne v carinski tarifi. 

čenl?r8ncia'ne carinske stopnje so carinske stopnje, dolo- 
Pogodbo o coni proste trgovine ali drugo mednarodno 

sodbo, ki jo je sklenila Republika Slovenija. 
vtor,ornne carinske stopnje so carinske stopnje, določene v 

carinski tarifi, povišane za 70%. 

Ko 3" 4'*n 

fetalne carinske stopnje iz prvega odstavka 2. člena a*ona se uporabljajo za uvoz blaga s poreklom iz držav, 

s katerimi je Republika Slovenija sklenila pogodbo o uporabi 
klavzule največjih ugodnosti ali iz držav, ki Jo klavzulo dejan- 
sko uporabljajo za blago slovenskega porekla. 

Preferencialne carinske stopnje iz drugega odstavka 2. člena 
tega zakona se uporabljajo za uvoz blaga s poreklom iz 
posamičnih držav, s katerimi je Republika Slovenija sklenila 
pogodbo o coni proste trgovine ali drugo mednarodno 
pogodbo. 
Preferencialne carinske stopnje za države v razvoju se upo- 
rabljajo za uvoz blaga s poreklom iz teh držav. Vlada lahko na 
predlog ministrstva pristojnega za ekonomske odnose s 
tujino in po predhodnem mnenju Gospodarske zbornice Slo- 
venije določi listo držav, posamezne vrste blaga in carinske 
stopnje. 

Avtonomne carinske stopnje iz tretjega odstavka 2. člena tega 
zakona se uporabljajo za uvoz blaga iz držav, ki niso zajete s 
prvim in drugim odstavkom tega člena. Listo teh držav določi 
Vlada. 

4. člen 

Ne glede na določbo 2. člena tega zakona se za nepredelane 
kmetijske proizvode lahko poleg carinskih stopenj iz 2. člena 
tega zakona, predpišejo dodatne sezonske carinske stopnje. 

Dodatne sezonske carinske stopnje iz prejšnjega odstavka ne 
smejo presegati stopenj, ki jih je Republika Slovenija dogovo- 
rila v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
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(GATT), njihova uporaba pa mora biti omejena na določeno 
obdobje v koledarskem letu. 

Dodatne sezonske carinske stopnje in čas njihove uporabe 
predpiše Vlada na predlog ministrstva pristojnega za kmetij- 
stvo v soglasju z ministrstvom pristojnim za ekonomske 
odnose s tujino. 

5. člen 

Za uvoz blaga, ki se v Republiki Sloveniji ne proizvaja ali se ne 
proizvaja v zadostni količini, se lahko določijo letni carinski 
kontingenti, za katere se pri uvozu uporablja znižana carinska 
stopnja ali stopnja prosto. Carinski kontingenti se določijo 
največ v obsegu, ki predstavlja količinsko razliko med 
domačo proizvodnjo in predvideno porabo. 

Vlada določi natančnejše kriterije za določitev carinskih kon- 
tingentov, višine in način razdelitve carinskih kontingentov. 

Za blago, ki je v carinski tarifi poleg carinske stopnje ozna- 
čeno z opombo (1), se lahko za nedoločen čas določi uporaba 
nižje carinske stopnje od stopenj, določenih v carinski tarifi 
ali stopnja prosto, na podlagi kriterijev, ki jih določi Vlada s 
predpisom iz prejšnjega odstavka. 

Carinske kontingente iz prvega odstavka oziroma znižanja 
carinskih stopenj iz tretjega odstavka tega člena določi Vlada 
na predlog ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose s 
tujino in po predhodnem mnenju Gospodarske zbornice Slo- 
venije. 

Pojem »kombinirana nomenklatura« carinske tarife Pol^ 
poimenovanje posameznih oddelkov, poglavij in podpoS3, 
tarifnih številk ter opomb, temeljna pravila razvrščanja 
po kombinirani nomenklaturi in številčne oznake norW" 
ture. 

Vlada Republike Slovenije lahko, na predlog ministrstvaiPj 
stojnega za ekonomske odnose s tujino, spreminja k0"1:* 
rano nomenklaturo carinske tarife in tako upošteva P°VZ 
statistike ali trgovinske politike kakor tudi tehnološkega 
voja. 

10. člen 

V okviru ministrstva pristojnega za ekonomske odno^, 
tujino se oblikuje Komisija za carinsko nomenklatur 
nadaljnjem besedilu: Komisija), ki daje mnenje o j 
sprememb kombinirane nomenklature in o predlogih 
za razvrščanje blaga v carinsko tarifo iz 11. člena tega zaK° 

V Komisijo iz prejšnjega odstavka tega člena imenujejo sff 
predstavnike ministrstvo pristojno za ekonomske odno5® 
razvoj, za finance, za gospodarske dejavnosti, za 
gozdarstvo in prehrano, za varstvo okolja, za promet inZV^, 
za zdravstvo, Carinska uprava Republike Slovenije, upr' 
organ pristojen za državno statistiko in Gospodarska 
niča Slovenije. 

Minister pristojen za ekonomske odnose s tujino izda 
nejše predpise za delo Komisije iz prvega odstavka 
člena. 

RAZVRŠČANJE BLAGA IN UPORABA CARINSKIH STOPENJ 

6. člen 

Za nesestavljene proizvode ali za proizvode v razstavljenem 
stanju, katerih deli se uvažajo postopno, se lahko uporabi 
carinska stopnja, ki je določena v carinski tarifi za končni 
proizvod. 

Minister za finance lahko izda predpis o načinu izvajanja 
prejšnjega odstavka. 

7. člen 

Pri uvozu laboratorijskih kemikalij (pretežno iz 28. in 29. 
poglavja) se lahko vse kemikalije uvrstijo v eno tarifno šte- 
vilko, in sicer 3822.00, če so izpolnjeni pogoji: 

- da teža posameznega pakiranja kemikalije ne presega 2,5 
kg, 

- da se uvažajo najmanj 3 različne kemikalije, 

- da se vse kemikalije uporabijo za laboratorijsko ali drugo 
znanstveno raziskovalno delo. 

11. člen 

Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, izdan8V" 
dila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo. 

12. člen 
05( 

Zaradi izvajanja veljavnih mednarodnih carinskih obve®!^ 
Republike Slovenije v okviru Splošnega sporazuma o ca> j|( 
in trgovini (GATT) oziroma Svetovne trgovinske organiz% 
(WTO) in drugih mednarodnih pogodb, Vlada za posaf j,, 
blago določi nižje carinske stopnje od stopenj, dolo4®n 

carinski tarifi. 

Carinske stopnje, iz prejšnjega odstavka Vlada objavi l«^jp 
prečiščenem besedilu carinske tarife. Prečiščeno beS:|(3< 
carinske tarife za koledarsko leto mora biti objavljeno naj 
neje do septembra predhodnega leta. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8. člen 

Blago, ki se začasno uvaža na oplemenitenje, se lahko, na 
zahtevo deklaranta, uvrsti v tarifno številko pridobljenega 
proizvoda, vendar le za potrebe izvedbe carinskega postopka 
začasnega uvoza na oplemenitenje. 

CARINSKA TARIFA IN NOMENKLATURA CARINSKE TA- 

9. člen 

Carinska tarifa temelji na nomenklaturi blaga, ki hkrati zado- 
voljuje zahteve carinske politike in zunanjetrgovinske stati- 
stike, in je v nadaljevanju imenovana »kombinirana nomen- 
klatura« carinske tarife ali skrajšano »KN«. 

13. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, se Pr0?Tr|# 
uporabljati zakon o carinski tarifi in carinska tarifa 'H j} 
SFRJ, št. 27/78, 5/79, 29/79, 29/83, 7/84,11/84, 28/84, 71'»> 
85, 3/86, 43/86, 70/86,10/87, 81/87,14/88, 34/89) ter pod*8 

ski akti izdani na njegovi podlagi. 

14. člen 
C Podzakonska akta iz drugega in četrtega odstavka &• JU 

tega zakona Vlada izda v 30 dneh po uveljavitvi tega z®* 

15. člen 
m li**11 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne" 
uporablja pa se od 1. januarja 1996. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je drugo obravnavo pred- 
'°9a Zakona o carinski tarifi opravil na svoji 36. seji in zakon- 
ski predlog sprejel kot podlago za pripravo zakona za tretjo 
obravnavo. 

Državni zbor je v okviru druge obravnave sprejel amandma 
Vlade Republike Slovenije k 10. členu in veliko večino predla- 

ganih amandmajev k tarifnemu delu zakona. 

Državni zbor je k tarifnemu delu zakona sprejel tudi nekatere 
predloge amandmajev, ki so v nasprotju s cilji in osnovnimi 
izhodišči tega zakona, to je racionalna zaščita slovenske 
proizvodnje. V teh primerih Vlada predlaga svoje amandmaje 
k tarifnemu delu predloga zakona za tretjo obravnavo. 

PVI DEL 

carinska tarifa 

"VODNA DOLOČILA 

TEMELJNA pravila 
A- Temeljna pravila za uporabo kombinirane nomenklature 

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih 
načelih: 

]• Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, 
fla se je laže znajti pri uvrščanju. Zaradi pravnih razlogov 
Ječanje poteka po poimenovanjih tarifnih Številk in opom- 
"jjh k ustreznim oddelkom in poglavjem in po nadalje opisa- 
n'h pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk in 
°Pomb. 
2 (a) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimeno- 
vanju neke tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kom- 
pleten ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali 
.K°nčnega proizvoda. V tarifno številko se uvršča tudi komple- 
:en ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot komple- 
en ali končen po tem pravilu), če se carini nesestavljen ali 
Ustavljen. 
!b) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenova- 
n!u kake tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombina- 
ta tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi, 
proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava 
*°t blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali 
;novi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz večih materialov ali snovi, 
Poteka po pravilu pod točko 3. 

j* Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu pod 2(b) ali iz 
?ru9ih razlogov na prvi pogled uvrstiti v dve ali več tarifnih 8l®vilk, se uvrščajo takole: 

j®) Tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj 
natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarif- 
""ni številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar 
Pa se poimenovanja dveh ali večih tarifnih številk nanašajo 

na del materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali 
^stavljenih proizvodih, ali samo na del komponent, priprav- 
Jenih kot komplet za prodajo na drobno, poimenovanja teh 
®rifnih številk štejejo za enako konkretna, celo če ima katero 
*med njih bolj kompleten in bolj natančen opis proizvoda. 

j*J) Mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih 
"]aterialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma 
®j®stavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na 
jobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu pod 3(a), se uvr- 
''Jo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje bistven načaj, če je to merilo uporabno. 

blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu pod 3(a) ali (b), se 
W v tist0 tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med """i, ki jih je treba glede na pomembnost enako upoštevati. 

Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po gornjih pravilih, se uvrsti 

v tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu 
najbolj podobno. 

5. Poleg gornjih določb za naslednje proizvode veljajo tudi 
naslednja pravila: 

(a) Toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, 
risalni pribor, škatle za ogrlice in podobna embalaža, posebej 
oblikovana in prirejena za določen proizvod ali komplet proiz- 
vodov, primerna za dolgotrajno rabo in dobavljena s proiz- 
vodi, za katere je namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod 
pogojem, da se prodaja skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja 
za škatle, ki dajejo celoti bistven značaj. 

(b) V skladu z gornjim pravilom pod 5(a) se embalažni materi- 
ali in embalažne škatle (Izraza »embalažni materiali« in 
»embalažne škatle« pomenita kakršnokoli zunanjo ali notra- 
njo embalažo v obliki škatel, držal, ovojev ali opor, ki niso 
transportni pripomočki (npr. transportni kontejnerji), ponjave, 
orodja ali pomožna transportna oprema. Izraz »embalažne 
škatle« ne zajema škatel, na katere se nanaša temeljno pravilo 
5(a).), ki se dobavljajo tako, da so v njih embalirani proizvodi, 
uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se običajno uporabljajo 
za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa ne velja za 
embalažne materiale in embalažne škatle, če je očitno, da so 
primerni za večkratno uporabo. 

6. Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo v tarifne podšte- 
vilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarif- 
nih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim podšte- 
vilkam ter po teh pravilih, pri čemer se razume, da se tarifne 
podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To 
pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če 
sobesedilo ne predpisuje drugače. 

B. Temeljna pravila v zvezi s carinskimi stopnjami 

1. Carinske stopnje, navedene v odstotkih v koloni 5 so 
carinske stopnje, določene ad valorem - t.j. na osnovi vred- 
nosti. 

2. Označba »P« v koloni 5 pri določenih tarifnih številkah in 
podštevilkah pomeni, da je blago podvrženo plačevanju 
posebnih dajatev. 

Če carinski stopnji sledi znak »+« in označba »P«, npr. »16 + 
P«, to pomeni, da je blago podvrženo plačevanju tako carin- 
ske stopnje kot posebnih uvoznih dajatev, vkolikor je to dolo- 
čeno s posebnim predpisom. 

C. Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomen- 
klature kot carinskih stopenj 

1. Če ni drugače predpisano, se določilo v zvezi s carinsko 
vrednostjo poleg vrednosti za določanje carinskih dajatev ad 
valorem uporablja za določanje vrednosti, na osnovi katerih 
se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk. 

2. Pri blagu, kjer se obračunava carina na težo, bo teža, ki je 
osnova za določanje zneska carine, in teža, na osnovi katere 
se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk, na- 
slednja: 
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(a) v primeru oznake »bruto teža« se upošteva skupna teža 
blaga in vseh embalažnih materialov in embalažnih škatel; 

(b) v primeru oznake »neto teža« ali enostavno »teža« se 
upošteva teža samega blaga brez embalažnih materialov in 
embalažnih škatel. 

3. V primerih, ko je kot kriterij za uvrščanje v posamezno 
tarifno oznako oziroma tarifno številko določena uvozna cena 
izražena v ECU, se ekvivalent v tolarjih izračuna z uporabo 
srednjega tečaja Banke Slovenije na zadnji delovni dan pred 
vložitvijo carinske deklaracije. 

D. Embalažne škatle In embalažni materiali 

Za embalažne škatle in embalažne materiale, na katere se 
nanaša temeljno pravilo 5(a) in (b) in ki so v obtoku skupaj z 
blagom, ki ga vsebujejo ali s katerim se pojavljajo, veljajo 
naslednja določila: 

1. Če so embalažne škatle in embalažni material uvrščeni z 
blagom v skladu z določili temeljnega pravila 5, bodo: 

(a) ocarinjeni na osnovi enake carinske stopnje kot blago: 

- kjer je tako blago podvrženo carinski dajatvi na osnovi 
vrednosti ali 

- kjer jih je treba prišteti k teži blaga, na osnovi katere se 
obračuna znesek carine; 

(b) uvoženi prosto: 

- kjer je blago oproščeno carine ali 

- kjer se blago carini na osnovi teže ali vrednosti ali 

- kjer teže embalažnih škatel in embalažnih materialov ni 
potrebno vključiti v težo blaga, na osnovi katere se obračuna 
znesek carine. 

2. V primeru, da embalažne škatle in embalažni materiali, za 
katere veljajo določila gornjih odstavkov 1(a) in 1(b), vsebu- 
jejo blago iz različnih tarifnih številk, se teža in vrednost 
embalažnih škatel in embalažnih materialov za določitev nji- 
hove teže ali vrednosti, ki je osnova za carinjenje, porazdeli 
med vsebovano blago v sorazmerju s težo in vrednostjo blaga. 

OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

se nanaša na nacionalne tarifne številke, ki do- 
datno delijo tarifne številke kombinirane no- 
menklature na devetmestnem nivoju 

P dodatna uvozna dajatev (prelevman) 
b/f flaškon 
Kbit 1 024 bitov 
kg/br kilogram, bruto 
kg/net kilogram, neto 
Mbit 1 048 576 bitov 
MIPS seznam mamil in psihotropnih substanc 
ut.% simbol za utežni odstotek 

DODATNE MERSKE ENOTE 

BRT bruto registrska tona (2 8316 m3) 
c/k karati (1 metrični karat = 2 x 10-4 kg) 
ce/el število celic 
ct/l nosilnost v tonah (1) 
g gram 
gi F/S gram fosilnega izotopa 
kg H202 kilogram vodikovega peroksida 
kg K;0 kilogram kalijevega oksida 
kg KOH kilogram kalijevega hidroksida 
kg met. am. kilogram metilamina 
kg N kilogram dušika 
kg NaOH kilogram natrijevega hidroksida (kavstif1 

soda) 
33 kg/net edakilogram neto ocejene substance 
kg P205 kilogram difosfornega pentaoksida 
kg 90% sdt kilogram 90% suhe substance 
kg U kilogram urana 
1 000 kWh 1.000 kilovatnih ur 
I liter 
1.000 1 1.000 litrov 
I alc. 100% liter čistega (100%) alkohola 
m meter 
m2 kvadratni meter 
m3 kubični meter 
1.000 m3 1.000 kubičnih metrov 
pa štev. parov 
kos štev. kosov 
100 kos sto kosov 
1.000 kos tisoč kosov 
TJ terajoul (bruto kalorična vrednost) 

(»Nosilnost v tonah« (ct/l) pomeni nosilnost ladje, izražena v tonah. J! 
ne vključuje ladijskih zalog (goriva, opreme, hrane ipd ). Izvzete so 
osebe na ladji (posadka in potniki) ter njihova prtljaga.) 

DRUGI DEL 

CARINSKE STOPNJE 

I. oddelek 

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA 

Opombi 

1. V tem oddelku se nanaša vsako sklicevanje na posam«^ 
rodove, vrste ali pasme živali tudi na njihove mladiče, c 

samega besedila ne izhaja kaj drugega. 

2. Katera koli določba, ki se nanaša na »suhe« izdelke v 
obsega prav tako tudi izdelke, ki so dehidrirani, evaporira" 
liofilizirani, razen če iz besedila ne izhaja kaj drugega. 

1. poglavje 

ŽIVE ŽIVALI 

Opomba 

1. To poglavje obsega vse žive živali, razen: 
j 

(a) rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarj®v 

tar. št. 0301, 0306 in 0307; 

(b) kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 30°^ 

(c) živali iz tar. št. 9508. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0101 Konji, osli, mezge in mule, žive živali 

0101 11 000 
0101 19 
0101 19 100 
0101 19 900 
0101 20 
0101 20 100 
0101 20 900 

0102 

0102 10 
0102 10 100 
0102 10 300 
0102 10 900 
0102 90 

0102 90 050 

0102 90 210 
0102 90 290 

0102 90 410 
0102 90 490 

0102 90 510 
0102 90 590 

0102 90 610 
0102 90 690 

0102 90 710 
0102 90 790 
0102 90 900 

— Konji: 
— čistih pasem, plemenski 
— drugi: 
 klavni   
 drugi  
— Osli, mezge in mule: 
— osli  
— mezge in mule  

Govedo, žive živali 

— Čistih pasem, plemenske: 
— telice (samice goveda, ki še niso telile) . . . 
— krave  
— druge  
— Druge: 
— domačih pasem: 
 mase dO vključno 80 kg  
 mase nad 80 kg, do vključno 160 kg: 
 za zakol  
 druge  
 mase nad 160 kg, do vključno 300 kg: 
 za zakol  
 druge  
 z maso nad 300 kg: 
 telice (samice goveda, ki še niso telile): 
 za zakol   
 druge  
 krave: 
 za zakol   
 druge  
 druge: 
 za zakol   
 druge  
— drugo   

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 
kos 

kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 

kos 
kos 
kos 

pr 

27 
27 

5 
5 

pr 
pr 
pr 

12+P 

12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12 

V 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1  2 3 4 

0103 Prašiči, žive živali 

0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski   kos pr 
- Drugi: 

0103 91 —mase pod 50 kg: 
0103 91 100  domačih pasem  kos 12+P 
0103 91 900  drugi...  kos 12 
0103 92 — mase 50 kg ali več: 

 domačih pasem: 
0103 92 110  ■' svinje, ki so vsaj enkrat prašile, mase ne manj kot 160 kg . kos 12+P 
0103 92 190  drugi  kos 12+P 
0103 92 900  drugi  kos 12 

0104 Ovce in koze, žive živali 

0104 10 - Ovce: 
0104 10 10 0 —čistih pasem, plemenske  kos pr 

- druge: 
0104 10 300  jagnjeta (do enega leta)   kos 60 (1) 
0104 10 800  druge  kos 60 (1) 
0104 20 - Koze: 
0104 20 100 —čistih pasem, plemenske  kos pr 
0104 20 900 — druge   kos 60 (1) 

0105 Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani in pe- 
gatke), žive živali 
- Mase do vključno 185 g: 

0105 11 — kokoš, domača (Gallus domesticus): 
 kokoši iz matične jate (plemenske): 

0105 11 110 nesnice  kos pr 
0105 11 190  druge ,  kos pr 

 druge: 
0105 11 910 nesnice  kos 12+P 
0105 11 990  druge  kos 12+P 
0105 19 — druga: 
0105 19 10  gosi in purani: 

* 0105 19 101 plemenski   kos pr 
* 0105 19 109  drugi   kos 60(1) 

0105 19 900  race in pegatke  kos pr 
- Druga: 

0105 91 00 —kokoš, domača (Gallus domesticus): 
* 0105 91 001  plemenska   kos pr 
* 0105 91 009  druga •  kos 10+P 

0105 99 — druga: 
0105 99 10  race: 

* 0105 99 101  plemenske  ...1  kos pr 
* 0105 99 109  druge  kos 60 (1) 

0105 99 20  gosi: 
* 0105 99 201  plemenske    kos pr 
* 0105 99 209 -   druge   kos 60 (1) 

0105 99 30  purani: 
* 0105 99 301  plemenski  kos pr 

» * 0105 99 309  drugi ,  kos 60(1) 
0105 99 50  pegatke: 

* 0105 99 501  plemenske   kos pr 
* 0105 99 509  druge  kos 60 (1) 

0106 00 Druge živali, žive 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
.oznaka     stopnja 

0106 00 10 - Domači kunci: 
* 0106 00 101 — plemenski    p,. 
* 0106 00 109 - - drugi  _ 25 

0106 00 200 -Golobi  _ 5 
0106 00 90 - Druge: 

* 0106 00 901 --čebele  _ pr 
* 0106 00 902 --žabe   _ 2 
* 0106 00 909 - - drugo  _ p,- 

' Poglavje največ desetimi pari reber (prvi štirje pari reber morajo biti 
Mcc. celi. drugi so lahko rezani) s potrebušino ali brez nje. tS° IN DRUGI UŽITNI KLAVNIĆNI PROIZVODI 
0D (e) »Razkosane sprednje četrti« za potrebe tar. podšt. 0201 20 

mba 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi 
1 w kostmi in kitami, vratom in plečetom, z najmanj Štirimi in 

<° poglavje ne spadajo: največ desetimi rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga 
(al i, . so lahko rezana) s potrebušino ali brez nje. 
neu vrst- opisanih v tar. št. 0201 do 0208 in 0210, ki so Porabni za hrano ljudi; (f) »Nerazkosane zadnje četrti« za potrebe tar. podšt. 0201 20 
(tyć 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, 
(Ur it n' mehuri' ali želodci živali (tar. št. 0504) In živalska kri stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z ' °511 ali 3002); najmanj tremi pari celih ali rezanih reber, z zadnjim delom 
(c\ bočnika ali brez njega in s potrebušino ali brez nje. 
(15 živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 Poglavje). (g) »Razkosane zadnje četrti« za potrebe tar. podšt. 0201 20 
Dod 50 33 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi a'ne opombe kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno 
1 « N pečenko), z najmanj tremi celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim 

•Našteti izrazi imajo naslednje pomene: delom bočnika ali brez njega in s potrebušino ali brez nje. 

pd "®?vei' trupi« za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 (h)11. »Vrat, pleče, plečna bržola« za potrebe tar. podšt. 0202 
°drto "i'0 cele truP® zaklanih živali - izkrvavljene, očiščene in 3050 pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim n0g ' K' se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli delom plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi 
drob brez> ter z dru9'mi koristnimi klavniškimi odpadki in rebri in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer 
rr»ora

OV,n° ali brez nl'h- Kadar se trupi uvažajo brez glav, se prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika 
Vratn'° ,e_te odrezane od trupa med prvim in drugim prepone z desetim rebrom. 
-ocr

ivre,encem 'Pri atlanto-okcipitalnem sklepu (atlanto- m0rg pita,.i°'nt)). Kadar se uvažajo brez spodnjega dela nog, 22. »Prsa s spodnjim delom plečeta« za potrebe tar. podšt. 
-rTim le~te odrezane pri karpo-metakarpalnih ali tarzo- 0202 30 50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trUD 

a,arza'nih 313 sklepih; »trup« vključuje sprednji del trebušnim in vrhnjim delom, 
kot jo kos,mi in kitami, vratom in plečetom, ki vsebuje več parov reber. B Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v 
(b) „r odstavku 1 .A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice. 
10 Dq ei® polovice« za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 
,rUDa ifni'° kose' ki nastanejo s simetrično delitvijo celega 2. A Našteti izrazi imajo naslednje pomene: 
Vreten zi sredin0 VS0h vratnih, prsnih, ledvenih in križnih 
vkiii,*0.,er skozi sredino prsnice in medenice; »polovice« (a) »Trupi ali polovice« za potrebe tar. podšt. 0203 11 10 in 
Vrat j U|ei° sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, 0203 21 10 pomenijo: razsekane prašiče v obliki polovic n Pleče, ki vsebuje več kot 10 reber. domačega prašiča, izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile 
(c) >K odstranjene ščetine in parklji. Polovice so dobljene z delitvijo 
02q2 5n?Penz'rane četrti« za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in trupov skozi sredino vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in 010 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi: križnih vretenc ter po sredini prsnice in medenice. Taki trupi 
- SD ali polovice ?o lahko z glavo ali brez glave, nog, želodčne 
toin ro n'e četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in pleče- maščobe, ledvic, repa ali prepone. Polovice so lahko s hrbt- 
steg'n ?b desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter nim mozgom ali brez njega, možganov ali jezika. Trupi in 0rn <n ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, bodisi polovice svinj so lahko z vimenom ali brez njega. 

■fi** četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom, (b) »Šunke« (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 11, 0203 
*»dnje* pri P8'®"'' rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter 2211,021011 11 in 0210 11 31 pomenijo: zadnji (kavdalni) del 
OsrneJL trti 2 vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob polovice, vključno s kostmi, z nogami, zadnjo kračo ali brez m r®bru. njih, kožo ali podkožno slanino ali brez njih. 

in zadnje četrti, ki tvorijo »kompenzirane četrti«, se (c) »Prednji del« za potrebe tar. podšt. 0203 1911,0203 29 11, 
njih če,Uvaiati hkrati in v enakem številu, skupna masa spred- 0210 19 30 in 0210 19 60 pomeni: prednji (kranialni) del 
d°, Pa mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je polovice brez glave, vključno s kostmi, s kračo, kožo ali 
Hase »J. razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5% podkožno slanino ali brez njih. <e*jega dela (sprednje ali zadnje četrti). 
(d),,^ Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje 
20 vv ,razkosane sprednje četrti« za potrebe tar. podšt. 0201 največ peto prsno vretence. 
S J? 0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi >n kitami, vratom in plečetom z najmanj štirimi in Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in 
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nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim 
plečetom) pomeni kos zarebrnice, ki je odrezan od spodnjega 
(trebušnega) 33 dela prednjega dela, rez takoj pod hrbtenico. 

(d) »Plečeta« za potrebe tar. podšt. 0203 12 19, 0203 22 19, 
0210 11 19 in 0210 11 39 pomeni: spodnji del prednjega dela z 
lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, 
z nogico, sprednjo kračo, kožo ali podkožno slanino ali brez 
njih. 

Lopatica in pripete mišice, ki se pojavljajo ločeno, se uvrščajo 
v to tar. podšt. kot del plečeta. 

(e) »Ledja« za potrebe tar. podšt. 0203 19 13, 0203.29 13, 0210 
19 40 in 0210 19 70 pomeni: zgornji del polovice od prvega 
vratnega vretenca do prsnega (kavdalnega) vretenca, 
vključno s kostmi, s filejem, lopatico, podkožno sjanino ali 
kožo ali brez njih. 

Zarebrnica se od spodnjega dela polovice loči z rezom tik pod 
hrbtenico. 

(f) »Prsi s potrebušino« za potrebe tar. podšt. 0203 1915, 0203 
29 15, 0210 12 11 in 0210 12 19 pomenijo: spodnji del polovice 
med šunko (nogo) in plečetom, znano kot »potrebušina«, s 
kostmi ali brez njih, vendar s kožo in podkožno slanino. 

(g) »Prekajene prašičje polovice« za potrebe tar. podšt. 0210 
19 10 pomenijo: prašičje polovice brez glave (ličnic in rilca), 
nog, repa, podkožne slanine, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, 
hrbtenice, medenice in prepone. 

(h) »Prekajeni kosi prašiča« za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 
pomenijo: prekajeno prašičjo polovico brez šunke, s kostmi 
ali brez njih. 

(ij) »Skrajšane polovice« za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 
pomenijo: prekajene prašičje polovice brez sprednjega dela 
(ali brez vratu, zgornjega dela plečeta, plečeta s kračo), s 
kostmi ali brez njih. 

(k) »Srednji del« za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomeni: 
prekajeno prašičjo polovico brez šunke in prednjega dela, s 
kostmi ali brez njih. 

Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov, ki 
vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem raz- 
merju s celotnim srednjim delom. 

B Deli razrezov, ki so definirani v odstavku 2.A(f), se uvrščajo v 
isto tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno slanino. 

Će so deli, uvrščeni v tar. podšt. 0210 11 11 in 0210 11 19 ter 
0210 11 31, 0210 11 39, 02101930 in 0210 19 60, dobljeni iz 
prekajenih prašičjih polovic, iz katerih so bile kosti, označene 
v odstavku 2.A(g), že odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot 
jih določajo odstavki 2.A(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki 
razrezi in njihovi deli vsebujejo kosti. 

C Tar. podšt. 0206 30 31, 0206 49 91 in 0210 90 39 vključujejo 
tudi glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, 
ličnicami ali jeziki ali brez njih ter njihove dele. 

Glava je od polovice ločena z ravnim rezom od prvega vrat- 
nega vretenca. 

Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej 
zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s spred- 
njega konca (vključno s podbradkom) se uvršča v tar. podšt. 
0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ali 0210 19 81, odvisno od 
primera. 

O Za potrebe tar. podšt. 0209 00 11 in 0209 00 19 bo izraz 
»podkožna prašičja slanina« pomenil maščobno tkivo, ki se 
nabira pod kožo prašiča in se nanjo lepi, ne glede na del 
trupa, s katerega je; v vsakem primeru bo masa maščobnega 
tkiva presegala maso kože. 

Naštete tar. podšt. prav tako vključujejo podkožno p 
slanino, s katere je bila odstranjena koža. 

