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Predlog zakona o REVIZIJI DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 671 - PRVA OBRAVNAVA 

ŠTEFAN MATUŠ 

POSLANSKA SKUPINA 
SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) in 17. člena 
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list 
RS, št. 15/94) spodaj podpisani poslanec Poslanske sku- 
pine Slovenske ljudske stranke ponovno vlagam 

PREDLOG ZAKONA O REVIZIJI DRŽAVLJANSTVA REPU- 
BLIKE SLOVENIJE, 

z deloma spremenjeno vsebino predloga zakona in 
zložitve. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zboj® RS ¥ oisiauu o i/o. uitriiurii rusiUVMlKčl ur^dviicy» — r»r*aV* 
(Ul. RS, št. 40/93) bo pri delu v delovnih telesih in v U . 
nem zboru sodeloval predlagatelj predloga zakona g 
fan Matuš. „. .* i, 

Štefan MATUŠ, 

Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije 

-jkot 
UVOD 

OCENA STANJA 

Zakon o državljanstvu ureja način in pogoje pridobitve držav- 
ljanstva RS in je bil objavljen v uradnem listu RS št. 1/91-1, 30/ 
91-1, 38/91-1, 38/92 in 13/94. Dopolnitev (Uradni list RS 30/91-1, 
začetek veljave 14/12-1991) 40. člena zakona z novima odstav- 
koma je predvidela zavrnitev prošnje za pridobitev državljan- 
stva po 40. členu osebam, ki so po 26/6-1991 storile kazniva 
dejanja uperjena zoper RS. S to dopolnitvijo zakonodajalec 
žal ni dosegel namena, saj so bile po 40. členu sprejete 
v državljanstvo RS osebe, ki so storile kazniva dejanja uper- 
jena zoper RS kakor tudi osebe, ki so bile obsojene v RS ali 
v ostalih državah bivše SFRJ za kazniva dejanja, ki se sicer 
preganjajo po uradni dolžnosti. Očitno je, da okrog 170.000 
tujcev, sedanjih dvojnih državljanov, ni bilo preverjenih na 
podlagi temeljnega načela za sprejem v državljanstvo, to je 
nekazovanja za kazniva dejanja zoper RS. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

RS je s svojim liberalnim pristopom pri sprejemanju tujcev 
v državljanstvo omogočila praktično vsakomur oziroma vsem 
170.000 tujcem, pridobitev državljanstva RS ob izpolnjevanju 
samo dveh pogojev: stalna prijava prebivališča v naši repu- 
bliki in oddaja vloge za pridobitev državljanstva do 25/12- 
1991. Na tak način so bile v državljanstvo naše države sprejete 
tudi osebe, ki so storile kazniva dejanja tudi s krvnim delik- 
tom, bile zato celo pravnomočno obsojene v tujih državah in 
so se s pridobitvijo državljanstva RS izognile prestajanju 
kazni. Veljavna zakonodaja za pridobitev državljanstva RS 
z redno naturalizacijo predpisuje za tujce nekaznovanje 
v državi, iz katere prihaja, za dejanja, ki seo preganjajo po 
uradni dolžnosti teh držav. S 40. členom zakona o državljan- 
stvu RS (Ur. list RS št. 1/91-1 in 30/91-1) je bilo sprejetih 
v državljanstvo RS okrog 170.000 državljanov drugih držav 
oziroma republik nekdanje SFRJ. Za nekatere od teh državlja- 
nov še danes prihajajo na sodišča v naši državi odločbe za 
izvršitev zaporne kazni. Z liberalno politiko do državljanstva je 
bilo v državljanstvo RS sprejeto tudi določeno število oseb, 
sedaj dvojnih državljanov, ki so se in se še vedno ukvarjajo 
s kriminalno dejavnostjo. 

V zadnjem letu, predvsem pa pred plebiscitom se je izredno 
povečal vpis v register stalno prijavljenih oseb iz drugih repu- 
blik nekdanje SFRJ. To je oomogoč'jlo tem osebam volilno 
pravico in v končni fazi tudi pravico do državljanstva. Predla- 
gatelji menimo, da je pri tem šlo tudi za zlorabe vpisov prijav 
stalnih prebivališč, ki niso bili opravljeni skladno s tedaj 
veljavno zakonodajo. 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI 

Zahodno evropske države zelo restriktivno obravnavajo ozi- 
roma ne sprejemajo v državljanstvo oseb, ki so storile kazniva 

dejanja kot tujci v teh državah ali pa v svoji prejšnj' £jrža'' 
državljani. V ZDA državljanom, ki so pridobili amens 
Ijanstvo in se ukvarjajo s kriminalnimi dejanji, v taki"^)eres« 
le-tega odvzamejo in kriminalce vrneio v državo, iz 

poli' 

i-tega odvzamejo in kriminalce vrnejo v < 
prišli. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zakon odpravlja posledice nepremišljene IIUD""j'rjavlians",[ 
tike, na osnovi katere so bili sprejeti v naše ov 
dvojni državljani, ki so se v nekdanjih jugoslovans* 
kah ali v naši državi ukvarjali s kriminalnimi dejanji* 
kot dvojni državljani RS. ^ 

Istočasno bo po tem zakonu potrebno preveriti. ®ll
f.egister 

v skladu s takratno zakonodajo opravljeni vsi vp'» 
stalnih prebivalcev RS. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Z uveljavitvijo zakona o odpravi dvojnega u.«-— < b0 
upravni organi dobili dodatne naloge. S tem se n 
njihovega dela za določeno obdobje povečal- «' negi 
dejstvo predlagani zakon ne bo obremenjeval drz 
računa. Vse osebe po tem zakonu bodo mora

hlj|<ah ® J 
potrdila o nekaznovanju v RS in bivših reP.Ug0 v ^ 
upravnim organom, ki bodo opravljali nalog 
z odpravo dvojnega državljanstva. 

BESEDILO ČLENOV 

"l.člen ,4 
AO. č|C H S Državljani RS, ki so pridobili državljanstvo RS P°' .ja"nsWnKK 

podlagi oddaje vlog do 25/12-1990 (Zakon o drža'vi 
Uradni list RS št. 1/91-1, 30/91-1, 38/92 in 13/94)'"°j|0, da,V 
enega leta od sprejema tega zakona podati do 
bili v državi ali bivši republiki SFRJ, kjer so vP'san

n0 k*2; p« 
sko ali matično knjigo rojstev obsojeni na zapoj. ^oS'1 

kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni 
predpisih teh držav. 

2. člen 
tih ^ j!> 

Državljani iz 1. člena tega zakona morajo v r?ku P®?/ 
cev od uveljavitve tega zakona podati dokazila; .0 u' 
bili obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganja) 
dolžnosti po predpisih RS. 

3. člen 

s*5 Za vse osebe iz 1. člena tega zakona se opm" rlfl0to»lAal 
stalnih prebivališč od 1/1-1990 do 24/12-1990 m j s*' 
bili vpisi prijav stalnega prebivališča ooraVJ 
s tedaj veljavno zakonodajo. 
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4. člen 

!ahtevanihVH0ku .'2 1 in 2 člena te9a zakona ne predložijo 
•l'Javii, "°okazil. z odvzemom državljanstva izgubijo status 

Republike Slovenije. 

5. člen 

Sanjajo 'e^a za^ona. obsojenim za kazniva dejanja, ki se jjflniain "wl 'Mp vMuvJv I 111 I I (.a IAULI II »W uujuiiju, m 
Jlav, i od'30 uradr|i dolžnosti, po predpisih RS in drugih 

'^ikas emom dr*av|janstva preneha status državljana 
*akon0'e tr' 17165606 P° Poteku rokov iz 1. in 2. člena 

6. člen 

Državljanom iz 1. člena tega zakona, ki niso bili vpisani 
v register stalnih prebivalcev SR Slovenije v skladu s tedaj 
veljavno zakonodajo, na podlagi revizije iz 3. člena tega 
zakona z odvzemom državljanstva preneha status državljana 
RS. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 

OBRAZLOŽITEV 

"uma o ^redla9an kot temelj za zahtevo za razpis referen- 
C0t"a9i ^s^^a^an'u reviz'ie državljanstva RS, podeljenih na % ni ""daje, sPreiete v prejšnji skupščini. Ta zakono- 
!°5e ukv» e?evala sPreJema v državljanstvo RS osebam, ki 
>idol7'ate-S kriminalnimi dejanji, ki se preganjajo po 
^awJnos" zakonodaje RS in zakonodaj držav, iz katerih p 1 ni Prihajajo. 

Nofc *akona bodo morale osebe v določenem roku 
Pravnemu organu potrdilo o nekaznovanju v RS in 

v svoji prejšnji državi, katere državljanstvo še imajo, oziroma 
so vpisane v matično knjigo ali državljansko knjigo. 

Osebe, ki so bile kaznovane v svoji prejšnji državi ali v RS po 
predlogu zakona izgubijo državljanstvo RS po samem zakonu 
v roku, ki je določen v zakonu. 

V zakonu se predlaga tudi revizija vseh vpisov v register 
stalno prijavljenih oseb v roku od 1/1-1990 do 24/12-1990. leta. 

predloga o reviziji državljanstva Republike Slovenije 
J6 pj.j 

J®Pake, nrPri',saniu besedila zakona prišlo do redakcijske 
- Mn'"-?a,e'' Pred,09a zakona sporoča popravljeno n 3. člena Predloga zakona o reviziji državljan- 

0« 1. člen 
Hwv|'aniRs k- 

Oddai' , 0 Pridobili državljanstvo RS po 40. členu na 
><st rT*. 09 do 27/12-1991 (Zakon o državljanstvu RS, 

C le,a Od S V91"'1 30/9138/92 in 13/94> morajo v roku drJaviali K^rfjema te9a zakona podati dokazilo, da niso D'vši republiki SFRJ, kjer so vpisani v državljan- 

sko ali matično knjigo rojstev, obsojeni na zaporno kazen za 
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti po 
predpisih teh držav. 

3. člen 

Za vse osebe iz 1. člena tega zakona se opravi pregled prijav 
stalnih prebivališč od 1/1-1990 do 23/12-1990 in ugotovi, ali so 
bili vpisi prijav stalnega prebivališča opravljeni skladno 
s tedaj veljavno zakonodajo. 

ŠTEFAN MATUŠ, l.r. 

S'5 
/ 

/! 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO - EPA 672 _ 

Vlada Republike Slovenije je na 85. seji dne 19/5-1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO MADŽARSKO, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°®na 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176- .^xj|a 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije doiocj^ 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnin 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali: 
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, jn 
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odno 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

prosti trgovini med Republiko Slovenijo Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o 
Republiko Madžarsko  

1. člen 

Ratificira se sporazum o prosti trgovini med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Madžarsko, podpisan v Ljubljani 6. aprila 
1994 v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM 
OPROSTI TRGOVINI 

MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 
REPUBLIKO MADŽARSKO 

Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljnjem 
besedilu pogodbenici) sta 

potrjujoč svojo zavezanost pluralistični demokraciji, ki temelji 
na vladavini prava, človekovih pravicah in temeljnih svoboš- 
činah, 

ob upoštevanju Izjave o nameri, ki se nanaša na liberalizacijo 
vzajemnih trgovinskih stikov med Republiko Slovenijo in 
Republiko Madžarsko z dne 1. decembra 1992, 

potrjujoč svoj namen, da dejavno sodelujeta v procesu gospo- 
darskega združevanja v Evropi in izražajoč svojo pripravlje- 
nost za sodelovanje pri iskanju poti in načinov za krepitev 
tega procesa, 

ponovno potrjujoč svojo trdno zavezanost načelom tržnega 
gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose, 

potrjujoč svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariški listini in predvsem 
načelom, ki jih vsebuje sklepni dokument Bonnske konfe- 
rence o gospodarskem sodelovanju v Evropi, 

odločeni, da v ta namen postopoma odstranita vse ovire pri 
pretežnem medsebojnem trgovanju v skladu z določbami 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, 

trdno prepričani, da bo ta sporazum spodbudil razširitev 
medsebojno koristnih trgovinskih odnosov med njima in pri- 
speval k procesu povezovanja v Evropi, 

upoštevajoč, da se nobena določba tega sp°razlJ5" nosti P" 
razlagati tako, da pogodbenici odvezuje njunih spo- 
drugih mednarodnih sporazumih, zlasti ne po Spi° 
razumu o carinah in trgovini, 

sklenili: 
1. člen 

Cilji 

1. Pogodbenici niči bosta v prehodnem obdobju, ki ®eP|?a(Tii I 
31. decembra 2000, v skladu z clolo

cn0raz| 

iča|0 

teS* 
najkasneje 31. decembra 2000, v skladu z 
sporazuma in v skladu s XXIV. členom Splošnega proS' 
o carinah in trgovini postopoma ustanovili obm 
trgovine. 

2. Cilji tega sporazuma so: 

(a) z razširitvijo trgovine spodbujati usklajen razV^(^kn'1" ji 
nih gospodarskih odnosov in pospeševati nap. n£jarda i(l 
gospodarskih dejavnosti, dvig življenjskega ®.orj|nos" 
boljše možnosti zaposlovanja ter povečanje 
finančne stabilnosti, 

trgov" ns» 

iKii1 0# 
(b) zagotavljati poštene pogoje konkurence 
menjavi med pogodbenicama, 

(c) na ta način prispevati z odstranjevanjem trP°V'n 

k skladnemu razvoju in širjenju svetovne trgovin 

I. POGLAVJE - INDUSTRIJSKI IZDELKI 

2. člen , 
Obseg izd^jii 

Določbe tega poglavja se nanašajo na industrijs ® 1^« v ^ 
izvirajo iz držav pogodbenic. Izraz »industrijski ^ 25 .. , ^  ....    . _ 
sporazumu pomeni izdelke, uvrščene v P°9,a ij^sKii1 

Harmoniziranega sistema poimenovanja in 

blaga, ražen izdelkov, navedenih v prilogi 

3. člen 
Carinske dajatve pri uvozu 

uvaja 
1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne bosta 
nih novih carinskih dajatev pri uvozu. 

2. Carinske dajatve pri uvozu se bodo odPravi' 
z določbami protokola 1. 

4. člen 
Osnovne carinske dajatve 

v s/ 

V 

,05' 
. Osnovna carinska dajatev, za katero ve'l|'pri ^ 

zmanjšanja, določena s tem sporazumom, 1 ^ 

V 
< 
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Nku 
se le ^rinska stopnja za državo z največjimi 1 "Porabljala na dan 29. februarja 1992. 

ugodnostmi, 

2. Če se hA 
kolonij ° ^2 Vve'iavitvi tega sporazuma uporabilo kakršno- 
iniianj. l'6 ia,ev na erga omnes podlagi, kar velja zlasti za 
»Urugvaj J S0 P°sledica sporazuma o carinah, sklenjenega 
''^iiane t kr°9u večstranskih trg6vinskih pogajanj, bodo 
tonjnadorrf -n'e carinskih dajatev z dnem uveljavitve zni- osnovne dajatve iz prvega odstavka. 

'•saobr?«-3'3^6' izračunane v skladu z drugim odstavkom, "«110 na prvo der.imalkn 

iih carin-i -u se bosta medsebojno obveščali o stopnjah "iskih dajatev. 

% 
Tale« * ®nakovredne carinskim dajatvam 

"9ovinn 
et3ksez me<JP°9odbenicama se ne bodo uvajale nobene j ^ ®nakim učinkom kot carinska dajatev pri uvozu. 

Si, J*« imajo enak učinek kot carinske dajatve pri 
vPrim»°uUkinile z dnem uveljavitve tega sporazuma, 

^stavka do'°čenih v pododstavkih tretjega in četr- 

J""8 ^kse ^ad^arska bo pri uvozu iz Republike Slovenije v sklad lma'° enak učinek kot carinske dajatve pri au z naslednjim časovnim razporedom: 

» 1.1. 19951. 1.-.9961.1.1997 

C%e
s
n'i5enaZacarinsk0 " 1% 1% 

■tar, 'tatl8,lčna pristojbina 1% 1% 1% 
KS* Slove, '■iril??n° ukinil 'a bo Pri uvozu iz Republike Madžarske 
V 6 đaiatu0

a naslednje takse, ki imajo enak učinek kot 6dorn: 
pn uvozu, v skladu z naslednjim časovnim 

H davšti ■ina za 

• Sir 
carinsko evidentiranje: 

1. 1. 1995 
davžjjn, — i to 

a taksa ? n 
IZravnavo davčne obremenitve: (specialna 

1. 1. 1996 
1% 

1994 
namenom davčne izravnave) 

1. 1. 1995 
0.5% 

1. 1. 1996 
0. 5% 

nitl v02j|- a 'aksa na uvoz rabljenih osebnih in rabljenih 
1994 

1. 1. 1995 

6. člen 
Fiskalne dajatve 

1. 1. 1996 
15% 

6 larav^ '50sta uporabljali niti uvajali carinskih dajatev 

% »k« d#latve 7. člen 
Pri izvozu in takse z enakim učinkom 

V* carjjlg, ^edsebojno trgovino ne bosta uvajali nobe- n dajatev pri izvozu ali taks z enakim učin- 

V>bojne"T? najkasneje do 31. decembra 1995 ukinili armske dajatve pri izvozu in takse z enakim 

Vi 
U ontejitv« 8- člen 

■."iortk prl uv°zu In ukrepi z enakim učinkom 
i Sh ic| V m Uvoznih J® ®e.bojno trgovino ne bosta uvajali nobe- K°'ičinskih omejitev ali ukrepov z enakim 

2. Vse količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom na 
uvoz blaga iz pogodbenic se bodo ukinili z dnem uveljavitve 
tega sporazuma, razen v primerih, predvidenih v prilogah ll/A 
in ll/B. 

9. člen 
Količinske omejitve pri Izvozu in ukrepi z enakim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobe- 
nih novih količinskih omejitev pri izvozu ali ukrepov z enakim 
učinkom. 

2. Vse količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom na 
izvoz blaga, ki izvira iz pogodbenic, se bodo ukinili z dnem 
uveljavitve tega sporazuma, razen v primerih, predvidenih 
v prilogah lll/A in lll/B. 

10. člen 
Postopek obveščanja o osnutkih tehničnih predpisov 

1. Pogodbenici se bosta v skladu z določbami, navedenimi 
v prilogi IV, medsebojno obveščali o osnutkih tehničnih pred- 
pisov in osnutkih dopolnil k tem predpisom, ki jih nameravata 
izdati. 