E Za potrebe tar. podšt. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 J'? 
0210 19 60 do 0210 19 89 se bodo izdelki, pri kat®r% 
razmerje med vodo in beljakovinami v mesu enako ali H13"1, 
od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25), obravnavali kot »posuše", 
prekajeni«. Vsebnost dušika se bo določala po ISO i*6 

937-1978. 

3. A Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo nas^ 
pomene: 

(a) »Trupi« za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0^^ 
0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele 
zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, uv°ž®% 
glavami, nogami ali drugimi koristnimi klavničnimi odp^r, 
drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez 9 . 
mora biti le-ta ločena od trupa pri atlanto-okcipi,a'^| 
sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se le-te ločijo od 
rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo- metata«8 

sklepih. 

(b) »Polovice« za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21. ^ 
30, 0204 41, 0204 50 11 in 02045051 pomenijo: izdelke. ' 
dobljeni s simetrično delitvijo trupa skozi sredino v*Wflj 
vratnega, prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter s 
sredino prsnice in medenice. 

rti ^ 
(c) »Skrajšana sprednja četrt« za potrebe tar. podšt. 020* j 
10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 02045053 pomeni: sprednl' 
trupa s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi i" P ^ 
tom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na ' j 
nico z najmanj petimi in največ sedmimi pari celih ali'®z 

reber. 
4$ 

(d) »Skrajšana sprednja četrt« za potrebe tar. podšt. 02»^ 
10 0204 42 10, 0204 50 13 in 02045053 pomeni: spred" 
trupa s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi 'n P ^ 
tom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na n ^ 
nico z najmanj petimi in največ sedmimi celimi ali rez® 
rebri. 

22 $ 
(e) »Zarebrnica in/ali tile« za potrebe tar. podšt. 0204 < 
0204 42 30, 0204 50 15 in 02045055 pomeni: preostaja 
trupa po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, i ^ 
cami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja./T ^ 
vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so filei' L ji 
od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov c®1 

rezanih reber. 
22 ^ (f) »Zarebrnica in/ali file« za potrebe tar. podšt. 0204 t $ 

0204 42 30, 0204 50 15 in 02045055 pomeni: preos'^! 
polovice po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih c® ^ 
ledvico ali brez nje; kadar so zarebrnice ločene od $ 
morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; k®0 c8|f 
fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj P®1 

ali rezanih reber. 
A 

(g) »Noge« za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50' 
50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi * ^ 
in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestejj ^ 
venem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrt®"1,^ 
nem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenic®1 

niče). 

(h) »Noge« za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50. ^ 
50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del polovice, 
kostmi in nogo, razrezan pravokotno na hrbtenico 
ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali p" c

depi£< 
križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do m®° 
(sednice). 

nj/ 
B Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se orr,eJce 
odstavku 3.A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbte11 

4. Za potrebe tar. podšt. 0207 39 81 in 0207 43 71 »z8^rj> 
pripravljene gosi ali race« pomenijo gosi ali race bre* f 

poročevalec, št. 52 10 



Povsem očiščene, brez glav ali nog, z odstranjenimi kostmi 
,ruPa (grodnica, rebra, hrbtenica, križna kost), vendar z ohra- 
"jenimi kostmi nog. 

5- Uvozna carina za mešanice, ki se uvrščajo v to poglavje, se 
°° izračunavala, kot sledi: 

(a) V mešanicah, kjer ena izmed sestavin predstavlja vsaj 90 
ut-%, se bo uporabila carinska stopnja, ki velja za to sesta- 

li V drugih mešanicah se bo uporabila najvišja carinska 
s,opnja med stopnjami, ki veljajo za posamezne sestavine 
Mešanice. 
6- (a) Surovo začinjeno meso iz poglavja 16 pomeni začinjeno 

surovo meso, ki je začinjeno bodisi globinsko bodisi površin- 
sko tako, da je vidno s prostim očesom ali razločljivega okusa. 

(b) Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med 
pripravo, ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje 
začimb ne spremeni njihovega značaja. 

7. (a) Za potrebe tar. podšt. 0207 39 13 do 0207 39 23, 0207 39 
33 do 0207 39 45, 0207 39 57 do 0207 39 77, 0207 41 11 do 
0207 41 51, 0207 42 11 do 0207 42 59 in 0207 43 21 do 0207 
4363 izraz »deli perutnine s kostmi« pomeni dele, ki so dolo- 
čeni v teh tar. podšt,. vključno z vsemi kostmi. 

(b) Deli perutnine, ki so navedeni v odstavku (a) in so jim 
delno odvzete kosti, se uvrščajo v tar. podšt. 0207 39 25, 0207 
39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ali 0207 43 81. 

¥ 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 

0201 10 00 - Trupi in polovice: 
* 0201 10 001 —mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 10 009 - - drugo   — 12+P 

0201 20 - Drugi kosi s kostmi: 
0201 20 20 — "kompenzirane četrti": 

* 0201 20 201  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 20 209  drugo   — 12+P 

0201 20 30 — nerazkosane ali razkosane sprednje četrti: 
* 0201 20 301  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 20 309  drugo  — 12+P 

0201 20 50 — nerazkosane ali razkosane zadnje četrti: 
* 0201 20 501  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 20 509  drugo  — 12+P 

0201 20 90 — drugo: 
* 0201 20 901  mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 20 909  drugo  — 12+P 

0201 30 00 - Brez kosti: 
* 0201 30 001 —mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)  — 12+P 
* 0201 30 009 - - drugo   — 12+P 

t 
0202 Meso goveje, zamrznjeno 

0202 10 000 -Trupi in pofcvice  — 12+P 
0202 20 - Drugi kosi s kostmi: 
0202 20 100 —"kompenzirane" četrti  — 12+P 
0202 20 300 —nerazkosane ali razkosane sprednje četrti  — 12+P 
0202 20 500 —nerazkosane ali razkosane zadnje četrti  — 12+P 
0202 20 900 - - drugo   — 12+P 
0202 30 - Brez kosti: 
0202 30 100 — sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka 

četrt v enem delu; kompenzirane četrti v dveh delih, od katerih 
eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet ko- 
sov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu   — 12+P 

0202 30 500 — vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta . . — 12+P 
0202 30 900 - - drugo   — 12+P 

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

- Sveže ali ohlajeno: 
0203 11 — trupi in polovice: 
0203 11 100  domačih prašičev  — 15+P 
0203 11 900  drugo  — 15+P 
0203 12 —stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 

 domačih prašičev: 
0203 12 110  stegna in njihovi kosi  — 15+P 
0203 12 190  plečeta in njihovi kosi   — 15+P 
0203 12 900  drugo  — 15+P 
0203 19 - - drugo: 

 domačih prašičev: 
0203 19 110  krače in njihovi kosi   — 15+P 
0203 19 130  ledja in njihovi kosi, s kostmi . — 15+P 
0203 19 150  prsa s potrebušino in slanino, kosi  — 15+P 
 drugo: 

0203 19 550  --brez kosti  — 15+P 
0203 19 590  drugo  — 15+P 
0203 19 900  drugo  — 15+P 

- Zamrznjeno: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2   3 4 

0203 21 — trupi in polovice: 
0203 21 100  domačih prašičev  — 15+P 
0203 21 900  drugo  — 15+P 
0203 22 — stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 

 domačih prašičev: 
0203 22 110  stegna in njihovi kosi  — 15+P 
0203 22 190  plečeta in njihovi kosi   — 15+P 
0203 22 900  drugo  — 15+P 
0203 29 — drugo: 

 domačih prašičev: , 
0203 29 110  sprednji deli in njihovi kosi ,  — 15+P 
0203 29 130  ledja in njihovi kosi, s kostmi  — 15+P 
0203 29 150  prsa s potrebušino in slanino, kosi  — 15+P 
 drugo: 

0203 29 550  brez kosti  — 15+P 
0203 29 590  drugo   — 15+P 
0203 29 900  drugo  — 15+P 

0204 Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0204 10 000 - Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni  — 12+P 
- Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno: 

0204 21 000 — trupi in polovice  — 30 
0204 22 — drugi kosi s kostmi: 
0204 22 100  skrajšane sprednje četrti  — 30 
0204 22 300  zarebrnice in/ali fileji   — 30 
0204 22 500  noge  — 30 
0204 22 900  drugo  — 30 
0204 23 000 - - brez kosti   — 30 
0204 30 000 - Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni  — 30 

- Drugo meso, ovčje, zamrznjeno: 
0204 41 000 — trupi in polovice  — 30 
0204 42 — drugi kosi s kostmi: 
0204 42 100  skrajšane sprednje četrti  — 30 
0204 42 300  zarebrnice in/ali fileji   — 30 
0204 42 500  noge  — 30 
0204 42 900  drugo  — 30 
0204 43 — brez kosti: 
0204 43 100  ovčje  — 30 
0204 43 900  drugo  — 30 
0204 50 - Meso, kozje: 

— sveže ali zamrznjeno: 
0204 50 110  trupi in polovice  — 20 
0204 50 130  skrajšane sprednje četrti  — 20 
0204 50 150  zarebrnice in/ali fileji    — 20 
0204 50 190  noge  — 20 

 drugo: 
0204 50 310  kosi s kostmi   »  — 20 
0204 50 390  kosi brez kosti   — 20 

— zamrznjeno: 
0204 50 510  trupi in polovice  — 20 
0204 50 530  skrajšane sprednje četrti  — 20 
0204 50 550  zarebrnice in/ali fileji   — 20 
0204 50 590  noge  — 20 

 drugo: 
0204 50 710  kosi S kostmi  — 20 
0204 50 790  kosi brez kosti   — 20 

I 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2 3  4 

0205 00 Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali 
zamrznjeno 
- Konjsko: 

0205 00 110 — sveže ali ohlajeno   — 20 
0205 00 190 — zamrznjeno  — 20 
0205 00 900 - Oslov, mul in mezgov   — 20 

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, 
ovčjega, kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali 
mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 

0206 10 - Živali vrste goved, sveži ali ohlajeni: 
0206 10 100 —za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  — 6 

— drugi: 
0206 10 910  jetra  — 6+P 
0206 10 950  prepona, mišična in tetivna (flam)   — 6+P 
0206 10 990  drugo  — 6 

— Živali vrste goved, zamrznjeni: 
0206 21 000 - - jeziki  — 4 
0206 22 - - jetra: 
0206 22 100  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   — 4 
0206 22 900  druga  — 4 
0206 29 — drugi: 
0206 29 100  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   — 6 

 drugi: 
0206 29 910  prepona, mišična in tetivna (flam)  — 6+P 
0206 29 990  drugi  — 6+P 
0206 30 - Prašičev, sveži ali ohlajeni: 
0206 30 100 —za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  — 6 

— drugi: 
 domačih prašičev: 

0206 30 210  jetra  — 6 
0206 30 310  drugi  — 20 
0206 30 900  drugi   — 10 

— Prašičev, zamrznjeni: 
0206 41 - - jetra: 
0206 41 100  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   — 6 

 druga: 
0206 41 910  domačih prašičev   — 22 
0206 41 990  druga  — 8 
0206 49 — drugi: 
0206 49 100  za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov   — 6 

 drugi: 
0206 49 910  domačih prašičev   — 22 
0206 49 990  drugi  — 8 
0206 80 - Drugi, sveži ali ohlajeni: 
0206 80 100 —za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  — 6 

— drugi: 
0206 80 910  konj, oslov, mul in mezg   — 10 
0206 80 990  ovac in koz  — 10 
0206 90 - Drugi, zamrznjeni: 
0206 90 100 —za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  — 6 

— drugi: 
0206 90 910  konj, oslov, mul in mezg   — 10 
0206 90 990  ovac in koz  — 10 

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, 
ohlajeno ali zamrznjeno 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3 4 

0207 10 - Perutnina, nerazkosana, sveža ali ohlajena: 
— perutnina vrste Gallus domesticus: 

0207 10 110  oskubljena in očiščena, z glavami in nogami, znana kot "83% 
piščanci"  — 15+P 

0207 10 150  oskubljena in očiščena, brez glav in nog, vendar z vratovi, 
srčki, jetri in želodčki, znana kot "70% piščanci"  — 15+P 

0207 10 190  oskubljena in očiščena, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in 
želodčkov, znana kot "65% piščanci" ali pod drugim nazivom . — 15+P 

— purani: 
0207 10 310  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, 

srčki, jetri in želodčki, znani kot "80% purani" ali pod drugim 
nazivom  — 15+P 

0207 10 390  oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter 
in želodčkov, znani kot "73% purani" ali pod drugim nazivom . — 15+P 

— race: 
0207 10 510  oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in no- 

gami, znane pod nazivom "85% race"  »  — 15+P 
0207 10 550  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, 

srčki, jetri in želodčki, znane kot "70% race"  — 15+P 
0207 10 590  oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, 

srčkov, jeter in želodčkov, znane kot "63% race" ali pod dru- 
gim nazivom  — 15+P 

— Gosi: 
0207 10 710  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, 

znane kot "82% gosi"  — 15+P 
0207 10 790  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki 

ali brez njih, znane kot "75% gosi" ali pod drugim nazivom .. — 15+P 
0207 10 900 - - pegatke  — 15+P 

— Perutnina, nerazkosana, zamrznjena: 
0207 21 — perutnina vrste Gallus domesticus: 
0207 21 100  oskubljena in očiščena, brez glav in nog, vendar z vratovi, 

srčki, jetri in želodčki, znana kot "70% piščanci*  — 15+P 
0207 21 900  oskubljena in očiščena, brez glav in nog ter brez vratov, 

srčkov, jeter in želodčkov, znana kot "65% piščanci" ali pod 
drugim nazivom  — 15+P 

0207 22 — purani: 
0207 22 100  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, 

srčki, jetri in želodčki, znani kot "80% purani"   — 60 
0207 22 900  oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog in brez vratov, srčkov, 

jeter in želodčkov, znani kot "73% purani" ali pod drugim nazi- 
vom   — 60 

0207 23 — race, gosi in pegatke: 
 race: 

0207 23 110  oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, 
srčki, jetri in želodčki, znane kot "70% race"  — 27 

0207 23 190  oskubljene in očiščene, brez glav in nog ter brez vratov, 
srčkov, jeter in želodčkov, znane kot "63% race" ali pod 
drugim nazivom   — 27 

 gosi: 
0207 23 510  oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, 

znane kot "82% gosi"  — 27 
0207 23 590  oskubljena in očiščena, brez glav in nog, s srčki in 

želodčki ali brez njih, znane kot "75% gosi" ali pod drugim 
nazivom  — 27 

0207 23 900  pegatke  — 27 
— Razkosana perutnina in odpadki, vključno jetra, sveže ali 

ohlajeno: 
0207 31 — mastna jetra, gosja ali račja: 
0207 31 100  gosja   — 7 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0207 39 110   

0207 39 130   
0207 39 150   
0207 39 170   

0207 31 900  račja  
0207 39 - - drugo: 

 perutnina vrste Gallus domesticus: 
 deli: 

brez kosti  
s kostmi: 
- polovice ali četrti   
- cele perutnice s konicami ali brez njih  
- hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perut- 

nic   
0207 39 210  prsa in njihovi kosi  
0207 39 230 
0207 39 250 
0207 39 270 

0207 39 310   

0207 39 330 - - 
0207 39 350 - - 

0207 39 410 

0207 39 430 
0207 39 450 
0207 39 470 
0207 39 510 

0207 39 530 
0207 39 550 

 noge in njihovi deli   
 drugo  
— odpadki (drobovina), razen jeter  
— puranov: 
— kosi: 

brez kosti . .    
— s kostmi: 
— polovice ali četrtine  
— cele perutnice, s konicami ali brez njih  

0207 39 370  hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perut- 
nic   

 prsa in njihovi kosi  
 noge in njihovi kosi: 
 spodnji deli beder in njihovi kosi  
 drugo  
 drugo  
 odpadki (drobovina), razen jeter  
 rac, gosi in pegatk: 
 kosi: 
 brez kosti: 
 gosi  
 rac in pegatk  ' i . . . . 
 s kostmi: 
 polovice ali četrti: 

0207 39 570  rac    
0207 39 610  gosi  
0207 39 630  pegatk   
0207 39 650  cele perutnice, s konicami ali brez njih  
0207 39 670 — hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perut- 

nic   
 prsa in njihovi kosi: 
 gosi    
 rac in pegatk  
 noge in njihovi kosi: \ 
 gosi  
 rac in pegatk  
 za peko pripravljene gosi in race  
 drugo  
 odpadki (drobovina), razen jeter  
 perutninska jetra, razen mastnih jeter gosi ali rac  
- Razkosana perutnina in odpadki (drobovina), razen jeter, 

zamrznjeno: 
— perutnina vrste Gallus domesticus: 
 kosi: 
 brez kosti  
 s kostmi: 

polovice ali četrti   

0207 39 710 
0207 39 730 

0207 39 750 
0207 39 770 
0207 39 810 
0207 39 830 
0207 39 850 
0207 39 900 

0207 41 

0207 41 100 

0207 41 110   

15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 
15+P 
15+P 

15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 
15+P 

15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 
15+P 
15+P 
15+P 

15+P 

15+P 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0207 41 210 
0207 41 310 
0207 41 410 
0207 41 510 
0207 41 710 
0207 41 900 
0207 42 

0207 42 100 

0207 42 110 
0207 42 210 
0207 42 310 
0207 42 410 

0207 42 510 
0207 42 590 
0207 42 710 
0207 42 900 
0207 43 

0207 43 110 
0207 43 150 

0207 43 210 
0207 43 230 
0207 43 250 
0207 43 310 
0207 43 410 

0207 43 510 
0207 43 530 

0207 43 61 (J 
0207 43 630 
0207 43 710 
0207 43 810 
0207 43 900 
0207 50 
0207 50 100 
0207 50 900 

0208 

0208 10 

0208 10 110 
0208 10 190 
0208 10 900 
0208 20 000 
0208 90 
0208 90 100 

0208 90 200 
0208 90 400 
0208 90 500 

 cele perutnice, s konicami ali brez njih  
 hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perutnic 
 prsa in njihovi kosi ,  
 noge in njihovi kosi  
 drugo  
— odpadki (drobovina), razen jeter  
— puranov: 
— kosi: 
 brez kosti  
 s kostmi: 
 polovice ali četrti  
 cele perutnice, s konicami ali brez njih  
 hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perutnic 
 prsa in njihovi kosi  
 noge in njihovi kosi: 
 "krače" in njihovi deli  
 drugo   
 drugo  
— odpadki (drobovina), razen jeter  
— rac,gosi in pegatk: 
— kosi: 
 brez kosti: 
 gosi  
 rac in pegatk 
 s kostmi: 
 polovice ali četrti: 
 rac  
 gosi     
 pegatk , 
 cele perutnice, s konicami ali brez njih  
   hrbti, vratovi, hrbti z vratovi, zadnjice in konice perutnic 
 prsa in njihovi kosi: 
 gosi  
 rac in pegatk   
 noge in njihovi kosi: 
 gosi    . . . 
 rac in pegatk   
 za peko pripravljene gosi in race  
 drugo     . 
 odpadki (drobovina), razen jeter  
— Jetra perutnine, zamrznjena: 
— mastna jetra gosi in rac  
--drugo    

Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, 
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 
— Domačih kuncev in divjih zajcev, domačih ali divjih: 
— domačih kuncev: 
 sveže ali ohlajeno  
 zamrznjeno  
— drugo   
— Žabji kraki  
— Drugo: 
— domačih golobov  
— divjačine, razen divjih zajcev: 
 prepelic  
 drugo  
— meso kitov in tjulnjev   

15+P 
15+P 
15+P 
15+P 
15+P 
15+P 

60 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

27 
27 

27 
27 
27 
27 
27 

27 
27 

27 
27 
27 
27 
27 

9 
9 

27 
27 
27 
10 

10 

10 
10 
10 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0208 90 900* drugo   — 10 

0209 00 Prašičja slanina in salo, očiščena mesa, in podkožno 
maščevje perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrz- 
njeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno 
- Prašičja slanina in salo: 

0209 00 110 —sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena ali v slanici   — 17 
0209 00 190 —sušena ali prekajena   — 17 
0209 00 300 - Prašičja slanina, razen tiste iz tar. podšt. 0209 00 11 ali 

0209 00 19  — 17 
0209 00 900 - Perutninska maščoba  — 15 

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v 
slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz 
mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov 
- Meso, prašičje: 

0210 11 — stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi: 
 domačih prašičev: 
 nasoljena ali v slanici: 

0210 11 110 stegna in njihovi kosi  — 15+P 
0210 11 190  plečeta in njihovi kosi   — 15+P 
 sušena ali prekajena: 

0210 11310 stegna in njihovi kosi  — 15+P 
0210 11 390  plečeta in njihovi kosi  — 15+P 
0210 11 900  drugo  — 15+P 
0210 12 — trebušine in njihovi kosi: 

 domačih prašičev: 
0210 12 110 soljene ali v slanici   — 15+P 
0210 12 190  sušene ali prekajene  — 15+P 
0210 12 900  drugo  — 15+P 
0210 19 - - drugo: * 

 domačih prašičev: 
 soljeno ali v slanici: 

0210 19 100  prekajene prašičje polovice, s šunko ali brez nje  — 15+P 
0210 19 200  prekajene skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali 

sprednji deli   — 15+P 
0210 19 300  sprednji deli in njihovi razseki  — 15+P 
0210 19 400  ledja in njihovi kosi  — 15+P 
 drugo: 

0210 19 510  brez kosti   — 15+P 
0210 19 590  drugo  — 15+P 
 sušeno ali prekajeno: 

0210 19 600  sprednji konci in njihovi razseki  — 15+P 
0210 19 700  ledja in njihovi kosi  — 15+P 
 drugo: 

0210 19 810  brezkosti   — 15+P 
0210 19 890  drugo  — 15+P 
0210 19 900  drugo  — 15+P 
0210 20 - Meso, goveje: 
0210 20 100 --skostmi  — 15+P 
0210 20 900 --brezkosti   — 15+P 
0210 90 - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in drugih klav- 

ničnih izdelkov: 
- meso: 

0210 90 100  konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno  — 12+P 
 ovčje in kozje: 

0210 90 110  skostmi  — 12+P 
0210 90 190  brezkosti  — 12+P 
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90 200 

90 310 
90 390 

90 410 
90 490 
90 600 

90 710 
90 790 
90 800 
90 900 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja 
 2 3 4 

 drugo  — 12+P 
— drobovina: 
 domačih prašičev: 
 jetra  — 12+P 
 drugo    — 12+P 
 govedi: 
 prepona, mišična in tetivna (flam)  — 12+P 
 drugo  — 12+P 
 ovac in koz  — 12+P 
 drugo: % 
 perutninska jetra: 
 mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v slanici  — 14 
 drugo  — 16 
 drugo  — . 12+P 
— užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih odpadkov  — 12+P 
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3. poglavje 

RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) morski sesalci (tar. št. 0106) in njihovo meso (tar. št. 0208 
ali 0210); 

(b) ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki, mehkužci in drugi 

vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in neuporabni za hrano ljudi 
bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (5. poglavje); 
moka, zdrob in peleti iz rib. rakov, mehkužcev in drugih 
vodnih nevretenčarjev, neuporabni za hrano ljudi (tar. št. 
2301); 

(c) kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz ribjih jajčec 
(tar. št. 1604). 

2. V tem poglavju izraz »peleti« pomeni izdelke, ki so bili 
aglomerirani bodisi neposredno s kompresijo bodisi z dodat- 
kom majhne količine veziva. 

* Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

0301 Ribe, žive 

0301 10 - Okrasne ribe: 
0301 10 100 —sladkovodne ribe   — 15 
0301 10 900 —morske ribe  — 15 

- Druge ribe, žive: 
0301 91 000 — postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (1) . . — 15+P 
0301 92 000 --jegulje (Anguilla spp.)  — 10 
0301 93 000 - - krap  — 15+P 
0301 99 — druge: 

 sladkovodne ribe: 
0301 99 110  pacifiški losos (Oncorhynchus spp.), atlantski losos (Salmo 

salar) in donavski losos (Hucho hucho) (2)  — 10 
0301 99 190  druge  — 10 
0301 99 900  morske ribe  — 2 

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega 
ribjega mesa iz tar.št. 0304 
- Salmonidi, razen jeter in iker: 

0302 11 000 — postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)(1)... — 15+P 

0302 12 000 — pacifiški lososi (Oncorhynchus spp.), atlantski lososi (Salmo sa- 
lar) in donavski lososi (Hucho hucho)( )  — 2 

0302 19 000 - - drugi  — 10 
- Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglos- 

sidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter 
in iker: 

0302 21 — morski list (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus hipoglos- 
sus, Hipoglossus stenolepis): 

0302 21 100  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides)  . . — 2 
0302 21 300  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)  — 2 

1 Sprememba znanstvenih imen.  
Zastarelo znanstveno ime NflflflmftŽČenO Z  
Salmo gairdneri Oncorhynchus mykiss 
Salmo clarki Oncorhynchus clarki 
Salmo aguabonita Oncort\ynchus aguabonita 
saimo niias  Oncorhvnchus oilae  

2 Oncortiynchus spp , izvzemši vrste, navedene v opombi 1, ter Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 ' 2 3 4 

0302 21 900  pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)  — 2 
0302 22 000 — navadna plošča (Pleuronectes platessa)  — 2 
0302 23 000 —list (Solea spp.)    — 2 
0302 29 — druge: 
0302 29 100  morski robec (Lepidorhombus spp.)  — 2 
0302 29 900  druge  — 2 

- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), razen jeter in iker: 

0302 31 — tun albakor ali dolgoplavutni beli tun (Thunnus alalunga): 
0302 31 100  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar št. 1604 — 2 
0302 31 900  drugo  — -2 
0302 32 — rumenoplavutni tun (Thunnus albacares): 
0302 32 100  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604 — 2 
0302 32 900  drugo  — 2 
0302 33 — progasti tun: 
0302 33 100  za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604: — 2 
0302 33 900  drugo   — 2 
0302 39 — drugo: 

 za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tar. št. 1604 
0302 39 110  modroplavutni tun (Thunnus thynnus)  — 2 
0302 39 190  drugo  — 2 

 drugo: 
0302 39 910  modroplavutni tun (Thunnus thynnus)  — 2 
0302 39 990  drugo  — 2 
0302 40 - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii, razen jeter in iker: 
0302 40 100 —od 15. februarja do 15. junija  — 2 
0302 40 900 — od 16. junija do 14. februarja  — 2 
0302 50 - Trske (Gadus morhua.Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 

razen jeter in iker: 
0302 50 100 — vrste Gadus morhua  — 2 
0302 50 900 - - druge     — 2 

- Druge ribe, razen jeter in iker: 
0302 61 — sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp ), velike sardele 

(Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus): 
0302 61 100  vrste Sardina pilchardus  — 26 
0302 61 300  rodu Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)  — 26 

 papalina ali sardelica (Sprattus sprattus): 
0302 61 910  od 15. februarja do 15. junija  — 26 
0302 61 990  od 16. junija do 14. februarja  — 26 
0302 62 000 — vahnja ali navadni lupač (Melanogrammus aeglefinus)  — 2 
0302 63 000 — saj ali morski losos (Pollachius virens)  — 2 
0302 64 — skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus): 
0302 64 100  od 15. februarja do 15. junija  — 10 
0302 64 900  od 16. junija do 14. februarja  — 15 
0302 65  morski psi: 
0302 65 200  morski pes vrste Squalus acanthias  — 2 
0302 65 500  morski pes vrste Scyliorhinus spp „ . . . . — 2 
0302 65 900  drugi  — 2 
0302 66 000 — jegulje (Anguilla spp.)  — 2 
0302 69 — druge: 

 sladkovodne ribe: 
0302 69 110  krap -    — 30 
0302 69 190  druge  — 30 

 morske ribe: 
 ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus 

(Kaatsuvvonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0302 33: 
0302 69 210   za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 .... — 2 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

0302 69 250  drugo  
 bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike), (Sebastes spp.): 

0302 69 310  vrste Sebastes marinus  
0302 69 330  drug  
0302 69 350  ribe vrste Boreogadus saida  
0302 69 410  merlan ali pišmol (Merlangus merlangus)  
0302 69 450  leng (vrsta trske), (Molva spp.)  
0302 69 510  trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški saj) in Polla- 

chius pdlachius (saj)  
0302 69 550  inčuni (Engraulis spp.)  
0302 69 610  špar ali zobatec (Dentex dentex in Pagellus spp.)  
0302 69 650  oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)  
0302 69 750  špar (Brama spp.)    
0302 69 810  grdobina, morska spaka (Lophius spp.)  
0302 69 850  nebrkati mol ali sinja ugotica (Micromesistius poutassou ali 

Gadus poutassou)  
0302 69 860  nebrkati som ali modra ugotica južnih morij (Micromesis- 

tius australis)    
0302 69 870  mečarica (Xiphias gladius)  
0302 69 910  skuša (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)  
0302 69 920  rožnata jegulja (Gentapterus blacodes)  
0302 69 930  ribe vrste Kathetostoma giganteum  
0302 69 960  druge  
0302 70 000 - Jetra in ikre   

0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega 
mesa iz tar. št. 0304 

0303 10 000 - Pacifiški lososi (Oncorhynchus spp.), razen jeter In iker(1) . . 
- Druge salmonide, razen jeter in iker: 

0303 21 000 — postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)(2). . . 

0303 22 000 — atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho) . 
0303 29 000 — druge  

- Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglos- 
sidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter 
In iker: 

0303 31 — veliki list (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippo- 
glossus, Hippoglossus stenolepis): 

0303 31 100  veliki list (Reinhardtius hippoglossoides)  
0303 31 300  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)  
0303 31 900  pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)    
0303 32 000 — navadna plošča (Pleuronectes platessa)    
0303 33 000 — list (Solea spp.)  
0303 39 — druge: 
0303 39 100  iverka (Platichthys flesus)  
0303 39 200  morski robec (Lepidorhombus spp.)  
0303 39 300  ribe rodu Rhombosolea  
0303 39 800  druge  

- Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), razen jeter in iker: 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
10 
2 

10 
2 
2 

2 
2 
10 
2 
2 
2 
10 

27 
2 
10 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

1 Oncorhynchus spp., izvzemši vrste, navedene v opombi 2, ter Onco»tiynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster. 
2 Sprememba znanstvenih imen.  

7astar«ln znanstveno ima NadOfTlflŽČBnO i  
Salmo gairdneri Oncorhynchus mykiss 
Salmo clarki Oncorhynchus clarki 
Salmo aguabonita Oncorhynchus aguabonita 
Salmo giiae  Oncorhynchu5 oilae  
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rifna 
laka 
1  

41 

41 110 
41 130 
41 190 
41 900 
42 

42 120 
42 180 

42 320 
42 380 

42 520 
42 580 
42 900 
43 

43 110 
43 130 
43 190 
43 900 
49 

49 210 
49 230 
49 290 

49 410 
49 430 
49 490 
49 900 
50 
50 100 
50 900 
60 

60 110 
60 190 
60 900 

71 

71 100 
71 300 

71 910 
71 990 
72 000 
73 000 
74 

74 110 
74 190 

Poimenovanje Enota Carinska 
  stopnja 

2 3  4 

— tun albakor ali dolgoplavutni tun (Thunnus alalunga): 
 za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604 : 
 cel   .  — 2 
 brez škrg in drobovja    — 2 
 drug (na primer brez glave)  — 2 
 drug . .   — 2 
— rumenoplavutni tun (Thunnus albacares): 
 za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
 cel: 
 nad 10 kg po kosu  — ( 2 
 drugo  — 2 
 brez škrg in drobovja: 
 nad 10 kg po kosu  — 2 
 drugo .     — 2 
 drugo (na primer brez glave): 
 nad 10 kg po kosu    — 2 
 drugo    — 2 
 drugo  — 2 
— progasti tun: 
 za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
 cel   — 2 
 brez škrg in drobovja :  — 2 
 drugo (na primer brez glave)   — 2 
 drugo  — 2 
— drugo: 
 za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
 modroplavutni tun (Thunnus thynnus): 
 cel  — 2 
 brez škrg in drobovja   — 2 
 drugo (na primer brez glave)  — 2 
 drugo: 
 cel   — 2 
 brez škrg in drobovja   — 2 
 drugo (na primer brez glave)   — 2 
 drugo    — 2 
— Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen jeter in iker: 
— od 15. februarja do 15. junija . ,  — 2 
— od 16. junija do 14. februarja     — 2 
— Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), 

razen jeter in iker: 
— vrste Gadus morhua  — 2 
— vrste Gadus ogac   — 2 
— vrste Gadus macrocephalus  — 2 
— Druge ribe, razen jeter in iker: 
— sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele 

(Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus): 
 sardine vrste Sardina pilchardus   — 26 
 sardine rodu Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)  — 26 
 papalina ali sardelica (Sprattus sprattus): 
 od 15. februarja do 15. junija  — 26 
 od 16. junija do 14. februarja  — 26 
— vahnja ali navaden lupač (Melanogrammus aeglefinus)  — 2 
— saj ali morski losos (Polachius virens)   — 2 
— skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus): 
 od vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus: 
 od 15. februarja do 15. junija  — 2 
 od 16. junija do 14. februarja  — 2 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

0303 74 900  vrste Scomber australasicus  
0303 75 — morski psi: 
0303 75 200  morski psi vrste Squalus acanthias  
0303 75 500  morski psi vrste Scyliorhinus spp  
0303 75 900  drugi  
0303 76 000 — jegulje (Anguilla spp.)  
0303 77 000 — brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) .... 
0303 78 — osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.): 
0303 78 100  osliči rodu Merluccius  
0303 78 900  osliči rodu Urophycis  
0303 79 — druge: 

 sladkovodne: 
 krap  
 druge  
 morske ribe: 
 ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus 

(Katsuvvonus) pelamis), navedenih v tar. podšt. 0303 43: 
 za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar. št. 1604: 
 cele  
 brez škrg in drobovja  
 drugo (na primer brez glave)  
 drugo  
 bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike), (Sebastes spp.): 
 vrste Sebastes marinus  
 druge  
 ribe vrste Boreogadus saida  
 merlan ali pišmol (Merlangus merlangus)  
 leng (vrsta trske) (Molva spp.)  
 trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški saj) in Polla- 

chius pollachius (saj)  
 ribe vrste Orcynopsis unicolor: 

0303 79 610  od 15. februarja do 15. junija   
0303 79 630  od 16. junija do 14. februarja   
0303 79 650  inčuni (Engraulis spp.) i  
0303 79 710  špar ali pagar (Dentex dentex in Pagellus spp.)  
0303 79 750  špar vrste Brama spp.    
0303 79 810  grdobina (Lophius spp.)  
0303 79 830  nebrkati mol ali sinja ugotica (Micromešistius poutassou ali 

Gadus poutassou)  
0303 79 850  nebrkati som ali modra ugotica južnih morij (Micromesticus 

australis)  
0303 79 870  mečarica (Xiphias gladius)  
0303 79 910  skuša vrste Caranx trachurus, Trachurus trachurus  
0303 79 920  modri repak (Macruronus novazealandiae)  
0303 79 930  rožnata jegulja (Genypterus blacodes)  
0303 79 940  ribe vrst Pelotreis flavilatus in Peltorhamphus novazealan- 

diae    . . . 
0303 79 950  ribe vrste Kathetostoma giganteum  
0303 79 960  druge  
0303 80 000 - Jetra in ikre  

0303 79 110 
0303 79 190 

0303 79 210 
0303 79 230 
0303 79 290 
0303 79 310 

0303 79 350 
0303 79 370 
0303 79 410 
0303 79 450 
0303 79 510 
0303 79 550 

2 
2 
2 
2 
10 

10 
10 

27 
27 

2 
10 
10 
2 
2 
2 

2 
2 
10 
2 
2 

2 
2 
2 
10 

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), 
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0304 10 - Sveže ali ohlajeno: 
— fileti: 
 sladkovodnih rib: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1  2 3 4 

0304 10 110  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn- 
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gi- 
lae)(1)  — 27 

0304 10 130  pacifiškega lososa (Oncorhynchus spp.), atlantskega loso- 
sa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho) (2) . — 10 

0304 10 190  drugih sladkovodnih rib  — 10 
 drugi: 

0304 10 310  trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha- 
lus) in rib vrste Boreogadus saida  — 2 

0304 10 330  saja ali morskega lososa (Pollachius virens)  — , 2 
0304 10 350  bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike), (Sebastes spp.) . — 2 
0304 10 380  drugi  — 2 

— drugo ribje meso (sesekljano ali nesesekljano): 
0304 10 910  sladkovodnih rib   — 15 

 drugo: 
 sledi: 

0304 10 920  od 15. februarja do 15. junija   — 2 
0304 10 930  od 16. junija do 14. februarja   — 2 
0304 10 980  drugo  — 2 
0304 20 - Zmrznjeni fileti: 

— sladkovodnih rib: 
0304 20 110  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (1) . — 27 
0304 20 130  pacifiškega lososa (Oncorhynchus spp ), atlantskega lososa 

(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho) (2) .... — 12 
0304 20 190  drugih sladkovodnih rib  — 12 

— trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in 
rib vrste Boreogadus saida: 

0304 20 210  trske vrste Gadus macrocephalus  — 2 
0304 20 290 - - - drugi  — 2 
0304 20 310 — saja ali morskega lososa (Pollachius virens)  — 2 
0304 20 330 — vahnje (Melanogrammus aeglefinus)  — 2 

— bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike), (Sebastes spp.): 
0304 20 350  vrste Sebastes marinus  — 2 
0304 20 370  drugi  — 2 
0304 20 410 — merlan ali pišmol (Merlangus merlangus)  — 2 
0304 20 430 —lenga (vrsta trske) (Molva spp.)  — 2 
03Q4 20 450 — tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus  — 2 

— skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor 

0304 20 510  skuše vrste Scomber australasicus  — 2 
0304 20 530  drugi  — 2 

— osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.): 
0304 20 570  osliča rodu Merluccius  — 2 
0304 20 590  osliča rodu Urophycis  — 2 

— morskih mačk, manjših in večjih morskih psov: 
0304 20 610  morskih psov vrste Squalus acanthias in Scyliorhinus spp. . . — 2 
0304 20 690  drugih morskih psov   — 2 
0304 20 710 — navadne plošče (Pleuronectes platessa)  — 2 
0304 20 730 — iverke (Platichthys flesus)  — 2 

1 Sprememba znanstvenih imen. 

2 Oncorhynchus spp., izvzemši vrste, navedene v opombi 1, ter Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

0304 
0304 
0304 
0304 
0304 
0304 
0304 
0304 
0304 
0304 

20 750 
20 790 
20 810 
20 830 
20 850 
20 870 
20 910 
20 960 
90 
90 050 

0304 90 100 

0304 90 210 
0304 90 250 
0304 90 310 

0304 90 350 
0304 90 380 
0304 90 390 
0304 90 410 
0304 90 450 

0304 90 470 
0304 90 490 
0304 90 510 
0304 90 550 
0304 90 570 
0304 90 590 

0304 90 610 
0304 90 650 
0304 90 970 

0305 

0305 10 000 
0305 20 000 
0305 30 

0305 30 110 
0305 30 190 
0305 30 300 

— sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)  
— morskega robca (Lepidorhombus spp.)  
— špara ali pagarja (Brama spp.)  
— grdobine (Lophius spp.)   
— trske vrste Theragra chalcogramma  
— mečarice (Xiphias gladius)  
— modrega repka (Macruronus novazealandiae)  
— drugi  
— Drugo: 
— surimi    
— drugo: 
 iz sladkovodnih rib  
 drugo: 
 sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii): 
 od 15. februarja do 15. junija   
 od 16. junija do 14. februarja   
 bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike), (Sebastes spp.) . 
 trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha- 

lus) in rib vrste Boreogadus saida: 
 trske vrste Gadus macrocephalus  
 trske vrste Gadus morhua  
 drugo  
 saja ali morskega lososa (Pollachius virens)  
 vahnje (Melanogrammus aeglefinus)   
 osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.): 
 osliča rodu Merluccius  
 osliča rodu Urophycis  
 morskega robca (Lepidorhombus spp.)  
 špara ali pagarja (Brama spp.)   
 grdobine (Lophius spp.)  
 nebrkatega mola ali sinje ugotice (Micromesistius poutas- 

sou ali Gadus poutassou)  
 trske vrste Theragra chalcogramma  
 mečarice (Xiphias gladius)  
 drugo   

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, 
pečene pred prekajevanjem ali med prekajevanjem; ribja 
moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano 
— Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za hrano ljudi  
— Jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici .... 
— Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici, toda neprekajeni: 
— trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in 

rib vrste Boreogadus saida: 
 trske vrste Gadus macrocephalus  
 drugo  
— pacifiškega lososa (Oncorhynchus spp ), atlantskega lososa 

(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni 
ali v slanici ( ) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

15 

27 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

10 
10 

10 
10 

10 

1 Oncorhynchus spp., izvzemši spodaj navedene vrste: 
- Oncorhynchus mykiss (zastarelo znanstveno ime: Salmo gairdneri) 
- Oncorhynchus clarki (zastarelo znanstveno ime: Salmo clarki) 
- Oncortiynchus aguabonita (zastarelo znanstveno ime: Salmo aguabonita) 
- Oncorhynchus gilae (zastarelo znanstveno ime: Salmo gilae) 
- Oncorhynchus apache (zastarelo znanstveno ime: apache) 
- Oncorhynchus chrysogaster (zastarelo znanstveno ime: chrysogaster). 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska4' 
oznaka  stopnja 

1 2 3  t4 

0305 30 500 — velikega lista (Reinhardtius hippogtossoides), nasoljeni ali v sla- 
nici     — : t 10 > -3 

0305 30 900 —drugo   —■ ^ T10 
- Prekajene ribe, vključno s fileti: 

0305 41 000 — pacifiški lososi (Oncorhynchus spp.), atlantski lososi (Salmo sa- 
lar) in donavski lososi (Hucho hucho) (1)  — 3 

0305 42 000 — sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)  — 8 
0305 49 — druge: 
0305 49 100  veliki list (Reinhardtius hippogtossoides)  — 8 
0305 49 200  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)  — '8 
0305 49 300  skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus)  — 8 
0305 49 400  postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (1) . . — 8 
0305 49 500  jegulje (Anguilla spp.)  — 8 
0305 49 900  druge  — 8 

- Sušene ribe, n©nasoljene ali nasoljene, toda neprekajene: 
0305 51 — trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): 
0305 51 100  posušene, nesoljene  — 8 
0305 51 900  posušene, nasoljene  — 8 
0305 59 — druge: 

 ribe vrste Boreogadus saida: 
0305 59 110  posušene, nesoljene  — 8 
0305 59 190  posušene, nasoljene  — 8 
0305 59 300  sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)  — 8 
0305 59 500  inčuni-brgljuni (Engraulis spp.)  — 8 
0305 59 600  veliki list (Reinhardtius hippogtossoides), in pacifiški list (Hip- 

poglossus stenolepis)  — 8 
0305 59 700  atlantski list (Hippoglossus hipoglossus)  — 8 
0305 59 900  druge   — 8 

- Ribe, nasoljene, toda nesušene in neprekajene, ter ribe v 
slanici: 

0305 61 000 — sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)  — 2 
0305 62 000 — trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) . . — 10 
0305 63 000 — inčun-brgljuni (Engraulis spp.)  — 10 
0305 69 — druge: 
0305 69 100  ribe vrste Boreogadus saida  — 10 
0305 69 200  veliki list (Reinhardtius hippogtossoides) in pacifiški list (Hip- 

poglossus stenolepis)  — 10 
0305 69 300  atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)  — 10 
0305 69 500  pacifiški losos (Oncorhynchus spp ), atlantski losos (Salmo 

salar) in donavski losos (Hucho hucho) (2)  — 10 
0305 69 900  druge  — 10 

0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, 
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, raki v oklepu, 
kuhani v sopari ali vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, 
sušeni nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, pri- 
merni za človeško prehrano 
- Zamrznjeni: 

1 Sprememba znanstvenih imen. 

2 Oncorhynchus spp., izvzemši vrste, navedene v opombi 1, ter Oncorhynchus apache in Or>corhynchus chrysogaster. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

0306 11 — rarogi, jastogi in drugi raki s skalnatega dna (Palinurus spp., Pa- 
nulirus spp., Jasus spp.): 

0306 11 100  rarogi (Palinurus spp.)     — 2 
0306 11 900  drugo  — 2 
0306 12 —jastogi (Homarus spp.): 
0306 12 100  celi  — pr 
0306 12 900  drugo  — pr 
0306 13 — škampi in kozice: 
0306 13 100  iz družine Pandalidae  — 2 
0306 13 300  škampi rodu Crangon    — 2 
0306 13 900  drugi  ,   — 2 
0306 14 - - raki: 
0306 14 100  rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. 

in Callinectes sapidus   — 2 
0306 14 300  rakovice vrste Cancer pagurus  — 2 
0306 14 900  drugi  — 2 
0306 19 — drugi, vključno moko, zdrob, pelete od rakov, primerni za 

človeško prehrano: 
0306 19 100  sladkovodni raki  — 2 
0306 19 300  kvarnerski rak (škamp) (Nephrops norvegicus)  — 2 
0306 19 900  drugi  — 2 

- Nezamrznjeni: 
0306 21 000 — rarogi, jastogi in drugi raki s skalnatega dna (Palinurus 

spp.,Panulirus spp., Jasus spp.)  — 2 
0306 22 — jastogi (Homarus spp.): 
0306 22 100  živi  — pr 

 drugo: 
0306 22 910  celi  — pr 
0306 22 990  drugo  — pr 
0306 23 — škampi in kozice: 
0306 23 100  iz družine Pandalidae  — 2 

 škampi rodu Crangon: 
0306 23 310  sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali kropu  — 2 
0306 23 390  drugo  — 2 
0306 23 900  drugi  — 2 
0306 24 - - raki: 
0306 24 100  raki vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in 

Callinectes sapidus  — 2 
0306 24 300  raki vrste Cancer pagurus   — 2 
0306 24 900  drugi  — 2 
0306 29 — drugi, vključno moko, zdrob, pelete od rakov, primerni za 

človeško prehrano: 
0306 29 100  sladkovodni raki  — 2 
0306 29 300  kvarnerski rak (škamp) (Nephrops norvegicus)  — 2 
0306 29 900  drugi  — 2 

0307 Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, 
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevre- 
tenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, 
zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob 
in peleti, primerni za človeško prehrano 

0307 10 - Kamenice (ostrige): 
0307 10 100 — ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, ki tehtajo (vključno z lupi- 

no) največ 40 g po kosu  — 2 
0307 10 900 - - druge   — 2 

- Pokrovače rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten: 
0307 21 000 — žive, sveže ali ohlajene  — 2 
0307 29 — druge: 
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rifna 
Taka 
1  

29 100 
29 900 

31 
31 100 
31 900 
39 
39 100 
39 900 

41 
41 100 

41 910 
41 990 
49 

49 010 
49 110 
49 180 

49 310 
49 330 
49 350 
49 380 
49 510 
49 590 

49 710 

49 910 
49 990 

51 000 
59 
59 100 
59 900 
60 000 

91 000 
99 

99 110 
99 130 
99 150 
99 180 
99 900 

Poimenovanje Enota Carinska 
    stopnja 
 2 3 4  
 jakobinke (Pecten maximus), zamrznjene  — 2 
 druge  — 2 
— Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.): 
— žive, sveže ali ohlajene: 
 Mytilus spp  — 2 
 Perna spp  — 2 
— druge: 
 Mytilusspp   — 2 
 Perna spp  — 2 
- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in li 

gnji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.): 

— žive, sveže ali ohlajene: 
 sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ... — 2 
 lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Se- 

pioteuthis spp.): 
 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus   — 2 
 druge  — 2 
— druge: 
 zamrznjene: 
 sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.): 
 iz rodu Sepiola: 
 manjvredne sipe (Sepiola rondeleti)  — 2 
 druge   — 2 
 druge   — 2 
 lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.): 
 Loligo spp.: 
 Loligo vulgaris  — 2 
 Loligo pealei  — 2 
 Loligo patagonica  — 2 
 druge  — 2 
 Ommastrephes sagittatus  — 2 
 druge   — 2 
 druge: 
 sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) . . — 2 
 Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.): 
 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus  — 2 
 druge  — 2 
— Hobotnice (Octopus spp.): 
— žive, sveže ali ohlajene    — 2 
— drugo: 
 zamrznjene  — 2 
 drugo      — 2 
— Polži, razen morskih polžev  — 2 
— Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti vodnih meh- 

kužcev, razen rakov, primerni za človeško prehrano: 
— živi, sveži ali ohlajeni   — 2 
— drugo: 
 zamrznjeni: 
 Illex spp  — 2 
 progasta venera in druge vrste iz družine Veneridae .... — 2 
 meduze (Rhopilema spp.)  — 2 
 drugi vodni nevretenčarji  
 drugo  — 2 
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4. poglavje 

MLEČNI IZDELKI: PERUTNINSKA IN PTIČJA JAJCA; 
NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, 
KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU 

Opombe 
1. Z izrazom »mleko« je mišljeno polnomastno mleko ali 
deloma ali popolnoma posneto mleko. 

2. Izdelki, dobljeni s koncentracijo sirotke z dodajanjem 
mleka ali mlečnih maščob, se uvrstijo kot sir v tar. št. 0406 pod 
pogojem, da izpolnjujejo naslednje tri značilnosti: 

(a) vsebujejo 5 ut.% ali več mlečnih maščob, računano na 
suho snov; * 
(b) vsebujejo od 70 ut.% do 85 ut.% suhe snovi; 

(c) da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo. 

3. To poglavje ne vključuje: 

(a) izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 
95 ut.% laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, glede na 
suho snov (tar. št. 1702); ali 

(b) albumine (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovi" 
sirotke, ki vsebujejo več kot 80 ut.% proteinov sirotke, izrafrJ' 
nano glede na 33 suho snov), (tar. Št. 3502), ali globulinov(W 
št. 3504). 

Opomba k tar. podšt. 

1. Pri tar.podšt. 0404 10 izraz »modificirana sirotka« pom®?' 
izdelke, ki vsebujejo sestavine sirotke oziroma sirotko, 12 

katere so bili odvzeti: vsa laktoza ali le del laktoze, beljakovin8 

ali minerali; sirotko, ki so ji bile dodane naravne sestavin® 
sirotke, in izdelke, ki so pridobljeni z mešanjem naravni" 
sestavin sirotke. 

Dodatna opomba 

1. Prelevman, ki se uporablja za mešanice, ki so uvrščene v W 
poglavje in jih sestavljajo izdelki, uvrščeni v tar. podšt. 040 
30, tar. št. 0402, tar. podšt. 0403 10 02 do 0403 10 36, 0403 
11 do 04039069, tar. št. 0404, 0405, 0406, tar. podšt. 1702 10«" 
2106 90 51, je enak tistemu, ki se uporablja za sestavino,1 

katero se uporablja višja oziroma najvišja stopnja in ki Pre°" 
stavlja najmanj 10 ut.% tovrstne mešanice. Kjer ni m°i" 
uporabiti omenjene metode določanja stopnje, se za ta* 
mešanico uporabi tista stopnja, ki se določi glede na tari'n° 
uvrstitev mešanice. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega 
sladkorja ali drugih sladil 

0401 10 - Z največ 1 ut.% maščobe: 
0401 10 100 —v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov — 10+P 
0401 10 900 - - drugo   — 10+P 
0401 20 - Z več kot 1 ut.% pa do 6 ut.% maščobe: 

— do vključno 3 ut.%: 
0401 20 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov . . — 10+P 
0401 20 190  drugo  — 10+P 

— nad 3 ut.%: 
0401 20 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov . . — 10+P 
0401 20 990  drugo  — 10+P 
0401 30 - Z več kot 6 ut.% maščobe: 

— do vključno 21 ut.%: 
0401 30 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov . . — 12+P 
0401 30 190  drugo  — 12+P 

— nad 21 ut.% pa do vključno 45 ut.%: 
0401 30 310  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov . . — 12+P 
0401 30 390  drugo  — 12+P 

 nad 45 ut.%: 
0401 30 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov . . — 12+P 
0401 30 990  drugo  — 12+P 

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkor- 
ja ali drugih sladil 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stopnja 

_J 2  3 4 
0402 10 -V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 ut.% 

maščobe: 
— brez dodanega sladkorja ali drugih sladil: 

0402 10 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg .... — 15+P 
0402 10 190  drugo  — 15+P 

— drugo: 
0402 10 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg .... — 15+P 
0402 10 990  drugo  — 15+P 

- V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 ut.% 
maščobe: > 

0402 21 — brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil: 
 z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%: 

0402 21 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
 drugo: 

0402 21 170   z vsebnostjo maščob do vključno 11 ut.%   — 15+P 
0402 21 190  z vsebnostjo maščob več kot 11 ut.% pa do vključno 27 

ut.%   — 15+P 
 z vsebnostjo maščob nad 27 ut.%: 

0402 21 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 21 990  drugo  — 15+P 
0402 29  drugo: 

 z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%: 
0402 29 110  posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži 

z neto vsebino do 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 
ut.%   — 17 

 drugo: 
0402 29 150  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg . . — 15+P 
0402 29 190  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob več kot 27 ut.%: 
0402 29 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 29 990  drugo  — 15+P 

- Drugo: 
0402 91 — brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil: 

 z vsebnostjo maščob do vključno 8 ut.%: 
0402 91 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 91 190  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob več kot 8 ut.% pa do vključno 10 ut.%: 
0402 91 310  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 91 390  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob več kot 10 ut.% pa do vključno 45 ut.%: 
0402 91 510  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 91 590  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob več kot 45 ut.%: 
0402 91 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 91 990  drugo  — 15+P 
0402 99 — drugo: 

 z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 ut.%: « 
0402 99 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 99 190  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob več kot 9,5 ut.% pa do vključno 45 ut.%: 
0402 99 310  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg ... — 15+P 
0402 99 390  drugo  — 15+P 

 z vsebnostjo maščob, več kot 45 ut.%: 
0402 99 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do 2,5 vključno kg ... — 15+P 
0402 99 990  drugo  — 15+P 

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in dru- 
go fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrira- 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  _____  stopnia 

no ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aroma- 
tizirano ali z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom 

0403 10 - Jogurt: 
— nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava: 
 v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo 

maščob: 
0403 10 020  do vključno 1.5 ut .% •  
0403 10 040  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  
0403 10 060  več kot 27 ut.%  
 drugo, z vsebnostjo maščob: 

0403 10 120  do vključno 1,5 ut.%  
0403 10 140  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  
0403 10 160  več kot 27 ut.%  

 drugo: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo 

maščob: 
0403 10 220  do vključno 3 ut.%  
0403 10 240  več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%  
0403 10 260  več kot 6 ut.%  
 drugo, z vsebnostjo maščob: 

0403 10 320  do vključno 3 ut.%  
0403 10 340  več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%  
0403 10 360  več kot 6 ut.%  

— aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava: 
 v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih 

maščob: 
0403 10 510  do vključno 1,5 ut.%  
0403 10 530  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  
0403 10 590  več kot 27 ut.%  

 drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 
0403 10 910  do vključno 3 ut.%  
0403 10 930  več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%   
0403 10 990  več kot 6 ut.%   
0403 90 - Drugo: 

— nearomatizirano ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava: 
 v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo 

maščob: 
0403 90110 — do vključno 1,5 ut.%  
0403 90 130  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  
0403 90 190  več kot 27 ut.%  
 drugo, z vsebnostjo maščob: 

0403 90 310  do vključno 1,5 ut.%  
0403 90 330  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  
0403 90 390  več kot 27 ut.%  

 drugo: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo 

maščob: 
0403 90 510  do. vključno 3 ut.%  
0403 90 530  več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%  
0403 90 590  več kot 6 ut.%  
 drugo, z vsebnostjo maščob: 

0403 90 610  do vključno 3 ut.%  
0403 90 630  več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%  
0403 90 690  več kot 6 ut.%  

— aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava: 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 
15+P 
15+P 
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rifna 
Taka 
1  

90 710 
90 730 
90 790 

90 910 
90 930 
90 990 

10 

10 020 
10 040 
10 060 

10 120 
10 140 
10 160 

10 260 
10 280 
10 320 

10 340 
10 360 
10 380 

10 480 
10 520 
10 540 

10 560 
10 580 
10 620 

10 720 
10 740 
10 760 

10 780 
10 820 
10 840 
90 

Poimenovanje Enote Carinska 
 stopnja 

2  3 4 

 v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih 
maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
 drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob: 
 do vključno 3 ut.%  — 15+P 
 več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.%   — 15+P 
 več kot 6 ut.%   — 15+P 

Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z do- 
datkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

- Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana aH ne, z dodat- 
kom sladkorja ali drugih sladil: 

— v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo belja- 

kovin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%    — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
 drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1.5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
— drugo: 
 brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo belja- 

kovin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% „  — 15+P 
   --večkot27ut.%    — 15+P 
 drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%   — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%   — 15+P 
 več kot 15 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
 do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
 več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
 več kot 27 ut.%  — 15+P 
- Drugo: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1  2  3  4 

— brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljako- 
vin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 42 ut.% in z vsebnostjo maščob: 

0404 90 110  do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
0404 90 130  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
0404 90 190  več kot 27 ut.%  — 15+P 

 več kot 42 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
0404 90 310  do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
0404 90 330  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
0404 90 390  več kot 27 ut.%  — 15+P 

— drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38): 
 do vključno 42 ut.% in z vsebnostjo maščob: 

0404 90 510  do vključno 1,5 ut.%    — 15+P 
0404 90 530  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
0404 90 590  več kot 27 Ut.% .  — 15+P 

 več kot 42 ut.% in z vsebnostjo maščob: 
0404 90 910  do vključno 1,5 ut.%  — 15+P 
0404 90 930  več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.%  — 15+P 
,0404 90 990  več kot 27 ut.% • , • •    — 15+P 

0405 00 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka 

— Z vsebnostjo maščob do vključno 85 ut.%: 
0405 00 110 —v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg   — 15+P 
0405 00 190 - - drugo   — 15+P 
0405 00 900 - Drugo . . .  — 15+P 

0406 Sir in skuta 

0406 10 - Sveži sir (vključno sir iz sirotke), nefermentiran, in skuta: 
0406 10 200 —z vsebnostjo maščob do vključno 40 ut.%  — 12+P 
0406 10 800 - - drugo   — 12+P 
0406 20 - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst: 
0406 20 100 — zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz posnetega 

mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči  — 12+P 
0406 20 900 - - drugo   — 12+P 
0406 30 - Sir, topljen, razen naribanoga, ali v prahu: 
0406 30 100 — za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so ementalski 

sir, gruyere in appenzell in ki lahko vsebujejo dodani zeliščni sir 
glarus (znan kot schabziger); pripravljen za prodajo na drobno, 
z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56 ut.%   — 12+P 

— drugo: 
 z vsebnostjo maščob do vključno 36 ut.% In z vsebnostjo 

maščob v suhi snovi: 
0406 30 310  do vključno 48 ut.%     — 12+P 
0406 30 390  več kot 48 ut.%  — 12+P 
0406 30 900  z vsebnostjo maščob več kot 36 ut.%  — 12+P 
0406 40 - Sir z modrimi plesnimi: 
0406 40 100 - - roquefort i . .   — 12+P 
0406 40 500 — gorgonzola   — 12+P 
0406 40 900 - - drug     — 12+P 
0406 90 - Sir, drug: 
0406 90 010 —za predelavo   — 12+P 

— drugi: 
 ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell: 
 ki vsebuje 45 ut.% ali več maščobe v suhi snovi in ki je zo- 

rel tri ali več mesecev: 
0406 90 020  celi siri, katerih vrednost "prosto meja" je večja od 

401,85 ECU/100 kg neto teže pa do vključno 430,62 
ECU/100 kg neto teže  — 12+P 
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0406 90 030  celi siri, katerih vrednost "prosto meja" je večja od 
430,62 ECU/100 kg neto teže  

0406 90 040  kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu s skorjo na 
vsaj eni strani, katerih neto teža je 1 kg ali večja in 
manjša od 5 kg in katerih vrednost "prosto meja" je večja 
od 430,62 ECU/100 kg neto teže pa do vključno 459,39 
ECU/100 kg neto teže  

0406 90 050  kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu s skorjo na 
vsaj eni strani, katerih neto teža je 1 kg ali večja in kate- 
rih vrednost "prosto meja" je večja od 459,39 ECU/100 
kg neto teže  

0406 90 060  kosi brez skorje, katerih neto teža je manjša od 450 g, 
katerih vrednost "prosta meja" je večja od 499,67 
ECU/100 kg neto teže, pakirani v vakuumu ali inertnem 
plinu v pakiranjih, na katerih je opis sira, vsebnost 
maščob, odgovorni za pakiranje in država proizvodnje. . 

 drugo: 
0406 90 070  ementalec  
0406 90 080  grojer, sbrinz    
0406 90 090  bergkaese, appenzell  
 drugo: 

0406 90 120  ementalec  
0406 90 140  grojer, sbrinz  
0406 90 160  bergkaese, appenzell    
0406 90 180  Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine . 
0406 90 190  glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnete- 

ga mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči  
0406 90 210  cheddar  
0406 90 230  edamec  
0406 90 250  tilsit  
0406 90 270  masleni sir (butterkase)  
0406 90 290  kačkaval  

 feta: 
0406 90 310  iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v me- 

hovih iz ovčje ali kozje kože  
0406 90 330  drugo  
0406 90 350  kefalo-tyri   
0406 90 370  finlandia    . . 
0406 90 390  jarlsberg   

 drugo: 
0406 90 500  siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s slanico ali v 

mehovih iz ovčje ali kozje kože   
 drugo: 
 z vsebnostjo maščob do vključno 40 ut.% in vsebnostjo 

vode, izračunane v nemaščobni snovi: 
 do vključno 47 ut.%: 

0406 90 610  grana padano, parmigiano reggiano  
0406 90 630  fiore sardo, pecorino   
0406 90 690  drugi   
 več kot 47 ut.% pa do vključno 72 ut.%: 

0406 90 730  provolone  
0406 90 750  asiago, caciocavallo, montasio, ragusano  
0406 90 760  danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, mari bo, sam- 

soe    
0406 90 780  gauda  
0406 90 790  esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint- pau- 

lin, taleggio  
0406 90 810  cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double 

gloucester, blarney, colby, monterey   

12+P 

12+P 

12+P 

12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12 

12+P 
12+P 
12+P 
12+P 

14 
12+P 
12+P 
12+P 
12+P 

12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12+P 
12+P 

12+P 

12+P 
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0406 90 820  camembert  
0406 90 840  brie  
0406 90 850  kefalograviera, kasseri  
 drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščob- 

nih snovi: 
0406 90 860  več kot 47 ut.% pa do vključno 52 ut.%  
0406 90 870  več kot 52 ut.% pa do vključno 62 ut.%  
0406 90 880  več kot 62 ut.% pa do vključno 72 ut.%  
0406 90 930  več kot 72 ut.%  
0406 90 990  drugi  

0407 00 Perutninska in ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana 
ali kuhana 
- Perutnine: 
- valilna: 

0407 00 110  puranja ali gosja   
0407 00 19  druga: 
0407 00 191  kokošja  
0407 00 199  druga  
0407 00 30 — druga: 
0407 00 301  kokošja  
0407 00 309  druga  
0407 00 900 - Druga  

0408 Perutninska in ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenja- 
ki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, 
zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 
- Rumenjaki: 

0408 11 — sušeni: 
0408 11 200  neprimerni za človeško prehrano  
0408 11 800  drugi   
0408 19  drugi: 
0408 19 200  neprimerni za človeško prehrano  

 drugi: 
0408 19 810  tekoči  
0408 19 890  drugi, tudi zamrznjeni   

- Drugo: 
0408 91 — sušeno: 
0408 91 200  neprimerno za človeško prehrano  
0408 91 800  drugo  
0408 99  Drugo: 
0408 99 200  neprimerno za človeško prehrano  
0408 99 800  drugo  

kos 

kos 
kos 

1000 kos 
1000 kos 
1000 kos 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 
12+P 
12+P 

12 

Pr 

Pr 
Pr 

6+P 
6+P 

6 

0409 00 000 Med, naravni. 