2. Skupni odbor (34. člen) bo določil datum za uveljavitev 
določb iz prvega odstavka in priloge IV. 

II. POGLAVJE - KMETIJSKI IZDELKI 

11. člen 
Obseg 

1. Določbe tega poglavja veljajo za kmetijske izdelke, ki izvi- 
rajo iz pogodbenic. 

2. Izraz »kmetijski izdelki« v tem sporazumu pomeni izdelke iz 
1. do 24. poglavja Harmoniziranega sistema poimenovanja in 
šifrskih oznak blaga ter izdelke, navedene v prilogi I. 

12. člen 
Izmenjava koncesij 

1. Pogodbenici tega sporazuma si medsebojno dodelita kon- 
cesije, ki so navedene v protokolu 2, v skladu z določbami 
tega poglavja in določbami omenjenega protokola. 

2. Pogodbenici bosta ob upoštevanju vloge kmetijstva v svojih 
gospodarstvih, razvoja trgovine s kmetijskimi izdelki med 
pogodbenicama, posebne občutljivosti kmetijskih izdelkov, 
pravil svojih kmetijskih politik, izida večstranskih trgovinskih 
pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, 
proučili možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih 
koncesij. 

13. člen 
Koncesije In kmetijska politika 

1. Določbe tega poglavja na noben način ne omejujejo uresni- 
čevanja kmetijske politike pogodbenic ali sprejemanja kate- 
rihkoli ukrepov v skladu s to politiko, vključno z izvajanjem 
rezultatov dogovorov Urugvajskoga kroga, pod pogojem, da 
so ohranjene koncesije, dodeljene v skladu z 12. členom in 
njihova vrednost. 

2. Pogodbenici bosta obveščali Skupni odbor o spremembah 
svoje kmetijske politike ali ukrepov, ki bi utegnili vplivati na 
pogoje trgovanja s kmetijskimi izdelki med njima, kot je dogo- 
vorjeno s tem sporazumom. Na zahtevo ene od pogodbenic 
se nemudoma skliče posvet, na katerem se bo proučil nastali 
položaj. 

14. člen 
Posebni zaščitni ukrepi 

Če, ne glede na druge določbe tega sporazuma, zlasti 27. 
člena ter glede na posebno občutljivost kmetijskih proizvo- 
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dov, trgovanje na osnovi koncesij, odobrenih s tem sporazu- 
mom, povzroči resne motnje na trgu druge pogodbenice, 
bosta pogodbenici takoj pričeli s posvetovanji, da bi se našla 
ustrezna rešitev. Pogodbenica lahko, če okoliščine tako zah- 
tevajo, sprejme ukrepe, ki jih ocenjuje za potrebne, in sicer za 
določen čas, ali za tako dolgo, koliko trajajo tržne motnje ali 
dokler pogodbenici ne najdeta skupne rešitve. 

Ti ukrepi ne smejo povzročiti slabših pogojev za pristop na trg 
za blago iz druge pogodbenice od tistih, ki veljajo za blago iz 
tretjih držav po načelu največjih ugodnosti. 

15. člen 
Sanitarni in fitosanitarni ukrepi 

Pogodbenici bosta svoje predpise na področju veterinarstva, 
zdravja rastlin in zdravja uporabljali nediskriminacijsko in ne 
bosta uvajali novih ukrepov, ki imajo učinek nepotrebnega 
oviranja trgovine. 

III. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

16. člen 
Pravila o poreklu in sodelovanje pri carinskih zadevah 

1. Protokol 3 določa pravila o poreklu in z njimi povezane 
načine administrativnega sodelovanja. 

2. Pogodbenici bosta sprejeli ustrezne ukrepe, vključno z red- 
nimi pregledi s strani Skupnega odbora in dogovore za sode- 
lovanje na upravnem področju, da zagotovita učinkovito in 
usklajeno izvajanje določb protokola 3 ter 3. do 9., 12., 17. in 
27. čiena tega sporazuma ter v največji možni meri zmanjša- 
nje formalnosti pri trgovanju, in da dosežeta vzajemno zado- 
voljive rešitve v zvezi s težavami, ki izhajajo iz izvajanja teh 
določb. 

17. člen 
Notranje obdavčitve 

1. Pogodbenici se bosta izogibali kakršnimkoli ukrepom ali 
praksi obdavčitev notranje fiskalne narave, ki neposredno ali 
posredno ustvarja diskriminacijo med izdelki, ki izvirajo iz 
obeh pogodbenic. 

2. Za izdelke, izvožene v eno od pogodbenic, se ne more 
uveljavljati vračilo notranjih davščin, katerih znesek je višji od 
posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje predpisana. 

18. člen 
Splošne izjeme 

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, 
izvoza ali blaga v tranzitu, ki so utemeljene z: 

- javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; 
- varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; 
- varstvom narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali 
arheološke vrednosti; 
- varstvom intelektualne lastnine; 
- pravil, ki se nanašajo na zlato ali srebro; 
- varstvom okolja, med drugim ohranjanja neobnovljivih 
naravnih virov, 

če so ti ukrepi v povezavi z omejitvami na področju domače 
proizvodnje ali porabe. 

Vendar omenjene prepovedi ali omejitve ne smejo biti način 
za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine 
med pogodbenicama. 

19. člen 
Izjeme zaradi varnosti 

Nič v tem sporazumu ne sme preprečiti pogodbenici uvedbe 
kakršnegakoli ukrepa, ki ga ima za potrebnega: 

(a) da prepreči razkritje podatkov, ki so v nasprotju z interesi 
njene temeljne varnosti: 

jZV3r 
(b) da zavaruje interese svoje temeljne varn°sti in 
mednarodne obveznosti ali ukrepe državne pom 

in 
(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, streJ^l?i^rencePr 

opremo, če ti ukrepi ne poslabšujejo pogojev ko ^ na 
proizvodih, ki nimajo izrecno vojaškega name" . ka|er$ 
met z drugim blagom, materialom in st0!" anje v°ia^' 
namen je posredno ali neposredno oskrbova 
ustanov; ali 

(ii) ki se nanašajo na preprečevanje širjenja jvnj 
kemičnega orožja, jedrskega orožja, drugih eKsp 
skih naprav; ali 

(iii) ki so bili sprejeti v času vojne ali drugih resnih 
nih napetostih. 

20. člen 
Državni monopoli 

1. Pogodbenici bosta vse državne monoP°nca pete9a j 
narave postopno prilagajali, tako da se do k°riis|<rjrninaclL 
po uveljavitvi tega sporazuma zagotovijo nea in m 
pogoji nabave in trženja blaga za subjekte ^ sptfJ 
pogodbenice. Skupni odbor bo obveščen on« 
za doseganje tega cilja. M 

orek ^ jto 
2. Določbe tega člena veljajo za vsak organ, P^. (jeja"5^ 
bodo pristojne istojne oblasti pogodbenic, Pr5v?°*a?e aliz' 

a ali neposredno nadzorovale, doio »e do   -i: : i   „^Konicama- „Al posredno an nepusrtjuriu nau£uiu»oi=, ~~ ama. T® 
vplivale na uvoz ali izvoz med pogodbenicai • na 
veljajo tudi za monopole, ki jih je država pren 

21. člen 
PlaČila nana*^ 

1. Za plačila v prosto konvertibilnih valutah, ki se^ 
blagovno menjavo med pogodbenicama, m P i" 
čil na ozemlje pogodbenice tega sporazum . 
upnika, ne bo nikakršnih omejitev. 

2. Pogodbenici se bosta vzdržali vseh devizni^®1' 
tivnih omejitev za odobritev, odplačevanje ali P ,fl bi« 
koročnih in srednjeročnih kreditov, ki spre 
menjavo, v kateri je udeležen rezident. 

'dbenicl'a
d
rVj 3. Ne glede na drugi odstavek pa si pogo 

zanju ne bo začel uporabljati VIII. člen Statul]Vedt>e J 
denarnega sklada, pridržujeta pravico do kratkor° ^ 
omejitev pri odobravanju ali sprejemanju n0 iii rf 
srednjeročnih kreditov, ki se nanašajo na o* * ^ei" J 
v mejah, ki jih dopušča njihov status v Med ^sK 
nem skladu, pod pogojem, da se te uporabljal 59 
torno glede porekla izdelkov ter se ne na 
določene izdelke ali skupino izdelkov 

Omejitve morajo biti časovno omejene in
D°aod&6n' jh«i 

ko ni več razlogov, ki jih opravičujejo. ,vj g^eni® 
Skupni odbor nemudoma obveščali o uvedD 
pov in o vseh spremembah le-teh. 

Pravila konkurence v podjetni*«*" 

1. Naslednje je nezdružljivo s pravilnim izva'^a%: 

zuma, če vpliva na trgovino med pogodbeni 

(a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjeli nam0n 

dogovorjeni postopki med podjetji, ki ''T3' nCo; 
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkur ^ 

o | j^ 
(b) zloraba prevladujočega položaja enega j^piC' 
celotnem ali pretežnem delu ozemlja pog°a ^ 

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo z^0đbe^ 
podjetij, vključno s tistimi podjetji, ki jiw P 
ljujeta posebne ali izključne pravice. 
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""Podarit-' ''m 'e 2auPano opravljanje storitev splošnega 
"""opola • Pomena ali ki imajo značaj dobičkonosnega 
določb no ve!jai° določbe prvega odstavka, če uporaba teh 
javnih °ov'ra opravljanja, pravno ali dejansko, posebnih 

°9, ki so jim dodeljene. 

%vkadn'ke' navedene v H- poglavju, se določbe 1 (a) 
P'aksi.ki«6 uporab,jajo pri tistih dogovorih, odločitvah in ^ ' so sestavni del nacionalnega tržnega reda. 

N{i°l°r
t"len'c.a meni, da je določena praksa v nasprotju 

aksa Dnu U9lJn in tretjim odstavkom tega člena, in če ta 
>Co?2|. ali grozi s povzročitvijo resne škode njenim 
Hnie u«ttZ materialne škode njeni domači industriji, lahko 
,,Vet|enim [eo?e ukrePe pod pogoji in v skladu s postopkom, v 31. členu. 

23. člen 
Državna pomoč 

ki 'e odobrena s strani pogodbenice tega 
? 9ro2j z' |J!, f ^žavnih virov v kakršnikoli obliki, ki izkrivlja 
>nim n .riv'ianjem konkurence z dajanjem prednosti 
Šaljiva ? a,i Proizvodnji določenega blaga, je a'a na tr '3^av''n'rn delovanjem tega sporazuma, če bi Sovino med pogodbenicama tega sporazuma. 

0|04be nrv 
'dene v f ®a odstavka se ne uporabljajo za izdelke, 

4!upni 

trii!8 sPreiei °r ° v roku ,reh ,et P° uveljavitvi tega spora- ,>,kije perila, na podlagi katerih se bo ugotavljala 
Pravila na.®Pr°tju z določbami prvega odstavka, kakor ^ njihovo izvajanje. 

po^o'xbos<a zagotavljali preglednost na področju 
;>mu nrth med drugim z vsakoletnim poročanjem 

M 

Poglavju. 

vM|y ~ €. voarvuiciMim pui ijci u 
lih '''er, nJ7° u1 0 skupnem znesku in razporeditvi dane 

Pomoti in a ,ev°, 2 zagotavljanjem informacij o progra- 
> o Posameznih primerih državne pomoči. 

PoOodbe * niča meni, da je določena praksa: 

J* „ 'avanat z.d?'°čbami prvega odstavka in neustrezno 
" fT^U' ali okv'ru pravil o izvajanju, navedenih v tretjem i * taliju 

^titfi*' ni in če takšna praksa povzroča ali grozi 
škoH ®Pe škode interesom te pogodbenice ali 

f 8 n'eni domači industriji, C Pod D 

" 'Preimo?''Jn v sMadu z določbami, navedenimi v 31. 
•"%, S,rezne ukrepe. 

C?r,p?9°iiU ki^tlSe lahko sprejmejo le v skladu s postopki 
\2 'n katerii' |.do,očai° Splošni sporazum o carinah in 

'■ ki se drugi' na njegovi podlagi dogovorjeni 8 uporabljajo med pogodbenicama. 

24. člen 
Vladna nabava 

'"di 1««**. da je liberalizacija njunih trgov vladne 1 tega sporazuma. 
['Davf^nici K 

đa đobaw><? oblik°val' vsaka svoje predpise o vladni 
. XpPr®hodn ' e|iem druge pogodbenice najpozneje do 

razpiso3 obdobja tega sporazuma zagotovita 
iNhi8 nabav,« Za Pridobivanje pogodb vsaka na svojem 
\ h nat>avi 7 m v sk,adu z določbami sporazuma GATT-a 
i Opo|ni|jh ,512 aPrila 1979, dopolnjenega s Protoko- U, " 0|iilih 

bo 

z dne 2. februarja 1987. 

iitii.™niB 9a Člena" proućeval razvoj na področju doseganja 
''"5 % "ro^'očb h 'n 1)0 lahko predlagal praktične načine za 
^ \ j0ston rugega odstavka tega člena, da se zagoto- *'• ' Preglednost in polno ravnovesje pravic in 

4. Med proučevanjem po tretjem odstavku tega člena Skupni 
odbor lahko, zlasti v luči razvoja tega področja v mednarod- 
nih odnosih, prouči možnosti za razširitev in večjo stopnjo 
odprtosti tega trga v skladu z drugim odstavkom. 

5. Pogodbenici si bosta prizadevali pristopiti k sporazumom 
o vladnih nabavah, sklenjenim v okviru Splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini. 

25. člen 
Varstvo intelektualne lastnine 

1. Pogodbenici bosta nediskriminatorno priznali in zagotav- 
ljali varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z ukrepi za 
podeljevanje in uveljavljanje teh pravic. Varstvo se bo 
postopno Izpopolnjevalo in bo še pred iztekom petletnega 
obdobja po uveljavitvi tega sporazuma doseglo raven, ki 
ustreza bistvenim standardom večstranskih sporazumov, ki 
so navedeni v prilogi V. 

2. V tem sporazumu izraz »varstvo intelektualne lastnine« 
vključuje zlasti varstvo avtorskih pravic - vključujoč računal- 
niških programov in baz podatkov, s tem povezanih in sorod- 
nih pravic - znamk, označb geografskega porekla, industrij- 
skih vzorcev in modelov, patentov, tehničnih in oblikovalskih 
izboljšav, topografij integriranih vezij, kakor tudi nerazkritih 
podatkov, ki se nanašajo na know-how. 

3. Varstvo topografij integriranih vezij, ki jo zagotavlja ena od 
pogodbenic, se priznava na podlagi vzajemnosti. 

4. Pogodbenici bosta sodelovali na področju varstva intelek- 
tualne lastnine. Na zahtevo bosta organizirali strokovna 
posvetovanja o teh vprašanjih, posebno o dejavnostih, ki so 
povezane z obstoječimi ali prihodnjimi mednarodnimi konve- 
cijami o usklajevanju, upravljanju in uveljavljanju intelektu- 
alne lastnine, ter o dejavnostih v mednarodnih organizacijah, 
kot sta Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, kakor 
tudi Splošni sporazum o carinah in trgovini, kot tudi o odno- 
sih pogodbenic s tretjimi državami glede vprašanj, ki se nana- 
šajo na intelektualno lastnino. 

26. člen 
Dumping 

Če katera od pogodbenic ugotovi, da v trgovini na osnovi tega 
sporazuma prihaja do dumpinga v smislu VI. člena Splošnega 
sporazuma o carinah in trgovini, lahko v skladu s VI. členom 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in drugimi spora- 
zumi, ki so navedeni v tem členu, sprejme ustrezne ukrepe 
proti takemu ravnanju pod pogoji in v skladu s postopkom, 
navedenim v 31. členu. 

27. člen 
Splošni zaščitni ukrepi 

Kadar se kakšen izdelek uvaža v tako povečanih količinah in 
pod takimi pogoji, da to povzroča ali utegne povzročiti: 

(a) resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali nepo- 
sredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju pogodbenice uvoz- 
nice, ali (b) resne motnje v katerikoli sorodni gospodarski 
panogi ali težave, ki bi lahko zelo poslabšale gospodarske 
razmere določenega območja, 

lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe pod 
pogoji in v skladu s postopkom, navedenim v 31. členu. 

28. člen 
Strukturno prilagajanje 

1. Ena ali druga pogodbenica lahko sprejme izredne ukrepe 
z omejenim trajanjem, ki niso v skladu s 3. členom, in sicer 
v obliki povečanih carinskih dajatev. 

2. Ti ukrepi se smejo nanašati samo na industrijske dejavnosti 
v razvoju ali na določena področja, ki so v postopku prestruk- 
turiranja ali pa so v resnih težavah, zlasti tam, kjer te težave 
lahko povzročijo hude socialne probleme. 

7 poročevalec, št. 22 



3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v določeni 
pogodbenici za izdelke s poreklom iz druge pogodbenice na 
podlagi teh ukrepov, ne smejo presegati 25% ad valorem in 
zadržijo preferencialni tretman za izdelke s poreklom iz druge 
pogodbenice. Celotna vrednost uvoza izdelkov, za katere 
veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15% vsega uvoza industrij- 
skih izdelkov, določenih v I. poglavju, iz druge pogodbenice 
v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični podatki. 

4. Ti ukrepi se bodo uporabljali največ pet let, razen če bi 
Skupni odbor odobril daljše trajanje ukrepov. Ukrepi se bodo 
prenehali uporabljati najkasneje ob izteku prehodnega 
obdobja. 

5. Kar zadeva prvi odstavek tega člena, se taki ukrepi ne 
morejo uvesti za izdelek, če so minila več kot tri leta od 
odprave vseh carinskih dajatev in količinskih omejitev ali taks 
ali ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek. 

6. Pogodbenica bo obvestila Skupni odbor o izrednih ukrepih, 
ki jih namerava uvesti, in na zahtevo druge pogodbenice se 
v okviru Skupnega odbora opravijo posvetovanja o teh ukre- 
pih ter o sektorjih, na katere se nanašajo, še preden se začno 
uporabljati. Ko sprejema take ukrepe, mora pogodbenica 
Skupnemu odboru predložiti terminski program odprave 
carinskih dajatev, uvedenih v skladu s tem členom. Terminski 
program mora zagotoviti opuščanje teh dajatev, ki se mora 
začeti najkasneje dve leti po njihovi uvedbi, po enakih letnih 
stopnjah. Skupni odbor se lahko odloči za drugačen termin- 
ski program. 