7+P 
7+P 

7+P 

7+P 
7+P 

7+P 
7+P 

Pf 
7+P 

60 (1) 

0410 00 000 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu  12 
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5- Poglavje 

fROlZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU 

Opombe 

V to poglavje ne spadajo: 

<a) užitni izdelki (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, 
celih ali v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi); 

(t>) surove kože, z dlako ali brez dlake (vključno s krznom), 
razen izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št. 0505, ter odrezkov in 
Podobnih odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo v tar. št. 
"511 (41. ali 43. poglavje); 

(c) tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in 
odpadkov konjske žime (XI. oddelek); 

(d) pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel in ščetk (tar. 
št. 9603). 

2. Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane, če so 
sortirani 33 po dolžini (če koreni las in vrhovi las niso zloženi v 
isti smeri). 

3. Z izrazom »slonova kost« so v tarifi mišljeni slonovi okli, 
okli morskega konja, narvala in divjega merjasca, nosorogovi 
rogovi in zobje vseh živali. 

4. V vseh oddelkih te tarife je s »konjsko žimo« mišljena žima 
iz grive in repa kopitarjev ter goved. . 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali 
nerazmaščeni; odpadki človeških las  — 6 

0502 Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka za 
izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak 

0502 10 000 - Ščetine domačega in divjega prašiča in odpadki teh ščetin . — 6 
0502 90 000 - Drugo  — 6 

0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plas- 
teh ali ne, s podlago ali brez podlage  — 6 

0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali 
v kosih  — 5 

0505 Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in 
deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter 
puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinfi- 
ciranjem ali pripravljanjem 'za konzerviranje; prah in od- 
padki perja ali delov perja 

0505 10 - Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh: 
0505 10 100 — surovo  — 5 
0505 10 900 — drugo   — 5 
0505 90 000 - Drugo  — 5 

0506 Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, enostavno 
pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), namočeni v kisli- 
no ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov 

0506 10 000 - Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino  — 5 
0506 90 000 - Drugo v  — 6 

0507 Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, 
rogovi, parožki,kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali 
enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah 
in odpadki teh izdelkov 
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1 2 ; 3 4  
0507 10 000 - Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti  — 5 
0507 90 000 - Drugo  — 5 

0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno priprav- 
ljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, ra- 
kov ali iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno 
pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki 
teh izdelkov  — 5 

0509 00 Gobe, naravne, živalskega izvora 

0509 00 100 - Surove  — pr 
0509 00 900 - Druge 1  — 10 

0510 00 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus; kantaride; 
žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske 
snovi; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače 
začasno konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov 

0510 00 100 - Žleze in drugi organi za organsko-terapevtske namene .... — 10 
0510 00 900 - Drugo  — 10 

0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, neu- 
porabne za človeško prehrano 

0511 10 000 - Bikovo seme  — pr 
- Drugo: 

0511 91 — izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčar- 
jev; mrtve živali iz 3.poglavja: 

0511 91 100  ribji odpadki   — 5 
0511 91 900  drugo  — 5 
0511 99 — drugo: 
0511 99 100  kite in žile, odrezki in podobni odpadki surovih kož  — 5 
0511 99 500  zarodki goveda  — pr 
0511 99 80  drugo: 

* 0511 99 801  seme drugih živali   — pr 
• 0511 99 809  drugo  — 5 
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"• "Ođelek 

Mlinski proizvodi 

°Pomba 

^'*razom »peleti« so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so 
» onterirani s stiskanjem ali dodajanjem veziv v razmerju do klMno 3 ut.%. 

'•Poglavje 

|ivoidrevje in druge rastline; čebulice, korenine 
p0DOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE 

Opombi 

1. V skladu z drugim delom poimenovanja tar. št. 0601 obsega 
to poglavje samo živo drevje in proizvode (vštevši rastlinske 
sadike), ki se navadno kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih 
za razsaditev ali za okras. V to poglavje pa ne spadajo krom- 
pir, čebula, šalotka, česen in drugi proizvodi iz 7. poglavja. 

2. Pri vsakem sklicevanju v poimenovanjih tar. št. 0603 ali 
0604 na katere koli vrste blaga je treba šteti, kot da zajema 
tudi šopke, košare s cvetjem, vence in druge podobne proiz- 
vode, izdelane v celoti ali deloma iz tovrstnih proizvodov, ne 
upoštevajoč pribor iz drugih materialov. Vendar pa te tarifne 
številke ne vključujejo kolažev in podobnih dekorativnih plošč 
iz tar. št. 9701. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    

0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, 
živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cve- 
toče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. 
št. 1212 

0601 10 -Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, 
živice in korenike v mirujočem stanju: 

0601 10 100 — hijacinte  kos 

0601 10 200 — narcise   •    kos 

0601 10 300 — tulipani    kos 
0601 10 400 — gladiole  kos 

0601 10 900 — drugo   — 8 

0601 20 - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, 
živice in korenike, rastoče ali cvetoče, rastlina in korenine ci- 
korije: 

0601 20 100 —cikorija, rastline in korenine  — lu 

0601 20 300 —orhideje, hijacinte, narcise in tulipani  — 10 

0601 20 900 - - drugo   — 10 

0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjen- 
ci in cepiči, gobji miceliji 

0602 10 - Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči: 
0602 10 100 - - trte  — 

0602 10 900 — drugo  8 

0602 20 - Sadno drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, 
ki rodi užitno sadje ali oreščke: 

0602 20 100 —trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali ukoreninjeni  — 5 
0602 20 900 --drugo     — ™ 
0602 30 000 - Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni  — 13 
0602 40 - Vrtnice, cepljene ali necepljene: 
0602 40 100 —neokulirane in necepljene  kos 13 

0602 40 900 —okulirane ali cepljene  kos 13 

- Drugo: 
0602 91 000 — gobji micelij "  10 

0602 99 — drugo: 
0602 99 100  sadike ananasa  — Pr 

5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

0602 99 300 - 

0602 99 410 

0602 99 450 
0602 99 490 

0602 99 510 
0602 99 590 

0602 99 700 

0602 99 910 
0602 99 990 

0603 

0603 10 

0603 10 110 
0603 10 130 
0603 10 150 
0603 10 210 
0603 10 250 
0603 10 290 

0603 10 510 
0603 10 530 
0603 10 550 
0603 10 610 
0603 10 650 
0603 10 690 
0603 90 000 

0604 

0604 10 
0604 10 100 
0604 10 900 

0604 91 

0604 91 210 

0604 91 290 

0604 91 410 

0604 91 490 
0604 91 900 
0604 99 
0604 99 100 

 drugo: 
- sadike zelenjave in jagod  
 drugo: 
 na prostem rastoče rastline: 
 drevje in grmičevje: 
 gozdno drevje   
 drugo: 
 ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline  
  drugo  
 druge na prostem rastoče rastline: 
 trajnice  
 drugo  
 sobne rastline: 
 ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej 
 drugo: 
 cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi, razen kaktej . . . 
 drugo  

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za o- 
kras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano 
ali drugače pripravljeno 
- Sveže: 
— od 1. junija do 31. oktobra: 
 vrtnice  
 nageljni  
 orhideje  
 gladiole  
 krizanteme   
 drugo  
— od 1. novembra do 31. maja: 
 vrtnice  
 nageljni  
 orhideje  
 gladiole ,  
 krizanteme   
 drugo     
- Drugo  

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih 
brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali 
za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnira- 
ni ali drugače pripavljeni 
- Mahovi in lišaji: 
— islandski lišaj (reindeer moss)  
— drugo   
- Drugo: 
- - sveže: 
 božična drevesca: 
 kavkaške jelke (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) in sre- 

braste jelke (Abies procera Rehd.)   
 drugo    
 veje iglavcev: 
 kavkaških jelk (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) in sre- 

brastih jelk (Abies procera Rehd.)  
 drugo  
 drugo  
— drugo: 
 preparirano zgolj s sušenjem  

kos 
kos 
kos 
kos 
kos 

kos 
kos 
kos 
kos 
kos 

kos 
kos 

13 

13 

13 
13 

13 
13 

13 

13 
13 

24 
24 
15 
24 
24 
24 

15 
15 
15 
15 
15 
20 
15 

F* 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

17 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0604 99 900  drugo  

II. oddelek 

Poglavje 

užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji 

Opombe 
1- To poglavje ne obsega proizvodov za krmo iz tar. št. 1214. 
2 Beseda »vrtnine- v tar. št. od 0709 do 0712 obsega užitne 
9°b«, gomolike, olive, kapro, koper, bučke in buče, jajčevec, 
sladko koruzo (Zea mays var. saccharata), paprike iz rodu 
^apsicum ali iz rodu Pimenta, koperc (finokio), peteršilj, kre- 
|?u|jico, pehtran, krešo in majaron (Majorana hortensis ali 
Ur'flanum majorana). 

Tar. št. 0712 obsega vse posušene vrtnine vrst, ki se uvrš- 
alo v tar. št. 0701 do 0711, razen: 

(a) Posušenih stročnic v zrnu (tar. št. 0713); 

">) sladke koruze v oblikah, navedenih v tar. št. 1102 do 1104; 
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(c) krompirjeve moke, zdroba in kosmičev (tar. št. 1105); 

(d) moke in zdroba iz suhih stročnic iz tar. št. 0713 (tar. št. 
1106). 

4. Iz tega poglavja pa je izključena tudi suha, zdrobljena ali 
mleta paprika rodu Capsicum ali rodu Pimenta (tar. št. 0904). 

Dodatni opombi 

1. Izraz »kultivirane gobe«, ki se uporablja v tar.podšt. 0709 51 
10, se bo uporabljal le za naštete kultivirane gobe vrste 
Psalliota (Agaricus); hortensis, alba ali bispora in subedulis. 
Druge vrste, vključno z umetno gojenimi gobami (na primer 
Rhodopaxillus nudus in Polypurus tuberaster) so uvrščene v 
tar. podšt. 0709 51 90. 

2. Za potrebe tar.podšt. 0714 10 10 izraz »(Mleti moke in 
zdroba« pomeni pelete, od katerih gre lahko potem, ko jih 
razpustimo v vodi, najmanj 95 ut.% delcev skozi pleteno 
kovinsko sito velikosti odprtin 2mm, preračunano na suho 
snov. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska stopnja 
oznaka Veljavna Predlog 

0701 Krompir, svež ali ohlajen 

0701 10 000 - Semenski  — 5 
0701 90 - Drug: 
0701 90 100 —za proizvodnjo škroba   — 60(1) 

— drugo: 
 nov: 

0701 90 510  od 1. januarja do 15. maja  — 15 
0701 90 590  od 16. maja do 15. julija  — 20 
0701 90 900  drugo  — 60 (1) 

0702 00 Paradižnik, svež ali ohlajen 

0702 00 150 - od 1. januarja do 31. marca  — 10 
0702 00 200 - od 1. do 30. aprila  — 10 
0702 00 250 - od 1. do 14. maja  — 10 
0702 00 300 - od 15. do 31. maja  — 20 
0702 00 350 - od 1. junija do 30. septembra  — 45 (1) 
0702 00 400 - od 1. do 31. oktobra  — 20 
0702 00 450 - od 1. novembra do 20. decembra    — 10 
0702 00 500 - od 21. do 31. decembra  — 10 

0703 Čebula, šalotka, česen, por druge užitne čebulnice; 
sveža ali ohlajena 

0703 10 - Čebula in šalotka: 
— čebula: 

0703 10 110  čebulček    — 12 
0703 10 19  drugo: 
0703 10 191  od 1. avgusta do 31. oktobra   — 27 

l 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stopnja 

1 2    3 4 

* 0703 10 192  od 1. novembra do 31. julija  — 15 
0703 10 900 - - šalotka  _ 15 
0703 20 000 - Česen  — 12 
0703 90 000 - Por in druge čebulnice  — 15 

0704 Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne kapus- 
nice, sveže ali ohlajene 

0704 10 - Cvetača in brokoli: 
0704 10 100 —od 15. aprila do 30. novembra  — 10 
0704 10 900 — od 1. decembra do 14. aprila  — 10 
0704 20 000 - Brstični ohrovt  — 15 
0704 90 - Drugo: 
0704 90 10 — belo in rdeče zelje: 

* 0704 90 101  belo zelje  — 45 (1) 
* 0704 90 102  rdeče zelje   — 30 (1) 

0704 90 900 - - drugo  — 30 (1 j 

0705 Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), sveža 
ali ohlajena 
- Solata: 

0705 11 — v glavicah: 
0705 11 100  od 1. aprila do 30. novembra  — 25 
0705 11 900  od 1. decembra do 31. marca  — 13 
0705 19 000 — drugo   — 20 

- Radič: 
0705 21 000 — radič (Cichorium intybus var. foliosum)  — 27 
0705 29 000 - - drug  — 27 

0706 Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena, redkev in 
druge užitne korenovke, sveže ali ohlajene 

0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa  — 17 
0706 90 - Drugo: 

- zelena (gomoljna ali navadna zelena): 
0706 90 110  od 1. maja do 30. septembra  — 13 
0706 90 190  od 1. oktobra do 30. aprila  — 17 
0706 90 300 —hren (Cochlearia armoracia)   — 17 
0706 90 90  drugo: 

* 0706 90 901  rdeča pesa  — 27 
* 0706 90 909  drugo  — 20 

0707 00 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene 

- Kumare 
0707 00 100 —od 1. januarja do konca februarja  — 10 
0707 00 150 —od 1. marca do 30. aprila  — 10 
0707 00 200 —od 1. do 15. maja  — 16 
0707 00 250 —od 16. maja do 30. septembra  — 60(1) 
0707 00 300 - - od 1. do 31. oktobra  — 16 
0707 00 350 — od 1. do 10. novembra  — 16 
0707 00 400 — od 11. novembra do 31. decembra  — 10 
0707 00 900 - Kumarice  — 60 (1) 

0708 Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene 

0708 10 - Grah (Pisum sativum): 
0708 10 100 —od 1. septembra do 31. maja  — 12 
0708 10 900 —od 1. junija do 31. avgusta  — 17 
0708 20 - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0708 20 100 —od 1. oktobra do 30. junija   — 13 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1   2 3 4 

0708 20 900 —od 1. julija do 30. septembra  — 35 (1) 
0708 90 000 - Druge stročnice  — 14 

0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 

0709 10 - Okrogle artičoke 
0709 10 100 —od 1. januarja do 31. maja   — 10 
0709 10 200 — od 1. do 30. junija  — 10 
0709 10 300 —od 1. julija do 31. oktobra  — 10 
0709 10 400 —od 1. novembra do 31. decembra  — 10 
0709 20 000 - Beluši   — >10 
0709 30 000 - Jajčevec   — 10 
0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene  — 16 

— Užitne gobe in gomoljike: 
0709 51 — užitne gobe: 
0709 51 100  gojene gobe  — 27 (1) 
0709 51 300  lisičke  — 20 
0709 51 500  prašnikarice  — 20 
0709 51 900  druge  — 20 
0709 52 000 — gomoljike      — 20 
0709 60 - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta: 
0709 60 100 - - sladke  — 27 (1) 

— druge: 
0709 60 910  za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih 

smol  — 5 
0709 60 950  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 5 
0709 60 990  drugo  — 27 (1) 
0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača) . . — 13 
0709 90 - Drugo: 
0709 90 100 — solatna zelenjava, razen zelene solate (Lactuca sativa) in 

radiča (Cichorium spp.)  — 13 
0709 90 200 — artičoke in kardij  — 10 

— olive: 
0709 90 310  za razne namene, razen za proizvodnjo olja  — 45(1) 
0709 90 390  drugo  — 45 (1) 
0709 90 400  kapre   — 7 
0709 90 500 - - janež N  — 10 
0709 90 600 —sladka koruza  — 10 

— bučke: 
0709 90 710  od 1. do 31. januarja  — 10 
0709 90 730  od 1. februarja do 31. marca  — 10 
0709 90 750  od 1. aprila do 31. maja  — 16 
0709 90 770  od 1. junija do 31. julija  — 25 
0709 90 790  od 1. avgusta do 31. decembra  — 16 
0709 90 900 - - drugo   — 16 

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), 
zamrznjene 

0710 10 000 - Krompir    — 60 (1) 
— Stročnice v zrnu ali strokih: 

0710 21 000 —grah (Pisum sativum)  — 18 
0710 22 000 —stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)  — 18 
0710 29 000 - - drugo   — 18 
0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača) . . — 27 (1) 
0710 40 000 - Sladka koruza  — 11 
0710 80 - Druge vrtnine: 
0710 80 100 - - olive  — 10 

— plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta: 
0710 80 510  sladka paprika   — 19 

I 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—cgT'aka     stoonia 

1  2  3 4  
0710 80 590  drugo  _ 20 
0710 80 600 - - gobe  _ 20 
0710 80 700 — paradižnik    10 
0710 80 800 —okrogle artičoke (Cynara scolimus)   — 10 
0710 80 850 - - beluši   _ -|0 
0710 80 950 — drugo   _ 19 
0710 90 000 - Mešanice vrtnin    19 

0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksi- 
dom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za 
konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo 
prehrano 

0711 10 000 - Čebula  _ 9 
0711 20 -Olive: 
0711 20 100 —za razne namene, razan za proizvodnjo olja  — 5 
0711 20 900 - - drugo  _ 5 
0711 30 000 -Kapre  _ 8 
0711 40 000 - Kumare in kumarice    17 
0711 90 - Druge vrtnine, mešanice vrtnin: 

— vrtnine: 
0711 90 100  plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, razen sladkih paprik — 20 
0711 90 300  sladka koruza    11 

 gobe: 
0711 90 400  iz rodu Agaricus    12 
0711 90 600  druge    12 
0711 90 700  druge  _ 12 
0711 90 900 —mešanice vrtnin  — 15 

0712 Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali mlete, vendar 
ne nadalje pripravljene 

0712 10 000 - Krompir, cel ali narezan v kose ali krhlje, vendar ne nadalje 
pripravljen  _ 30 (1) 

0712 20 000 -Čebula    _ 16 
0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike  — 16 
0712 90 - Druge vrtnine; mešanice vrtnin: 

— sladka koruza (Zea Mays var. saccharata) 
0712 90 110  semenski hibridi .   — 5 
0712 90 190  drugo  16 
0712 90 300 — paradižnik  — 16 
0712 90 500 — korenje  — 16 
0712 90 900 — drugo  — 30 (1) 

0713 Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene ali 
zdrobljene 

0713 10 - Grah (Pisum sativum): 
0713 10 100 — semenski   — 5 
0713 10 900 - - drug  _ 12 
0713 20 - Čičerika (garbanzos): 
0713 20 100 — semenska  — 5 
0713 20 900 — druga  — 10 

— Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 31 - - fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilc- 

zek: 
0713 31 100  semenski    — 5 
0713 31 900  drug  — 12 
0713 32 — fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali Vigna angularis): 
0713 32 100  semenski  — 5 
0713 32 900  drug  — 12 
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rifna 
iaka 
J  

33 
33 100 
33 900 
39 
39 100 
39 900 
40 
40 100 
40 900 
50 

50 100 
50 900 
90 
90 100 
90 900 

i 

10 
10 100 

10 910 

10 990 
20 
20 100 
20 900 
90 

90 110 

90 190 
90 900 

Poimenovanje Enota Carinska 
 stopnja . 

2 3 4 

— navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus vulgaris): 
 semenski   — 5 
 drug  — 10 
— - drug: 
 semenski   — 5 
 drug  — 12 
— Leča: 
— semenska  — 5 
— druga   - — 5 
— Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. 

equina, Vicia faba var. minor): 
— semenski   — 5 
— drug  — 5 
— Druge: 
— semenske  — 5 
— druge   — 5 

Manioka, trstikasta maranta (sago), salep, topinambur, 
sladki krompir in podobne korenovke in gomoljnice z vi- 
sokim deležem škroba ali inulina, sveži ali posušeni, 
celi ali razrezani ali v peletih; strženi sagovega drevesa 
— Manioka (cassava): 
— peleti moke in zdroba  
— drugo: 
 vrste, ki se uporablja za človeško prebrano, v izvirnem paki- 

ranju, katerega neto vsebina ne presega 28 kg, bodisi sveža 
in cela ali olupljena in zamrznjena, cela ali narezana .... 

 drugo  
— Sladki krompir: 
— svež, cel, namenjen človeški prehrani   
— drugo   
— Drugo: 
— trstikasta maranta (sago), salep in podobne korenovke in go- 

moljnice z visokim deležem škroba: 
 vrste, ki se uporabljajo za človeško prehrano v izvirnem paki- 

ranju, katerega neto vsebina ne presega 28 kg, bodisi sveže 
in celo ali olupljeno in zamrznjeno, celo ali narezano . . 

 drugo  
— drugo   

«> 
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8. poglavje 

UŽITNO SADJE IN OREŠČKI; LUPINE AGRUMOV ALI OINJ 
IN LUBENIC 

Opombe 

1. To poglavje ne obsega sadja in oreščkov, ki niso užitni. 

2. Ohlajeno sadje in plodovi se uvrščajo v tiste tarifne številke 
kot ustrezno sveže sadje in plodovi. 

3. Posušeno sadje ali plodovi iz tega poglavja so lahko delno 
dehidrirani ali obdelani za naslednje namene: 

(a) za dodatno konzerviranje ali stabiliziranje (npr. z zmerno 
toplotno obdelavo, žveplanjem, dodajanjem sorbinske kisline 
ali kalijevega sorbata), 

(b) za izboljšanje ali ohranjanje videza (npr. z dodajanjem 

rastlinskega olja ali manjših količin glukoznega sirupa), 
pogojem, da ohranijo značaj sušenega sadja ali plodov. 

Dodatna opomba 

1. Vsebnost različnih sladkorjev, ki se izraža kot vsebnos' 
sladkorja za proizvode, uvrščene v to poglavje, ustreza vrW' 
nosti, ki jo pokaže refraktometer pri temperaturi 20 °C, P0"1' 
noženi s faktorjem 0,95. 

2. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11,0811 90 31 in 0811# 
85, izraz »tropsko sadje« pomeni guave, mange, mangus'6, 

papaje, tamarinke, kasijska jabolka, lučice, slive sapodi|a 

pasijonsko sadje, karambole in pitaje. 

3. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11, 0811 90 31, 081190 
85, 0812 90 70 in 0813 50 31, izraz »tropski oreščki« potn0111 

kakavov orešček, kasijski orešček, brazilski orešček. are"0 

(ali betel), kolo in makadamiski orešček. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

0801 

0801 10 
0801 10 100 
0801 10 900 
0801 20 000 
0801 30 000 

0602 

0802 11 
0802 11 100 
0802 11 900 
0802 12 
0802 12 100 
0802 12 900 

0802 21 000 
0802 22 000 

0802 
0802 
0802 
0802 
0802 
0802 
0802 
0802 
0802 
0802 

31 000 
32 000 
40 000 
50 000 
90 
90 100 
90 300 
90 500 
90 600 
90 850 

0803 00 

Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi, sveži ali 
suhi, oluščeni ali neoluščeni 
— Kokosov oreh: 
— suh kokosov oreh   
— - drug  
— Brazilski oreh  
— Akažu oreh  

Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho, neoluščeno ali 
oluščeno 
— Mandeljni: 
— neoluščeni: 
 grenki  
 drugi •  
— oluščeni: 
 grenki  
 drugi  
— Lešniki (Corylus spp.): 
— neoluščeni  
— oluščeni  
— Navadni orehi: 
— neoluščeni  
— oluščeni  
— Kostanji (Castanea spp.)  
— Pistacije  
— Drugo: 
— ameriški hikori oreh  
— betel in kola  
— pinije   . 
— macadamije  
— drugo  

Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe: 

5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

10 
10 

7 
7 
10 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

poročevalec, št. 52 46 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stoonia 

1 2 3  4 

- Sveže: 
0803 00 110 — rajske smokve  — 2 
0803 00 190 — drugo  — 2 
0803 00 900 - Posušene  — 2 

0004 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in man- 
gusta, sveži ali suhi 

0804 10 000 - Dateljni y  — 2 
0804 20 - Fige: 
0804 20 100 —sveže   — » 7 
0804 20 900 — posušene  — 7 
0804 30 000 - Ananas  — 5 
0804 40 - Avokado: 
0804 40 100 — od 1. decembra do 31. maja   — 5 
0804 40 900 — od 1. junija do 30. novembra  — 5 
0804 50 000 - Guava,mango in mangusta  — 4 

0605 Agrumi, sveži ali suhi 

0805 10 - Pomaranče: 
— sladke pomaranče, sveže: 
 od 1. januarja do 31. marca: 

0805 10 010  rdeče in polrdeče  ,  — 7 
«- druge: 

0805 10 050 -   vrste Navel, Naveline, Navelate', Salustiana, Vernas, Va- 
lencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Ham- 
lin  — 7 

— druge   . .   ,  — 7 
od 1. do 30. aprila 
- rdeče in polrdeče   — 7 
- druge: 
— vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valen- 

cia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita in Hamlin . . — 7 
— druge  — 7 
od 1. do 15. maja: 
- rdeče in polrdeče   — 7 
- druge: 
— vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valen- 

cia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita in Hamlin . . — 7 
— druge  — 7 
od 16. maja do 30 septembra: 
- rdeče in polrdeče    . — 7 
- druge: 
— vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Va- 

lencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Ham- 
lin   — 7 

— druge  — 7 
od 1. do 15. oktobra « 
- rdeče in polrdeče   — 7 
- druge: 
— vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Va- 

lencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Ham- 
lin    — 7 

0805 10 460  druge  — 7 
 od 16. oktobra do 30. novembra 

0805 10 510  rdeče in polrdeče   — 7 
 druge: 

0805 10 090   

0805 10 110   

0805 10 150   

0805 10 190   

0805 10 210   

0805 10 250   

0805 10 290   

0805 10 320   

0805 10 340   

0805 10 360   

0805 10 420   

0805 10 440   
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1  2  3 4 

0805 10 550  vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Va- 
lencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Ham- 
lin  — 7 

0805 10 590  druge  — 7 
 od 1. do 31. decembra: 

0805 10 610  rdeče in polrdeče   — 7 
 druge: 

0805 10 650  vrste Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Va- 
lencia late, Maltese, Schamoutis, Ovalis, Trovita in Ham- 
lin  — 7 

0805 10 690  druge  — 7 
— druge: 

0805 10 820  od 1. januarja do 31. marca   — 7 
0805 10 840  od 1. aprila do 15. oktobra  — 7 
0805 10 860  od 16. oktobra do 3 ^ decembra  — 7 
0805 20 - Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); klemen- 

tine, vvilking mandarine in podobni hibridi agrumov): 
— od 1. januarja do konca februarja: 

0805 20 110  klementine  — 7 
0805 20 130  monrealke in satsuma mandarine   — 7 
0805 20 150  mandarine in vvilking mandarine  — 7 
0805 20 170  tangerinke  — 7 
0805 20 190  druge  — 7 

— od 1. marca do 31. oktobra: 
0805 20 210  klementine  — 7 
0805 20 230  monrealke in satsuma mandarine  — 7 
0805 20 250  mandarine in vvikling mandarine  — 7 
0805 20 270  tangerinke  — 7 
0805 20 290  druge  — 7 

— od 1. novembra do 31. decembra: 
0805 20 310  klementine  — 7 
0805 20 330  monrealke in satsuma mandarine   — 7 
0805 20 350  mandarine in vvilking mandarine  — 7 
0805 20 370  tangerinke   — 7 
0805 20 390  druge  — 7 
0805 30 - Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus auran- 

tifolia): 
— limone (Citrus limon, Citrus limonum) 

0805 30 200  od 1. januarja do 31. maja  — 3 
0805 30 300  od 1. junija do 31. oktobra  — 3 
0805 30 400  od 1. novembra do 31. decembra  — 3 
0805 30 900 — limete (Citrus aurantifolia)  — 3 
0805 40 - Grenivka: 
0805 40 100 —od 1. novembra do 30. aprila  — 5 
0805 40 900 — od 1. maja do 31. oktobra  — 5 
0805 90 000 - Drugo  — 7 

0806 Grozdje, sveže ali suho 

0806 10 - Sveže: 
— namizno grozdje: 
 od 1. januarja do 14. julija: 

0806 10 210  vrste Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. januarja ... — 7 
0806 10 290  drugo  — 7 
0806 10 300  od 15. do 20. julija   — 7 
0806 10 400  od 21. julija do 31. oktobra  — 20 
0806 10 500  od 1. do 20. novembra  — 7 

 od 21. novembra do 31. decembra: 
0806 10 610  vrste Emperor (Vitis viniferacv.) od 1. do 31. decembra .. — 7 
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 2    

 drugo    
- drugo: 
 od 1. novembra do 14. julija   
 od 15. julija do 31. oktobra  
- Suho: 
- v izvirnem pakiranju, katerega neto vsebina ne presega 2 kg: 
 rozine  
 sultanine  
- — drugo  
- drugo: 
 rozine •   
 sultanine  
 drugo  

Dinje, lubenice in papaja, sveže 

- Dinje in lubenice: 
- lubenice  
- - druge   
- Papaja  

Jabolka, hruške in kutine, sveže 

- Jabolka: 
- jabolka za predelavo, razsuta, od 16. septembra do 15. decem- 

bra   
- - drugo: 
 od 1. januarja do 31. marca: 

0808 10 510  vrste zlati delišes  
0808 10 530  vrste granny smith  
0808 10 590  druga  

 od 1. aprila do 30. junija: 
0808 10 610  vrste Zlati delišes  
0808 10 630  vrste Granny Smith  
0808 10 690  druga  

 od 1. do 31. julija: 
0808 10 710  vrste Zlati delišes  
0808 10 730  vrste Granny Smith  
0808 10 790  druga  

 od 1. avgusta do 31. decembra: 
0808 10 920  vrste Zlati delišes  
0808 10 940  vrste Granny Smith  
0808 10 980  druga  
0808 20 - Hruške in kutine: 

- hruške: 
0808 20 100  hruške za predelavo, razsute, od 1. avgusta do 31. decembra 

 druge: 
0808 20 310  od 1. januarja do 31. marca  
0808 20 370  od 1. do 30. aprila "•  
0808 20 410  od 1. maja do 30. junija   
0808 20 470  od 1. do 15. julija  
0808 20 510  od 16. do 31. julija  
0808 20 570  od 1. avgusta do 31 oktobra   
0808 20 670  od 1. novembra do 31. decembra  
0808 20 900  kutine   

0809 Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarina- 
mi), slive, trnulje, sveže 

0809 10 - Marelice: 

0806 10 690 

0806 10 910 
0806 10 990 
0806 20 

0806 20 110 
0806 20 120 
0806 20 180 

0806 20 910 
0806 20 920 
0806 20 980 

0807 

0807 10 
0807 10 100 
0807 10 900 
0807 20 000 

0808 

0808 10 
0808 10 100 

10 
15 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 
12+P 
12+P 

12+P 

12+P 
12+P 
12+P 
12+P 
12+P 
12+P 
12+P 

12 
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0809 10 100 
0809 10 200 
0809 10 300 
0809 10 400 
0809 10 500 
0809 20 

0809 20 110 
0809 20 190 

0809 20 210 
0809 20 290 

0809 20 310 
0809 20 390 

0809 20 410 
0809 20 490 

0809 20 510 
0809 20 590 

0809 20 610 
0809 20 690 

0809 20 710 
0809 20 790 
0809 30 

0809 30 110 
0809 30 190 

0809 30 210 
0809 30 290 

0809 30 310 
0809 30 39 

* 0809 30 391 
* 0809 30 399 

0809 30 410 
0809 30 49 

* 0809 30 491 
* 0809 30 499 

0809 30 510 
0809 30 590 
0809 40 

0809 40 100 
0809 40 200 
0809 40 300 
0809 40 400 
0809 40 900 

0810 

0810 10 
0810 10 100 

— od 1. januarja do 31. maja   
— od 1. do 20. junija  
— od 21. do 30. junija  
— od 1. do 31. julija  
— od 1. avgusta do 31. decembra . . 
— Češnje in višnje: 
— od 1. januarja do 30. aprila: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 1. do 20. maja: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 21. do 31. maja: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 1. junija do 15. julija: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 16. do 31. julija: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 1. do 10. avgusta: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— od 11. avgusta do 31. decembra: 
 višnje (Prunus cerasus)  
 druge  
— Breskve, vključno z nektarinami: 
— od 1. januarja do 10. junija: 
 nektarine   
 druge  
— od 11. do 20. junija: 
 nektarine   
 druge  
— od 21 junija do 31. julija: 
 nektarine   
 druge: 
 breskve za predelavo, razsute 
 druge  
— od 1. avgusta do 30. septembra: 
 nektarine   
 druge: 
 breskve za predelavo, razsute 
 druge  
— od 1. oktobra do 31. decembra: 
 nektarine   
 druge  
— Slive in trnulje: 
— slive: 
 od 1. januarja do 10. junija . . . 
— - od 11. do 30. junija  
 od 1. julija do 30. septembra . 

, od 1. oktobra do 31. decembra . 
— trnulje  

Drugo sadje, sveže 

— Jagode: 
— od 1. maja do 31. julija  

12 
12 

45 (1) 
45 (1) 

12 

10 
14 

10 
17 

45 (1) 
45 (1) 

45 (1) 
45 (1) 

25 (1) 
25 (1) 

10 
14 

10 
14 

10+P 
10+P 

10+P 
10+P 

10+P 

10+P 
10+P 

10+P 

10+P 
10+P 

10+P 
10+P 

12 
12 

45 (1) 
12 
10 

60 (1) 
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1  2 3 4 

0810 10 900 —od 1. avgusta do 30. aprila    — 45 (1) 
0810 20 - Maline, robide, murve in rubus ursinus (križanec med robi- 

do in malino): 
0810 20 100 - - maline  — 20 (1) 
0810 20 900 - - drugo  — 20 (1) 
0810 30 - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje: 
0810 30 100 —črni ribez   — 25 (1) 
0810 30 300 - - rdeči ribez  — 25 (1) 
0810 30 900 - - drugo   — 25 (1) 
0810 40 - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium: 
0810 40 100 —brusnice (sadeži vrste Vaccinium vitis idaea)   — > 10 
0810 40 300 —borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)  — 10 
0810 40 500 — sadeži vrste Vaccinium macrocarpon in Vaccinium corymbo- 

sum   — 25 (1) 
0810 40 900 - - drugo   — 25 (1) 
0810 90 - Drugo: 
0810 90 100 —kivi (Actinidia chinensis Planch.)  — 3 
0810 90 300 — tamarinde, akažu oreh, liči, kruhovec, sapodila  — 7 
0810 90 400 — pasijonsko sadje, karambola in pitaja  — 7 
0810 90 850 - - drugo  — 7 

0611 Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari, 
zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0811 10 -Jagode: 
— z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 

081110110 z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% teže  — 25 
0811 10 190  druge  — 10 
0811 10 900 --druge  — 25 
0811 20 - Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni, beli in rdeči ri- 

bez ter kosmulje: 
— z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 

0811 20 110  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%  — 25 
0811 20 190  drugo  — 10 

— drugo: 
0811 20 310  maline  — 10 
0811 20 390  črni ribez   — 25 
0811 20 510  rdeči ribez    — 25 
0811 20 590  robide in murve  — 25 
0811 20 900  drugo   — 5 
0811 90 - Drugo: 

— z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%: 

0811 90 110  tropsko sadje in tropski oreščki  — 12 
0811 90 190  drugo  — 12 

 drugo: 
0811 90 310  tropsko sadje in tropski oreščki  — 3 
0811 90 390  drugo   . i  — 3 

— drugo: 
0811 90 500  borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)  — 10 
0811 90 700  sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifo- 

i lium  — 10 
 češnje in višnje: 

0811 90 750  višnje (Prunus cerasus)   — 12 
0811 90 800  drugo   — 12 
0811 90 850  tropsko sadje in tropski oreščki  — 3 
0811 90 950  drugo  — 3 
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1  2 3 4  

0812 Sadje in oreščki, začasno konzervirani (npr.: z žveplo- 
vim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali v drugih 
raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju 
neustrezni za takojšnjo prehrano 

0812 10 000 - Češnje in višnje  — 10 
0812 20 000 - Jagode    — 10 
0812 90 - Drugo: 
0812 90 100 — marelice  — 14 
0812 90 200  pomaranče   — 5 
0812 90 300 - - papaje  — 5 
0812 90 400 — borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus)  — 5 
0812 90 500 — črni ribez  — 25 
0812 90 600 — maline  — 5 
0812 90 700 — guave, mangi, mangostini, tamarinke, jabolka chasevv, lučica, 

slive sapodillo, pasijonsko sadje, karambola, pitaja in tropski 
oreščki        — 5 

0812 90 950 - - drugo   — 5 

0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar. št. od 
0801 do 0806; mešanice lupinastega ali suhega sadja 
iz tega poglavja 

0813 10 000 -Marelice  — 10 
0813 20 000 -Slive  — 10 
0813 30 000 - Jabolka  — 25 
0813 40 - Drugo sadje: 
0813 40 100 —breskve, vključno z nektarinami  — 15 
0813 40 300 - - hruške  — 14 
0813 40 500 - - papaja  — 10 
0813 40 600 — tamarinde .    — 10 
0813 40 700 — jabolka chasevv, lučica slive sapodillo, pasijonsko sadje, karam- 

bola in pitaja  — 10 
0813 40 950 - - drugo   — 10 
0813 50 - Mešanice lupinastega ali suhega sadja iz tega poglavja: 

— sadne solate iz suhega sadja, razen tistih iz tar. št. od 0801 do 
0806: 
 ki ne vsebujejo suhih sliv: 

0813 50 120  iz papaj, tamarink, jabolk cashew, lučice, sliv sapodilo, pa- 
sijonskega sadja, karambole in pitaje  — 14 

0813 50 150  drugo  — 14 
0813 50 190  ki vsebujejo suhe slive  — 14 

— mešanice izključno sušenih oreščkov iz tar. št. 0801 in 0802: 
0813 50 310  iz tropskih oreščkov  — 10 
0813 50 390  druge  — 10 

— druge mešanice: 
0813 50 910  ki ne vsebujejo suhih sliv in fig  — 10 
0813 50 990  druge  — 10 

% 
0814 00 000 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže, zamrznjene, 

suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi 
ali v drugih raztopinah za konzerviranje  — 5 

I 
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*• Poglavje 

^VA, ČAJ, MATĆ ČAJ IN ZAČIMBE 

°pombi 

]■ Mešanice proizvodov iz tar. št. 0904 do 0910 se uvrščajo 
takole: 

(a) mešanice dveh ali već proizvodov iz iste tarifne številke se 
uvrstijo v to tarifno številko; 

(b) mešanice dveh ali več proizvodov iz različnih tarifnih 
5,evilk se uvrstijo v tar. št. 0910. 

^ruge snovi, dodane proizvodom iz tar. št. 0904. do 0910 (ali 

mešanicam, navedenim pod (a) in (b) v prejšnjem odstavku), 
ne vplivajo na njihovo uvrstitev, če dobljene mešanice obdr- 
žijo bistven značaj blaga, ki se uvršča v te tarifne številke. 
Sicer se te mešanice ne uvrščajo v to poglavje; mešanice, ki 
so sestavljene iz mešanih začimb ali mešanih kombiniranih 
začimb, se uvrščajo v tar. št. 2103. 

2. To poglavje ne vključuje popra vrste Piper cubeba niti 
drugih proizvodov iz poglavja št. 1211. 

Dodatna opomba 

1. Carinska stopnja, ki se nanaša na mešanice iz zgornje 
opombe 1(a), je enaka carinski stopnji, ki se uporablja za 
sestavino, ki se carini po najvišji stopnjL 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stoenja_ 

0901 Kava, pražena ali nepražena ali brez kofeina, z ali brez 
kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vse- 
bujejo kakršen koli odstotek kave 
- Kava, nepražena: 

0901 11 000 — s kofeinom  2 

0901 12 000 —brez kofeina  — 2 

- Kava. pražena: 
0901 21 000 — s kofeinom  — 25 

0901 22 000 — brez kofeina  — 25 

0901 30 000 - Lupinice in kožice kave  — 5 

0901 40 000 - Kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo  — 25 

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

0902 10 000 - Zeleni čaj (nefermentirani) v zavitkih do vključno 3 kg ... . — 2 
0902 20 000 - Drug zeleni čaj (nefermentiran)  — 2 

0902 30 000 - Čmi čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih do 
vključno 3 kg  2 

0902 40 000 - Drug čmi čaj (fermentiran) in drugi delno fermentirani čaji . . — 2 

0903 00 000 Mate čaj  — 2 

0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika 
rodu Capsicum ali Pimenta 
- Poper: 

0904 11 — nezdrobljen in nezmlet: 
0904 11 100  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 2 

0904 11 900  drug  
0904 12 000 — zdrobljen ali zmlet  5 

0904 20 - Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha, zdrobljena ali 
zmleta: , 
- nezdrobljena in nezmleta: 

0904 20 100  sladka paprika   ~~ 5 

 druga: 
0904 20 310  rodu Capsicum, za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi 

capsicum oljne smole  — 1* 
0904 20 350  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol   — pr 
0904 20 390  druga  — 5 

l 
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0904 20 900 — zdrobljena ali zmleta   — 5 

0905 00 000 Vanilija  — pr 

0906 Cimet in skorja cimetovega drevesa 

0906 10 000 - Nezdrobljen in nezmlet ,  — pr 
0906 20 000 - Zdrobljen ali zmlet  — 5 

0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)  — 5 

0908 Muškatni orešček, macis in kardamom 

0908 10 - Muškatni orešček: 
0908 10 100 — nezdrobljen in nezmlet, za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj 

ali smol   — pr 
0908 10 900 - - drug  — 2 
0908 20 - Macis: 
0908 20 100 — nezdrobljen in nezmlet   — pr 
0908 20 900  zdrobljen ali zmlet  — 5 
0908 30 000 - Kardamom  — 5 

0909 Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske kumine 
in brina 

0909 10 - Seme janeža in baldrijana: 
0909 10 100 — seme janeža  — 2 
0909 10 900 — seme baldrijana  — 2 

0909 20 000 - Seme koriandra  — 2 
0909 30 - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum): 

— nezdrobljeno in nezmleto: 
0909 30 110  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 2 
0909 30 190  drugo  — 2 

0909 30 900 — zdrobljeno ali zmleto   — 7 

0909 40 - Seme kumine (Carum carvi): 
— nezdrobljeno in nezmleto: 

0909 40 110  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 2 
0909 40 190  drugo  — 2 

0909 40 900 — zdrobljeno ali zmleto     — 7 

0909 50 - Seme komarčka in brinove jagode: 
— nezdrobljeno in nezmleto: 

0909 50 110  za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 2 
0909 50 190  drugo  — 2 

0909 50 900 —zdrobljeno ali zmleto . .   — 7 

0910 Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica, lovorjev list, 
curry in druge začimbe 

0910 10 - Ingver: 
— cele korenine, kosi ali rezine: 

0910 10 110 za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol  — 5 
0910 10 190  drugo  — 5 

0910 10 900 - - drugo   — 5 

0910 20 - Žafran: 
0910 20 100 --nezdrobljen in nezmlet   — 5 
0910 20 900 - - zdrobljen ali zmlet  — 5 
0910 30 000 - Kurkuma  — 5 

0910 40 - Materina dušica in lovorjev list: 
— materina dušica: 
 nezdrobljena in nezmleta: 

0910 40 110  poljska materina dušica (Thymus serpyllum)  — 5 
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0910 40 130  druga  — 5 
0910 40 190  zdrobljena ali zmleta  — 5 
0910 40 900  lovorjev list  — 5 
0910 50 000 - Curry  — 5 

- Druge začimbe: 
0910 91 — mešanice, definirane v prvi opombi pod (b) k temu poglavju: 
0910 91 100  nezdrobljene in nezmlete  — 7 
0910 91 900  zdrobljene ali zmlete   — 7 
0910 99 — druge: 
0910 99 100  seme triplata (božje rutice)  — 4 7 

 druge: 
0910 99 910  nezdrobljene in nezmlete   — 7 
0910 99 990  zdrobljene ali zmlete  — 7 

1°' Poglavje 

ŽITA 

°Pombi 

Proizvodi, navedeni v poimenovanjih tarifnih številk tega 
vk!® via, se uvrščajo v te tarifne številke samo, če so v zrnu, lučno zrno v klasu ali na steblih. 

Zr!^ tc? Poglavje ne spadajo oluščena ali drugače obdelana II "a. Riž, oluščen, bel, poliran, glaziran, predkuhan ali zdrob- 
' ostane uvrščen v tar. št. 1006. 

^ar. št. 1005 ne zajema sladke koruze (7. poglavje). 

^Pornba k podštevilki 

du? 'Zra?om "trda pšenica« je mišljena pšenica vrste Triticum 
n: Urri in hibridi, dobljeni s posebnim medsebojnim križa- 
Iti,1? triticum durum, ki imajo enako število kromosomov (28) 01 »a vrsta. 

blatne opombe 
1 Naslednji izrazi imajo naslednje pomene: 
,a) "Okrogiozmat riž« (tar. podšt. 1006 10 21,1006 10 92,1006 

9j,11.1006 20 92, 1006 30 21, 10063042, 1006 30 61 in 1006 30 
l^'- Pomeni riž, katerega zrna niso daljša od vključno 5,2 mm 

pri katerem je razmerje med dolžino in širino manj kot 2; 
(b) "Srednjezrnat riž« (tar. podšt. 1006 10 23,1006 10 94,1006 

30& 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 in 1006 
"erirt Pomeni riž, pri katerem dolžina zrna presega 5,2 mm, 
i« n?3r n' daljše od 6,0 mm, razmerje med dolžino in širino pa Manjše od 3; 

10 qc ol9°zrnat riž« (tar. podšt. 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 
7' 1006 10 98, 1006 20 15, 10062017, 1006 20 96, 1006 20 

IdOfto 30 25 ■ 1006 30 27 • 1006 30 46- 1006 30 48' 1006 30 65' 
*rn» °67' 1006 30 96 in 1006 30 98) pomeni riž, pri katerem so a daljša od 6,0 mm; 

?5 '^oluščen riž« (tar. podšt. 1006 10 21,1006 10 23,1006 10 
«}' L006 10 27, 1006 10 92, 10061094, 1006 10 96, 1006 10 98): 

' 1 i® po mlatenju ohranil lusko; 
(q\ 
15 "^čen riž« (tar.podšt. 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 
9ai. 006 20 17, 1006 20 92, 10062094, 1006 20 96 in 1006 20 

'.8 katerega je odstranjena le luska. Sem sodi riž, ki ga 
it) ®rcialno poimenujemo »rjavi riž«, »cargo riž«, »loonzain« 

"*> sbramato«; 

(f) »polbel riž« (tar.podšt. 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 
1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 in 1006 30 48): 
riž, s katerega so odstranjeni luska, del kalčka in celotno ali 
delno osemenje, vendar so ohranjene notranje plasti ose- 
menja; 

(g) »bel riž« (tar.podšt. 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 
1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 in 1006 30 98): 
riž, s katerega so odstranjeni luska, celotno zunanje in notra- 
nje osemenje, celoten kalček v primeru dolgo in srednje 
zrnatega riža in vsaj del le-tega v primeru okroglo zrnatega 
riža, podolgovate bele črte pa lahko ostanejo na največ 10 
ut.% zrnja; 

(h) »lomljen riž« (tar.podšt. 1006 40): deli zrnja, katerih dol- 
žina ne presega treh četrtin povprečne dolžine celega zrna. 

2. Določanje uvoznih dajatev (carinske stopnje in posebne 
uvozne dajatve) za mešanice žit 

A. Uvozna dajatev za mešanice dveh vrst žit iz tar. št. Od 1001 
do 1005, 1007 in 1008, se določa: 

(a) pri mešanicah, v katerih ena izmed setavin predstavlja vsaj 
90 ut.%, se uporabijo uvozne dajatve, ki veljajo za to sesta- 
vino. 

33 (b) pri drugih mešanicah, se uporabi uvozna dajatev tiste 
sestavine, ki se obračunava po najvišji stopnji obrementive. 

* 
B. Kadar mešanico sestavlja več kot dve vrsti žit iz tar.št. 1001 
do 1005, 1007 in 1008, posamezne vrste žit pa predstavljajo 
več kot 10 ut.% (vsaka) mešanice, se bo za mešanico uporab- 
ljala stopnja, ki je najvišja med stopnjami, ki se sicer uporab- 
ljajo za taka žita, celo v primerih, kadar je stopnja enaka za 
dve ali več vrst žit. Kadar posamezna vrsta žita predstavlja več 
kot 10 ut.% mešanice, se bo za mešanico uporabila stopnja, ki 
sicer velja za to vrsto žita. 

C. Za mešanice, sestavljene iz žit iz tar.št. 1001 do 1005, 1007 
in 1008, ki niso sestavljene po zgoraj omenjenih merilih, se bo 
za mešanico uporabila višja oziroma najvišja stopnja, ki se 
lahko uporabi za žita, ki tvorijo zadevno mešanico, celo v 
primerih, kadar je stopnja enaka za dve ali več vrst žit. 

D. Za mešanice, sestavljene iz ene ali več žit, ki sodijo v tar.št. 
1001 do 1005, 1007 in 1008 ter iz enega ali več proizvodov, ki 
sodijo v tar.podšt. 1006 10 21,1006 10 23,1006 10 25, 1006 10 
27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 in 
1006 30 in 1006 40, se bo uporabljala najvišja izmed stopenj, 
ki veljajo za žita ali proizvode, komponente mešanice. 

E. Če ni moč uporabiti te metode ugotavljanja deleža sestavin 
v mešanici, se mora uporabiti tarifna klasifikacija mešanic. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

1   2 3 4 

1001 Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice 

1001 10 00 -Trda pšenica (t. durum): 
* 1001 10 001 — semenska  — 5 
* 1001 10 009 - - druga    — 5 

1001 90 - Drugo: 
1001 90 100 —semenska pira (t. diccocum)  — 5 

— druga pira, navadna pšenica in mešanice žit na podlagi pšen- 
ice: 

1001 90 910 ---seme navadne pšenice in mešanice žit na podlagi pšenice . . — 5 
1001 90 990  drugo  — 6+P 

1002 00 00 Rž 

* 1002 00 001 - Semenska    — 5 
* 1002 00 009 - Druga-    • — 10 

1003 00 Ječmen 

1003 00 100 - Semenski  — 5 
1003 00 90 - Drug: 

* 1003 00 901 — pivovarski  — 5 
* 1003 00 909 - - drug    — 10+P 

1004 00 00 Oves 

* 1004 00 001 - Semenski  — 5 
* 1004 00 009 - Drug   — 25 (1) 

1005 Koruza 

1005 10 - Semenska: 
— hibridna: 

1005 10 110  štirilinijski in top cross hibridi  — 5 
1005 10 130  trilinijski hibridi    — 5 
1005 10 150  dvolinijski hibridi   — 5 
1005 10 190  drugo  — 5 
1005 10 900 - - drugo   — 5 
1005 90 000 -Druga   • — 11+P 

1006 Riž 

1006 10 - Riž v lupini (neoluščen ali surov): 
1006 10 100 — semenski   — Pr 

— drugi: 
*  predkuhan (parboiled): 

1006 10 210  okroglozrnat    — pr 
1006 10 230  srednjezrnat   — pr 
 dolgozrnat: 

1006 10 250  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 10 270  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 

 drug: 
1006 10 920  okroglozrnat   — Pr 
1006 10 940  srednjezrnat   — pr 
 dolgozrnat: 

1006 10 960  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 10 980  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 
1006 20 - Oluščen (rjav) riž: 

— predkuhan (parboiled): 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 2 3 4 

1006 20 110  okroglozrnat  — pr 
1006 20 130  srednjezrnat  — pr 

 dolgozrnat: 
1006 20 150  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 20 170  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 

— - drug: 
1006 20 920  okroglozrnat  — pr 
1006 20 940  srednjezrnat  — pr 

 dolgozrnat: 
1006 20 960  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 20 980  pri katerem je razmerje med dolžino in širino 3 ali več ... — pr 
1006 30 - Riž, polbel ali bel, tudi poliran ali glaziran: 

— polbel riž: 
 predkuhan (parboiled): 

1006 30 210  okroglozrnat  — pr 
1006 30 230  srednjezrnat  — pr 
 dolgozrnat: 

1006 30 250  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 30 270  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 

 drug: 
1006 30 420 . okroglozrnat    — pr 
1006 30 440  srednjezrnat   — pr 
 dolgozrnat: 

1006 30 460  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 30 480  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 

— bel riž: 
 predkuhan (parboiled): 

1006 30 610  okroglozrnat  — pr 
1006 30 630  srednjezrnat  — pr 
 dolgozrnat: 

1006 30 650  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 30 670  z razmerje med dolžino in širino 3 ali več  — pr 

 drug: 
1006 30 920  okroglozrnat   — pr 
1006 30 940  srednjezrnat   — pr 
 dolgozrnat: 

1006 30 960  z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3 — pr 
1006 30 980  z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več  — pr 
1006 40 000 - Zdrobljen riž  — pr 

1007 00 Sorgo v zrnu 

1007 00 100 - Hibridi za setev  — 5 
1007 00 900 - Drugo  — 5 

1006 Ajda, proso, seme za ptice; druga žita 

1008 10 00 - Ajda: 
* 1008 10 001 —semenska «  — 5 
* 100P 10 009 - - druga   — 10 

1008 20 00 - Proso: 
* 1008 20 001 — semensko  — 5 
* 1008 20 009 - - drugo  — 10 

1008 30 000 - Seme za ptiče (bar)  — 8 
1008 90 - Druga žita: 
1008 90 10 — tritikala (križanec pšenica * rž): 

* 1008 90 101  semenska  — 5 
* 1008 90 109  druga  — 5 

1008 90 900  druga  — 5 
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11. poglavje 

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB, INULIN; 
PŠENIČNO LEPILO 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) praženi slad, pripravljen kot kavni nadomestek (tar. št. 
0901 ali 2101); 

(b) moka, zdrob in škrob, pripravljeni tudi kot proizvodi iz tar. 
št. 1901; 

(c) koruzni kosmiči in drugi izdelki iz tar. št. 1904; 

(d) vrtnine, pripravljene ali konzervirane, iz tar. št. 2001, 2004 
ali 2005; 

(e) farmacevtski proizvodi (30. poglavje); 

(f) škrob, ki ima lastnosti parfumerijskih, kozmetičnih ali 
toaletnih preparatov (33. poglavje). 

2. (A) Proizvodi mlinske industrije, dobljeni iz žit, ki so nave- 
dena v naslednji tabeli, se uvrščajo v to poglavje, če vsebujejo 
po teži v suhem stanju: 

(a) toliko škroba (določeno po modificirani Ewersovi polari- 
metrijski metodi), da presega količino, ki je navedena v stol- 
pcu 2, 

(b) toliko pepela (po odbitku dodatnih mineralnih snovi), da 
ne presega količine, ki je navedena v stolpcu 3. 

Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 2302.Kalčki žit, celi, 
kosmičeni ali zdrobljeni, se v vsakem primeru uvrščajo v tar. 
št. 1104. 

(B) Proizvodi, ki se uvrščajo v to poglavje v skladu z navede- 
nimi določbami, se uvrščajo v tar. št. 1101 ali 1102, če odsto- 
tek proizvoda, ki gre skozi tanko žičnato sito z odprtinami, 
navedenimi v stolpcih 4 ali 5, po teži ni manjši od odstotka, 
navedenega za tovrstno žito. 

Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 1103 ali 1104. 

Žito Delež 
škroba 

Odstotek proizvoda, ki gre skozi sito z odprtino 
Delež 315 mikrometrov 500 mikrometrov 
pepela (mikronov) (mikronov)  

1 
Pšenica in rž 
Ječmen 
Oves 
Koruza in sorgo v zrnju 
Riž 
Ajda 
Druge žitarice  

45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 
45% 

2,5% 
3% 
5% 
2% 
1.6% 
4% 

2% 

80% 
80% 
80% 

80% 
80% 
50% 

90% 

3. Z izrazom »žitni drobljenci« in »zdrob« so po tar. št. 1103 
mišljeni proizvodi, dobljeni s fragmentacijo žitnih zrn, ki 
ustrezajo naslednjim pogojem: 

(a) pri koruznih izdelkih - da jih gre najmanj 95 ut.% skozi 
tkano žičnato sito z 2 mm odprtinami; 

(b) pri proizvodih iz drugih žit - da jih gre najmanj 95 ut.% 
skozi tanko žičnato sito z 1,25 mm odprtinami. 

Dodatne opombe 

1. Uvozna carina, ki se uporablja za mešanice iz tega poglavja, 
se izračuna, kot sledi: 

(a) Pri mešanicah, kjer ena izmed sestavin predstavlja vsaj 90 
ut.%, se uporabi carinska stopnja, ki velja za to sestavino. 

(b) Pri drugih mešanicah se uporabi carinska stopnja tiste 
sestavine, ki se obračunava po najvišji carinski stopnji. 