29. člen 
Re-eksport in hudo pomanjkanje blaga 

Kadar ravnanje po določbah 7. in 9. člena vodi v: 

(a) re-eksport v tretjo državo, za katero je pogodbenica- 
izvoznica na izvoz določenega izdelka uvedla količinske ome- 
jitve, carinske dajatve pri izvozu oz. ukrepe ali dajatve z ena- 
kovrednim učinkom; ali 

(b) hudo pomanjkanje ali nevarnost hudega pomanjkanja 
izdelka, ki je bistven za pogodbenico-izvoznico; 

in kadar razmere pogodbenico-izvoznico privedejo ali uteg- 
nejo privesti v večje težave, le-ta lahko pod pogoji in v skladu 
s postopki 31. člena sprejme ustrezne ukrepe. 

30. člen 
Izpolnitev obveznosti 

1. Pogodbenici bosta sprejeli katerekoli splošne in posebne 
ukrepe, potrebne za izpolnitev svojih obveznosti po tem spo- 
razumu. Zagotovili bosta, da bodo doseženi cilji tega spora- 
zuma. 

2. Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila 
določene obveznosti po tem sporazumu, lahko pod pogoji in 
v skladu s postopkom iz 31. člena sprejme ustrezne ukrepe. 

31. člen 
Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov 

1. Preden pogodbenici začneta postopek za uporabo zaščit- 
nih ukrepov, določenih v naslednjih odstavkih tega člena, si 
bosta prizadevali razrešiti vsa medsebojna nesoglasja z nepo- 
srednimi posvetovanji. 

2. Če pogodbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročil 
razmere, omenjene v 27. členu, uvede upravni postopek, 
katerega cilj je hitro obveščanje o blagovnih tokovih, bo o tem 
obvestila drugo pogodbenico. 

3. Ne glede na sedmi odstavek tega člena bo pogodbenica, ki 
se namerava zateči k zaščitnim ukrepom, nemudoma o tem 
obvestila drugo pogodbenico in ji dostavila vse informacije 
v zvezi s tem. Pogodbenici se bosta takoj medsebojno posve- 
tovali, da bi našli rešitev. 

4. (a) Kar zadeva 26., 27. in 29. člen, v primeru, da ^ 
rešitve ne moreta najti ali če se pogodbenici ne more< ^ 
srečata v roku trideset dni z namenom, da se Posv imenoft 
prizadeta pogodbenica sprejeti potrebne ukrepe zna ^ 
da popravi nastali položaj in o tem na primeren naci 

Kom ičani" 
drugo pogodbenico. 

(b) Kar zadeva 30. člen, lahko pogodbenica P° 
posvetovanjih ali po izteku treh mesecev od datuma 
drugi pogodbenici sprejme ustrezne ukrepe. 

(c) Kar zadeva 22. in 23. člen, prizadeta pogodbenica ja ^ 
zahteva od druge pogodbenice, da odpravi sporno p (e ri 
druga pogodbenica ne preneha s sporno prakso .^ti 
možno doseči dogovora v roku šestdeset dni, srj?® gnje t'lf 
pogodbenica sprejeti ustrezne protiukrepe za rese 
blemov, ki so posledica take prakse. ^ 
5. Drugo pogodbenico je potrebno takoj obvestiti o 
zaščitnih ukrepih. Obseg in trajanje ukrepov t?oS'?0»a! ki I® 
na tisto, kar je nujno potrebno, da se 

rtj^juv --- , . nu- 
P°pravi P^ode, kij' nrPSeČI $K° . privedel do njihove uporabe, in ne smeta Pres| jnost"""" 

je povzročila neustrezna praksa oz. težava. P'e ° orazi# 
imeli ukrepi, ki bodo najmanj ovirali izvaian'e u aii oPu5J 
Ukrepi, ki jih ena pogodbenica uvede proti de'an,

ovanje 
tvi druge pogodbenice, smejo vplivati le na trgo 
pogodbenico. 

6. O uvedenih zaščitnih ukrepih bodo Potekaj5ažiwe 8 

posvetovanja s ciljem njihove čimprejšnje " ^„ve ^ 
odprave, ko razmere ne bodo več opravičevale nj 
rabe' M 
7. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo ,akoilnJo "priz^f 
zadeve ni mogoče predhodno proučiti, la na up°r'- 
pogodbenica v primerih iz 26., 27. in 29. cie 

začasne ukrepe, ki so potrebni za ureditev razme _ na|<a 
je treba nemudoma obvestiti drugo pogodbeni ,'p0go<> 
treba v čimkrajšem času opraviti posvetovanja m 
nicama. 

32. člen 
Plačilnobilančne težave 

iia"lu of 
1. Pogodbenici si bosta prizadevali izogibati se u 
jitvenih ukrepov, vključno ukrepov, ki se nanašal 
vanje uvoza iz plačilnobilančnih razlogov. ^ 

2. Kadar je ena od pogodbenic v resnih p|a?j'""sp1"^!«.5 
težavah ali ji to neizbežno grozi, sme v skl itvene u%li J? 
sporazumom o carinah in trgovini sprejeti ome)i ^aj" rc 
vključno ukrepe, povezane z uvozom, ki p kar je 
časovno omejeni in ne smejo presegati te9a' žaja. I ' 
potrebno za izboljšanje plačilnobilančnega P° _e po5S 
šanjem plačilnobilančnega stanja je treba u _ oprav'JJliiE1 

popuščati in jih odpraviti takoj, ko razmere ■ jfl0vi O 
več njihovega obstoja. Pogodbenica mora o nacn 
takoj obvestiti drugo pogodbenico in o termins 
njihovo odpravo, ko je to mogoče. 

33. člen 
Evolucijska klavzula 

1. Če pogodbenica ocenjuje, da bi bilo v 'n,e^ot)iti 0 .. 
stev obeh pogodbenic koristno razviti in P°fv 
vzpostavljene s tem sporazumom, z ~x"'1 jv"w w »v/1 ii utui i IVI i >, »-    _j nyy- -|/n 
področja, ki jih ta sporazum ne zajema, bo drug ^ko^. 
predložila svoj utemeljeni predlog. Pogodbenic .^ 
odbor zaprosita, da ta predlog prouči in kjer' :anja 
priporočila zlasti z namenom, da se začno P°9 ^ ^ 

2. Dogovore, dosežene v postopku iz prvega °^jo n"1 k.1"' 
pogodbenici ratificirali ali potrdili v skladu s 
zakonodajo. 

34. člen 
Skupni odbor 

1. Pogodbenici soglašata, da bosta ustanovili 
sestavljen iz predstavnikov pogodbenic. 

i sk^P"1 i o"' 
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ftl 
■*-- odbor bo nadzoroval in upravljal izvajanje tega 

■<ivali • —'"".'e <e9a sporazuma si bosta pogodbenici 
'"•"ivoki/■'°rmac'je in se na zahtevo vsake od njiju posve- 
Wa|j|,je 'ru Skupnega odbora. Odbor bo iskal možnosti za 

odpravljanje ovir v trgovini med pogodbenicama. 

'sHvideva
0fbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jih 

i'#PriPoroći||P°razurn' ^ drugih primerih pa odbor lahko 

'•Za 

35. člen 
Postopki Skupnega odbora 

ijal Drr:\
izvatanie ,e9a sporazuma se bo Skupni odbor Ui nr\fr«U! . .... ... iBni.'?0Ire')i| vendar najmanj enkrat letno. Vsaka od nic lahko zahteva sestanek. 

upni ajl 
j ^ or sprejema odločitve ali priporočila soglasno. 

^ ustav°nRnlrlnj \ Skupnem odboru sprejme sklep s pridrž- 
?a°i2Poln?ta postopka' bo sklep začel veljati na dan obve- ^9 datum us,avne9a postopka, če v njem ni predviden 

i* 
jl S°Val dofo/h*0 spre'el sv°i poslovnik, ki bo, med drugim, 
f sQdnikn .. 0 sklicevanju sestankov in imenovanju 

S^eskupin^ 'ahko odloči' da 

'"ievanju ■ za katere sodi an'u Vegovih nalog. 

*er trajanju mandata. 

ustanovi pododbore in 
da mu lahko pomagajo pri 

r? 
ifT, 

'iii 
rC'n Promeh°nAProste tr9ovine a,i dogovorov o maloob- 
\J/8r zlasti n 08 ^oc^0 ne9ativno vplivali na trgovinski 

\'i ^,Cremb 'n dopolnil k temu sporazumu, razen 
\i*°doPrerii°*ds,avka 34• č|ena. ki jih odobri Skupni veljatj ko -h03 v sPreiem drugi pogodbenici in lahko 0 Jih bosta sprejeli obe pogodbenici. 

✓ 

r,9°vinSL. „. 36. člen 
odnosi, ki jih ureja ta in drugi sporazumi 

jih 

unij "®_prePrečuje vzdrževanja ali ustanavljanja 
"Ve " 

dol'x8 do'očbe, ki se nanašajo na pravila o pore- oca ta sporazum. 

f>ri|0o. 37. člen 
i|| 

a ' P'otokoli spremembe in dopolnila 

^Pni 0
P

d
r
b°'ok°li k temu sporazumu so njegov sestavni 

».''On 0r Se lahko nriln^i 7 a snramAmhA in rinnnlni- odbn temu sporazumu so njegov sestavn g'"0g |n °r fe lahko odloči za spremembe in dopolni- 
členat°'<0'OV v sk'adu z določbami tretjega 

r®diiw 

38. člen 
Uveljavitev 

ll0sioPki'>OS,a obe pogodbenici odobrili v skladu z last- 

llJ vel'ati P^ga dne drugega meseca, ki ^iuijij p°9odbenici druga drugo pisno obvestita, 
Postopke iz prvega odstavka. 

&u
8°9i!8ata, 

39. člen 
Začasna uporaba 

ltk'y8oi>'"uu * 3fi ai~' da bos'a do uveljavitve tega spora- V aa đne (rej. 'lenom ta sporazum uporabljali začasno 
y 'e9a meseca, ki sledi podpisu tega spora- 

Sli Bn!"? 'abko Preneha začasno uporabljati ta \i»P0raba »5 prva pisno obvesti drugo pogodbenico. 
sporazuma preneha šest mesecev po 

40. člen 
Veljavnost in odpoved 

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum, s tem da 
pisno obvesti drugo pogodbenico. Sporazum preneha veljati 
šest mesecev po datumu takega obvestila. 

Sestavljeno v Ljubljani, 6. aprila 1994 v dveh izvirnikih v slo- 
venskem, madžarskem in angleškem jeziku s tem, da bo za 
namene razlage merodajno besedilo v angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo 
Davorin Kračun I. r. 

Za Republiko Madžarsko 
Bela Kadar I. r. 

ZAPIS O SOGLASJU 

1. Pogodbenici izjavljata svojo pripravljenost, da v Skupnem 
odboru proučita možnost, da bi druga drugi razširili podelitev 
katerihkoli koncesij, ki jih priznavata ali jih bosta priznavali 
tretjim državam, s katerimi sta sklenili sporazum o prosti 
trgovini ali drug podoben sporazum, na katerega se nanaša 
XXIV. člen Splošnega sporazuma o carinah in trgovini. 

2. V zvezi z drugim odstavkom 4. člena pogodbenici sogla- 
šata, da bodo znižane dajatve, ki so posledica opustitve carin- 
skih dajatev za določen čas, nadomestile osnovne dajatve le 
za čas trajanja take začasne opustitve, in da bo ob vsaki delni 
opustitvi med pogodbenicama ohranjeno preferencialno raz- 
merje. 

3. Pogodbenici soglašata, da se 9. člen ne uporablja, kadar bi 
se ukrepi, določeni s tem členom, zahtevali zaradi izvrševanja 
mednarodnih obveznosti. 

4. Glede na 15. člen nameravata pogodbenici uskladili svoje 
ukrepe za veterinarski in fitosanitarni nadzor z mednarodnimi 
kodeksi in konvencijami ter s predpisi Evropskih skupnosti, ki 
se na to nanašajo. 

5. Pri izdelavi meril in pravil, navedenih v tretjem odstavku 23. 
člena, si bosta pogodbenici: 

- prizadevali za zagotovitev največje možne skladnosti 
z ustreznimi merili in pravili, ki se v skladu s tem sporazumom 
uporabljajo med vsako od pogodbenic tega sporazuma in 
Evropskimi skupnostmi; 

- določili pogoje in/ali okoliščine, ko se lahko uporabljajo 
začasna odstopanja od določb iz prvega odstavka; 

- pregledali pogoje, ki lahko narekujejo ukrepe proti praksi 
državne pomoči. 

6. Glede četrtega odstavka 23. člena bo Skupni odbor v enem 
letu po uveljavitvi tega sporazuma proučil in sprejel pravila, 
potrebna za izvajanje ukrepov za zagotovitev preglednosti. 

PRILOGA I 

Seznam proizvodov, omenjenih v 2. in 11. členu: 

ex 3502 - Albumini, albuminati in drugi albuminski 
derivati: 

ex 3502 10 - Jajčni albumin: 
3502 10 91 - - - Posušeni (npr. v listih, luskah, ko- 

smičih, prahu) 
3502 10 99 - - - Drugo 

ex 3502 90 - Drugo 
- - Albumini, razen jajčnih: 
- - - Mlečni albumin (laktalbumin) 

3502 90 51 - - - Posušeni (npr. v listih, luskah, ko- 
smičih,prahu) 
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3502 90 59 
4501 

5201 00 
5301 

5302 

- - - Drugo 
Naravna pluta, surova ali enostavno obdela- 
na; odpadna pluta; zdrobljena, drobljena ali 
mleta pluta 
Bombaž, nemikan in nečesan 
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; lane- 
no predivo in odpadki (vključno z odpadki 
preje in razpukanimi tekstilnimi materiali) 
Konoplja (Cannabis Sativa), surova ali pre- 
delana,toda nepredena; konopljeno predivo 
in odpadki (vključno z odpadki preje in raz- 
pukanimi tekstilnimi materiali) 

PRILOGAII/A 

(omenjena v drugem odstavku 8. člena) 

Republika Slovenija bo v skladu z mednarodnimi konvenci- 
jami, kodeksi in sporazumi obdržala uvozna dovoljenja za 
spodaj navedene izdelke: 

Tar. Tarifna 
št. oznaka 

Opis 

12.11 Rastline in njihovi deli (vštevši seme in plodove), 
sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, 
vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, far- 
maciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene: 

1211.90 - Drugo: 
1211.903 - - - makove glavice 
1211.909 - - - drugo 

Ex 
Kanabis 
Listje rastline koke 

13.01 Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in 
balzami: 

1301.90 - Drugo: 
Ex 
Kanabis - smola 

13.02 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pek- 
tinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sred- 
stva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvo- 
dov, modificirani ali nemodificirani: 

1302.1 - Rastlinski sokovi in ekstrakti: 
1302.11  opija 
1302.19 - - drugo 

Ex 
Koncentrat makove slame 
Ekstrakt in tinktura kanabisa 

29.03 Halogenski 
ogljikovodiki 
derivati: 
2903.1 

2903.14 
2903.19 
2903.191 

2903.30 

2903.301 
2903.40 

2903.4011 
2903.4012 
2903.4013 
2903.4014 
2903.4015 
2903.4016 
2903.4017 
2903.4018 
2903.4019 
2903.4020 
2903.4021 

- Klorirani derivati nasičenih acikličnih ogljikovo- 
dikov: 
- - ogljikov tetraklorid -CCI4 
- - drugi: 
- - - metilkloroform (1,1,1 —triklore- 
tan)-C2H3CI3 
- Fluorirani, bromirani In jodirani derivati aciklič- 
nih ogljikovodikov: 
- - - brom metan (metil bromid)-CH3Br 
- Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, 
ki vsebujejo dva ali več različnih halogenskih ele- 
mentov: 
- - - - triklorfluoro metan (CFC-11) 
- - - - diklordifluoro metan (CFC-12) 
- - - - triklortrifluor etan (CFC-113) 
- - - - diklortetrafluor etan (CFC-114) 
- - - - klorpentafluor etan (CFC-115) 
- - - - difluoroklor metan (HCFC-22) 
- - - - klortrifluor metan (CFC-13) 
- - - - pentaklorfluor etan (CFC-111) 
- - - - tetraklordifluor etan (CFC-112) 
- - - - heptaklorfluor propan (CFC-211) 
- - - - heksaklordifluor propan (CFC-212) 

2903.4022 
2903.4023 
2903.4024 
2903.4025 
2903.4026 
2903.4027 
2903.4028 
2903.4029 
2903.4030 
2903.4031 

2903.4032 

2903.4033 

2903.4034 

2903.4035 
2903.4036 
2903.4037 
2903.4038 

2903.4039 

2903.4040 

2903.4041 

2903.4042 
2903.4043 
2903.4044 
2903.4045 
2903.4046 
2903.4047 

- - - - pentaklortrifluor propan (CF ^ 
- - - - tetraklortetrafluor Pr°ParUp_ 215) 
- - - - triklorpentafluor propan ,16) 
- - - - diklorheksafluor Pr°PanJr^_2l7) 
- - - - klorheptafluor propan (CrO 
- - - - diklorfluor metan (HCFC-"^ ' 
- - - - klorfluor metan (HCFC—3i) 
 tetraklorfluor etan (HCFC-" •' 
 triklordifluor etan (HCFC-i«'^ 
- - - - diklortrifluor etan 
(HCFC-123) 
- - - - diklortrifluor 
(HCFC-123) 
- - - - klortetrafluor 
(HCFC-124) 
- - - - klortetrafluor 
(HCFC-124) 

etan 

etan 

etan 

etan 

CH 02$ 

C2HF<0 

CHFClCf 

 triklorfluor etan (HCFC-™'',, 
- - - - diklordifluor etan (HCFO- 
- - - - klortrifluor etan (HCFC- 

^iI/IavUiiav etan 
CH3Cfc5 

C2H3f2£l 

- - diklorfluor 
(HCFC-141) 
- - - - diklorfluor etan 
(HCFC—141 b) 
- - - - klordifluor etan 
(HCFC-142) 
- - - - klordifluor etan 
(HCFC-142b) „ .R1, 
- - - - klorfluor etan (HCFC-<5 L.,22jL 
- - - - heksaklorfluor propan (h.HCpc-2® 
- - - - pentaklordifluor Pr0Pa" Lpg-2231, 
- - - - tetraklotrfluor propan 

2903.4048 - 

2903.4049 

2903.4050 
2903.4051 
2903.4052 
2903.4053 
2903.4054 
2903.4055 
2903.4056 
2903.4057 
2903.4058 
2903.4059 
2903.4060 
2903.4061 
2903.4062 
2903.4063 
2903.4064 
2903.4065 
2903.4066 
2903.4067 
2903.4068 
2903.4069 
2903.4070 
2903.4071 
2903.4072 
2903.4073 
2903.4074 
2903.4075 
2904.4076 
2903.4077 
2903.4078 
2903.4079 
2903.4080 
2903.4081 
2903.4082 
2903.4083 
2903.4084 
2903.4085 
2903.4086 
2903.4087 
2903.4088 

- tetraklotrfluor propan \n 
- triklortetrafluor propan ^ 

- - - - diklorpentafluor p'°Pa j 
(HCFC-225) rF3C^2 
 diklorpentafluor propan ^ 
(HCFC-225ca) P'oP 

- - - - diklorpentafluor 
CF2CICF2CHCIF (HCFC-225cb) ..,rtCA^ 

klorheksafluor propan (^[r. 
an 
>an 

triklortrifluor propan 

  , n (ucFC' 
pentaklorfluor propan ( ^rfC-P" 
tetraklordifluor propan 

r Propan
(HCfC--() nroDan 241) 

diklortrifluor propan (H „o2<J' 

klorpentafluor Pr°Pan,urFC'24,!' 
- - - - tetraklorfluor propanLrcC'^l 

triklordifluor propan 

rfC'1 

diklortetrafluor propan 
>rop< 
opai 
apan 

■3pan 

klortetrafluor propan LC,25'K 
triklorfluor propan (H~.rcc2"' 
diklordifluor Pr°Pa" 
klortrifluor propan (n^ jjl) 
diklorfluor propan HO ^2) 
klordifluor propan v£!r,il\) 
klorfluor propan (HC^ 
dibromfluor metan ' 
bromdifluor metan (n 
bromfluor metan 
tetrabromfluor etan 
tribromdifluor etan 
dibromtrifluor etan 
bromtetrafluor etan 
tribromfluor etan 
dibromdifluor etan 
bromtrifluor etan 
dibromfluor etan 
bromdifluor etan 
bromfluor etan 
heksabromfluor propa" 
pentabromdifluor pr°P 
tetrabromtrifluor pr°Pa 

tribromtetrafluor Pr°P ' n 
dibrompentafluor Pr°P 
bromheksafluor Pr°P 
pentabromfluor proP8' 
tetrabromdifluor proPa 

tribromtrifluor prop3" 
dibromtetrafluor Pr°P \ 
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2903.4089 
2903.4090 
2903.4091 
2903.4092 
2903.4093 

2903.4094 
2903.4095 

2903.4096 _ _ 

2904.20 

2904.201 
2904.202 

2905.50 

2905.509 

29.20 

2920.90 
^20.9003 

, 20.9004 

2921.4 

2921.499 

2922.1 

29j2.199 

2922.; 30 

*5 

- - - - brompentafluor propan 
- - - - letrabromlluor propan 
 2-bromo-2-kloro-1,1,1 -trikloretan 
- - - - trifluorobromo metan (HALON-1301) 
- - - - difluoroklorobromo metan 

(HALON—1211) 
- - - - dibromtetrafluoro etan (HALON-2402) 
- - - - drugi bromo-fluoro ogljikovodiki 
(BFC; HBFC) 

- drugi kloro-fluoro ogljikovodiki (CFC; 
HCFC) 
Sulfo—, nitro- ali nitrozo- derivati ogljiko—vodi- 
kov, halogenirani ali nehalogenirani: 
- Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- 
-skupine: 
- - - nitrobenzen 
- - - dinitrobenzen 
- - - di- ali -trinitrotoluen (TNT) 
Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, ni- 
tro- ali nitrozo- derivati: 
- Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- 
derivati acikličnih alkoholov: 
- - - drugi 
Ex 
Etklorvinol 
Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov vodi- 
kovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogen- 
ski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 
- Drugo: 
- - - - nitroglicerin 
~ - - - drugi estri solitrovne kisline 
Spojine z amino funkcijo: 
- Aromatski monoamini in njihovi derivati; njiho- 
ve soli: 
   drugo 
Ex 
Amfetamin 
Benzfetamin 
Deksamfletamin 
2,5-Dimetoksiamfetamin (DMA) 
2,5-Dimetoksi-4-bromamfetamin (DOB) 
2,5- Dimetoksi -4-etilamemfetamin (DOET) 
Fenetilin 
Fenkamfamin 
Eenproporeks 
Eentermin 
Katin 
Katinon 
Levamfletamin 
Levometamfletamin 
Mefenoreks 
3,4-Metilendioksiamfetamin (MDA) 
3,4-Metilendioksimetamfetamin (MDMA) 
5~Metiksi-3,4-metilen-dioksi Alfa—Metil 
(MMDA) 
N-etilamfetamin 
Parametoksiamfetamin (PMA) 
PSE ' 
Pirovaleron 
Propilheksedrin 
-•4,5-Trimetoksiamfetamin (TMA) 

Amino spojine s kisikovo funkcijo: 
~ Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen tistih, 
Kl vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo;njihove 
soli: 

EV ~ drugo 

Alfametadon 
Betametadon 
Oimeheptanol 
~ Aminoaldehidi, aminoketoni in amino-kinoni, razen tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo funk- 
C|l°; njihove soli: 

~ - metadonhidroklorid 

Ex~ ~ drU9° 
Amfepramom 

Isometadon 
Metadon 
Normetadon 

2922.4 - Amino kisline in njihovi estri, razen tistih, kivse- 
bujejo več kot eno kisikovo funkcijo; njihove soli: 

2922.49 - - drugo: 
Ex 
Dimenoksadol 

2922.496  tilidin 
2922.499 - - - drugo 
2922.50 - Fenol aminoalkoholov, fenoli amino kislin in 

druge amino spojine s kisikovo funkcijo: 
2922.5019  drugi 

Ex 
Acetilmetadol 
Alfacetilmetadol 
Betacetilmetadol 
Dekstropropoksifen 
DOM-STP 
Noracimetadol 

29.24 Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine oglji- 
-kove kisline z amidno funkcijo: 

2924.10 - Aciklični amidi (vštevši aciklične karbamate) in- 
njihovi derivati; njihove soli: 

2924.103 - - - 2—metil—2—propil—1 — 3—propandiol—di- 
karbamat (meprobamat) 

2924.109 - - - druge soli in derivati acikličnih amidov 
Ex 
Etinamat 

2924.2 - Ciklični amidi (vštevši ciklične karbamate) in 
njihovi derivati; njihove soli: 

2924.29 - - drugo: 
2924.299 - - - drugo 

Ex 
Diapromid 

29.25 Spojine s karboksimidno funkcijo (vštevši saharin 
in njegove soli) in spojine z imino funkcijo: 

2925.1 - Imidi in njihovi derivati; njihove soli: 
2925.19  drugo 

Ex 
Glutetimid 

29.26 Spojine z nitrilno funkcijo: 
2926.90 - Drugo: 
2926.909 - - - drugo 

Ex 
Metadon intermediat 

29.32 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali 
heteroatomi kisika: 

2932.90 - Drugi 
Ex 
DMHP 
DMPH 
Etokseridin 
Fenapromid 
Fenciklidin 
Fenoperidin 
Fenatanil 
Furetidin < 
Hidroksipeditin 
Ketobemidon 
Meklokalon 
Paraheksil 
Tetrahidokanabinol 

29.33 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali 
heteroatomi dušika;nukleinske kisline in njihove 
soli: 

2933.1 - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pira- 
zolov obroč (hidrogenirane ali ne): 

2933.19 - - druge 
Ex 
Mazindol 
Moramid intermedier 
Morferidin 
PHP, PCPY 
Piminodin 
Pipradrol 
Piritramid 
Racemoramid 
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2933.2 

2933.29 
2933.299 

2933.3 

2933.39 

2933.40 

2933.5 

2933.51 

2933.511 
2933.90 
2933.909 

- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran imi- 
dazolov obroč (hidrogenirane ali ne): 
- - drugo: 
- - - druge 
Ex 
Etonitazen 
Klonitazen 
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran piri- 
dinov obroč (hidrogenirane ali ne): 
- - druge 
Ex 
Acetil-alfa-metilfentanil 
Alfa—Metilfentanil 
Alilprodin 
Alfameprodin 
Alfaprodin 
Alfentanil 
Anileridin 
Benzetidin 
Betameprodin 
Betaprodin 
Bezitramid 
Difenoksilat 
Difenoksin 
Dipipanon 
3—Metilfentanil in njegovi cis in trans izomeri 
MPPP 
PEPAP 
Sufentanil 
Trimeperidin 
Triheksifenidil 
TSP 
- Spojine,ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko 
obročastostrukturo (hidrogenirane ali ne), nadalje 
nekondenzirane 
Metakvalon 
Metilfenidat 
Metiprilon 
Norpipanon 
Petidin 
Petidin intermediat A 
Petidin intermediat B 
Petidin intermediat C 
- Spojine,ki imajo v strukturi pirimidinski obroč 
(hidrogenirane ali ne) ali piperazinski obroč; 
nukleinske kisline in njihove soli: 
- - malonilurea (barbiturna kislina) in njeni deri- 
vati; njihove soli: 
- - - barbiturati 
- Drugo: 
 drugo 
Ex 
Alprazolam 
Bromazepan 
Delorazepam 
Diazepam 
Estazolam 
Etil-loflazepat 
Fenazocin 
Fenomorfan 
Fludiazepam 
Flunitrazepam 
Flurazepam 
Halazepam 
Maloksazolam 
Klordiazepoksid 
Kamazepam 
Ketazolam 
Klobazam 
Kloksazolam 
Klonazepam 
Klorazepat 
Klotiazepam 
Levofenacilmortan 
Levorfanol 
Loprazolam 
Lorazepam 
Lormetazepam 

29.35 2935.00 
2935.0012 

29.39 

2939.10 

Metazocin 
Medazepam 
Nimetazepam 
Nitrazepam 
Nordazepam 
Norvevorfanol 
Oksazepam 
Oksazolam 
Pinazepam 
Prazepam 
Phenazocin 
Proheptazin 
Properidin 
Racemortan 
Racemotorfan 
Temazepam 
Tetrazepam 
Triazolam 
Zipeprol 

29.34 Druge heterociklične spojine: 
2934.90 - Drugo: 
2934.909 - - - drugo 

Ex 
Dekstromoramid 
Dioksafetil butirat 
Dietiltiambuten 
Dimetiltiambuten 
Etilmetiltiambuten 
Fenadokson 
Fendimetrazin 
Fenmetrazin 
Levomoramid 
Pemolin 
Sulfonamidi: . 
- - - - acetilsulfizoksazol ...j njiho* 
Rastlinski alkaloidi,naravni ali sirtte 
soli, etri, estri in drugi derivati: „lihove50 

- Alkaloi diopija in njihovi derivati, I 
Ex 
Acetorfin 
Acetildihidrokodein 
Benzilmorfin 
Buprenorfin 
Dezomorfin 
Dihidrokodein 
Dihidromorfin 
Drotebanol 
Etilmorfin 
Etorfin 
Folkodin 
Heroin 
Hidrokodon 
Hidromorfinon 
Hidromorfon 
Kodein 
Kodoksim 
Koncentrat makove slame 
Metildenzorfin 
Metildihidromorfin 
Metopon 
Morfin . morfina "a 

Mortin metobromid (idr. derivati in 
Morfin - N-Oksid 
Mirofin 
Nikokodin 
Nikodikodin 
Nikomorfin 
Norkodein 
Normofin 
Oksikodan 
Oksimorfan 
Tebain 
Tebakon 

2939.40 - Efedrini in njihove soli 
2939.90 - Drugo 

Ex 
DET 
DMT 
Ekgonin 
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36013601.00 
3601.001 
3601.002 

3601.003 
Hm 3601 009 023602.00 

3602.001 
3602.002 
3602.003 
3602.004 
36°2-0O9— 

Kokain 
Lizergid 
Metamfetamin 
Meskalin 
Psilocin 
Psilocibin 
Smodnik: 
- - - brezdimni smodnik 

- - - črni smodnik, lovski 
- - - črni smodnik, rudarski 
- - - črni smodnik, drug 
Pripravljena razstreliva, razen smodnika: 
- - - na osnovi amonijevega nitrata 
- - - na osnovi klorata in perklorata 
- - - na osnovi nitroglicerina (TNT) 
- - - na osnovi dušikovih estrov 

3.00 

3603.001 
3603.002 
5603.003 
3603.004 

druga 

813.00 

$23.90 
^23.903 

^^l 
l74907.oo 

49°7.002 
4907-003 

'i.oe4907-oo9 

j]06.1 
''08.11 
108.2 
&13 

6 ,08-20 
?118.10 

V^.90 

^1.10 

Počasi goreče vžigalne vrvice;detonirne vrvice; 
udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni 
detonatorji: 
   detonirajoče vžigalne vrvice 
- - - počasi goreče vžigalne vrvice 
- - - kapice 
- - - vžigalniki 
- - - detonatorji 
Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne ra- 
kete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto 
meglo in drugi pirotehnični proizvodi: 
- Drugo: 
~ - - rakete proti toči 
Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; 
napolnjene granate za gašenje požara: 
- - - za gašenje požarov s haloni 
Sestavljena organska topila in razredčila,ki niso 
omenjena in ne zajeta na drugem mestu; priprav- 
!jena sredstva za odstranjevanje premazov ali la- 
kov: 
7 - - ki vsebujejo kloro-.fluoro-ali bromo og- 
ljikovodike 
Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe in 
livarska jedra, kemični proizvodi in preparati ke- 
mične industrije in sorodnih industrij (vštevši tudi 
tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvo- 
dov), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem me- 
stu, preostali proizvodi kemične industrije ali so- 
rodnih industrij, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu: 
- Drugo: 
~ - - mešanice halogenih derivatov ogljikovo- 
dikov: 
- - - - preparatiali mešanice, ki vsebujejo flu- 
oro- kloro- ali bromo- ogljikovodike 
Poštne znamke, kolki in podobne znamke, neuni- 
čeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v namembni 
državi,taksni papirji; bankovci, čeki, akcije, delni- 
ce, obligacije in podobne listine: 
~ - vrednostni papirji (akcije, čekovne knjiži- 
ce idr.) 
- ~ - bankovci,ki v nobeni državi niso zakonito 
plačilno sredstvo 
~ - drugo 
Zlato (vštevši platinirano), neobdelano ali v obliki 
polizdelkov ali prahu: 
~ Nemonetarno: 
~ - prah 
~ - neobdelano 
~ - polizdelki 
~ Monetarno 
Kovinski denar: 
7 Kovinski denar(razen zlatega kovinskega denar- 
ia, ki ni zakonito plačilno sredstvo 
~ Drugo 
Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), ne- 
°bsevani, za jedrske reaktorje;stroji in aparati za 
separacijo izotopov: 
~ Jedrski reaktorji 

8424.10 
8424.101 

87.10 8710.00 

89.06 8906.00 

8906.001 
93.01 9301.00 

93.02 9302.00 

93.03 

8401.30 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani 
8401.40 - Deli jedrskih reaktorjev 

84.24 Mehanične naprave (na ročni pogon ali brez njega) 
za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali 
prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnje- 
ni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za 
brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizga- 
nje s curkom: &, 
- Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni: 
- - - napolnjeni s haloni (brom-fluor ogljiko- 
vodiki) 
Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila,vštev- 
ši tista,ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, 
in njihovi deli 
Druga plovila, vštevši vojne ladje in reševalne čol- 
ne, razen čolnov na vesla: 
- - - vojne ladje vseh vrst 
Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol in orožja iz 
tar. št. 93.07 
Revolverji in pištole, razen tistih, ki se uvrščajo 
v tar. št. 93.03 in 93.04 
Drugo strelno orožje in podobne priprave, ki delu- 
jejo z vžigom eksplozivne polnitve (npr.športne pu- 
ške, šibrenice, ter lovske in športne karabinke, 
strelno orožje, ki se polni od spredaj, signalne 
pištole in druge priprave, predvidene za izstreljeva- 
nje samo signalnih raket, pištole in revolverji za 
izstreljevanje maneverskega streliva, pištole s pri- 
vezanim klinom za humano ubijanje živali, metalni- 
ce ladijskih vrvi): 
- Strelno orožje, ki se polni od spredaj 
- Druge športne in lovske puške šibrenice, vštevši 
kombinacije pušk šibrenic in karabink 
- Druae športne in lovske puške 
- Drugo: 
- - - startne pištole 
- - - drugo 
Drugo orožje (npr. vzmetne, zračne in plinske pu- 
ške in pištole; gumijevke), razen orožja iz tar. št. 
93.07: 
- - - drugo (npr. solzilci v obliki pršil) 
Deli in pribor izdelkov iz tar. št. 93.01 do 93.04: 
- Za revolverje ali pištole: 
   deli vojnega orožja in pribora 
- - - drugo 
- Za puške šibrenice, lovske in športne karabinke 
iz tar. št. 93.03: 
- - cevi za puške šibrenice 
- - drugo 
- Drugo: 
- - - za proizvode iz tar. št. 93.04 
- - - drugo 
Bombe, granate, torpedi, mine/rakete in podobno 
ter njihovi deli; naboji, drugo strelivo in projektili 
ter njihovi deli, vštevši šibre in čepe za patrone: 
- Strelivo za orodje za kovičenje ali podobno oro- 
dje ali za pištole z vezanim klinom za humano 
ubijanje živali ter njegovi deli 
- Strelivo za puške šibrenice in deli tega streliva; 
strelivo za zračne puške: 
- - naboji 
- - drugo 
- Drugo strelivo in njegovi deli 
- Drugo 
Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje, 
njihovi deli ter nožnice za to orožje 

PRILOGA ll/B 

9303.10 
9303.20 

9303.30 
9303.90 
9303.901 
9303.909 

93.04 9304.00 

93.05 
9304.009 

9305.10 
9305.101 
9305.109 
9305.2 

9305.21 
9305.29 
9305.90 
9305.901 
9305.909 

93.06 

9306.10 

9306.2 

9306.21 
9306.29 
9306.30 
9306.90 

93.07 9307.00 

(omenjena v drugem odstavku 8. člena) 

Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom 

I. Republika Madžarska bo od 1. januarja 1995 do 31. decem- 
bra 2000 postopoma odpravila vse količinske omejitve in 
ukrepe z enakim učinkom na uvoz spodaj navedenih izdelkov 
s poreklom iz Republike Slovenije. 