2. Pri tar. št. 1006 pomenijo izrazi »moka«, »zdrob« in »prah« 
proizvode, dobljene z mletjem ali drugim načinom fragmenta- 
cijskega postopka (postopka drobljenja) suhe leguminozne 
zelenjave iz tar. števike 0713, saga, korenik ali gomoljev iz tar. 
št. 0714 ali proizvodov iz 8. poglavja, pri čemer: 

(a) v primeru suhe leguminozne zelenjave, saga, korenik in 
gomoljev in proizvodov iz 8. poglavja (razen oreščkov iz tar. 
št. 0801 in 0802) vsaj 95 ut.% prehaja skozi sito iz kovinske 
žice z luknjicami premera 2 mm; 

(b) v primeru oreščkov iz tar. št. 0801 in 0802 vsaj 50 ut.% 
prehaja skozi sito iz kovinske žice (kovinsko sito) z luknjicami 
premera 2,5 mm; 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—2=yka     stopnja 

 ! 2 3 4  
1101 00 Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi pšenice 

- Pšenična moka: 
1101 00 110 — iz trde pšenice   1_ 6 (1) 
1101 00 150 —iz navadne pšenice ali pirjevice    6+P 
1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice  — 6+P 

1102 Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice žit 
na podlagi pšenice 

1102 10 000 - Rž ena moka    , 10 
1102 20 - Koruzna moka: 
1102 20 100 —pri kateri vsebnost maščobe ne presega 1,5 ut.%  — 27 
1102 20 900 —druga    27 
1102 30 000 - Riževa moka    10 
1102 90 - Druga: 
1102 90 100 —ječmenova moka    30(1) 
1102 90 300 —ovsena moka    30 (1) 
1102 90 900 — druga    30 

1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 

- Drobljenec in zdrob: 
1103 11 — pšenična: 
1103 11 100  iz trde pšenice   — 8 
1103 11 900  iz navadne pšenice in pirjevice  — 8+P 
1103 12 000 — ovsena    10 
1103 13 — koruzna: 
1103 13 100  pri katerih vsebnost maščobe ne presega 1,5 ut.%  — 30 
1103 1 3 900  druga •    30 
1103 14 000 —riževa    10 
110319 —iz drugih žit: 
1103 19 100  ržena     30 
1103 19 300  ječmenova     — 30 (1) 
1103 19 900  druga    30 

- Peleti: 
1103 21 000 — pšenični    8+P 
1103 29 —iz drugih žit: 
1103 29 100  rženi    30 
1103 29 200  ječmenovi    30 
1103 29 300  ovseni ^     10 
1103 29 400  koruzni    30 
1103 29 500  riževi    10 
1103 29 900  drugi    30 

1104 Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena, valjana, 
v kosmičih, perlirana, obrezana ali gnetena), razen riža 
iz tar. št. 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali 
zmleti « 
- Zrna, valjana ali v obliki kosmičev: 

1104 11 — ječmenova: 
1104 11 100  valjana  — 30 
1104 11 900  v obliki kosmičev  — 30 
1104 12 — ovsena: 
1104 12 100  valjana     5 
1104 12 900  v obliki kosmičev    5 
110419 —iz drugih žit: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
—02nal<a     stopnja 

1   2 3 4  
1104 19 100  pšenična   — 30 
1104 19 300  ržena   — 30 
1104 19 500 —.-koruzna   — 30 

 druga: 
1104 19 910  riževi kosmiči  — 10 
1104 19 990  drugo  — 10 

- Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, polirana, obrezana 
ali drobljena): 

1104 21 — ječmenova: 
1104 21 100  oluščena   — 30 
1104 21 300  oluščena in zdrobljena ("šrot")   — 30 
1104 21 500  polirana  — 10 
1104 21 900  samo drobljena  — 10 
1104 21 990  drugo  — 10 
1104 22 — ovsena: 
1104 22 100  oluščena   _ 5 
1104 22 300  oluščena in zdrobljena ("šrot")   — 5 
1104 22 500  polirana    — 5 
,1104 22 900  obdelana le z drobljenjem   — 5 
1104 22 990  drugo  — 5 
1104 23 — koruzna: 
1104 23 100  oluščena, rezana, drobljena ali nerezana, nezdrobljena .... — 30 
1104 23 300  perlirana  — 30 
1104 23 900  samo drobljena  — 30 
1104 23 990   drugo  — 30 
1104 29 — iz drugih žit: 

 oluščena, rezana, drobljena ali nerezana, nezdrobljena: 
1104 29 110  pšenična  — 30 
1104 29 150  ržena  — 30 
1104 29 190  druga  — 10 

 perlirana: 
1104 29 310   pšenična  — 30 
1104 29 350  ržena  — 30 
1104 29 390  druga  — 10 

 obdelana le z drobljenjem: 
1104 29 510  pšenična  — 30 
1104 29 550  ržena  — 30 
1104 29 590  druga  — 10 

 druga: * 
1104 29 810  pšenična  — 30 
1104 29 850  ržena  — 10 
1104 29 890  druga  — 10 
1104 30 - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti: 
1104 30 100 — pšenični  — 5 
1104 30 900 — iz drugih žit   — 5 

1105 Krompirjeva moka, zdrob, zrnca, kosmiči in peleti 

1105 1 0 000 - Moka in zdrob  — 15 
1105 20 000 - Kosmiči, zmca in peleti  — 15 

1106 Moka in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. 
št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar. št. 0714; 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8. poglavja 

1106 10 000 - Moka in zdrob iz sušenih strošnic, ki se uvrščajo v tar. št. 
0713  — 10 

1106 20 - Moka in zdrob iz saga, korenov in gomoljev, ki se uvrščajo 
v tar. št. 0714: 

1106 20 100 — denaturirana  — 5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1   2 3 4 

1106 20 900 —druga   — 5 
1106 30 - Moka, zdrob in prah iz proizvodov iz 8. poglavja: 
1106 30 100 — banan  — 5 
1106 30 900 --drugo  — 10 

1107 Slad, pražen ali nepražen 

1107 10 - Nepražen: 
- pšenični: 

1107 10 110 v obliki moke   — 10 
1107 10 190  drug  — > 10 

- - drug: 
1107 10 910  v obliki moke   — 10 
1107 10 990  drug  — 10 
1107 20 000 -Pražen..  — 10 m 
1108 Škrob; inulin 

- Škrob: 
1108 11 000 — pšenični škrob  — 3 
1108 12 000 —koruzni škrob  — 3 
1108 13 000 —krompirjev škrob  — 3 
1108 14 000 —škrob iz manioke   — 3 
1108 19 — drug škrob: 
1108 19 100  rižev škrob   — 3 
1108 19 900  drug  — 3 
1108 20 000 -Inulin  — 3 

1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen  — 3 

V 
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12. poglavje 

OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SEMENA IN 
PLODOVI; INDUSTRIJSKE IN ZDRAVILNE RASTLINE; 
SLAMA IN KRMA (VOLUMINOZNA) 

Opombe 

1. Tar. št. 1207 obsega med drugim palmove orehe in jedrca, 
bombaževo seme, ricinusovo seme, sezamovo seme, gor- 
čično seme, seme žafranike, makovo seme in seme karite 
orehov. V to tarifno Številko ne spadajo proizvodi iz tar. št. 
08.01 ali 08.02 in olive (poglavji 7 in 20). 

2. Tar. št. 1208 obsega poleg nerazmaščene moke in zdroba 
tudi moko in zdrob, ki sta deloma ali popolnoma razmaščena 
ali ki sta popolnoma ali deloma ponovno zamaščena s svojimi 
izvirnimi olji. Vendar pa ta taritna številka izključuje ostanke iz 
tar. št. od 2304 do 2306. 

3. Po tar. št. 1209 je treba seme sladkorne pese, trave, okras- 
nega cvetja, vrtnin, gozdnega drevja, sadnega drevja, grašice 
(razen tistih iz vrste Vicia faba) in volčjega boba šteti za »vrsto 
semena, ki se uporablja za setev«. 

Iz tar. št. 1209 pa so izključeni naslednji proizvodi, in to 33 
tudi, če so, namenjeni za setev: 

(a) stročnice in sladka koruza (7. poglavje), 

(b) začimbe in drugi proizvodi iz 9. poglavja, 

(c) žita (10. poglavje), 

(d) proizvodi iz tar. št. 1201 do 1207 in 1211. 

4. Tar št. 1211 obsega med drugim naslednje rastline in 

njihove dele: baziliko, borago, ginseng, izop, sladki koren, vs® 
vrste mete, rožmarin, rutico, žajbelj in pelin. 

Iz tar. št. 1211 pa so izključeni: 

(a) zdravila iz 30. poglavja, 

(b) parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki iz 33. poglav)a' 

(c) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekcijo i" 
podobni proizvodi iz tar. št. 3808. 

5. Pri tar. št. 1212 z izrazom »morske alge in druge alge« niso 
* 

mišljeni: 

(a) mrtvi enocelični mikroorganizmi iz tar. št. 2102, 

(b) kulture mikroorganizmov iz tar. št. 3002, 

(c) gnojila iz tar. št. 3101 ali 3105. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1201 00 Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno 

1201 00 100 - Za setev  — pr 
1201 00 900 -Druga  — pr 

1202 Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi, nepečeni, v lupini, 
oluščeni ali zdrobljeni 

1202 10 -V lupini: 
1202 10 100 —za setev  — pr 
1202 10 900 — drugi  — pr 
1202 20 000 - Oluščeni, vključno z zdrobljenimi  — pr 

1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)  — pr 

1204 00 Laneno seme, vključno z zdrobljenim 

1204 00 100 - Za setev  — pr 
1204 00 900 - Drugo  — pr 

1205 00 Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim 

1205 00 100 - Za setev  — pr 
1205 00 900 - Drugo  — pr 

1206 00 Sončično seme, vključno z zdrobljenim 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka J-loMsl 

1  2 3 4  

1206 00 100 - Za setev - pr 
- Drugo: 

1206 00 910 — oluščeno; v sivobelo progasti lupini  — pr 
1206 00 990 - - drugo   — pr 

1207 Drugo oljno seme in plodovi, vključno z zdrobljenimi 

1207 10 - Palmovi orehi in jedrca: 
1207 10 100 — za setev  — pr 
1207 10 900  drugo   — , pr 
1207 20 - Bombaževo seme: 
1207 20 100 —za setev  — pr 
1207 20 900 - - drugo   — pr 
1207 30 - Ricinusovo seme: 
1207 30 100 — za setev  — pr 
1207 30 900 - - drugo    . V  — pr 
1207 40 - Sezamovo seme: 
1207 40 100 --za setev  — pr 
1207 40 900 - - drugo   — pr 
1207 50 - Gorčično seme: 
1207 50 100 —za setev  — pr 
1207 50 900 - - drugo   — pr 
1207 60 - Seme žafranike: 
1207 60 100 --za setev  ' — pr 
1207 60 900 - - drugo   — pr 

- Drugo: 
1207 91 —makovo seme: 
1207 91 100  za setev  — pr 
1207 91 900  drugo  — pr 
1207 92 — karita oreščki: 
1207 92 100  za setev — pr 
1207 92 900  drugo  — pr 
1207 99 — drugo: 
1207 99 100  za setev  — pr 

 drugo: 
1207 99 910  bučno seme   — pr 
1207 99 990  drugo  — pr 

1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz 
gorčice 

1208 10 000 - Iz soje  — pr 
1208 90 000 - Drugo  — pr 

1209 Seme, plodovi in trosi za setev 

- Pesino seme: 
1209 11 000 — seme sladkorne pese  — 5 
1209 19 000 - - drugo  ,  — 5 

- Seme krmnih rastlin, razen pesinega semena: 
1209 21 000 —seme lucerne (alfalfa)  — 5 
1209 22 — seme detelje (Trifolium spp.): 
1209 22 100  travniška detelja (Trifolium pratense L.)   — 5 
1209 22 800  drugo  — 5 
1209 23 — seme bilnice: 
1209 23 110  seme travniške bilnice (Festuca pratensis Huds.)  — 5 
1209 23 150  seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.)  — 5 
1209 23 800  drugo   — 5 
1209 24 000 —seme travniške latovke (Poa pratensis L)  — 5 
1209 25 — seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2  3 4 

1209 25 100  italijanska ljuljka (vključno z višavja proti zahodu) (Lolium mul- 
tiflorum Lam.)  — 5 

1209 25 900  trajna ljuljka (Lolium perenne L.)  — 5 
1209 26 000 — seme mačjega repa  — 5 
1209 29 - - drugo: 
1209 29 100  seme grašice; seme rodu Poa (Poa palustris L., Poa trivialis 

L.); pasja trava (Dactylis glomerata L.): šopulja (Agrostis)) .. — 5 
1209 29 500  seme lupine  — 5 
1209 29 800  drugo  — 5 
1209 30 000 - Seme travnih rastlin, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov . . — 5 

- Drugo: 
1209 91 —seme vrtnin: 
1209 91 100  seme kolerabe (Brassica oleracea L. var. caulorapa in gongy- 

loidesL.)   — 5 
1209 91 900  drugo  — 5 
1209 99  drugo: 
1209 99 100  semena gozdnega drevja  — 5 

 drugo: 
(1209 99 910  semena rastlin, ki jih gojijo predvsem zaradi njihovih cve- 

tov, razen tistih iz tar. št. 1209 30   — 5 
1209 99 990  drugo  — 5 

1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v 
peletih, lupulin 

1210 10 000 - Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne v peletih  — 25 
1210 20 - Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v peletih; lupulin: 
1210 20 100 — hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov, z višjo vsebnostjo lu- 

pulina; lupulin  — 25 
1210 20 900 - - drug  — 25 

1211 Rastline in njihovi deli (vključno semena in plodovi), 
sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, 
ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene 

1211 10 000 - Korenine sladke koreninice (likviricije)  — 5 
1211 20 000 - Korenina ginsenga  — 5 
1211 90 - Drugo: 
1211 90 100 —bolhač (cvetovi, listje, stebla, olupki in korenine)  — 5 
1211 90 300 --tonka fižol  — 5 
1211 90 400 —menta (stebla in listi)   — 5 
1211 90 600 —lipa (cvetovi in listi)   — 5 
1211 90 650 —verbena (listi in vršički)    — 5 
1211 90 700 —divji majaron (Origanum vulgare), (vejice, stebla in listi)  — 5 
1211 90 750 —žajbelj (Salvia officinalis), (listi in cvetovi) .     — 5 
1211 90 80 --drugo: 

* 1211 90 801  snovi iz seznama MIPS(1)  — 5 
* 1211 90 809  drugo  — 5 

1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa, sladkorni 
trs, sveži ali suhi, tudi zmleti; koščice in jedra iz sadnih 
koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino 
cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) 
vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano 
in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

1212 10 - Rožiči, vključno s semenom: 

1 Glej prilogo 1. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1  2  3 4 

1212 10 100 rožiči  — 5 
— seme rožičev: 

1212 10 910 ne oluščeno, zdrobljeno ali zmleto  — 5 
1212 10 990  drugo  — 5 
1212 20 000 - Morske alge in druge alge  — 5 
1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in slivovih koščic . . — 5 

— Drugo: 
1212 91 —sladkorna pesa: 
1212 91 100  sveža  — pr 
1212 91 900  sušena ali v prahu     — ' pr 
1212 92 000 —sladkorni trs   — 5 
1212 99 — drugo: 
1212 99 100  korenine cikorije  — 5 
1212 99 900  drugo  — 5 

1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, 
vštevši zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih  — pr 

1214 Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno, lucerna, 
detelja, esparzeta, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in 
podobni pridelki za krmo, tudi v peletih 

1214 10 000 - Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)  — pr 
1214 90 - Drugo: 
1214 90 100 —blitva, koleraba in druge krmne korenovke  — 5 

— drugo: 
1214 90 910 —- v obliki peletov   — 5 
1214 90 990  drugo  — 5 

V 

fet 
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13. poglav|e 

ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN 
EKSTRAKTI 

Opomba 

1. Tar. št. 1302 obsega med drugim ekstrakt sladke koreni- 
nice, bolhača, hmelja, aloje in opija. 

V to tarifno številko ne spadajo: 

(a) ekstrakti sladke koreninice, ki vsebujejo nad 10 ut.% saha- 
roze ali so pripravljeni kot slaščice (tar. št. 1704); 

(b) sladni ekstrakt (tar.št. 1901); 

(c) ekstrakti kave, čaja, matš čaja (tar. št. 2101); 

(d) rastlinski sokovi in ekstrakti z dodatkom alkohola za P, 
pravljanje pijač in sestavljeni preparati z dodatkom tistin» 
alkohola, ki se uporabljajo za izdelovanje pijač (22. pog'avl 

(e) kafra, glicerizin in drugi proizvodi iz tar. št. 2914 in 2938' 

(f) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004 in reagenti za določa"'6 
krvnih skupin (tar. št. 3006); 

(g) ekstrakti za strojenje ali barvanje (tar. št. 3201 ali 3203)' 

(h) eterična olja, trdna in tekoča, in čiste smole ter aron^jS 
rane destilirane vode in vodne raztopine eteričnih olj 
poglavje); 

(ij) naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajak, čiki in podob"' 
naravne gume (tar. št. 4001). 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnia 

, 1301 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in balzami 

1301 10 000 - Šelak    — pr 
1301 20 000 - Arabski gumi  — pr 
1301 90 - Drugo: 
1301 90 100 —chios mastiks (smola iz drevesa vrste Pistacia lentiscus) .... — pr 
1301 90 90 — drugo: 

* 1301 90 901  snovi iz seznama MIPS(1)  — pr 
* 1301 90 909  drugo  — pr 

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati 
in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificira- 
ni ali nemodificirani 
- Rastlinski sokovi in ekstrakti: 

1302 11 000 - - opija  — Pr 
1302 12 000 —iz sladkih koreninic  — 5 
1302 13 000 - - hmelja  — 25 
1302 14 000 —bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon  — 5 
1302 19 — drugi: 
1302 19 100  iz Ouassia amara; aloje in mane  — 5 
1302 19 300  mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali pri- 

pravo hrane  5 
 drugi: 

1302 19 910  medicinski    — pr 
1302 19 99  drugi: 

* 1302 19 991  snovi iz seznama MIPS(1)  — pr 
* 1302 19 999  drugi    — pr 

1302 20 - Pektinske snovi, pektinati in pektati: 
1302 20 100 - - suhe  — 5 
1302 20 900 - - druge   — 5 

Glej prilogo 1. 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Enota Carinska 
stopnja 

1302 31 000 
1302 32 

1302 32 100 
1302 32 900 
1302 39 000 

— Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proiz- 
vodov, modificirani ali nemodificirani: 

— agar-agar  
— sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, 

rožičevih semen ali semena giara, modificirani ali nemodificira- 
ni: 
 iz rožiča ali rožičevih semen  
 iz semena giara  
— drugi  

Pr 

14. poglavje 

^stlinski materiali za pletarstvo; rastlinski 
PROIZVODI, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

Opombe 
1- V to poglavje ne spadajo naslednji proizvodi, ki jih je treba 
J^stiti v XI. oddelek: rastlinski materiali in vlakna iz rastlin- 
® V materialov tistih vrst, ki se uporabljajo v glavnem v 
Proizvodnji tekstila, ne glede na to, kako se pripravljajo, in ne 

drugi rastlinski materiali, ki so obdelani za izključno rabo kot 
tekstilni material. 

2. Tar. št. 1401 obsega med drugim: bambus (neklan ali klan, 
strugan po dolžini ali razrezan na določeno dolžino, na kon- 
cih zaobljen, beljen, zaščiten proti ognju, poliran ali barvan), 
klano vrbovo protje, trsje in podobno, stržen španskega trsa, 
španski trs brez stržena ali klan španski trs. V to tarifno 
številko ne spadajo iveri (tar. št. 4404). 

3. V tar. št. 1402 ne spada lesna volna (tar. št. 4405). 

4. V tar. št. 1403 ne spadajo pripravljeni svežnji ali šopi za 
izdelavo metel in ščetk (tar. št. 9603). 

Tarifna Poimenovanie 
oznaka         —  
_J   2    

1401 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za ple- 
tarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo 
protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, 
in lipovo lubje) 

1401 10 000 -Bambus  
1401 20 000 - Španski trs  
1401 90 000 - Drugo  

1402 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot mate- 
riali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski 
lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni 
v plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materia- 
lov 

1402 10 - Kapok: 
1402 10 100 - - surov  

- - drug: 
1402 10 910  pripravljen v plasteh na podpornem materijalu  
1402 10 990  drug  

- Drugi: « 
1402 91 000 - - rastlinski lasje  
1402 99 000 - - drugo   

1403 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelo- 
vanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi 
v svežnjih in šopih 

1403 10 000 - Sirek za metle (Sorghum vulgare var. technicum)  
1403 90 000 - Drugi  

1404 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na dru- 
gem mestu 

1404 10 000 - Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za bar- 
vanje ali strojenje   • 

1404 20 000 - Linters iz bombaža  
1404 90 000 - Drugi  

Enota Carinska 
stopnja 

Pr 
pr 
pr 

pr 

pr 
pr 

pr 
pr 

pr 
pr 

pr 
pr 
pr 
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III. oddelek 

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA 
IN PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE 
UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA 
IZVORA 

15. poglavje 

MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA 
IN PROIZVODI NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE 
UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA 
IZVORA 
Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) slanina in salo prašičev in podkožno maščevje perutnine iz 
tar. št. 0209; 

(b) kakavovo maslo (trdne in oljnate konsistence) iz tar. št. 
1804; 

(c) živila, ki vsebujejo nad 15 ut.% proizvodov iz tar. št. 0405 
(običajno 21. poglavje); 

(d) ocvirki iz tar. št. 2301 in ostanki iz tar. št. od 2304, do 2306; 

(e) izločene maščobne kisline, predelani voski, zdravila, 
barve, laki, milo, parfumerijski, kozmetični ali toaletni prepa- 
rati, sulfonirana olja in drugi proizvodi, ki se uvrščajo v VI. 
oddelek; in 

(f) faktis, dobljen iz olja iz tar. št. 4002. 

2. Tar. št. 1509 ne obsega olivnega olja, dobljenega z ekstrak- 
cijo s topilom (tar. št. 1510). 

3. Tar. št. 1518 ne obsega masti in olj ter njihovih frakcij, ki so 

samo denaturirani, ki pa se uvrščajo v ustrezno tarifno 
vilko, predvideno za nedenaturirane masti in olja ter nji^°v® 
frakcije. 

4. Milne usedline, oljne usedline, stearinska smola, glicerin- 
ska smola in ostanki maščob iz volne se uvrščajo v tar.»' 
1522. 

Dodatne opombe 

1. Za potrebe tar. št. 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 1j> 
1512 11, 1512 21, 1513 11,1513 21, 1514 10, 1515 11, 151521' 
1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29. 
1515 90 40 do 1515 90 59 in 1518 00 31: 

(a) Pripravljena rastlinska, tekoča ali trdna olja, pridobljena s 
stiskanjem, se obravnavajo kot »surova«, če so bila pridoD" 
Ijena zgolj: 

- z odlivanjem v normalnih časovnih mejah; 

- s centrifugiranjem ali filtriranjem, pod pogojem, da se *8 

ločevanje olj od njihovih trdnih sestavin uporablja *9°' 
mehanska sila, kot npr. sila teže, stiskanje ali centrifuga"1? 
sila (kar izključuje kakršne koli procese adsorbcijskega fi"rl' 
ranja in druge fizikalne ali kemične procese). 

(b) Pridelana rastlinska, tekoča ali trdna olja, pridobljen8* 
ekstrakcijo, se prav tako obravnavajo kot »surova«, če se P° 
barvi, vonju ali okusu ter po posebnih analitičnih lastnosti"1,6 

ločijo od rastlinskih olj in maščob, ki se pridobivajo s stisk8' 
njem. 

(c) Izraz »surova olja« se uporablja tudi za degumirano olje J* 
soje ter za olje iz bombažnega semena, iz katerega je 61 

odstranjen gosipol. 

2. A Pod tar.št. 1509 in 1510 spadajo samo olja, pridobljen8 

izključno z obdelavo oliv, katerih analitična sestava kislin i" 
steroidov je naslednja: 

Tabela I: 
Vsebnost maščobnih kislin, izražena v odstotkih 
celotnih maščobnih kislin 

Tabela II: 
Vsebnost sterolov, izražena v odstotkih celotnih 
sterolov   

Miristinska kislina M 0,1 
Unolenska kislina M 0.9 

Arahidonska kislina M 0.7 
Eicosanoična kislina M 0,5 k 
Behenska kislina M 0,3 
Ugnocerična kislina M 0.5 

Holesterol 
Brassikasterol 
Campesterol 
Stigmasterol (1) 
p-sitosterol (2) 
A-7-sbqmasterol 

M 0.5 
M 0.2 
M 4.0 
< Campesterol 
m 93,0 
M 0,5 

m = minimalno 
M = maksimalno 

•(') Pogoj, ki ne velja za čisto lampantno olivno olje (tar. podšt. 
1509 10 10) in za odpadno olivno olje (tar. podšt. 1510 00 10). 

(') A-5,23-stigmastadienol + holesterol + B-sitosterol + 
sitostanol + A-5-avenasterol + A-5,24-stigmostadienol 
Pod tar. št. 1509 in 1510 ne spadajo kemično spremenjeno 
olivno olje (zlasti reesterificirano olivno olje) in mešanice 
olivnega olja z drugimi olji. 

B Pod tar. podšt. 1509 10 spadajo samo olivna olja, določena 
v I. in II. poglavju spodaj, pridobljena izključno z uporabo 
mehanskih ali drugih fizičnih sredstev pod pogoji, zlasti tem- 
peraturnimi, ki ne povzročajo kvarjenja olja, in ki niso obde- 
lana drugače kot z izpiranjem, dekantiranjem, centrifugira- 
njem ali filtriranjem. Olja, pridobljena iz oliv z uporabo topil, 
spadajo pod tar. št. 1510. 

I. Pri tar. podšt. 1509 10 10 izraz »deviško lampantno olivno 
olje« ne glede na kislost pomeni olivno olje z: 

(a) vsebnostjo voskov, ki ne presega 350 mg/kg; 

(b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.*> 

(c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v trig1' 
ceridih, ki ne presega 1,3 ut.%; 

(d) vsoto transoleinskih izomer nižjo od 0,10 ut.% In 
translinolnih + translinolenskih izomer nižjo od 0,10 ut.%' 

(e) eno ali več izmed naslednjih lastnosti: 

(i) periodičnim številom nad 20 meq Oj/kg; 

(ii) vsebnostjo v hlapljivih halogeniranih topilih nad 0,1 
pri katerem koli topilu; 

,18'' (iii) koeficientom ekstinkcije KP70 višjim od 0,25 in po obddI ^ 
vzorca z aktiviranim aluminijevim oksidom ne višjim od 0' 8 
Nekatera olja, ki vsebujejo nad 3,3g/100g proste maščob j 
kisline v obliki oleinske kisline, imajo lahko po prehodu s* .| 
aktivirani aluminijev oksid ekstinkcijski koeficient K270 „ 
od 0,10. V tem primeru morajo po nevtralizaciji in razbarv8 

v laboratoriju imeti naslednje značilnosti: 
- koeficient ekstinkcije K270 ne sme biti višji od 1,20; 
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~ variacija koeficienta ekstinkcije (DK) v območju 270 nm 
mora biti višja od 0,01 in ne sme presegati 0,16, t.j.: 

AK = Km - 0,5(Km_4 + Km44) 

= koeficient ekstinkcije pri valovni dolžini maksimalne 
absorbcijske krivulje v območju 270 nm 

K„t4 = koeficienta ekstinkcije pri valovni dolžini, ki je za 
4 nm nižja in višja od valovne dolžine Km 

(iv) organoleptične značilnosti, ki vključujejo zaznavne 
defekte, ki presegajo meje sprejemljivosti, rezultat panelnega 
preizkusa pa mora biti nižji od 3,5. 
II- Za namene tar. podšt. 1509 10 90 »deviško olje« pomeni 
olivno olje z naslednjimi značilnostmi: 

(a) vsebnostjo kisline, izražene z oleinsko kislino, ki ne pre- 
sega 3,3 g/100 g; 

(b) peroksidnim številom, ki ne presega 20 meq aktivnega Oj/ 
kg; 
(c) vsebnostjo voskov, ki ne presega 250 mg/kg; 

(d) vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topil, ki v povprečju ne 
sme presegati 0,2 mg/kg, za posamezno topilo pa 0,1 mg/kg; 

(e) koeficient ekstinkcije K^, ki ne sme biti višji od 0,250 in po 
obdelavi olja z aktiviranim aluminijevim dioksidom ne višji od 
0,10; 

C) variacijo koeficienta ekstinkcije (AK) v območju 270 nm, ki 
ni višja od 0,01; 

(g) organoleptičnimi lastnostmi, ki lahko vključujejo tudi zaz- 
navne defekte v mejah sprejemljivosti in rezultat panelnega ,esta, ki mora biti višji od 3,5; 

(h) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.%; 

(I) ne prekomerno vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2. 
Poziciji v trigliceridih; 

(i) vsoto transoleinskih izomer nižjo od 0,03 ut.% in vsoto 
,|Panslinolnih + translinolenskih izomer nižjo od 0,03 ut.%. 

C Tar. podšt. 1509 90 zajema olivno olje, pridobljeno z obde- 
lavo olivnih olj iz tar. podšt. 1509 10 10 ali 1509 10 90, mešano 
s deviškim olivnim oljem ali ne, ki ima naslednje lastnosti: 

(a) vsebnost kisline, izražene z oleinsko kislino, ki ni višja od 
3,3 g na 100 g; 

(b) vsebnost voskov, ki ne presega 350 mg/kg; 

(c) koeficient ekstinkcije K2n). (100) ki ni višja od 1,20; 

(d) variacijo koeficienta ekstinkcije (AK) v območju 270 nm, ki 
ni višja od 0,16; 

(e) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.%; 

(f) vsebnost nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v triglice- 
ridih, ki ne presega 1,5 ut.%. 

(g) vsota transoleinskih izomer mora biti manj kot 0,20 ut.% in 
vsota translinolnih + translinolenskih izomer pod 0,30 ut.%. 
D Pri tar. podšt. 1510 00 10 »surova olja« pomeni olja, zlasti 
ostanke olivnih olj, z naslednjimi lastnostmi: 

(a) vsebnostjo kislin, izraženih z oleinsko kislino, ki je večja od 
2g na 100g; 

(b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola več kot 12 ut.%; 

(c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v trigli- 
ceridih, ki ne presega 1,8 ut.%. 

(d) vsoto transoleinskih izomer manj kot 0,20 ut.% in vsoto 
translinolnih + translinolenskih izomer manj kot0,10 ut.%; 

E Pod tar. podšt. 1510 00 90 spadajo olja, pridobljena z 
obdelavo olj iz tar. podšt. 1510 00 10, mešana z deviškim 
olivnim oljem ali ne, ter olja, ki nimajo lastnosti olj, opisanih v 
dodatnih opombah 2.8, 2.C in 2.D. Olja, ki spadajo pod to tar. 
št., morajo imeti vsebnost nasičenih maščobnih kislin na 2. 
poziciji v trigliceridih ki ni višja od 2 ut.%, vsota transoleinskih 
izomer mora biti manj kot 0,4ut.% in vsota translinolnih + 
translinolenskih izomer manj kot 0,35%. 