Količinske omejitve za spodaj navedene izdelke se bodo upo- 
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rabljale nediskriminatorno ne glede na njihovo poreklo ter 
upoštevaje obveznosti, ki temeljijo na mednarodnih dogo- 
vorih. 

Lista proizvodov 
pri uvozu 
(HS) 

Opis Rroizvoda 

1901.10-026 

2106.90-026 

ex 2517.10- 008 
2618.00 -009 

2619.00- 008 

2620 

2620.11 
2620.19 
2620.20 
2620.30 
2620.40 
2620.50 
2620.90 
2903.19 
2903.19 
2903.19 
2903.22 
2903.23 
ex 2903. 
2903.30 

-008 
-002 
-006 
-007 

008 
-009 
-003 

-013 
-992 
-004 
-007 
29-005 

2903.30 -018 
2903.30-993 
ex 2903.69 -009 

30.04 

3004.10 

3004.10- 994 
3004.20 
3004.20-995 

3004.31 
3004.31-991 
3004.32 
3004.32 -995 
3004.39 
3004.39-993 
3004.40 

3004.40 -995 
3004.50 

3004.50-998 
3004.90 
3004.90-992 
3006.30 

3006.30- 019 

3006.60 

Pripravki za visokokvalitetno hrano za huma- 
nitarne namene, v pakiranjih za prodajo na 
drobno 
Pripravki za visokokavlitetno hrano za huma- 
nitarne namene, v pakiranjih za prodajo na 
drobno 
Lomljen ali drobljen kamen 
Granulirana žlindra pri pridobivanju železa 
ali jekla 
Ostanki, žlindra (razen granulirane žlindre), 
škarja in drugi odpadki pri pridobivanju žele- 
za in jekla 
Pepeli in ostanki (razen pri proizvodnji železa 
in jekla), ki vsebujejo kovine ali kovinske 
spojine 
Ki vsebujejo pretežno cink: 
Usedlina ki vsebuje trdi cink 
Drugo 
Ki vsebujejo pretežno svinec 
Ki vsebujejo pretežno baker 
Ki vsebujejo" pretežno aluminij 
Ki vsebujejo pretežno vanadij 
Drugo 
Drugi 
Tetrakloretan, trikloretan 
Drugi 
Trikloretilen 
Tetrakloretilen (perkloretilen) 
1,1 dikloretilen 
Fluorirani, bromirani in jodirani derivati aci- 
kličnih ogljikovodikov 
Metilenbromid 
Drugi 
Polibromirani bifenili, poliklorirani bifenili 
(razen mono- in dikloriranih bifenilov) 
Poliklorirani terfenili 
Zdravila (razen proizvodov iz tar.št.3002, 
3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali 
nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali 
profilaktično uporabo, pripravljena v odmer- 
jenih odmerkih ali v oblikah ali pakiranjih za 
prodajo na drobno 
Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate 
s strukturo penicilinske kisline ali streptomi- 
cine in njihove derivate; 
Drugo 
Ki vsebujejo druge antibiotike 
Drugo 
Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz 
tar. št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov; 
Ki vsebujejo insulin: 
Drugo 
Ki vsebujejo adrenokortikalne hormone: 
Drugo 
Druga 
Drugo 
Ki vsebujejo alkaloide in njihove derivate, 
toda ne vsebujejo hormonov in drugih proiz- 
vodov iz tar. št. 2937 in ne antibiotikov 
Drugo 
Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali dru- 
ge proizvode iz tar. št. 2936 
Drugo 
Drugo: 
Drugo 
Kontrastna sredstva za radiografske preiska- 
ve; diagnostični reagenti: 
Kontrastna sredstva za radiografske prei- 
skave; 
Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi 
hormonov ali spermicidov; 

3006.60 -012 
3006.60 -997 
ex 3301.29- 000 
3402 

3402.20 -005 
3402.90 
3402.90 - 011 

3823.90-052 

3921 

-007 3921.11- 
3921.12 
3921.12-019 
3921.12-994 
3921.13 - 003 
3921.14 - 006 
3921.19-029 
3921.19-038 

3921.19-047 
3921.19-995 
3926 

3926.20 -000 
4004.00 -994 
4012.20 
4012.20-010 
4012.20-029 

4017.00-998 
4203 

4203.10-017 
4203.10-026 
4302 

4303 

4303.10-001 
4303.90 -009 
4304 

4304.00 

4304.00-027 
4304.00-036 
4303.00-993 
4420 

4420.10-001 
4420.90 
4420.90-018 
4420.90-993 
5303.90-000 
5311 

5311.00-019 
5311.00-028 
5311.00-994 
5404 

Tablete za humane terapevtske nam 
Drugo 
Sasafrasovo olje , (ra#n 
Organska površinsko aktivna sreds (aj 
mila); površinsko aktivni preparati. P ^ 
za pranje (tudi pomožni preparali ^ a[l 
in preparati za čiščenje z d°datko 
brez njega, razen tistih iz tar..št.:34u • ^ 
Preparati, pripravljeni za proda|Q n 

i meti^ 

dere 

Drugi . j«* 
Preparati, pripravljeni za takoj;sn.I> j zi 
(pralni praški, mehčalci), nepnPr 

prodajo na drobno 
Mešanice, ki vsebujejo 30% - 1l£ ° 
fenildiisocianata (4,4—difenilmeta 

anata) (razen prepolimerov) 
Druge plošče, listi, filmi, folije m 
plastičnih mas: 
Celičaste strukture 
Iz polimerov stirena 
Iz polimerov vinilklorida 
iz odpadkov PVC-ja 
Drugo 
Iz poliuretana 
Iz regenerirane celuloze | 
Iz polikondenziranih in strjemn 5 

Iz estrskih smol, iz utrjenih prote 
vatov gume 
Iz drugih naravnih polimerov ^ 

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in 
iz drugih materialov iz tar.št.™ kaVjCe) 
Obleka in pribor zanjo (vštevsi 
Drugi ... 
Rabljene zunanje gume (plascij 
Primerne za protektiranje »oda p,'r'1 
Rabljene zunanje gume (plasci). 
ne za promet < 
Drugo ,, usnja * 
Oblačila in pribor za oblačila,, «■ 
umetnega (rekonstruiranega) u 
Oblačila 
Iz naravnega usnja ( 
Iz umetnega usnja šteVši gj 
Strojena ali obdelana krzna ( kei si 
repe, tace ali druge dele ali ° 
Ijenaali nesestavljena (brezdoa i ^»t 
materialov), razen tistih, ki se 
št. 4303: 
Oblačila, pribor za oblačila in 
izdelki: 
Oblačila in pribor za oblačila 
Dmgo urne"1 

Umetno krzno in proizvodi 
krzna iz 
Umetno krzno in proizvodi 
krzna 
Zunanja oblačila 
Preproga 
Dru9° ■ .„ca- sK'ilfi Marketerija in intarzija iz »» 1 in pf 
škatle za nakit, za jedilni Pr,D 

lesni proizvodi, leseni kipci ' 
okraski; proizvodi za notranio 
ne uvrščajo v 94. poglavje,|Z 

Kipci in drugi okraski iz lesa 
Drugo: 
Marketerija in intarzija iz lesa 
Drugo h 
Drugo .. »gks''' 
Tkanine iz drugih rastlinskin 
ken; tkanine iz papirne pre|e- ^ 
Tkanine iz ramije ,rn0 pf" 
Tkanine iz konoplje ali iz PaP 
Druge „„mera"' 
Sintetični monofilamenti, nu' |L, 
citeksov ali več, katerih diij' vj in 
prereza ne presega 1 mm: tr 

kX 

Ki? 

<} 

poročevalec, št. 22 14 



no (npr.: umetna slama) iz sintetičnih tekstil- 
nih materialov vidne širine do 5 mm: 
Drugi 
Umetni monofilamenti, numeracije 67 deci- 
teksov ali več, katerih dimenzija prečnega 
prereza ne presega 1 mm; trakovi in podob- 
no (npr.: umetna slama) iz umetnega tekstil- 
nega materiala vidne širine do 5 mm: 
Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, 
vštevši tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 
5404: 
Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih iz- 
delkov 
Odpadki (vštevši kratka vlakna, dobljena pri 
česanju, odpadke iz preje in razpukane tek- 
stilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih 
vlaken: 
Iz sintetičnih vlaken 
iz umetnih vlaken 
Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih 
umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za 
prodajo na drobno: 
Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje 85% 
ali več teh vlaken po teži 
Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje manj 
kot 85% teh vlaken po teži 
Klobučevina, vštevši impregnirano, prevleče- 
no ali laminirano: 
Iglana klobučevina in tkanine, dobljene 
s prepletom vlaken iz koprene (»stitch-bon- 
ded« tkanine) 
Druga klobučevina, neimpregnirana, nepre- 
vlečena, neprekrita ali nelaminirana 
Iz volne ali line živalske dlake 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Drugo 
Netkani tekstil, vštevši impregniran, prevle- 
čen, prekrit ali laminiran 
Netkani tekstil, vštevši impregniran, prevle- 
čen, prekrit ali laminiran 
Preproge in druga talna prekrivala, vozlana, 
dokončana ali nedokončana: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Ročno izdelane 
Strojno izdelane 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Ročno izdelane 
Strojno izdelane 
Preproge in druga talna prekrivala, tkana, 
vendar netaftirana ali nekosmičena, dokon- 
čana ali nedokončana, vštevši »kelim«, »šu- 
mak«; »karamani« ali podobna ročno tkana 
pregrinjala: 
»Kelim«, »šumak«, »karamani« in podobna 
ročno tkana pregrinjala 
Ročno izdelana 
Strojno izdelana 
Druga, s tlorom, nedokončana 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materi- 
alov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Druga, s florom, dokončana: 
iz volne ali fine živalske dlake 
Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materi- 
alov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Druga, brez flora, nedokončana: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materi- 
alov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Druga, brez flora, dokončana: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materi- 
alov 
■z drugih tekstilnih materialov 
Preproge in druga talna prekrivala iz tekstila, 

5703.10 
5703.10-013 
5703.10-998 
5703.20 
5703.20-014 
5703.20-999 
5703.30 

5703.30-015 
5703.30-990 
5703.90 
5703.90-011 
5703.90- 996 
5704 

5704.10-003 
5704.90-001 
5705 

5705.00-010 
5705.00-995 
5805 

5805.00- 004 

5811 

5811.00-014 
5811.00-023 

5811.00-032 

5811.00-041 
5811.00 -050 
5811.00-069 
5811.00-078 
5811.00- 087 
5811.00-999 
5903 

5903.10-000 
5903.20-001 
5903.90-008 
5906 

5906.10 
5906.10-016 
5906.10-025 
5906.10-991 

5906.91-008 
5906.99 
5906.99-011 
5906.99-020 
5906.99 - 996 
5907 

5907.00-999 
6101 

6101.10-009 
6101.20 -000 

taftirana dokončana ali nedokončana: 
Iz volne ali fine živalske dlake 

 S tkano podlogo na spodnji strani 
 Druge 

Iz najlona ali drugih poliamidov 
 S tkano podlogo na spodnji strani 
  Druge 

Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih 
materialov 

 S tkano podlogo na spodnji strani 
 Druge 

Iz drugih tekstilnih materialov 
 S tkano podlogo na spodnji strani 
  Druge 

Preproge in druga talna prekrivala iz klobu- 
čevine, ki niso taftirana in ne kosmičena, 
dokončana ali nedokončana: 
Plošče, do 0,3 m2 površine 
Druge 
Druge preproge in druga talna prekrivala iz 
tekstila, dokončana ali nedokončana: 

 S tkano podlogo na spodnji strani 
 Druge 

Ročno tkane tapiserije (vrsta:gobelin, flan- 
drijske, Aubusson, Beauvais in podobne in 
z iglo izdelane tapiserije (npr.: z drobnom ali 
križnim vbodom), dokončane ali nedokon- 
čane 
Ročno tkane tapiserije (vrsta:gobelin, flan- 
drijske, Aubusson, Beauvais in podobne) in 
z iglo izdelane tapiserije (npr.: z drobnim in 
križnim vbodom), dokončane ali nedokon- 
čane 
Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestav- 
ljeni iz ene ali več plasti tekstilnih materialov, 
spojenih s polnilom, prešivanjem ali na drug 
način 

 Iz svile 
 Iz umetnih ali sintetičnih vlaken, volne, fine 

živalske dlake, lanu, ramije ali bombaža 
 Iz tkanin s kovinsko nitjo, bombažne gaze, iz 

jute, konoplje, kombinirane z gumo 
 Iz grobe živalske dlake 
  Iz vate 
 Iz klobučevine 
 Gumirane 
 Pleteni 
  Drugi 

Tekstilne tkanine, vštevši trakove, impregni- 
rane, premazane, prevlečene ali prekrite ali 
laminirane s plastičnimi masami, razen tistih 
iz tar. št. 5902 
S polivinilkloridom 
S poliuretanom 
Drugo 
Tekstilne tkanine s kavčukom ali gumirane 
tekstilne tkanine razen tistih iz tar. št. 5902: 
Lepljivi trakovi, široki do 20 cm 

 Kombiniranć z gumo 
  Prekrite z naravno gumo 
  Druge 

Druge: 
Pletene ali kvačkane 
Druge: 

  Kombinirane z gumo 
  Prekrite z naravno gumo 
  Druge 

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, 
premazane, prevlečene ali prekrite; platna, 
slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in 
podobne namene: 

  Druge 
Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa ano- 
rak (vštevši smučarske jakne), vetrovke 
s podlogo ali vložkom ali brez njih ali podob- 
ni izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvač- 
kani, razen izdelkov iz tar. št. 61.03; 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
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6101.30 -001 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
6101.90-007 - Iz drugih tekstilnih materialov 
6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco 

tipa anorak (vštevši smučarske jakne), ve- 
trovke s podlogo ali vložkom ali brez njih in 
podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni 
ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104: 

6102.10-008 - Iz volne ali fine živalske dlake 
6102.20- 009 - Iz bombaža 
6102.30-000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
6102.90-006 - Iz drugih tekstilnih materialov 
6103 Obleke, kompleti, jakne in jopiči, hlače s pla- 

stronom in naramnicami, jahalne hlače in 
kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za mo- 
ške in dečke, pleteni ali kvačkani: 
Obleke: 

6103.11 -000 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6103.12 -003 — Iz sintetičnih vlaken 
6103.19 -004 -- Iz drugih tekstilnih materialov 

Kompleti: 
6103.21 -001 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6103.22-004 — Iz bombaža 
6103.23 -007 -- Iz sintetičnih vlaken 
6103.29-005 — Iz drugih tekstilnih materialov 

Jakne in jopiči: 
6103.31 -002 -- Iz volne ali fine živalske dlake 
6103.32 - 005 — Iz bombaža 
6103.33- 008 — Iz sintetičnih vlaken 
6103.39- 006 — Iz drugih tekstilnih materialov 

Hlače, hlače s plastronom in naramnicami, 
jahalne hlače in kratke hlače: 

6103.41 -003 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6103.42 - 006 — Iz bombaža 
6103.43- 009 — Iz sintetičnih vlaken 
6103.49 - 007 — Iz drugih tekstilnih materialov 
6104 Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, kri- 

la, hlačna krila, hlače, hlače s plastronom in 
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače 
(razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek) za 
ženske in deklice, pleteni ali kvačkani: 
Kostimi: 

6104.11-009 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.12 - 002 — Iz bombaža 
6104.13 -005 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.19 -003 -- Iz drugih tekstilnih materialov 

Kompleti: 
6104.21 -000 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.22 -003 — Iz bombaža 
6104.23 -006 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.29 -004 — Iz drugih tekstilnih materialov: 

Jakne in jopiči: 
6104.31 -001 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.32 -004 -- Iz bombaža 
6104.33 -007 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.39 -005 — Iz drugih tekstilnih materialov: 

Obleke: 
6104.41 -002 - - Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.42-005 -- Iz bombaža 
6104.43 -008 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.44-001 -- Iz umetnih vlaken 
6104.49 -006 — Iz drugih tekstilnih materialov: 

Krila in hlačna kriJa: 
6104.51 -003 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.52 - 006 — Iz bombaža 
6104.53-009 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.59 -007 — Iz drugih tekstilnih materialov: 

Hlače, hlače s plastronom in naramnicami, 
jahalne hlače in Kratke hlače: 

6104.61 -004 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6104.62-007 — Iz bombaža 
6104.63 - 000 — Iz sintetičnih vlaken 
6104.69 -008 -- Iz drugih tekstilnih materialov: 
6105 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvač- 

kane: 
6105.10-005 - Iz bombaža 
6105.20 -006 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
6105.90-003 - Iz drugih tekstilnih materialov: 
6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in 

6106.10-004 
6106.20-005 
6106.90-002 
6107 

6107.11-006 
6107.12-009 
6107.19- 000 

6107.21-007 
6107.22-000 
6107.29-001 

6107.91-004 
6107.92 - 007 
6107.99- 008 
6108 

6108.11-005 
6108.19 -009 

6108.21-006 
6108.22 -009 
6108.29 -000 

6108.31-007 
6108.32 -000 
6108.39-001 

6108.91-003 
6108.92- 006 
6108.99-007 
6109 

6109.10 - 001 
6109.90 - 009 
6110 

6110.10-007 
6110.20 -008 
6110.30 - 009 
6110.90 -005 
6112 

6112.11-008 
6112.12-001 
6112.19-002 
6112.20-006 

6112.31 
6112.31-019 
6112.31-994 
6112.39 
6112.39-013 
6112.39-998 

6112.41 
6112.41-010 
6112.41-995 
6112.49 
6112.49-014 
6112.49-999 
6113 

6113.00-012 
6113.00- 997 
6114 
6114.10-003 
6114.20- 004 

deklice, pletene ali kvačkane: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov. 
Spodnje hlače, spalne srajce, P" 
ni plašči, domače halje in 
moške in dečke, pleteni ali kvac 
Spodnje hlače: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov. 
Spalne srajce in pižame: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlake 
Iz drugih tekstilnih materialov. 
Drugo: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlake 
Iz drugih tekstilnih materialov. 
Kombineže, spodnja krila, »F 
spalne srajce, pižame, |u'ra '. ^elKi 
plašči, domače halje in pooo ^ 
ženske in deklice, pleteni aliK 

Kombineže in spodnja krila: 
Iz umetnih ali sintetičnih vlake 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Spodnje hlače: 
Iz bombaža v 
Iz umetnih ali sintetičnih via* 
Iz drugih tekstilnih materiaio • 
Spalne srajce in pižame: 
Iz bombaža k„ 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaK 
Iz drugih tekstilnih materiaio ■ 
Drugo: 
Iz bombaža k n 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaK 
Iz drugih tekstilnih materia5maiice, Ple 

Spodnje majice, majice in 
ali kvačkane: 
Iz bombaža . . 
Iz drugih tekstilnih ma,'.er'f °ui0vefii,.Cf,/ 
Jope, ki se zapenjajo ali ne, P njal1 

kavniki in podobni izdelki, P 
kani: 

Iz volne ali fine živalske dia* 
Iz bombaža . Mn 
Iz umetnih ali sintetičnih via 
Iz drugih tekstilnih materiaio ■ 
Trenirke, smučarske obleke in . ^ 
ke ali kopalne-obleke, pleten 
Trenirke: 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materiaio ■ 
Smučarske obleke: . 
Kopalne hlačke za moške m 
Iz sintetičnih vlaken 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo 
Iz sintetičnih vlaken 
Ki vsebujejo gumijasto nit jj 
Drugo hlek«* 
Kopalne hlačke in kopalne o 
in deklice: 
Iz sintetičnih vlaken 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo . ,nV- 
Iz drugih tekstilnih materiaio ■ 
Ki vsebujejo gumijasto nit j 
Drugo h a|i 
Oblačila, izdelana iz aH59 

materialov iz tar.št. 59.03. 5a- 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo a( 
Druga oblačila, pletena ali K 

Iz volne ali fine živalske dlak 
Iz bombaža 

»1 
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Iz umetnih ali sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Hlačne nogavice, nogavice, vštevši nogavice 
za vene in nogavice brez podplatov, pletene 
ali kvačkane: 
Hlačne nogavice: 
Iz sintetičnih vlaken, numeracije enojne preje 
manj kot 67 deciteksov: 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo 
Iz sintetičnih vlaken, numeracije enojne preje 
67. deciteksov ali več: 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Ki vsebujejo gumijasto nit 
Drugo 
Ženske dolge nogavice ali dokolenke, nume- 
racije enojne preje manj kot 67 deciteksov: 
Druge: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Drugo 
Iz bombaža 
Drugo 
Iz sintetičnih vlaken: 
Drugo 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Drugo 
Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvač- 
kan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali pribo- 
ra za oblačila: 
Sali, ešarpe, rute, naglavne rute, tančice in 
podobni izdelki 
Kravate in metuljčki 
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco 
tipa anorak (vštevši smučarske jakne), ve- 
trovke s podlogo ali vložkom ali brez njih in 
podobni izdelki za moške in dečke, razen 
izdelkov iz tar.št. 62.03; 
Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in 
podobni izdelki: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Deške velikosti 
Drugo 
Iz bombaža 
Deške velikosti 
Drugo 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Drugo: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco 
tipa anorak (vštevši smučarske jakne), ve- 
trovke s podlogo ali vložkom ali brez njih in 
podobni izdelki za ženske in deklice, razen 
izdelkov iz tar. št. 62.04: 
Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in 
podobni izdelki: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Drugo 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače s pla- 
stronom in naramnicami, jahalne hlače in 
kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za mo- 
ške in dečke: 
Obleke: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 

6203.21 -004 
6203.22-007 
6203.23-000 
6203.29- 008 

6203.31 -005 
6203.32-008 
6203.33-001 
6203.39-009 

6203.41 
6203.41-015 
6203.41-990 
6203.42 - 009 
6203.43 
6203.43-011 
6203.43-996 
6203.49-000 
6204 

6204.11-002 
6204.12 -005 
6204.13 - 008 
6204.19 
6204.19 -015 
6204.19 -024 
6204.19-990 

6204.21-003 
6204.22 - 006 
6204.23-009 
6204.29 
6204.29-016 
6204.29-025 
6204.29-991 

6204.31 -004 
6204.32-007 
6204.33-000 
6204.39-008 

6204.41-005 
6204.42-008 
6204.43-001 
6204.44-004 
6204.49 
6204.49-018 
6204.49-993 

6204.51-006 
6204.52 -009 
6204.53-002 
6204.59 
6204.59 -019 
6204.59-993 

6204.61 
6204.61-016 
6204.61-991 
6204.62-000 
6204.63-003 
6204.69 
6204.69 - 010 
6204.69 - 995 
6205 
6205.10 -008 
6205.20-009 
6205.30-000 
6205.90- 006 
6206 

Kompleti: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Jakne in jopiči: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz ali sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Hlače, hlače s plastronom in naramnicami, 
jahalne hlače in kratke hlače: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Hlače s plastronom in naramnicami 
Druge 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken: 
Hlače s plastronom in naramnicami 
Druge 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, kri- 
la, hlačna krila, hlače, hlače s plastronom in 
naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih 
hlačk in kopalnih oblek), za ženske in de- 
klice: 
Kostimi: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Iz svile 
Iz umetnih vlaken 
Drugo 
Kompleti: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Iz svile 
Iz umetnih vlaken 
Drugo 
Jakne in jopiči: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Obleke: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih materialov 
Iz umetnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Iz svile 
Drugo 
Krila in hlačna krila: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih materialov 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Iz umetnih vlaken 
Drugo 
Hlače, hlače s plastronom in naramnicami, 
jahalne hlače in kratke hlače: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Hlače s plastronom in naramnicami 
Drugo 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Iz umetnih vlaken 
Drugo 
Srajce za moške in dečke: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in 
deklice: 
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6206.10-007 
6206.20-008 
6106.30-009 
6206.40- 000 
6206.90 -005 
6207 

6207.11-009 
6207.19 
6207.19-012 
6207.19-997 

6207.21-000 
6207.22 -003 
6207.29 -004 

6207.91 
6207.91-016 
6207.91-991 
6207.92-000 
6207.99 
6207.99 -010 

6207.99 -995 
6208 

6208.11 -008 
6208.19 
6208.19-011 
6208.19-996 

6208.21 -009 
6208.22-002 
6208.29 
6208.29-012 
6208.29 -997 

6208.91 
6208.91-015 
6208.91 -990 
6208.92-009 
6208.99 
6208.99-019 
6208.99-994 
6210 

6210.10 
6210.10-019 

6210.10-028 
6210.10-037 
6210.20-001 

6210.30-002 

6210.40-003 
6210.50 -004 
6211 

6211.11-002 
6211.12-005 
6211.20-000 

6211.31 
6211.31-013 
6211.31-998 
6211.32-007 
6211.33-000 
6211.39-008 

Iz svile ali svilenih odpadkov 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Spodnje majice in druge majice, spodnje hla- 
če, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, do- 
mače halje in podobni izdelki za moške in 
dečke: 
Spodnje hlače: 
Iz bombaža 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
drugo 
Spalne srajce in pižame: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Drugo: 
Iz bombaža 
Spodnje majice in druge majice 
Drugo 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Kopalni plašči, domače halje in podobni iz- 
delki 
Drugo 
Spodnje majice in druge majice, kombineže, 
spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne 
srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, do- 
mače halje in podobni izdelki, za ženske in 
deklice: 
Kombineže in spodnja krila: 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Iz svile 
Drugo 
Spalne srajce in pižame: 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Iz svile 
Drugo 
Drugo: 
Iz bombaža 
Domače halje in podobni izdelki 
Drugo 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Domače halje in podobni izdelki 
Drugo 
Oblačila, izdelana iz materialov iz tar. št. 
56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ali 59.07 
Iz materialov iz tar.št. 56.02 ali 56.03: 
Vrhnja oblačila za moške, dečke, ženske in 
deklice 
Spodnja oblačila za moške in dečke 
Vrhnja oblačila za ženske in deklice 
Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 62.0111 
do 62.10 19 
Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 62.0211 
do 62.02 19 
Druga oblačila za moške ali dečke 
Druga oblačila za ženske ali deklice 
Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlač- 
ke ali kopalne obleke; druga oblačila 
Kopalne hlačke in kopalne obleke: 
Za moške ali dečke 
Za ženske ali deklice 
Smučarske obleke 
Druga oblačila za moške ali dečke: 
Iz volne ali fine živalske dlake 
Za moške 
Drugo 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Druga oblačila za ženske ali deklice: 

6211.41-005 
6211.42 - 008 
6211.43- 001 
6211.49 
6211.49-018 
6211.49-993 
6212.10-008 
6212.20-009 
6212.30-000 
6212.90-006 
6213 
6213.10 -007 
6213.20-008 
6213.90-005 
6214 

6214.10-006 
6214.20 -007 
6214.30-008 
6214.40-009 
6214.90 -004 
6215 
6215.10-005 
6215.20-006 
6215.90-003 
6301 
6301.10 
6301.10-014 
6301.10 -999 
6301.20 

6301.20-015 
6301.20-990 
6301.30 

6301.30-016 
6301.30-991 
6301.40 

6301.40-017 
6301.40-026 
6301.40 -035 
6301.90 
6301.90-012 
6301.90-021 
6301.90-030 
6302 

6302.10-004 

6302.21-008 
6302.22 
6302.22-010 
6302.22-995 
6302.29-002 

6302.31 
6302.31-018 
6302.31-993 
6302.32 
6302.32-011 
6302.32-996 
6302.39 
6302.39-012 
6302.39-997 
6302.40-007 

6302.51 
6302.51-010 
6302.51 -995 
6302.52 
6302.52-013 
6302.52-998 
6302.53 
6302.53-016 
6302.53 -991 
6302.59 
6302.59-014 

Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz bombaža 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 

 Iz svile 
  Drugo 

Modrčki , . _.nVj 
Pasovi za nogavice in hlačni p» 
Stezniki 
Drugo 
Robčki 
Iz svile ali svilenih odpadkov 
Iz bombaža 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Šali, ešarpe, rute, naglavne ru • 
podobni izdelki: 
Iz svile ali svilenih odpadkov 

- Iz volne ali fine živalske dlake 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz umetnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Kravate in metuljčki 
Iz svile ali svilenih odpadkov 
Iz umetnih ali sintetičnih vlakf 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Odeje in potovalna pregrinjala 
Električne odeje: 

 Pletene ali kvačkane 

Ode^e (razen električnih odej) i" P° ke 
krivači, iz volne ali fine živais 

 Pleteni ali kvačkani 

Odeje (razen električnih odej)in P°d 

krivači, iz bombaža: 
 Pleteni ali kvačkani 

Odeje (razen električnih odej) i" 
krivači, iz sintetičnih vlaken. 

 Pleteni ali kvačkani 
 Iz tkanih tkanin 
 Iz netkanega tekstila krivači: 

Druge odeje in podobni po* 
 Pleteni ali kvačkani 
 Iz tkanih tkanin 
 Iz netkanega tekstila . kUh 

Posteljno, namizno, toaletno 
rilo: kvačM 
Posteljno perilo, P'eteno ali 
Drugo posteljno perilo, tiska 
Iz bombaža lakBn 
Iz umetnih ali sintetičnih via 

 Iz netkanega tekstila 
 Drugo . ,.u 

Iz drugih tekstilnih material 
Drugo posteljno perilo: 
Iz bombaža 

 Iz damasta 

Iz umetnih ali sintetičnih vlake" 
 Iz netkanega tekstila 
 Drugo . 
— Iz drugih tekstilnih materia 
 Iz damasta 
 Drugo 

Namizno perilo, pleteno a1 

Drugo namizno perilo: 
Iz bombaža 

 Iz damasta 
 Drugo 

Iz lanu 
 Iz damasta 
 Drugo laken 

Iz umetnih ali sintetičnih v 
 Iz netkanega tekstila 

Iz drugih tekstilnih materia|oV 

 Iz damasta 
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Drugo 
Toaleto in kuhinjsko perilo, iz frotirja ali po- 
dobne tkanine, iz bombaža: 
Drugo: 
Pleteno ali kvačkano 
Pleteno ali kvačkano 
Drugo 
Iz lanu 
Pleteno ali kvačkano 
Drugo 
Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
Pleteno ali kvačkano 
Drugo 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Pleteno ali kvačkano 
Drugo 
Zavese (vštevši draperije) in notranje platne- 
ne rolete, kratke okrasne draperije za okna 
ali postelje: 
Pletene ali kvačkane: 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Drugo: 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdel- 
kov iz tar. št. 94.04: 
Posteljna pregrinjala: 
Pletena li kvačkana: 
Druga 
Iz netkanega tekstila 
Drugo 
Druga: 
Pletena ali kvačkana: 
Razen pletenih ali kvačkanih, ii bombaža: 
Iz klobučevine 
Drugo 
Razen pletenih ali kvačkanih, iz sintetičnih 
materialov: 
Razen pletenih ali kvačkanih, iz drugih tek- 
stilnih materialov: 
Cerade, platnene strehe in zunanje platnene 
rolete (tende); šotori; jadra (za plovila, jadral- 
ne deske ali suhozemna vozila); 
izdelki za taborjenje: 
Cerade; platnene strehe in zunanje platnene 
rolete: 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov 
Šotori: 
Iz bombaža 
Iz sintetičnih vlaken 
Iz drugih tekstilnih materialov: 
Drugi gotovi izdelki, vštevši modne kroje za 
oblačila: 
Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za 
čiščenje: 
Pletene ali kvačkane: 
Iz klobučevine 
Iz netkanega tekstila 
Drugo 
Drugo: 
Trakovi za uporabo za ojačitev reševalnih 
pasov 
Iz klobučevine 
Iz netkanega tekstila 
Iz gumijaste niti, pleteno ali kvačkano 
Drugo 
Rabljena oblačila in drugi rabljeni izdelki: 
Za uporabo v tekstilni industriji in industriji 
papirja 
Drugo 
Nove ali rabljene krpe 
Drugo 
Drugo 

6401 

6401.10-008 

6401.91-009 
6401.92 
6401.92-011 
6401.92-996 
6401.99 
6401.99-012 
6401.99-997 
6402 

6402.19-004 
6402.20-008 

6402.30-009 

6402.91 
6402.91 -017 
6402.91-992 
6402.99 
6402.99-001 
6402.99-996 
6403 

6430.19-003 
6403.20 

6403.20-016 

6403.20-991 
6403.30-008 

6403.40-009 

6403.51-003 
6403.59 
6403.59-016 

6403.59-991 

6403.91-007 
6403.99 
6403.99 -010 

6403.99-995 
6404 

6404.11-008 

6404.19-002 
6404.20-006 
6405 
6405.10 

6405.10-013 
6405.10-022 

6405.20 
6405.20-014 
6405.20-023 

6405.90 
6405.90-011 

Nepremočljiva obutev s podplati in vrhnjim 
delom (oglavom) iz kavčuka, gume ali pla- 
stične mase, katere vrhnji del ni pritrjen na 
podplat in ne spojen z njim s šivanjem ali 
z žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih po- 
stopkih: 
Obutev s kovinsko kapico 
Druga obutev: 
Ki pokriva kolena 
Ki pokriva gležnje, toda ne tudi kolen 

— Obutev za košarko, za telovadbo 
— drugo 

Drugo: 
— Obutev za telovadbo 
  Drugo 

Druga obutev s podplati in vrhnjim delom 
(oglavom) iz kavčuka, gume ali plastične 
mase: 
Športna obutev: 
Drugo 
Obutev z vrhnjim delom (oglavom) iz trakov 
ali jermenov, spojenih s podplatom s čepi 
Druga obutev, s kovinsko kapico 
Druga obutev: 
Ki pokriva gležnje 

— Obutev za košarko, za telovadbo 
  Drugo 

Drugo: 
— Obutev za telovadbo 
— Drugo 

Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastič- 
ne mase, usnja ali umetnega usnja in z vrh- 
njim delom (oglavom) iz usnja: 
Športna obutev 
Drugo 
Obutev s podplati iz usnja in vrhnjim delom iz 
usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog 
palca: 

— Ženska obutev z vrhnjim delom iz usnja pla- 
zilcev 

— Drugo 
Obutev, izdelana na osnovi ali z lesenim pod- 
platom, brez notranjega podplata ali brez 
kovinske kapice 
Druga obutev, s kovinsko kapico 
Druga obutev z usnjenim podplatom 
Ki pokriva gležnje 
Drugo: 

— Ženska obutev z vrhnjim delom (oglavom) iz 
usnja plazilcev 

— Drugo 
Druga obutev: 
Ki pokriva gležnje 
Drugo: 

— Ženska obutev z zgornjim delom iz usnja 
plazilcev 

— Drugo 
Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastič- 
ne mase, iz Usnja ali umetnega usnja in z vrh- 
njim delom (oglavom) iz tekstilnih materi- 
alov: 
Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali pla- 
stične mase 
Športna obutev; copate za tenis, košarko, 
gimnastiko in podobno 
Drugo 
Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja 
Druga obutev: 
Z vrhnjim delom (oglavom) iz usnja ali umet- 
nega usnja: 

— S podplati iz lesa ali plute 
— S podplati iz prepletene močne vrvice, vrvi ali 

tekstilnih tkanin 
Z vrhnjim delom iz tekstilnih materialov: 

— S podplati iz lesa ali plute 
— S podplati iz prepletene močne vrvice, vrvi ali 

tekstilnih tkanin 
Drugo: 

— S podplati iz lesa ali plute 
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6405.90-020  S podplati iz prepletene močne vrvice, vrvi ali 7110.19-014 
tekstilnih tkanin 7110.19-999 

6405.90-996  Drugo 
7001.00-990  Drugo 7110.21-002 
7102 Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda ne- 7110.29 

montirani ali nevdelani: 7110.29-015 
7102.10-009 - Nesortirani 7110.29-990 

Neindustrijski 
7102.31-004 — Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali 7110.31-003 

tesani 7110.39 
7102.39 — Drugi: 7110.39-016 
7102.39-017  Zdrobljeni, brušeni 7110.39-991 
7102.39-992  Drugi 
7103 Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi 7110.41-004 

kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani 7110.49 
ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali 7110.49-017 
nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen di- 7110.49-992 
amantov) in poldragi kamni, začasno naniza- 7111.00-006 
ni zaradi lažjega transporta: 