3. Pod tar. podšt. 1522 00 31 in 1522 00 39 ne spadajo ostanki, 
ki nastanejo pri obdelavi maščobnih substanc. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnia 

1501 00 Masti in druge prašičje in perutninske maščobe, dob- 
ljene s topljenjem, stiskanjem ali z ekstrakcijo s topilom 
- Mast in druga prašičja maščoba: 

1501 00 110 — za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano  — 5 

1501 00 190  drugo    — 5 
1501 00 900 - Perutninska maščoba   — 5 

1502 00 Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, surove ali to- 
pljene, vključno stiskane ali dobljene z ekstrakcijo s topi- 
lom 

1502 00 100 - Za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za 
človeško prehrano ; •. . — 3 

1502 00 900 -Drugo  — 5 

1503 00 Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne prašičje 
masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, 
nemešani ali kako drugače pripravljeni 
- Stearin Iz užitne prašičje masti in oljni stearin: 

1503 00 110 —za industrijske namene   . — 5 
1503 00 190 - - drugo   — 5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 2 3 4 
1503 00 300 - Lojno olje za industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 5 
1503 00 900 -Drugo  — 5 

1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frak- 
cije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodifici- 
rani: 

1504 10 - Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter: 
1504 10 100 —pri katerih vsebnost vitamina A ne presega 2 500 lU/g   — 2 

— druge: 
1504 10 910  iz morskih listov  — 2 
1504 10 99  druge  — 2 
1504 20 - Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter: 
1504 20 100 — trdne frakcije   — 5 
1504 20 900 — drugo     — 5 
1504 30 - Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije: 

— trdne frakcije: 
1504 30 110  kitovoolje    — pr 
1504 30 190  drugo  — pr 
1504 30 900 - - drugo  — pr 
1505 Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh 

maščob, vključno z lanolinom 
1505 10 000 - Maščoba iz volne, surova  — pr 
1505 90 000 - Drugo  — pr 

1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane — 5 

1507 Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali ne- 
prečiščeno, toda kemično nemodificirano 

1507 10 - Surovo olje, vključno degumirano (brez smole): 
1507 10 100 — za tehnične in industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  — 5 (1) 
1507 10 900 - - drugo   — 5 (1) 
1507 90 - Drugo: 
1507 90 100 — za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  — 5 (1) 
1507 90 900 - - drugo  — 20 
1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali ne- 

pročišćeno, toda kemično nemodificirano 
1508 10 - Surovo olje: 
1508 10 100 — za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  — pr 
1508 10 900 - - drugo    — pr 
1508 90 - Drugo: 
1508 90 100 — za tehnične ali industrijske namene, razen proizvodnje hrane za 

človeško prehrano   — pr 
1508 90 900 - - drugo  — pr 
1509 Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in nje- 

gove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično 
nemodificirano 

1509 10 - Deviško, iz prvega stiskanja: 
1509 10 100 —deviško lampantno olivno olje.   — 20 
1509 10 900 --drugo    — 20(1) 
1509 90 000 -Drugo  — 20(1) 
1510 00 Druga olja, dobljena izključno iz oliv z ektrakcijo s topi- 

lom, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, 
toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj 
ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 

1510 00 100 - Surova olja  — 20 
1510 00 900 - Drugo  — 20 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1   2 • 3  4 

1511 Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali ne- 
pročišćeno, toda kemično nemodificirano 

1511 10 - Surovo olje: 
151110100 — za tehnične ali industrijske namene, razen proizvodnje hrane za 

človeško prehrano  — pr 
1511 10 900 —drugo   — pr 
1511 90 - Drugo: 

- trdne frakcije: 
151190110 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  — pr 
1511 90 190  drugo  — pr 

- drugo: 
1511 90 910  za tehnične ali industrijske namene, razen proizvodnje hrane 

za človeško prehrano    — pr 
1511 90 990  drugo  — pr 

1512 Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaže- 
vega semena in njihove frakcije, prečiščeno ali ne- 
pročišćeno, toda kemično nemodificirano 
- Olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije: 

1512 11 —surovo olje: 
1512 11 100 za tehnične ali industrijske namene, razen proizvodnje hrane 

za človeško prehrano  — 5 (1) 
 drugo: 

1512 11 910 olje iz sončničnih semen  — 5 (1) 
1512 11 990  olje iz žafranike  — 5 (1) 
1512 19 — drugo: 
1512 19 100 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano   — 5 (1) 
 drugo: 

1512 19 910 olje iz sončničnih semen  — 20 
1512 19 990  olje žafranike  — 20 

- Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije: 
1512 21 — surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne: 
1512 21 100  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano   — 5 
1512 21 900  drugo    — 5 
1512 29 - - drugo: 
1512 29 100  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano   — 5 
1512 29 900  drugo  — 5 

1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra 
(koščice), palmovega oreha in njegove frakcije, rafinira- 
no ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano 
- Olje kokosovega oreha (kopre) in njegove frakcije: 

1513 11 --surovo olje: 
1513 11 100 za tehnične ali industrijske namene, razen za prozvodnjo 2 

hrane za človeško prehrano   
 drugo: 

1513 11 910 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg .... — 2 
1513 11 990  drugo  — 2 
1513 19 — drugo: 

 trdne frakcije: 
1513 19 110 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg .... — 2 
1513 19 190 drugo  — 2 

 drugo: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 

1513 19 300  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 2 
hrane za človeško prehrano  

 drugo: 
1513 19 910 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg . . . — 2 
1513 19 990  drugo  — 2 

- Olje palmovega jedra (koščice) ali palmovih orehov in nje- 
gove frakcije: 

1513 21 —surovo olje: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano: 
1513 21 110 olje iz palmovih jedr (koščic)  — 2 
1513 21 190  olje iz palmovih orehov  — 2 

 drugo: 
1513 21 300  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg .... — 2 
1513 21 900  drugo  — 2 
1513 29 — drugo: 

 trdne frakcije: 
1513 29 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg .... — 2 
1513 29 190  drugo  — 2 

 drugo: 
1513 29 300  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 2 
 drugo: 

1513 29 500  v izvirnem pakiranju z neto vsebnostjo do vključno 1 kg . — 2 
 drugo: 

1513 29 910  olje iz palmovih jeder (koščic)   — 2 
1513 29 990  olje iz palmovih orehov  — 2 

1514 Olje iz ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, rafinirano 
ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano 

1514 10 - Surovo olje: 
1514 10 100 — za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  — 5 (1) 
1514 10 900 - - drugo  — 5 (1) 
1514 90 - Drugo: 
1514 90 100 — za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane 

za človeško prehrano  — 5 (1) 
1514 90 900 - - drugo   — 20 

1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojo- 
ba oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, 
toda kemično nemodificirani 
- Laneno olje in njegove frakcije: 

1515 11 000  surovo olje  — 5 
1515 19 — drugo: 
1515 19 100 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
1515 19 900  drugo  — 5 

- Koruzno olje in njegove frakcije: 
1515 21 —surovo olje: 
1515 21 100  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
1515 21 900  drugo  — 5 
1515 29 — drugo: 
1515 29 100  za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
1515 29 900  drugo  — 5 
1515 30 - Ricinusovo olje in njegove frakcije 
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Poimenovanje Enota Carinska 
  stopnja 
 2 3 4  

— za proizvodnjo aminoundekanske (undecilenske) kisline za upo- 
rabo pri proizvodnji sintetičnih tekstilnih vlaken ali umetnih plas- 
tičnih materialov  — 3 

— drugo  '  — 3 
— Tungovo olje in njegove frakcije  — 3 
— Sezamovo olje in njegove frakcije: 
— surovo olje: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — ' 3 
 drugo  — >5 
— drugo: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
 drugo  — 5 
— Jojoba olje in njegove frakcije: 
— surovo olje  — 5 
— drugo     — 5 
— Drugo: 
— Oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek: njihove frakcije ... , 3 
— olje iz tobakovega semena in njegove frakcije: 
 surovo olje: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za prozvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
 drugo  — 5 
 drugo: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za prozvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
 drugo   — 5 
— druga olja in njihove frakcije: 
 surova olja: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
 drugo: 
 trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 

kg  — 5 
 trdna, druga; tekoča   — 5 
 drugo: 
 za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo 

hrane za človeško prehrano  — 3 
 drugo: 
 trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 

kg    — 5 
 trdna, druga; tekoča: 
 bučno olje, surovo ali rafinirano  — 27 
 drugo   — 5 

Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in njihove 
frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterfficira- 
ni, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinira- 
ni, toda nadalje nepredelani 
— Živalske masti in olja in njihove frakcije: 
— v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg   — 2 
— drugo   — 2 
— Rastlinske masti in olja in njihove frakcije: 
— hidrogensko ricinusovo olje, takoimenovani "opalni vosek' ... — 2 
— drugo: 
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg  — 2 
 drugo: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
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1516 20 950  olja iz repinega semena, lanenega semena, repičnega, 
sončničnega semena, iz semena ilipa, karita, makore, tulu- 
kune ali palmovih orehov, za tehnično in industrijsko rabo, 
razen za proizvodnjo živil za človeško prehrano   — 2 

 druga: 
1516 20 960  olja iz zemeljskih oreščkov, semen bombaža, soje ali 

sončnice; druga olja, ki vsebujejo manj kot 50 ut.% pros- 
tih maščobnih kislin, izvzemši olja iz palmovih jedrc, ili- 
pa, kokosovih orehov, repinega semena, ali iz semena 
kopaibe  — 2 

1516 20 980  druga  — 2 

1517 Margarina; mešanice ali preparati iz masti in olj živalske- 
ga ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj 
iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih 
masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 

1517 10 - Margarina, razen tekoče margarine: 
151710100 — ki vsebuje več kot 10 ut.% do vključno 15 ut.% mlečnih maščob — 20 
1517 10 900 —druga    — 20 
1517 90 - Drugo: 
1517 90 100 — ki vsebuje več kot 10 ut.% do vključno 15 ut.% mlečnih maščob — 20 

- drugo: 
1517 90 910  pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana  — 20 
1517 90 930  užitne mešanice preparatov, ki se uporabljajo pri 

podmazovanju kalupov  — 12 
1517 90 990  drugo  — 20 

1518 00 Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, 
kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizi- 
rani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali 
drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 
1516; mešanice in preparati iz živalskih in rastlinskih 
masti ter olj ali iz frakcije različnih masti ali olj iz tega 
poglavja, neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

1518 00 100 - Linoksin  — 5 
- Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali 

industrijske namene, razen za pripravo hrane za človeško 
prehrano: 

1518 00 310 — surova  — 5 
1518 00 390 — druga  — 5 

- Drugo: 
1518 00 910 — živalske ali rastlinske maščobe in olja in njihove frakcije, kuha- 

ni, oksidirani, dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s se- 
grevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično 
modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516  — 5 

- drugo: 
1518 00 950  neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in 

rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij  — 5 
1518 00 990  drugo  — 5 

1519 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla olja 
iz rafinacije; industrijski maščobni alkohol 
- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla olja iz 

rafinacije: 
1519 11 000 —stearinska kislina   — 5(1) 
1519 12 000 —oleinska kislina . .    — 5 
1519 13 000 —maščobne kisline tal olja  — 5 
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1 2 3 4 
1519 19 — drugo: 
1519 19 100 destilirane maščobne kisline  — 5 
1519 19 300  destilati maščobne kisline   — 5 
1519 19 900  drugo  — 5 
1519 20 000 - Industrijski maščobni alkoholi  — pr 

1520 Glicerol, kemično čist ali ne; glicerinske vode in lugi 

1520 10 000 - Glicerol, surov; glicerinske vode in lugi  — 5 
1520 90 000 - Drugo, vključno sintetični glicerol  — pr 

1521 Rastlinski voski (razen trigiiceridov), čebelji vosek, voski 
drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani 

1521 10 - Rastlinski voski: 
1521 10 100 - - surovi   — 5 
1521 10 900 - - drugi *  — 5 
1521 90 - Drugo: 
1521 90 100 —spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani ... — 5 

— čebelji vosek in voski drugih žuželk, rafinirani ali nerafinirani, 
barvani ali nebarvani: 

1521 90 910  surovi  — 5 
1521 90 990  drugi  — 5 

1522 00 Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni pri prede- 
lavi maščob in voskov živalskega ter rastlinskega izvora 

1522 00 100 - Degras (strojarska maščoba)  — 5 
— Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov: 
^ - ki vsebujejo olja z značilnostmi olivnega olja: 

1522 00 310  milne usedline  — 5 
1522 00 390  drugo   — 5 

— drugo: 
1522 00 910  oljne in milne usedline   — 5 
1522 00 990  drugo  — 5 

V 

i 
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IV. oddelek 

PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLI IN 
KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI 

Opomba 

1. Z izrazom »peleti« so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so 
aglomerirani neposredno s stiskanjem ali z dodajanjem veziva 
do 3 ut.%. 

16. poglavje 

IZDELKI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH 
VODNIH NEVRETENČARJEV 

Opombi 

1. V to poglavje ne spadajo meso, drugi užitni klavnični 
proizvodi, ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, 
pripravljeni ali konzervirani po postopkih, navedenih v 2. in 3. 
poglavju. 

2. Sestavljena živila se uvrščajo v to poglavje pod pogojem, da 
vsebujejo nad 20 ut.% klobas, mesa, drugih užitnih klavničnih 
proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov. 
Kadar vsebuje sestavljeni proizvod dva ali več prej omenjenih 
proizvodov, se uvršča v ustrezno tarifno številko 16. poglavja 
po sestavini oziroma sestavinah, ki prevladujejo po teži. Te 
določbe se ne uporabljajo za polnjene proizvode iz tar. št. 
1902 ali za proizvode iz tar. št. 2103 in 2104. 

Pri proizvodih, ki vsebujejo jetra, določila drugega stavka ne 

bodo veljala pri določanju tar. podšt. pri tar. št. 1601 ali 1602. 

Opombi k podštevilkam 

1. Pri tar. podšt. 1602 10 so z izrazom »homogenizirani proiz- 
vodi« mišljeni izdelki iz mesa, drugih klavničnih proizvodov 
ali krvi, fino homogenizirani, pripravljeni za prodajo na 
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v poso- 
dah neto teže do vključno 250 g. Pri uporabi te definicije se ne 
upoštevajo majhne količine katerih koli sestavin, ki so dodane 
tem proizvodom kot začimbe, konzervansi ali v druge 
namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhno količino vidnih 
koščkov mesa ali drugih užitnih klavničnih proizvodov. Ta 
podštevilka ima prednost pred vsemi drugimi podštevilkarni 
tar. št. 1602. 

2. Imena rib in rakov, navedena v podštevilkah tar. št. 1604 ali 
1605, obsegajo iste vrste, kot so navedene v 3. poglavju z 
istimi imeni. 

Dodatni opombi 

1. Pri tar. podšt. 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90 
61, 1602 90 72 in 1602 90 74 se izraz »nekuhan« uporablja za 
prozvode, ki niso bili kakor koli toplotno obdelani ali pa so bili 
tako toplotno obdelani, da toplota ni povzročila koagulacije 
mesnih proteinov v celotnem proizvodu in ki torej v primeru 
tar. podšt. 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 in 1602 90 74 
kažejo sledove rožnate tekočine na površini prereza, če se 
proizvod prereže po najdebelejšem delu. 

2. Pri tar. podšt. 1602 41 10,1602 42 10, 1602 49 11 in 1602 49 
15 se izraz »njihovi deli« nanaša le na obdelano ali konzervi- 
rano meso, ki se zaradi velikosti in značilnosti ustreznega 
mišičnega tkiva razloči kot pridobljeno iz nog, pleč, ledij ali 
vratov domačih prašičev. 

Tarifna Poimenovanje Enola Carinska 
oznaka stopnja 

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klav- 
ničnih proizvodov ali krvi; sestavljena živila na osnovi 
teh proizvodov 

1601 00 100 - Iz jeter  — 15+P 
- Drugo: 

1601 00 910 —klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane  — 15+P 
1601 00 990 - - drugo  — 15+P 

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drugih 
klavničnih proizvodov ali krvi 

1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi  — 30 
- Iz jeter katere koli živali: 
- gosja ali račja jetra: 

1602 20 110  ki vsebujejo najmanj 75 ut.% maščobe jeter  — 30 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka    stopnja 

1602 20 190 
1602 20 900 

1602 31 

1602 31 110 
1602 31 190 
1602 31 300 

1602 31 900 
1602 39 

1602 39 110 -- 
1602 39 190 - - 
1602 39 300 

1602 39 900 

1602 41 
1602 41 100 
1602 41 900 
1602 42 
1602 42 100 
1602 42 900 
1602 49 

1602 49 110 

1602 49 130 

1602 49 150 

1602 49 190 
1602 49 300 

1602 49 500 

1602 49 900 
1602 50 
1602 50 100 

1602 50 310 
1602 50 390 
1602 50 800 
1602 90 
1602 90 100 

 drugo  
— drugo  
— Iz perutnine iz tar. št. 0105: 
— puranov: 
 ki vsebujejo 57 ut.% ali več mesa ali drobovine (1): 
 ki vsebujejo izključno nekuhano puranje meso  
 drugo  
 ki vsebujejo 25 ut.% ali več, vendar manj kot 57 ut.% mesa 

ali drobovine (1)    
 drugo    
— drugo: 
 ki vsebuje namanj 57 ut.% perutninskega mesa ali drobovine 

(1): 

  nekuhano   
 drugo  
 ki vsebuje 25 ut.% ali več, vendar manj kot 57 ut.% perutnins- 

kega mesa ali drobovine (1)   
- drugo  

— Prašičev: 
— stegno in njegovi kosi: 
 domačih prašičev  
 drugo  
— plečeta in njihovi kosi: 
 domačih prašičev  
 drugo  
— drugo, vključno mešanice: 
 domačih prašičev: 
 ki vsebujejo 80 ut.% ali več mesa ali užitnih mesnih odpad- 

kov katere koli vrste, vključno z maščobami katere koli 
vrste in kakršnega koli izvora: 

_   |edja brez vratu in njihovi deli, vključno z mešanicami le- 
dij ali stegen  

 vrat z zgornjim plečetom in deli, vključno z mešanimi deli 
vratu in pleč  

 druge mešanice, ki vsebujejo stegna (noge), pleča, led- 
ja ali vrat z zgornjim delom plečeta in njihove dele .... 

 drugo    
 ki vsebujejo 40 ut.% ali več, vendar manj kot 80 ut.% mesa 

ali užitnih mesnih odpadkov (drobovine) katere koli vrste, 
vključno z maščobami katere koli vrste ali kakršnega koli iz- 
vora  '  

 ki vsebujejo manj kot 40 ut.% mesa ali užitnih mesnih od- 
padkov (drobovine) katere koli vrste, vključno z maščoba- 
mi katere koli vrste ali kakršnega koli izvora  

 drugo    . 
— Goved: 
— nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih mesnih odpad- 

kov (drobovine) in nekuhanega mesa ali užitnih mesnih odpad- 
kov   

— drugo: 
 v nepredušnih posodah: 
 konzervirana govedina  
 drugo  
 drugo  
— Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli živali: 
— pripravki iz krvi katerih koli živali  

30 
30 

27 
27 

27 
•27 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 

15+P 
15+P 

15+P 

15+P 

15+P 
15+P 

15+P 

15+P 
15+P 

15+P 

15+P 
15+P 
15+P 

15+P 

1 Pri določanju deleža perutninskega mesa se ne upošteva teže katerih koli kosti. 

i 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

— drugo: 
1602 90 310  divjadi ali domačih kuncev  — 17 

 drugo: 
1602 90 510  ki vsebuje meso ali užitne mesne odpadke (drobovino) 

domačih prašičev   — 15+P 
 drugo: 
 ki vsebuje goveje meso ali užitne mesne odpadke 

(drobovino): 
1602 90 610  nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih mes- 

nih odpadkov (drobovine) in nekuhanega mesa ali 
užitnih mesnih odpadkov (drobovine)   — 15+P 

1602 90 690  drugo   — 15+P 
 drugo: 
 ovčje ali kozje: 
 nekuhano: mešanice kuhanega mesa ali užitnih 

mesnih odpadkov (drobovine) in nekuhanega mesa 
ali užitnih mesnih odpadkov (drobovine): 

1602 90 720  ovčje  — 15+P 
1602 90 740  kozje  — 15+P 
 drugo: 

1602 90 760  ovčje  — 15+P 
1602 90 780  kozje  — 15+P 
1602 90 990  drugo  — 15+P 

1603 00 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in 
drugih vodnih nevretenčarjev 

1603 00 100 -V izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg ... . — 12 
1603 00 300 - V izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg vendar 

manj kot 20 kg  — 12 
1603 00 900 - Drugo  — 12 

1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi 
nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec 
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 

1604 11 000 - - lososi    — 25 
1604 12 - - sledi: 
1604 12 100  fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, 

predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni.... — 25 
 drugo: 

1604 12 910  v nepredušni embalaži  — 25 
1604 12 990  drugo  — 25 
1604 13 — sardine, velike sardele in papaline: 

 sardine: 
1604 13 110  volivnemolju  — 17 
1604 13 190  druge '  — 17 
1604 13 900  druge  — 17 
1604 14 — tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.): 

 tuni in progasti tuni: 
 v rastlinskem olju: 

1604 14 120  ledja  — 25 
1604 14 140  drugo  — 25 
 drugi: 

1604 14 160  ledja  — 25 
1604 14 180  drugo  — 25 
1604 14 900  palamida (Sarda spp.)  — 25 
1604 15 - - Skuše: 

 vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus: 
1604 15 110 - - - - fileti  — 25 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
. oznaka stopnja 
. ' 1 2 3 4  

1604 15 190  druge  — 25 
1604 15 900  vrste Scomber australasicus  — 25 
1604 16 000 - - inčuni   — 25 
1604 19 — druge: 
1604 19 100  salmonide, razen lososa  — 27 

 ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna (Euthynnus (Kat- 
suwonus) pelamis): 

1604 19 310  ledja   — 25 
1604 19 390  drugo ......  — 25 
1604 19 500  ribe vrste Orcynopsis unicolor  — 25 

 druge: 
1604 19 910  fileti, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, 

predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni . . — 25 
 druge: 

1604 19 920  trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha- 
lus)  — 25 

1604 19 930  saj ali morski losos (Pollachius virens)  — 25 
1604 19 940  oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)  — 25 
1604 19 950  aljaški saj (Theragra chalcogramma) in saj (Pollachius 

pollachius)  — 25 
1604 19 980  druge  — 25 
1604 20 - Druge pripravljene ali konzervirane ribe: 
1604 20 050 — pripravljen surimi   — 25 

— druge: » 
1604 20 10 0  losos  — 25 
1604 20 300  salmonide, razen lososa  — 27 
1604 20 400  inčuni  — 25 
1604 20 500  sardine, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scom- 

ber japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor  — 25 
1604 20 700  tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus  — 25 
1604 20 900  druge ribe  — 25 
1604 30 - Kaviar in kaviarjevi nadomestki: 
1604 30 100 — jesetrov kaviar  — 25 
1604 30 900 —nadomestki za kaviar  — 25 

1605 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni 
ali konzervirani 

1605 10 000 - Rakovice  — 25 
1605 20 - Škampi in kozice: 
1605 20 100 —v neprodušni embalaži  — 25 

— drugo: 
1605 20 910  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2 kg  — 25 
1605 20 990  drugo  — 25 
1605 30 000 - Rarogi  — 25 
1605 40 000 - Drugi školjkarji  . . — 25 
1605 90 - Drugo: 

— mehkužci: » 
 užitne školjke (Mytilus spp., Perna spp.): 

1605 90 110  v neprodušni embalaži   — 25 
1605 90 190  drugo  — 25 
1605 90 300  drugo  — 25 
1605 90 900 —drugi vodni nevretenčarji  — 25 
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17. poglav|* 

SLADKOR IN SLADKORNI PROIZVODI 

Opomba 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) sladkorni proizvodi, ki vsebujejo kakav (tar. št. 1806); 

(b) kemično čisti sladkorji (razen saharoze, laktoze, maltoze 
glukoze in frutoze) in drugi izdelki iz tar. št. 2940; 

(c) zdravila in drugi izdelki iz 30. poglavja. 

Opomba k podštevilki 

1. Pri tar. podšt. 1701 11 in 1701 12 je z izrazom »surovi 
sladkor« mišljen sladkor, ki vsebuje toliko saharoze v suhem 
stanju, da ustreza polarimetrijski vrednosti, manjši od 99,5°. 

Dodatne opombe 

1. Pri tar. podšt. 1701 11 10,1701 11 90,1701 12 10 In 1701 j 
90 »surovi sladkor« pomeni sladkor, ki mu niso do0» 
dodatki za aromo, barvila ali kateri koli drugi dodatki, in 
suhem stanju vsebuje manj kot 99,5 ut.% saharoze, doloC® 
s polarimetrično metodo. 

2. Pri tar. podšt. 1701 99 10 »beli sladkor« pomeni sladkaj 
ne vsebuje dodatkov za aromo ali barvila niti nobenih dfliSL 
dodatkov in ki v suhem stanju vsebuje 99,5 ut.% a" 
saharoze, določene s polarimetrično metodo. 

3. Pri tar. podšt. 1702 30 10,1702 40 10,1702 60 10 in 170% 
30 »izoglukoza« pomeni, da je bil proizvod pridobije" 
glukoze ali njenih polimerov z vsebnostjo fruktoze v sun 
stanju vsaj 10 ut.%. 

4. Pri tar. podšt. 1702 90 80 pomeni izraz »insulinski sjfjjr 
neposredni proizvod (razen če gre za tistega iz tar. poo 
vilke 1702 60 90), dobljen s hidrolizo inulina ali oligofruK' ^ 
in ki vsebuje v suhem stanju vsaj 10 ut.% fruktoze v o» 
cukroze. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1701 Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter 
kemično čista saharoza v trdnem stanju 
- Surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje in barvil: 

1701 11 —sladkor iz sladkornega trsa: 
1701 11 100  za rafiniranje   — pr 
1701 11 900  drugo  — 17 
1701 12 — sladkor iz sladkorne pese: 
1701 12 100  za rafiniranje   — pr 
1701 12 900  drugo  _ 17 

- Drugo: 
1701 91 000 —z dodatki za aromatiziranje in barvili  — 16+P 
1701 99 — drugo: 
1701 99 100  beli sladkor  — 16+P 
1701 99 900  drugo  — 16+P 

1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, malto- 
zo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni siru- 
pi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni 
med in mešanice umetnega ter naravnega medu; kara- 
melni sladkor 

1702 10 - Laktoza in laktozni sirup: 
1702 10 100 —ki v suhem stanju vsebujeta 99 ut.% čistega produkta ali več . . — 5+P 
1702 10 900 — drugo    — 5+P 
1702 20 - Javorjev sladkor in sirup: 
1702 20 100 — javorjev sladkor v trdnem stanju, ki vsebuje dodatke za okus in 

barvo   — 5 
1702 20 900 - - drugo    — 5 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1  2  3 4 

1702 30 - Glukoza (dekstroza) in glukozni sirup brez fruktoze ali z 
manj kot 20 ut.% fruktoze v suhem stanju: 

1702 30 100 — izoglukoza  — 5 
— drugo: 
 ki v suhem stanju vsebuje 99 ut.% glukoze ali več: 

1702 30 510  v obliki belega kristalnega praška, aglomeriranega ali nea- 
glomeriranega   — 5 

1702 30 590  drugo   — 5 
 drugo: 

1702 30 910  v obliki belega kristalnega praška, aglomeriranega ali nea- 
glomeriranega  — * 5 

1702 30 990  drugo  — 5 
1702 40 - Glukoza in glukozni sirup z najmanj 20 ut.% in manj kot 

50 ut.% fruktoze v suhem stanju: 
1702 40 100 — izoglukoza  — 5 
1702 40 900 - - drugo  — 5 
1702 50 000 - Kemično čista truktoza  — 5 
1702 60 - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 ut.% fruktoze 

v suhem stanju: 
1702 60 100 — izoglukoza  — 5 
1702 60 900 - - drugo  — 5 
1702 90 - Drugo, vključno invertni sladkor: 
1702 90 100 —kemično čista maltoza ■  — 16 
1702 90 300 — izoglukoza  — 16+P 
1702 90 500 —maltodekstrin in maltodekstrinski sirup  — 16+P 
1702 90 600 — umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom  — 16+P 

— karamelni sladkor: 
1702 90 710  ki vsebuje 50 ut.% ali več saharoze v suhi snovi  — 16+P 

 drugo: 
1702 90 750  v obliki praška, aglomeriran ali neaglomeriran   — 16+P 
1702 90 790  drugo    — 16+P 
1702 90 800 —inulinski sirup  — 16+P 
1702 90 990 - - drugo  — 16+P 

1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja 

1703 10 000 - Melasa iz sladkornega trsa  — 27 
1703 90 000 - Druge  — 27 

1704 Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado), brez kaka- 
va 

1704 10 - Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne: 
— ki vsebuje manj kot 60 ut.% saharoze (vključno z invertnim slad- 

korjem, izraženim s saharozo): 
1704 10 110  gumi v ploščicah  — 27 
1704 10 190  drugo  — 27 

— ki vsebuje 60 ut.% ali več saharoze (vključno z invertnim slad- 
korjem, izraženim s saharozo): 

1704 10910  gumi v ploščicah .*  — 27 
1704 10 990  drugo  — 27 
1704 90 - Drugo 
1704 90 100 — ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 ut.% saha- 

roze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov   — 22 
1704 90 300 —bela čokolada   — 22 

— drugo: 
1704 90 510  paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto 

vsebino najmanj 1 kg  — 27 
1704 90 550  pastile za grlo in bomboni proti kašlju  — 25 
1704 90 610  s sladkorjem prevlečeni proizvodi  — '27 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

 drugo: 
1704 90 650  gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi 

pastami v obliki slaščic  — 27 
1704 90 710 — - - kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene   — 27 
1704 90 750  karamele (toffee) in podobne sladkarije  — 22 
 drugo: 

1704 90 810  stisnjene tablete >  — 22 
1704 90 990  drugo    — 22 
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"• Poglavje 

***** 'N KAKAVOVI IZDELKI 
°Pombi 
1, y 4/\ 
1901 P°9'avje ne spadajo proizvodi, navedeni v tar. št. 0403, 

'• '»04, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 in 3004. 

2. Tar. št. 1806 obsega sladkorne izdelke, ki vsebujejo kakav 
in v skladu s 1. opombo k temu poglavju tudi druga živila, ki 
vsebujejo kakav. 