7103.10-008 - Neobdelani ali samo razžagani ali grobo obli- 
kovani 7113 
Drugače obdelani: 

7103.91 — Rubini, safirji in smaragdi: 
7103.91-018  Razklani, razžagani, 
7103.91-027  Rezani, brušeni 
7103.99 — Drugo: 7113.11 
7103.99 -012 — Razklani, razžagani, zdrobljeni, brušeni 
7103.99-021 — Zdrobljeni, brušeni 7113.11-017 
7104 Sintetični ali rekonstriurani dragi ali poldragi 

kamni, obdelani ali neobdelani, nesortirani 
ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani 
nevdelani; nesortirani sintetični ali rekon- 7113.11-026 
struirani dragi kamni ali poldragi kamni, za- 
časno nanizani zaradi lažjega transporta: 7113.11 -992 

7104.10 - Piezo-električni kremen 7113.19 
7104.10-018  Zdrobljen, brušen 
7104.10-991  Drugo 
7104.20-008 - Drugi, neobdelani ali samo razžagani ali gro- 7113.19-011 

bo oblikovani 
7104.90 - Drugi: 
7104.90-014  Drugo 
7104.90-023  Zdrobljeni, polirani 
7104.90-999  Drugo 7113.19-020 
7105 Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali pol- 

dragih kamnov: 7113.19-996 
7105.10-006 - Diamantni 7113 20-006 
7105.90- 004 - Drugo 
7106 Srebro (vštevši platinirano z zlatom ali plati- 7114 

no), neobdelano surovo ali v obliki polizdel- 
kov ali prahu: 

7106.10-005 - Prah: 
Drugo: 

7106.91-006  Neobdelano 
7106.92 — Polizdelki 711411 
7106.92-018  Folija debeline manj kot 0.15 mm 
7106.92-027  Palice, žica, plošče, pločevina, trakovi, profi- 

li, cevi in votle palice 711411-016 
7106.92-993  Drugo 
7107.00-003 Navadne kovine, platirane s srebrom, naprej 7114 n _025 

neobdelane, razen polizdelkov 711411 —034 
7108 Zlato (vštevši platinirano s platino),neobdela- 

no ali v obliki polizdelkov ali prahu: 7114.11-043 
Nemonetarno: 

7108.11-006 — Prah 711419-001 
7108.12 -009 — Druge neobdelane oblike 
7108.13 — Polizdelki: 
7108.13-011  Folija, debeline manj kot 0.15 mm 7114 20-005 
7108.13-020  Palice, odrezki, žica, plošče, folije, trakovi 
7108.13 -039  Profili, cevi in votle palice 7H5 
7108.13 -996  Drugo 
7108.20 -004  Monetarno 7115.10-003 
7109.00 -001 Navadne kovine ali srebro, platinirani z zla- 

tom, naprej neobdelani, razen kot polizdelki 7115.90-001 
7110 Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov 711g 

ali prahu: 
Platina: 

7110.11-001 Neobdelana ali v prahu 7116.10-002 
7110.19 — Drugo 7H6.20-003 

 Za uporabo v industriji ali za izd 
 Drugo 

Paladij 
— Neobdelan ali v prahu 

Drugo _ i^Hnlavo naK® 
 Za uporabo v industriji ali za izfl 
 Drugo 

Rodij: 
Neobdelan ali v prahu 

— Drugo: ,Hniavo 
 Za uporabo v industriji ali za iza 
  Drugo 

Iridij, osmij in rutenij: 
Neobdelani ali v prahu 
Drugo , ,j«lavo 

 Za uporabo v industriji ali za iz 
 Drugo: . t0 plati"'"" 

Navadne kovine, srebro ali zl® ' n v oN1'* 
s platino, naprej neobdelani, 
polizdelkov itih kovi"» 
Nakit in deli nakita, iz plem® koVinai"i k 
kovin, platiranih s plemenitih kjs0pr!»» 
Iz plemenitih kovin, vštevši "f 'enjtimi 
čeni ali platirani z drugimi P|e 

nami: „ nrevl^ 
Iz srebra, vštevši tiste, ki so ^ vinaiiii- 
platirani z drugimi Pl«n,®"jti^rija in »{S 

 Denar (nakit), priponke, bi*"' 110 skC 
pribor v skladu z opombo (8) ^ i» 
blaga, iz srebra standardne m 
800/1000 

 Drug nakit iz srebra 
nad 800/1000 

 Drugo . u4tflVjj 
Iz drugih plemenitih kovin,» )eff 
ki so prevlečeni ali platiran 

 Nakit,'bižuterija in kadili 
z opombo (8) za to skupi"° jz plati"®', 
najmanj 585/1000 (14-karatn''^ ^ni iz zlata in zlitin zlata, kivseb^l 
585/1000 zlata ali 800/100CI sreb ^ 

 Drugi proizvodi, razen tistih iz 
011 

 Drugo 
Iz navadnih kovin, platirani*1 s 
kovinami H.ij iz P1".*)! 
Zlatarski predmeti in nj^0^ s p|ei"e 

tih kovin ali kovin, platiranih 
kovinami: tu(jj ti'w; 
Iz plemenitih kovin, vštevši nit"111 

prevlečeni ali platirani s P1 

nami: kj so.'V 
Iz srebra, vštevši tudi tiste, enitifl" 
prevlečeni ali platinirani s p 
nami hnrils'e 

Namizni pribor, servirni Prl°LyioO0 
dardne kakovosti najmanj o ( 
Gospodinjska pnamizna osonaK 
Kovanci, krožniki in značke 
da brez tistih iz tar. št. 71.j? ' , Drugi okrasni izdelki in kao ^ 
zen tistih iz tar. št. 71.13. v$j tu" ^ 
Iz drugih plemenitih kovl1?.' utiran' 
ki so ali niso prevlečeni a" P j 
nitimi kovinami ih s pl«1" 

P'a'iran,h 

i kovin 
Iz navadnih kovin 
kovinami jh |<0vi. 
Drugi predmeti iz plemenit (i 
platiranih s plemenitimi ko. jnB, r®56 

Katalizatorji v obliki žične » 
mreže iz platine 
Drugo . . njh di* 
Predmeti iz naravnih ali 
gih ali poldragih kamnov 
nih ali rekonstruiranih): 
Iz naravnih ali gojenih t 
Iz dragih ali poldragih kamn 
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tetičnih ali rekonstruiranih) 
Imitacija nakita: 
Iz navadnih kovin, vštevši tudi tiste, ki 30 ali 
niso prevlečene s plemenitimi kovinami 
Manšetni gumbi in podobni gumbi 
Vštevši tudi tiste, ki so prevlečeni (ali platira- 
ni s plemenitimi kovinami) 
Drugo 
Drugo: 
Vštevši tudi tiste, ki so prevlečeni (ali platira- 
ni s plemenitimi kovinami) 
Drugo 

Iz gipsa, keramike, stekla 
Iz plastike 
Iz kamna 
Drugo 

Kovinski denar (razen zlatega kovinskega de- 
narja), ki ni zakonito plačilno sredstvo 
Drugo 
Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz 
navadnih kovin; kipci in drugi okraski iz na- 
vadnih kovin; okviri za fotografije, slike ipd. 
iz navadnih kovin; ogledala iz navadnih 
kovin; 
Prevlečeni s plemenito kovino 
Drugo 
Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), 
neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in 
aparati za separacijo izotopov: 
Jedrski reaktorji 
Stroji in aparati za separacijo izotopov in 
njihovi deli: 
Na osnovi izmenjave toplote 
Filtrski 
Drugo 
Gorilni elementi ( polnjenja), neobsevani 
Deli jedrskih reaktorjev 
Telefonski aparati 
Telefonski aparati s stikali 
Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim 
tokom 
Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo 
in radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajni- 
ke z vdelanim sprejemnikom ali aparatom za 
snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske 
kamere: 
Oddajniki: 
Za radiodifuzijo ali televizijo 
drugo 
Oddajniki z vdelanim sprejemnikom 
Osebni avtomobili in druga motorna vozila 
v glavnem konstruirana za prevoz ljudi (razen 
vozil iz tar. št. 87.02), vštevši motorna vozila 
za kombinirani prevoz ljudi in blaga in dirkal- 
ne avtomobile: 
Druga vozila z batnim motorjem in vžigom 
s svečko 
S prostornino cilindrov do 1.000 cm3 

Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
4 leta in več, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome) stari 
4 leta in več, s katalizatorjem 
Drugi 
5 prostornino cilindrov nad 1.000 do 1.500 
cm3 

Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
4 leta in več, brez katalizatorja 

8703.22-040  Osebni avtomobili (vštevši avtodome) stari 
4 leta in več, s katalizatorjem 

8703.22-998  Drugi 
8703.23 — S prostornino cilindrov nad 1.500 do 3.000 

cm3 

8703.23-016  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 1.600 cm3, stari manj 
kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.23-025  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 1.600 cm3, stari manj 
kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.23-034  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.000 cm3, stari manj 
kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.23-043  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.000 cm3, stari manj 
kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.23-052  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov ne več kot 2.001 cm3, stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.23 - 061  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.001 cm3, stari manj 
kot 4 leta, z katalizatorjem 

8703.23-070  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 1.600 cm3, stari 4 leta in 
več, brez katalizatorja 

8703.23- 089  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 1.601 cm3, stari 4 leta in 
več, s katalizatorjem 

8703.23-098  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov od 1.601 do 2.000 cm3, 
stari 4 leta in več, brez katalizatorja 

8703.23-104  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov od 1.601 do 2.000 cm3, 
stari 4 leta in več, s katalizatorjem 

8703.23-113  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov nad 2.001 cm3, stari 4 leta 
in več, brez katalizatorja 

8703.23-122  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.001 cm3, stari 4 leta in 
več, s katalizatorjem 

8703.23 - 991 -- Drugi 
8703.24 — S prostornino cilindrov nad 3.000 cm3 

8703.24 -019  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.24 - 028  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.24 -037  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.24 -046  Osebni avtomobili (vštevši avtodome) stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.24 - 994  Drugi 
Druga vozila z batnim motorjem z notranjim 
zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselska 
ali poldieselska) 

8703.31 — S prostornino cilindrov do 1.500 cm3 

8703.31-011  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.31-020  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.31-039  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
mani kot 4 leta. brez katalizatorja 

8703.31-048  Osebni avtomobili (vštevši avtodome) stari 
manj kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.31-996  r Drugi 
8703.32 -- S prostornino cilindrov nad 1.500 do 2.500 

cm3 

8703.32-014  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.000 cm3,stari manj 
kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.32 -023  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.000 cm3, stari manj 
kot 4 leta, s katalizatorjem 

8703.32- 032  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov nad 2.001 do 2.500 cm3, 
stari manj kot 4 leta, brez katalizatorja 

8703.32- 041  Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov nad 2.001 do 2.500 cm3, 
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8703.32-050   

8703.32 -069   

8703.32-078   

8703.32-087   

8703.32-999   
8703.33 
8703.33-017   

8703.33 -026   

8703.33 -035   

8703.33-044   

8703.33 -992   
8703.90 
8703.90-999   
9404 

9404.30-000 
9404.90-006 
9406.00 
9406.00-014 
9406.00-999 
9504 

9504.20 
9504.20-996 
9504.30 

9504.30-012 
9504.30-997 
9504.90-009 
9508.00 -006 

9601 

9601.10 

9601.10-016 
9601.10-025 
9601.90 
9601.90-014 
9601.90-023 
9601.90 -032 
9601.90 -999 
9613.10 

9613.10-011 
9613:20 

9613.20-012 
9613.30 
9613.30 -013 
9613.80 
9613.80-018 
9614.20 
9614.20-011 

stari manj kot 4 leta, s katalizatorjem 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.000 cm3, stari 4 leta in 
več, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov do 2.001 cm3, stari 4 leta in 
več, s katalizatorjem 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov nad 2.001 do 2.500 cm3, 
stari 4 leta in več, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), s pro- 
stornino cilindrov nad 2.001 do 2.500 cm3, 
stari 4 leta in več, s katalizatorjem 
Drugi 
S prostornino cilindrov nad 2.500 cm3: 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
manj kot 4 leta, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
4 leta in več, brez katalizatorja 
Osebni avtomobili (vštevši avtodome), stari 
4 leta in več, s katalizatorjem 
Drugi 
Drugi 
Drugi 
Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno 
blago (npr.žimnice, prešite odeje, pernice, 
blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so na- 
polnjeni s kakršnimkoli materialom ali iz pe- 
naste gume ali plastične mase, vštevši pre- 
vlečene: 
Spalne vreče 
Drugo 
Montažne zgradbe: 
lesene; jeklene 
Druge 
Izdelki za sejemske, namizne ali družabne 
igre, vštevši fliperje, biljarde, posebne mize 
za kazinske igre in opremo za avtomatska 
kegljišča: 
Mize in pribor za biljard 
Drugo 
Druge igre, ki se poženejo s kovancem ali 
žetonom, razen opreme za avtomatična keg- 
ljišča 
Igralni aparati in deli 
Drugo 
Drugo 
Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejem- 
ski predmeti za razvedrilo, potujoči cirkusi, 
potujoči zverinjaki in potujoča gledališča 
Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, parož- 
ki, korale, biserovina in drugi materiali žival- 
skega izvora, primerni za rezljanje in izdelki 
iz teh materialov (vštevši izdelke, dobljene 
z oblikovanjem): 
Obdelana slonova kost in izdelki iz slonove 
kosti 
Obdelana slonova kost 
Izdelki iz slonove kosti 
Drugo 
Obdelana želvovina 
Obdelana biserovina ali kosti 
Izdelki iz biserovine ali iz kosti 
Drugo 
Žepni plinski vžigalniki, ki jih ni mogoče po- 
novno napolniti 
Iz srebra 
Žepni plinski vžigalniki, ki jih je mogoče po- 
novno napolniti 
Iz srebra 
Namizni vžigalniki 
z srebra 
Drugi vžigalniki 
iz srebra 
Pipe in njihove glave 
Iz srebra 

9614.90 
9614.90-027 
9701 

9701.10 - 000 
9701.90 
9701.90-017 
9701.90- 026 

9701.90-035 
9701.90 - 044 
9701.90-992 
9702.00 -008 
9703.00 

9703.00 -016 

9703.00-991 
9705.00-005 

9706.00-004 

II. Proizvodi, na 
nanaša. 
Lista proizvodov 
pri uvozu 
(HS)  

Drugo: 
Iz srebra . r.xn0 
Slike, risbe in pasteli, izdelani 'r04nc 
risb iz tar.št.49.06 in obrtnih izo1 , jne<jr 
slikanih ali okrašenih; kolaži in P 
korativne plošče: 
Slike, risbe in pasteli 
Drugo: 
Iz sušenega cvetja . drugih * 
iz poslikanega sušenega cvetja 
lov rastlin 
Iz sušenih delov rastlin 
Leseni; iz navadnih kovin 

Izvirne gravure, odtiski in kt 

Izvirne skulpture in kipi, i* * 
materiala 
Iz plemenitih kovin in/ali 
kamnov 
Drugo  . ji, j 
Zbirke in primerki, ki doVins>«'f 
ni, mineraloški, anatomski, zg ^ an itf 
heološki, paleontološki, etnog 
mizmatični pomen 
Starine, stare več kot 100 let 

-| uvoi"" 
katere se odprava omejitev p 

Opis proizvoda 

ex 2812.10-996 — 
2844 

2844.10 

2844.10-010 
2844.10-995 
2844.20-002 

Fozgen in 
Radioaktivni kemični element 
izotopi (vštevši fisijske in opi , ve 5k1 

ne elemente in izotope) m »1 te piv 
mešanice in ostanki, ki vset) 
vode: zliti"6' 
Uran, naravni in njegove ®P°Ljjni Pr<"„ ( 
sperzije (vštevši kermete), ker . ^ 
di in mešanice, ki vsbujep n 
spojine naravnega urana , 
Naravni uran in njegove spol 
Drugo . 
Uran, obogaten z U 235, m nj 9 ^ 
plutonij in njegove spojine; z jzv0<ji 
(vštevši kermete), keramični p „ v Annmn L-i w*aki 1 ioir» tirali. OD"?. šanice, ki vsebujejo uran. oi 

2844.30 

2844.30-012 
2844.30-997 
2844.40 

2844.40-013 
2844.40-022 
2844.40 -998 
2844.50-005 

2845 

2845.10-000 
2845.90-008 
2903 

2903.11-000 

2903.12 -003 

plutonij ali spojine teh ov6S 
Uran, osiromašen v U 235, 
ne; torij in njegove spojine.1z .^ii^ 
(vštevši kermete); keramični P ^ro"1 

šanice, ki vsebujejo ura '.^0# 
v U 235, torij in spojine ten p 
Materiali, ki vsebujejo kerm ^ 
Drugi . . toDj ter 
Radioaktivni elementi in «0 v 
razen tistih iz tar.št. 28.44 ™^ 28-4i^zhtine,dis^^|'« jj£ 

lil"1 itoP* 

keramični proizvodi in mesa 0. 
jo te elemente, izotope aH »p 
tivni ostanki: 
Mešanice za barvanje _.hiijejo 
Farmacevtski pripravki,ki vse > 
Drugo . 0|ementi 

Izrabljeni (izsevani) gorivni ^ 
nja) jedrskih reaktorjev 
Izotopi, razen izotopov iz ^ 
ganske in organske spojin0 e; 
mično določene ali nedoloc 
Težka voda (devterijev oksW 
Drugo ,. ih <$ 
Halogenski ogljikovodiki de jidičfl1!1 

Klorirani derivati nasičenm ^ 
kovodikov ,H> jn fl10 

monoklormetan (metilkloria; 
tan (etilklorid) 
diklormetan (metilenklond) 
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Kloroform (triklormetan) 
ogljikov tetraklorid 
1,2-dikloretan (etilen diklorid) 5103.10-006 
1,2-diklorpropan (propilen diklorid) in di- 5103.20- 007 
klorbutani 5103.30 -008 
Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodi- 5202 
kov, ki vsebujejo dva ali več različnih halo- 
genskih elementov 5202.10-000 
Triklornitrometan 