Dodatni opombi 

1. Tar. podšt. 1806 90 11 in 1806 90 19 se ne nanašata na 
čokolade, ki so narejene zgolj iz enega tipa čokolade. 

Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  .  stopnja 

1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen .... — pr 

1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava   — pr 

1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena 

1803 10 000 - Nerazmaščena  — pr 
1803 20 000 - Popolnoma ali delno razmaščena  — pr 

1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje  — 5 

1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih sladil — pr 

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav 

1806 10 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 
1806 10 150 — ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 ut.% saharoze 

(vštevši invertni sladkor, izražen kot saharoza) ali izoglukoze, 
izražene kot saharoza  — 27 

1806 10 200 — ki vsebuje 5 ut.% ali več, vendar manj kot 65 ut.% saharoze 
(vštevši invertni sladkor, izražen kot saharoza) ali izoglukoze, 
izražene kot saharoza  — 27 

1806 10 300 — ki vsebuje 65 ut.% ali več, vertdar manj kot 80 ut.% saharoze 
po masi (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharo- 
za) ali izoglukoze, izražene kot saharoze  — 27 

1806 10 900 — ki vsebuje 80 ut.% ali več saharoze (vključno z invertnim slad- 
korjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot sa- 
haroza   — 27 

1806 20 - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem stan- 
„ ju, pastozni masi, prahu, zmih ali v drugih oblikah v razsu- 

tem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg: 
1806 20 100 — ki vsebujejo 31 ut.% ali več kakavovega masla ali 31 ut.% ali 

več kakavovega masla in mlečne maščobe v kombinaciji .... — 27 
1806 20 300 — ki vsebujejo 25 ut.% ali več, vendar manj kot 31 ut.% kakavove- 

ga masla in mlečne maščobe v kombinaciji  — 27 
— drugi: 

1806 20 500  ki vsebujejo 18 ut.% ali več kakavovega masla  — 27 
1806 20 700  čokoladno mleko v prahu  — 27 
1806 20 800  čokoladni prelivi  27 
1806 20 950  drugo  — 27 

- Drugo, v blokih ali palicah: 
1806 31 000  polnjeni   — 27 
1806 32 —nepoln jeni: 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2 _3 4 

1806 32 100  z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreščki   — 17 
1806 32 900  drugo  — 17 
1806 90 -Drugo: 

— čokolada in čokoladni proizvodi: 
 čokolade, polnjene ali ne: 

1806 90 110  ki vsebujejo alkohol   — 27 
1806 90 190  drugo  — 27 

 drugi: 
1806 90 310  polnjeni   — 27 
1806 90 390  nepolnjeni   — 27 
1806 90 500 — sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz proizvodov iz 

sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav  — 27 
1806 90 600 <- - namazi, ki vsebujejo kakav   — 27 
1806 90 700 — preparati za pripravo pijač, ki vsebujejo kakav  — 27 
1806 90 900 - - drugo  — 27 

-n 
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19-Poglavje 

SS#1 IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; sla5CIČARSKI izdelki 

°Pombe 
1i V to poglavje ne spadajo: 

j®) sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas, 
jjjesa, drugih klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov, meh- 
«cev in drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombi- 

.ac'je teh izdelkov (16. poglavje), razen primera iz tarifne 
številke 1902; 

[b) biskviti in drugi izdelki iz moke in škroba, posebej priprav- 
)eni za hrano živali (tar. št. 2309); 

(c) zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja. 

?'y'e,T> poglavju sta z izrazom »moka« in »zdrob« mišljena: 
' zdrob in moka iz žit iz 11. poalavia in 

(b) moka, zdrob in prašek rastlinskega izvora iz katerega koli 
poglavja, razen moke, zdroba in praška iz posušene zelenjave 
(tar. št. 0712), krompirja (tar. št. 1105) ali posušenih stročnic 
(tar. št. 1106). 

3. Tar. št. 1904 ne obsega proizvodov, ki vsebujejo več kot 8 
ut.% kakavovega prahu ali so prevlečeni s čokolado, ali dru- 
gih živil, ki vsebujejo kakav, iz tar. št. 1806. 

4. Pri tar. št. 1904 so z izrazom »drugače pripravljeni« 
mišljene predelave višje stopnje od predelav, predvidenih v 
tarifnih številkah in opombah v 10. in 11. poglavju. 

Dodatne opombe 

1. Izraz »sladki biskviti« v tar. podšt. 1905.30 se nanaša le na 
proizvode, ki ne vsebujejo več kot 12 ut.% vode in ne več kot 
35 ut.% maščob (polnjenja in prelivi se ne upoštevajo pri 
določanju teh vsebnosti). 

2. Tar. podšt. 1905 30 se ne nanaša na vaflje in oblate, ki 
vsebujejo več kot 10 ut.% vode (tar.podšt. 1905 90 40). 

Tarifna Poimenovanj Enota Carinska 
oznaka   stopnia 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladne- 
ga ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kaka- 
va v prahu v količini manj kot 50 ut.%, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz mate- 
riala iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega 
prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj 
kot 10 ut.%, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu 

1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drob- 
no   — 20 

1901 20 000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. 
št. 1905  — 20 

1901 90 - Drugo: 
— ekstrakt slada: 

1901 90 110  z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 ut.% ali več  — 20 
1901 90 190  drugo  — 20 

— drugo: 
1901 90 910  ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glu- 

koze ali škroba, ali ki vsebuje manj kot 1,5 ut.% mlečnih 
maščob, manj kot 5 ut.% saharoze (vštevši invertni sladkor) 
ali izoglukoze, manj kot 5 ut.% glukoze ali škroba, razen živila 
v prahu iz blaga iz tar. številk od 0401 do 0404   — 20 

1901 90 99  drugo: 
* 1901 90 991  gotovi praški za puding *  — 45 (1) 
* 1901 90 999  drugo  — 45 (1) 

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom 
ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špa- 

W 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

1 2 3  4 

geti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 
— Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne drugače pripravljene: 

1902 11 000 — z jajci   — 45(1) 
1902 19 - - druge: 
1902 19 100  ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali zdroba  — 45(1) 
1902 19 900  drugo  — 45 (1) 
1902 20 - Testenine, polnjene, kuhane ali nekuhane ali drugače 

pripravljene: 
1902 20 100 — ki vsebujejo več kot 20 ut.% rib, školjkarjev, mehkužcev ali dru- 

gih vodnih nevretenčarjev  — 45 (1) 
1902 20 300 — ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas in podobnega iz mesa in 

drobovine vseh vrst, vključno maščobe kakršne koli vrste ali iz- 
vora   — 45 (1) 

— druge: 
1902 20 910  kuhane   — 45(1) 
1902 20 990  drugo •   — 45(1) 
1902 30 - Druge testenine: 
1902 30 100 — posušene  — 45 (1) 
1902 30 900 - - drugo  — 45 (1) 
1902 40 - Kuskus: 
1902 40 100 — nepripravljen  — 12 
1902 40 900 - - drugo   — 12 

1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah  — pr 

1904 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem 
žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen 
koruze, v zrnu, poprej kuhana ali drugače pripravljena 

1904 10 - Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit 
ali žitnih izdelkov: 

1904 10 100 —pridobljena iz koruze   — 20 
1904 10 300 — pridobljena iz riža  — 20 
1904 10 900 - - druga   — 20 
1904 90 - Drugo: 
1904 90 100 - - riž    — 20 
1904 90 900 - - drugo   — 20 

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, kapsule za far- 
macevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni izdel- 
ki 

1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp)  — 25 
1905 20 - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem: 
1905 20 100 — ki vsebujejo manj kot 30 ut.% saharoze (vključno z invertnim 

sladkorjem, izraženim s saharozo)  — 27 
1905 20 300 — ki vsebujejo 30 ut.% ali več, vendar manj od 50 ut.% saharoze 

(vključno invertni sladkor, izražen kot saharoza)  — 27 
1905 20 900 — ki vsebujejo 50 ut.% ali več saharoze (vključno invertni sladkor, 

izražen kot saharoza)  — 27 
1905 30 - Sladki biskviti, vaflji in oblati: 

— popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali drugimi proiz- 
vodi, ki vsebujejo kakav: 

1905 30 110  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 85g   — 27 
1905 30 190  drugo  — 27 

— drugo: 

J 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka stopnja 

 sladki biskviti: 
1905 30 300  ki vsebujejo 8 ut.% ali več mlečnih maščob  — 27 
 drugo: 

1905 30 510  sendvič biskviti  — 27 
1905 30 590  drugo  — 27 

 vaflji in oblati: 
1905 30 910  soljeni, polnjeni ali nepolnjeni  — 20 
1905 30 990  drugo  — , 20 
1905 40 - Prepečenec, toast in podobni toast izdelki: 
1905 40 100  prepečenec  — 20 
1905 40 900  drugo   — 20 
1905 90 - Drugo: 
1905 90 100  matzos  — 20 
1905 90 200 — hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir 

in podobni proizvodi   — 10 
— drugo: 

1905 90 300  kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v 
suhem stanju ne vsebuje več kot 5 ut.% sladkorjev niti več 
kot 5 ut.% maščob   — 30 

1905 90 400  vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 ut.%  — 30 
1905 90 450  biskviti  — 30 
1905 90 550  proizvodi, pridobljeni s potiskanjem ali vlečenjem, začinjeni 

ali soljeni    — 30 
 drugo: 

1905 90 600  z dodanimi sladili  — 30 
1905 90 90  drugo: 

* 1905 90 901  izdelki na osnovi moke ali zdroba žit, pridobljeni s post- 
opkom ekstrudiranja ali ekspandiranja (npr. snacksi, flip- 
si)   — 30 

* 1905 90 909  drugo  — 30 

V 
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20. poglavje 

IZDELKI IZ VRTNIN, SADJA IN DRUGIH DELOV RASTLIN 

Opombe 

1. V to poglavje ne spadajo: 

(a) vrtnine in sadje, pripravljeni ali konzervirani po postopkih, 
navedenih v 7., 8. ali 11. poglavju; 

(b) sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas, 
mesa, drugih klavničnih izdelkov, krvi, rib ali rakov, mehkuž- 
cev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombina- 
cije teh izdelkov (16. poglavje); 

(c) sestavljena homogenizirana živila iz tar. št. 2104. 

2. Tar. it. 2007 in 2008 ne obsegata sadnih želejev, sadnih 
past, mandljev in podobnih proizvodov, prevlečenih s slad- 
korjem (tar. št. 1704), in čokoladnih slaščic (tar. št. 1806). 

3. Tar. št. 2001, 2004 in 2005 obsegajo glede na primer samo 
tiste proizvode iz 7. poglavja ali iz tar. št. 1105 ali 1106 (razen 
moke, zdroba in prahu iz proizvodov iz 8. poglavja), ki so 
pripravljeni ali konzervirani po drugih postopkih, kot pa so 
omenjeni v opombi 1.(a). 

4. Paradižnikov sok s 7 ut.% suhe snovi ali več se uvršča v tar. 
št. 2002. 

5. Pri tar. št. 2009 so z izrazom »sokovi, nefermentirani in brez 
dodanega alkohola« mišljeni sokovi, v katerih delež alkohola 
ne presega 0,5 vol.% (glej 2. opombo v 22. poglavju). 

Opombi k podštevilkam 

1. Pri tar. podšt. 2005 10 so z izrazom »homogenizirane 
vrtnine« mišljeni izdelki iz fino homogeniziranih vrtnin, pri- 
pravljeni za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za 
dietetične namene, v posodah z neto vsebino do vključno 250 
g. Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne količine katerih 
koli sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe, konzervansi 
ali v druge namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhne količine 
vidnih koščkov vrtnin. Tar. podšt. 2005 10 ima prednost pred 
vsemi drugimi tarifnimi podštevilkami tar. št. 2005. 

2. Pri tar. podšt. 2007 10 so z izrazom »homogenizirani 
izdelki« mišljeni izdelki iz fino homogeniziranega sadja, pri- 
pravljeni za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za 
dietetične namene, v pakiranjih 343 z neto vsebino do 250 g. 
Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne količine katerih koli 
sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe, konzervansi ali v 
druge namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhne količine 
vidnih koščkov sadja. Tar. podšt. 2007 10 ima prednost pred 
vsemi drugimi tarifnimi podštevilkami tar. št. 2007. 

Dodatne opombe 

1. Pri tar. št. 2001 morajo vsebovati zelenjava, sadje in ostali 
užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini, 0,5ut.% ali več proste, hlapljive kisline, izražene kot 
ocetna kislina. 

2. Vsebnost raznih sladkorjev izraženih kot saharoza (vseb- 
nost sladkorja), v proizvodih, uvrščenih v to poglavje ustreza 

vrednosti, ki jo pokaže refraktometer (uporabljen v skladu5 

predpisano metodo pri temperaturi 20oC, pomnoženi s f«*' 
torjem: 

- 0,93 za produkte iz tar.podšt. 2008.20 do 2008.80,2008.921" 
2008.99 ali 

- 0,95 za proizvode iz drugih tar.št. 

3. Proizvodi, uvrščeni pod tar. podšt. 2008 20 do 2008 80,200® 
92 in 2008 99, se obravnavajo, kot da vsebujejo dodani slad' 
kor, kadar vsebnost sladkorja v utežnih odstotkih presega 
vrednosti, ki so naštete v nadaljevanju, glede na vrsto sadja s11 

užitnega dela rastline: 

- ananas in grozdje: 13%, 

- drugo sadje, vključno s sadnimi mešanicami in drugi111' 
užitnimi deli rastlin: 9%. 

4. Pri tar.podšt. 2008 30 11 do 2008 30 39, 2008 40 11 do 20$ 
40 39, 2008 50 11 do 2008 50 59, 2008 60 11 do 2008 60 3». 
2008 70 11 do 2008 70 59, 2008 80 11 do 2008 80 39,2008 92 1« 
do 2008 92 38 in 2008 99 11 do 2008 99 40 naslednji izraz' 
pomenijo naslednje: 

- »dejanski težnostni delež alkohola« : število kilogramov 
čistega alkohola, vsebovanih v 100 kg proizvoda; 

- »ut.%« : simbol utežnega odstotka alkohola. 

5. Vsebnost dodanega sladkorja pri proizvodih, uvrščenih * 
tar. št. 2009, ustreza »vsebnosti sladkorja«, zmanjšani z° 
vrednosti, ki so naštete spodaj, glede na vrsto soka: 

- limonin ali paradižnikov sok: 3, 
- jabolčni sok: 11, 
- grozdni sok: 15, • 
- drugi sadni ali zelenjavni sokovi, vključno z mešanica"' 
sokov: 13. 

6. Pri tar. podšt. 2009.6051 in 2009.6071 »koncentrirani 
grozdni sok (vštevši grozdni mošt)« pomeni grozdni 
(vštevši grozdni mošt), pri katerem vrednost, ki jo poka*® 
refraktometer (uporabljen v skladu s predpisano metodo) Pr 

temperaturi 20° C, ni manjša od 50,9%. 

7. Pri tar. podšt. 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 1° 
91, 2007 99 93, 2008 19 11, 20081991, 2008 19 11, 2008 19 9 ' 
2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51. 
2008 9272, 20089276, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 200» 
99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 8073, 2009 8088, 2009 8« 
97, 2009 90 92, 2009 90 95, 2009 90 97, pomeni izraz »trop®*1 

sadeži« guave, mange, mangostine, papaje (papaya), tam8' 
rinke, kasijska jabolka, lučico, slive sapodilo, pasijonsK" 
sadje, karambole in pitaje. 

8. Pri tar. podšt. 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 
91, 2007 99 93, 2008 1911, 20081991, 2008 1911, 2008 19 9]; 
2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51' 
2008 9272, 
20089276, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, pomeni izraz 
»tropski 
sadeži« kakavov orešček, kasijski orešček, brazilski orešf0*' 
areko 
(ali betel), kolo in makadamiski orešček. 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 - 2 3 4  

2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

2001 10 000 - Kumare in kumarice  kg/net eda 60 (1) 
2001 20 000 - Čebula  — 20 
2001 90 - Drugo: 
2001 90 100 —mango, močno začinjen  — 20 
2001 90 200 — plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik in pimenta ... — 20 
2001 90 300 — sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  — ,20 
2001 90 400 — sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo naj- 

manj 5 ut.% škroba  — 20 
2001 90 500 - - gobe  — 25 
2001 90 600 — palmova jedra  — 20 
2001 90 650 - - olive   .    — 25 
2001 90 700 — sladke paprike    — 25 
2001 90 750 — solatna repa (Beta vulgaris var. conditiva)  — 20 
2001 90 850 — rdeče zelje  — 20 
2001 90 910 — tropsko sadje in tropski oreščki  — 20 
2001 90 960 - - drugo  — 20 

2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, ra- 
zen s kisom ali ocetno kislino 

2002 10 - Paradižnik, cel ali v kosih: 
2002 10 100 - - otupljen   — 10 
2002 10 900 --drugo   — 10 
2002 90 - Drugo: 

— z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 ut.%: 
2002 90 110  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg   — 10 
2002 90 190  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg  — 20 

— z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 ut.%, vendar manj kot 30 
ut.%: 

2002 90 310  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg  — 10 
2002 90 390  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg  — 20 

— z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 ut.%: 
2002 90 910  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg  — 10 
2002 90 990  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg  — 20 

2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane dru- 
gače, razen v kisu ali v ocetni kislini 

2003 10 - Gobe: 
— iz rodu Agaricus: 

2003 10 200  začasno konzervirane, popolnoma kuhane . .   — 20 
2003 10 300  drugo    — 20 
2003 10 800 - - druge  — 27 
2003 20 000 - Gomoljike  — 20 

2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, ra- 
zen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka   stopnja 

1 2  3 - 4 
2004 10 - Krompir: 
2004 10 100 —kuhan, drugače nepredelan   — 22 

— drugo: 
2004 10 910  v obliki moke, zdroba ali kosmičev  — 22 
2004 10 990  drugo  — 22 
2004 90 - Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2004 90 100 —sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  — 20 
2004 90 300 — kislo zelje, kapre in olive   — 27 
2004 90 500 — grah (Pisum sativum) in nezreli fižol vrste Phaseolus spp., stročji — 27 

— drugo, vključno z mešanicami: 
2004 90 910  čebula, kuhana, sicer nepredelana  — 20 
2004 90 950  artičoke  — 10 
2004 90 990  drugo  — 20 

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, ra- 
zen v kisu in ocetni kislini, nezamrznjene 

2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine  — 22 
2005 20 - Krompir: 
2005 20 100 —v obliki moke, zdroba ali kosmičev  — 22 

— drugo: 
2005 20 200  v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen in začinjen ali ne, v 

nepredušni embalaži, primeren za takojšnjo uporabo  — 22 
2005 20 800   drugo  — 22 
2005 30 000 - Kislo zelje  — 27 
2005 40 000 - Grah (Pisum sativum)  — 25 

— Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 000  fižol v zrnu  — 22 
2005 59 000 - - drug    — 25 
2005 60 000 - Beluši  — 22 
2005 70 - Olive: 
2005 70 100  v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 5 kg  kg/net eda 20 
2005 70 900  drugo  kg/net eda 20 
2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)  — 8 
2005 90 - Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
2005 90 100 —plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta .... — 20 
2005 90 300 - - kapre   — 20 
2005 90 500 — okrogle artičoke  — 20 
2005 90 600  korenje  — 20 
2005 90 700 — mešanice vrtnin  — 20 
2005 90 800 — drugo  — 20 

2006 Sadje, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v 
sladkorju (kandirani) 

2006 00 100 - Ingver  — 10 
— Drugo: 
— z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%: 

2006 00 310  češnje  — 25 
2006 00 350  tropski sadeži in tropski oreščki    — 25 
2006 00 380  drugo  — 25 

— drugo: 
2006 00 910  tropski sadeži in tropski oreščki   — • 25 
2006 00 990  drugo  — 25 

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in sadne 
paste, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali 
drugih sladil ali brez njih 

2007 10 - Homogenizirani izdelki: 
2007 10 100 —z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%   — 35 
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Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka     stopnja 

- drugo: 
2007 10 910  iz tropskih sadežev  _ 35 
2007 10 990  drugo    35 

- Drugo: 
2007 91 — iz agrumov: 
2007 91 100  z vsebnostjo sladkorja več kot 30 ut.%   — 30 
2007 91 300  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%, vendar manj kot 30 

ut.%  _ 30 
2007 91 900  drugo  — 30 
2007 99  drugo: 

 z vsebnostjo sladkorja več kot 30 ut.%: 
2007 99 100  slivova pire in pasta ter pire in pasta iz suhih sliv, v izvir- 

nem pakiranju z neto vsebino več kot 100 kg, za industrijs- 
ko predelavo    — 13 

2007 99 200  kostanjeva pire in pasta  — 13 
 drugo: 

2007 99 310  češnjevi   — 13 
2007 99 330  jagodovi   — 25 
2007 99 350  malinovi   — 25 
2007 99 39  drugo: 
2007 99 391  aromatizirani sadni pripravki (paste), ki se dodajajo 

mlečnim proizvodom (npr. jogurtu, sladoledu ipd.) . . — 35 
2007 99 399  drugo •.  — 35 

 z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%, vendar manj kot 30 
ut.%: 

2007 99 510  kostanjeva pire in pasta  — 13 
2007 99 550  jabolčni pire, vključno s kompoti  — 35 
2007 99 58  drugo: 
2007 99 581  aromatizirani sadni pripravki (paste), ki se dodajajo 

mlečnim proizvodom (npr. jogurtu, sladoledu ipd.) . . — 35 
2007 99 589  drugo   — 35 

-L - drugo: 
2007 99 910  jabolčni pire, vključno s kompoti . . .    — 35 
2007 99 930  tropski sadeži in tropski oreščki  — 35 
2007 99 980  drugo  — 35 

2008 Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali 
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali al- 
kohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu 
- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice oziroma pečke, 

vključno mešanice tega sadja: 
2008 11 - - kikiriki: 
2008 11 100  kikirikijevo maslo   — 6 

 drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 11 910  več kot 1 kg  — 6 
 do vključno 1 kg: 

2008 11 960  pražen  _ 6 
2008 11 980  drug    _ 6 
2008 19 —drugo, vključno mešanice: 

 v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
2008 19 110  tropski oreščki; mešanice, ki vsebujejo 50 ut.% ali več trop- 

skih oreščkov in tropskih sadežev  — 5 
 drugo: 

2008 19 130  praženi mandlji in pistacije  — 5 
2008 19190  drugo  — 5 

 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 

91 poročevalec, št. 52 



Tarifna Poimenovanje Enota Carinska 
oznaka  stopnja 

1 2 3 4 

2008 19 910  tropski oreščki; mešanice, ki vsebujejo 50 ut.% ali več trop- 
skih oreščkov in tropskih sadežev  — 5 

 drugo: 
 praženi oreščki: 

2008 19 930  mandlji in pistacije  — 5 
2008 19 950  drugo   — 5 
2008 19 990  drugo  — 5 
2008 20 - Ananas: 

— z dodatkom alkohola: 
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 20 110  z vsebnostjo sladkorja več koti 7 ut.%  — 8 
2008 20 190  drugo  — 8 

 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 20 310  z vsebnostjo sladkorja več kot 19 ut.%  — 8 
2008 20 390  drugo   — 8 

— brez dodanega alkohola: 
 sladkan, izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 20 510  z vsebnostjo sladkorja več kot 17 ut.%  — 8 
2008 20 590  drugo  — 8 

 sladkan, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 20 710  z vsebnostjo sladkorja več kot 19 ut.%   —1■ 8 

— 8 
2008 20 790  drugo  — 8 

 brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 20 910  4,5 kg ali več  — 8 
2008 20 990  do 4,5 kg  — 8 
2008 30 - Agrumi: 

— z dodatkom alkohola: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%: 

2008 30 110  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 ut.% — 10 
2008 30 190  drugo  — 10 

 drugo: 
2008 30 310  z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 ut.% — 10 
2008 30 390  drugo  — 10 

— ki ne vsebujejo dodanega alkohola: 
 sladkani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 30 510  koščki grenivke   — 10 
2008 30 550  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), kle- 

mentine, vvilking mandarine in drugi podobni hibridi agru- 
mov  — 10 

2008 30 590  drugo  — 10 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 

kg: 
2008 30 710  koščki grenivke  — 10 
2008 30 750  mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine), kle- 

mentine, vvilking mandarine in drugi podobni hibridi agru- 
mov  — 10 

2008 30 790  drugo :  — 10 
 brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 

2008 30 910   4,5 kg ali več  — 10 
2008 30 990  do 4,5 kg  — 10 
2008 40 - Hruške: 

— z dodatkom alkohola: 
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%: 

2008 40 110  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 
ut.%    — 27 

2008 40 190  drugo  — 27 
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27 

 drugo: 
2008 40 210  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

ut.%   — 27 

2008 40 290  drugo  — 27 

 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 40 310  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%   — 27 

2008 40 390  drugo  — 27 

— brez dodanega alkohola: , 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 40 510  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%   — 27 

2008 40 590  drugo .    — 27 

 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 
kg: 

2008 40 710  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%   — 27 

2008 40 790  drugo .    — 27 

 brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 40 910  4,5 kg ali več  — 27 

2008 40 990  do 4,5 kg  — 27 

2008 50 - Marelice: 
— z dodatkom alkohola: 
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%: 

2008 50 110  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 
ut.%   — 

2008 50 190  drugo  — 27 

 drugo: 
2008 50 310  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

ut.%   — 
2008 50 390  drugo   — 27 

 v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg: 
2008 50 510  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%  — 27 

2008 50 590  drugo   ~ 27 

— brez dodatka alkohola: 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 50 610  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%   — 27 

2008 50 690  drugo  — 27 

 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 
kg: o-r 

2008 50 710  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%   — 27 

2008 50 790  drugo  — 27 

 brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 50 920  5 kg ali več  — 27 

2008 50 940  manj od 5 kg, vendar ne manj od 4,5 kg   — 27 

2008 50 990  do 4,5 kg  — 27 

2008 60 - Češnje in višnje: 
— z dodatkom alkohola: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%: 

2008 60 110  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 ut.% . — 10 
2008 60 190  drugo  ~ 10 

— — drugo: 
2008 60 310  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 ut.% . — 10 
2008 60 390  drugo  — 10 

— brez dodanega alkohola: 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 60 510  višnje (Prunus cerasus)   — 20 

2008 60 590  drugo  ~ 10 

 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 
kg: 
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2008 60 610  višnje (Prunus cerasus)    . . 
2008 60 690  drugo  

— — brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
 4,5 kg ali več: 

2008 60 710  višnje (Prunus cerasus)  
2008 60 790  drugo  
 do 4,5 kg: 

2008 60 910  višnje (Prunus cerasus)  
2008 60 990  drugo  
2008 70 - Breskve: 

— z dodatkom alkohola: 
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%: 

2008 70 110  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 
ut.%   

2008 70 190  drugo  
 drugo: 

2008 70 310  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 
ut.%   

2008 70 390  drugo  
 v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg: 

2008 70 510  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%  
2008 70 590  drugo  

— brez dodanega alkohola: 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 70 610  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%   
2008 70 690  drugo  

 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 
kg: 

2008 70 710  z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.%  
2008 70 790  drugo  

 brez dodanega sladkorja v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 
2008 70 920  5 kg ali več   
2008 70 940  manj od 5 kg, vendar ne manj od 4,5 kg   
2008 70 990  do 4,5 kg   
2008 80 - Jagode: 

— z dodatkom alkohola: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%: 

2008 80 110  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 ut.%  
2008 80 190  drugo  

 drugo: 
2008 80 310  z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85 ut.%  
2008 80 390  drugo  

— brez dodanega alkohola: 
2008 80 500  sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg . . 
2008 80 700  sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 

kg  
 brez dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino: 

2008 80 910   4,5 kg ali več  
2008 80 990  do4,5kg  

— Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar. podšt. 2008 19: 
2008 91 000 — palmova jedra  
2008 92 — mešanice: 

 ki vsebujejo dodani alkohol: 
 z vsebnostjo sladkorja 9 ut.% ali več: 
 z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ni večja od 11,85 

ut.%: 
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 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 50 
ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih sadežev) . . — 20 

 drugo  — 20 
 drugo — 20 
 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 50 

ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih sadežev) . . — 20 
 drugo  — 20 
— drugo: 
 z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

ut.%: 
 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 50 

ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih sadežev) . . — 20 
 drugo . . .-.   — 20 
 drugo — 20 
 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 50 

ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih sadežev) . . — 20 
 drugo  — 20 
— ki ne vsebuje dodanega alkohola: 
— pripravki tipa musli, na osnovi nepraženih kosmičev žitaric . — 20 
— drugo: 
 ki vsebujejo dodani sladkor: 
 v izvirnih pakiranjih z neto vsebino več kot 1 kg: 
 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)   — 20 

 drugo  — 20 
 drugo: 
 mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne 

presega 50 ut.% skupne teže sadja: 
 iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebuje- 

jo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)  — 20 

 ■ drugo    — 20 
 • drugo: 
 ■ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebuje- 

jo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)  — 20 

 ■ drugo . >.  
 • ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju 

vsebine: — 20 
 • 5 kg ali več: 
 • iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)  — 20 

 • drugo  — 20 
 ■ manj kot 5 kg, vendar ne manj kot 4,5 kg: 
  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)    — 20 

 drugo   — 20 
-   manj kot 4,5 kg: 
  iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki vsebujejo 

50 ut.% ali več tropskih sadežev in tropskih 
oreščkov)  — 20 

  drugo  — 20 
- drugo: 
- - z dodatkom alkohola: 
 ingver: 
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2008 99 110  z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 
ut.%   — 6 

2008 99 190  drugo  — 6 
 grozdje: 

2008 99 210  z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%  — 6 
2008 99 230  drugo  — 6 
 drugo: 
 z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%: 
 z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

ut.%: 
2008 99 250  pasijonke in guave  — 6 
2008 99 260  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka cas- 

hew, lučica, slive sapodillo, karambola in pitaja ... — 6 
2008 99 280  drugo  — 6 
 drugo: 

2008 99 320  pasijonsko sadje in guave  — 6 
2008 99 330  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka cas- 

hew, lučica, slive sapodillo, karambola in pitaja ... — 6 
2008 99 340  drugo  — 6 
 drugo: 
 z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 11,85 

ut.% — 6 
2008 99 360  tropsko sadje  — 6 
2008 99 370  drugo  — 6 
 drugo: 

2008 99 380  tropsko sadje  — 6 
2008 99 400  drugo  — 6 

 brez dodanega alkohola: 
 sladkane, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg: 

2008 99 410  ingver  — 6 
2008 99 430  grozdje  — 6 
2008 99 450  slive in suhe slive   — 6 
2008 99 460  pasijonke, guave in tamarinde  — 6 
2008 99 470  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka cashevv, 

lučica, slive sapodillo, karambola in pitaja   — 6 
2008 99 490  drugo  — 6 
 sladkano, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 

1 kg: 
2008 99 510  ingver  — 6 
2008 99 530  grozdje  — 6 
2008 99 550  slive in suhe slive   — 6 
2008 99 610  pasijonke in guave  — 6 
2008 99 620  mangi, mangoste, papaje, tamarinke, jabolka cashevv, 

lučica, slive sapodillo, karambola in pitaja   — 6 
2008 99 680  drugo  — 6 
 brez dodanega sladkorja: 
 slive in suhe slive, v izvirnih pakiranjih, z neto vsebino: 

2008 99 720  5 kg ali več   — 6 
2008 99 740  manj od 5 kg, vendar ne manj kot 4,5 kg  — 6 
2008 99 790  do 4,5 kg   — 6 
2008 99 850  koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) — 6 
2008 99 910  jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vse- 

bujejo 5 ut.% ali več škroba  — 6 
2008 99 990  drugo  — 6 

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom 
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih 

Nadal|evan|e v Poročevalcu, ity 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo - TiS*^ 
in revij p.o.. Dunajska 5. Ljubljana - Ona Izvoda 270 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Dr •ni 
Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215),' številka faksa: (061) 12 58-173. ISSN 1318-0169 


	ZAČETNE STRANI
	CARINSKA TARIFA
	Predlog zakona o carinski tarifi - EPA 896 - tretja obravnava