■ 1-lenil-2-propanon, fenilaceton 5202.91-001 
Fenilocetna kislina, njene soli in estri 5202.99-005 
Bis-(2,3-dibrompropil) fosfat 5301.30 -006 
Antranilična kislina 5302 
N-acetilantranilična kislina 
Tris-aziridinil-fosforni oksid 
Safrol 
Izosafrol 5302.90-001 
Piperonal 5303 
3,4-metilen dioksifenil-2-propanon 
Piperidin 
Efedrin 
Psevdoefedrin 
Alkaloidi rženih rožičkov in njihovi derivati; 5303.90-000 
njihove soli 5304 
Egrometrin 
Ergotamin 
Lizergična kislina 
Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih 5304.90-009 
mas: 5305 
Iz polimerov etilena 
Iz polimerov stirena 
Iz polimerov vinilklorida 
Iz drugih plastičnih mas: 
Iz akrilnih polimerov 
Iz smol in poliestrov 
Iz celuloze in njenih derivatov 5305.19-007 
Iz proteinov in njihovih derivatov 5305.29-008 
Drugi 5305.99 - 999 
Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen ex 7001.00 
trde gume), prah in zrna, dobljeni iz teh pro- 71120 
izvodov 
Plašči iz gume ( neprimerni za protektiranje) 7112.10-006 
Trdna guma (npr. ebonit) v vseh oblikah, 
vštevši odpadke in ostanke; izdelki iz trde 
gume: 7112.20-007 
Obrezki in drugi odpadki usnja ali umetnega 
usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih 
izdelkov; prah in moka iz usnja 7112.90-004 
Kosi ali odrezki 7204 
Drva za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, 
vejah, butarah ali podobnih oblikah; iverje in 
podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in 7204.10-000-0 
ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani 
v okroglice, brikete, pelete ali podobne 7204.21-004 
oblike: 7204.29 - 008 
Iverje in podobni drobci: 7204.30 -002 
Iglavcev 
Neiglavcev 
Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani 7204.41-006 
ali neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete 
ali podobne oblike 7204.49- 000 
Papirni ali kartonski odpadki in ostanki: 7404.00 
Iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali 7404.00-016 
valovitega papirja ali kartona 7404.00- 025 
Iz drugega papirja ali kartona, dobljenih pre- 7404.00-034 
težno iz beljene kemične celuloze, nebarvani 7404.00-999 
v masi 7503.00-009 
Iz papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz 7602.00-003 
lesovine (časopisi, revije in podobne tisko- 7802.00-009 
vine) 7902.00-002 
Drugi, vštevši nesortirane odpadke in 8002.00 - 006 
ostanke ex 8101.91-002 
Svileni odpadki (vštevši zapredke, neprimer- ex 8102.91-001 
ne za odvijanje, odpadke preje in raztrgane ex 8103.10-009 
tekstilne materiale): 8104 
Nemikani in nečesani 
Drugi 8104.20- 009 
Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dla- 8104.30-000 

ke, vštevši odpadke preje, toda brez razpuka- 
nih tekstilnih materialov: 
Izčesek iz volne ali fine živalske dlake 
Drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake 
Odpadki iz grobe živalske dlake 
Bombažni odpadki (vštevši odpadke preje in 
razpukane tekstilne materiale): 
Odpadki preje (vštevši odpadke sukanca) 
Drugo 
Razpukani tekstilni materiali 
Drugo 
Laneno predivo in odpadki 
Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali pre- 
delana, toda nepredena; konopljeno predivo 
in odpadki (vštevši odpadke preje in razpuka- 
ne tekstilne materiale): 
Drugo 
Juta in druga tekstilna likasta vlakna (razen 
lanu, konoplje in ramije), surova ali predela- 
na, toda nepredena; predivo in odpadki iz teh 
vlaken (vštevši odpadke preje in razpukane 
tekstilne materiale): 
Drugo 
Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav, 
surova ali predelana, toda nepredena; predi- 
vo in odpadki iz teh vlaken (vštevši odpadke 
preje in razpukane tekstilne materiale): 
Drugo 
Kokosovo vlakno, abaka (Manila ali Musa 
textiiis Nee), ramija in druga rastlinska tek- 
stilna vlakna, ki niso omenjena in ne zajeta 
na drugem mestu, surova ali predelana, toda 
nepredena; predivo, izčesek in odpadki teh 
vlaken (vštevši odpadke preje in razpukane 
tekstilne materiale): 
Drugo 
Drugo 
Drugo 
Razbito steklo in drugi stekleni odpadki 
odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, 
platiranih s plemenito kovino: 
Iz zlata, vštevši tudi iz kovin, platiranih z zla- 
tom, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge 
plemenite kovine 
Iz platine, vštevši iz kovin, platiranih s plati- 
no, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge 
plemenite kovine 
Drugo 
Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni 
ingoti, brame in drugo, iz železa ali jekla za 
pretaljevanje: 
dpadki in ostanki litega železa 
Odpadki in ostanki legiranega jekla 
Iz nerjavnega jekla 
Drugo 
Odpadki in ostanki pokositranega železa ali 
jekla 
Drugi odpadki in ostanki: 
Ostružki, opilki, odrezki, izrezki, drobci ipd., 
v balah ali ne 
Drugo 
Bakrovi odpadki in ostanki 
Odpadki in odstružki medenine 
Odpadki in odstružki bronze 
Odpadki in odstružki alpake 
Drugi odpadki in odstružki bakra 
Nikljasti odpadki in ostanki 
Aluminijasti odpadki in ostanki 
Svinčeni odpadki in ostanki 
Cinkovi odpadki in ostanki 
Kositrni odpadki in ostanki 
Volframovi odpadki in ostanki 
Molibdenovi odpadki in ostanki 
Tantalovi odpadki in ostanki 
Magnezij in magnezijevi proizvodi, vštevši 
odpadke in ostanke: 
Odpadki in polomljeni deli 
Opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti; 
prah 
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ex 8105.10-007 - Kobaltni odpadki in prah 
ex 8106.00-014  Bizmutovi odpadki in polomljeni deli 
ex 8107.10-005 - Kadmijevi odpadki in polomljeni deli 
ex 8108.10 -004 - Titanovi odpadki in polomljeni deli 
73 ex- Cirkonijevi odpadki in polomljeni deli 
8109.10- 003 
6x8110.00-017 Antimonovi odpadki in polomljeni deli 
ex 8111.00—016 ■ Magnezijevi odpadki in polomljeni deli 
ex 8112.11-000 -- Berilijevi odpadki in polomljeni deli 
ex 8112.20-017 Kromovi odpadki in polomljeni deli 
ex 8112.40-019 Vanadijevi odpadki in polomljeni deli 
ex 8112.91-008 — Drugi odpadki in polomljeni deli 
ex 8113.00—014 Odpadki in polomljeni deli kermetov 
8703.90 -016  Nevozna vozila (neuporabna), primerna sa- 

mo za rezervne dele 

PRILOGA lil/A 

(omenjena v drugem odstavku 9. člena) 

Republika Slovenija bo v skladu z mednarodnimi konvenci- 
jami, kodeksi in sporazumi obdržala izvozna dovoljenja za 
spodaj navedene izdelke: 

Tar. Tarifna 
št. oznaka 

Opis 

12.11 

1211.90 
1211.903 
1211.909 

13.01 

1301.90 

13.02 

1302,1 
1302,11 
1302.19 

29.03 
2903.1 

2903.14 
2903.19 
2903.191 
2903.30 

2903.301 
2903.40 

2903.4011 
2903.4012 
2903.4013 
2903.4014 
2903.4015 
2903.4016 
2903.4017 
2903.4018 
2903.4019 
2903.4020 
2903.4021 
2903.4022 
2903.4023 

Rastline in njihovi deli (vštevši seme in plodove), 
sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, 
vrst, ki se uporabljajo predvsem v partumeriji, far- 
maciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne 
namene: 
- Drugo: 
 makove glavice 
 drugo 
Ex 
Kanabis 
Listje rastline koke 
Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in 
balzami: 
- Drugo 
Ex 
Kanabis - smola 
Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pek- 
tinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sred- 
stva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvo- 
dov, modificirani ali nemodificirani: 
- Rastlinski sokovi in ekstrakti: 
- opija 
- drugo 
Ex 
Koncentrat makove slame 
Ekstrakt in tinktura kanabisa 
Halogenski ogljikovodiki derivati: 
-Klorirani derivati nasičenih acikličnih ogljikovo- 
dikov: 
- ogljikov tetraklorid -CCI4 
- drugi: 
 metilkloroform (1,1,1 -trikloretan)-C2H3CI3 
- Fluorirani, bromirani in jodirani derivati aciklič- 
nih ogljikovodikov: 
 brom metan (metil bromid)-CH3Br 
- Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, 
ki vsebujejo dva ali več različnih halogenskih ele- 
mentov: 
 triklorfluoro metan (CFC-11) 
 dlklordifluoro metan (CFC-12) 
 triklortrifluor etan (CFC-113) 
 diklortetrafluor etan (CFC-114) 
 klorpentafluor etan (CFC-115) 
 difluoroklor metan (HCFC-22) 
 klortrifluor metan (CFC-13) 
 pentaklorfluor etan (CFC-111) 
 tetraklordifluor etan (CFC-112) 
 heptaklorfluor propan (CFC-211) 
 heksaklordifluor propan (CFC-212) 
 pentaklortrifluor propan (CFC-213) 
 tetraklortetrafluor propan (CFC-214) 

2903.4024 
2903.4025 
2903.4026 
2903.4027 
2903.4028 
2903.4029 
2903.4030 
2903.4031 
2903.4032 
2903.4033 
2903.4034 
2903.4035 
2903.4036 
2903.4037 
2903.4038 
2903.4039 
2903.4040 
2903.4041 
2903.4042 
2903.4043 
2903.4044 
2903.4045 
2903.4046 
2903.4047 

2903.4048 

2903.4049 

2903.4050 
2903.4051 
2903.4052 
2903.4053 
2903.4054 
2903.4055 
2903.4056 
2903.4057 
2903.4058 
2903.4059 
2903.4060 
2903.4061 
2903.4062 
2903.4063 
2903.4064 
2903.4065 
2903.4066 
2903.4067 
2903.4068 
2903.4069 
2903.4070 
2903.4071 
2903.4072 
2903.4073 
2903.4074 
2903.4075 
2903.4076 
2903.4077 
2903.4078 
2903.4079 
2903.4080 
2903.4081 
2903.4082 
2903.4083 
2903.4084 
2903.4085 
2903.4086 
2903.4087 
2903.4088 
2903.4089 
2903.4090 
2903.4091 
2903.4092 
2903.4093 
2903.4094 
2903.4095 

2903.4096 

 triklorpentafluor propan 
 diklorheksafluor propan (CrC-^ 
 klorheptafluor propan (CFC-21'I 
 diklorfluor metan (HCFC-21) 
 klorfluor metan (HCFC-31) 
 tetraklorfluor etan (HCFC—121) 
 triklordifluor etan (HCFC—122)  IMMUruiMUUf tJiai! |nv;i ^ 7Arrf_1ZJ| 
 diklortrif luor etan C2HF3CI2 (Horu ^ 
 diklortrifluor etan CHCI2CF3 (Mor* j 
 klortetrafluor etan C2HF4CI (HC , ^1 

 triklorfluor etan (HCFC—131) 
 diklordifluor etan (HCFC—132) 
 klortrifluor etan (HCFC-133\ cra\) 
 diklorfluor etan C2HF3CI2 (^r,i4lb| 
 diklorfluor etan CH3CFCI2 (HW£ 42) 
 klordifluor etan C2H3F2CI (HCf ^ 
 klordifluor etan CH3CF2CI (HC 
 klorfluor etan (HCFC—151) 
 heksaklorfluor propan (HCFC- 
 pentaklordifluor propan (HCrC" 
 tetraklotrfluor propan (HCFC ^ 
 triklortetrafluor propan (HCrO- 
  diklorpentafluor propan 
(HCFC-225) rF3CF2CHcl! 

 diklorpentafluor propan <--r 

(HCFC-225ca) r^C\C^C 

 diklorpentafluor propan Cri 
(HCFC-225cb) 
 klorheksafluor propan (HCFC—226) HCFC 
 tetraklordifluor propan (HCFC 
 pentaklorfluor propan (HCf^T^l) 

 triklortrifluor propan (HCFC-^^34) 
 diklortetrafluor propan (HCr^' ^ 
 klorpentafluor propan (HCrO- ^ 
 tetraklorfluor propan (HCFC 
 triklordifluor propan (HCFC-* . 
 diklortrifluor propan (HCFC- . 
 klortetrafluor propan (HCFC' 
 triklorfluor propan (HCFC—251) 
 diklordifluor propan (HCFC-*'" 
 klortrifluor propan (HCFC-« ' 
 diklorfluor propan (HCFC-<® J 
 klordifluor propan (HCFC-Zo I 
 klorfluor propan (HCFC-27'J 
 dibromfluor metan _R<) 
 bromdifluor metan (HBFC-« 
 bromfluor metan 
 tetrabromfluor etan 
 tribromdifluor etan 
 dibromtrifluor etan 
 bromtetrafluor etan 
 tribromfluor etan 
— -— dibromdifluor etan 
 bromtrifluor etan 
 dibromfluor etan 
 bromdifluor etan 
 bromfluor etan 
 heksabromfluor propan 
 pentabromdifluor propan 
 tetrabromtrifluor propan 
 tribromtetrafluor propan 
 dibrompentafluor propan 
 bromheksafluor propan 
 pentabromfluor propan 
 tetrabromdifluor propan 
 tribromtrifluor propan 
 dibromtetrafluor propan 
 brompentafluor propan 
 tetrabromfluor propan 
 2-bromo-2-kloro-1,1.|'', 
 trifluorobromo metan (H^l9,al0N 
 difluoroklorobromo metan J 
 dibromtetrafluoro etan (HAL0(jjKi< 
 drugi bromo-fluoro ogl)IK .a: 
HBFC> ' .likov«#1 '  drugi kloro-fluoro ogUlK 

HCFC) 

poročevalec, št. 22 24 
Ji 



S.04 

2904.20 

2904.201 
2904.202 

g 2904,203 

2905.50 

2905.509 

2920.90 

s5fi 

2921.4 

2921.499 

2922.1 

^2-199 

^22.30 

5a 

*22.4 

& 
& ^2, S* 

Sulfo—, nitro- ali nitrozo- derivati ogljiko—vodi- 
kov, halogenirani ali nehalogenirani: 
-Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- 
-skupine: 
 nitrobenzen 
 dinitrobenzen 
—- di- ali -trinitrotoluen (TNT) 
Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, ni- 
tro- ali nitrozo- derivati: 
- Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati 
acikličnih alkoholov: 29.24 
 drugi 
Ex 
Etklorvinol 
Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov vodi- 
kovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogen- 
ski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 
- Drugo: 
 nitroglicerin 
---- drugi estri solitrovne kisline 
Spojine z amino funkcijo: 
- Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove 

 drugo 29.25 
Ex 
Amfetamin 
Benzfetamin 
Deksamfletamin 
2,5-Dimetoksiamfetamin (DMA) 
2,5-Dimetoksi-4-bromamfetamin (DOB) 
2,5-Dimetoksi-4-etilamemfetamin (DOET) 
Fenetilin 29.26 
Fenkamfamin 
Fenproporeks 
Fentermin 
Katin 
Katinon 29.32 
Levamfletamin 
Levometamfletamin 
Mefenoreks 
3,4-Metilendioksiamfetamin (MDA) 
3.4-Metilendioksimetamfetamin (MDMA) 
5-Metiksi-3,4-metilen-dioksi Alfa-Me- 
til-(MMDA) 
N-etilamfetamin 
Parametoksiamfetamin (PMA) 
PSE 
Pirovaleron 
Pfopilheksedrin 
|^5-Trimetoksiamfetamin (TMA) 

Amino spojine s kisikovo funkcijo: 
- Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen tistih, 
^vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo; njihove 29 33 

drugo 
Ex 
Alfametadon 
Betametadon 
Dimeheptanol 

Aminoaldehidi, aminoketoni in amino-kinoni, razen tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo funk- 
c,jo; njihove soli: 

metadonhidroklorid 
drugo 

Ex 
Amfepramom 
sometadon 
Metadon 
Normetadon 
~ Amino kisline in njihovi estri, razen tistih, ki 

soh '° ve' kot eno k'sikovo funkcijo; njihove 
drugo: 

tilidin 
---drugo 

^imenoksadol 

2922.50 

2922.5019 

2924.10 

2924.103 

2924.109 

2924.2 

2924.29 
2924.299 

2925.1 

2925.19 

2926.90 
2926.909 

2932.90 

2933.1 

2933.19 

2933.2 

2933.29 
2933.299 

2933.3 

2933.39 

- Fenol aminoalkoholov, fenoli amino kislin in 
druge amino spojine s kisikovo funkcijo: 
 drugi 
Ex 
Acetilmetadol 
Alfacetilmetadol 
Betacetilmetadol 
Dekstropropoksifen 
DOM-STP 
Noracimetadol 
Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine oglji- 
kove kisline z amidno funkcijo: 
- Aciklični amidi (vštevši aciklične karbamate) in- 
njihovi derivati; njihove soli: 
 2-metil-2-propil-1-3-propandiol-dikar- 
bamat (meprobamat) 
 druge soli in derivati acikličnih amidov 
Ex 
Etinamat 
- Ciklični amidi (vštevši ciklične karbamate) in 
njihovi derivati; njihove soli: 
- drugo: 
 drugo 
Spojine s karboksimidno funkcijo (vštevši saharin 
in njegove soli) in spojine z imino funkcijo: 
- Imidi in njihovi derivati; njihove soli: 
Ex 
Diapromid 
-- drugo 
Ex 
Glutetimid 
Spojine z nitrilno funkcijo: 
- Drugo: 
 drugo 
Ex 
Metadon intermediat 
Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali 
heteroatomi kisika: 
- Drugi 
Ex 
DMHP 
DMPH 
Etokseridin 
Fenapromid 
Fenciklidin 
Fenoperidin 
Fenatanil 
Furetidin 
Hidroksipeditin 
Ketobemidon 
Meklokalon 
Paraheksil 
Tetrahidokanabinol 
Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali 
heteroatomi dušika; nukleinske kisline in njihove 
soli: 
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pira- 
zolov obroč (hidrogenirane ali ne): 
- druge 
Ex 
Mazindol 
Moramid intermedier 
Morferidin 
PHP, PCPY 
Piminodin 
Pipradrol 
Piritramid 
Racemoramid 
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran imi- 
dazolov obroč (hidrogenirane ali ne): 
- drugo: 
  druge 
Ex 
Etonitazen 
Klonitazen 
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran piri- 
dinov obroč (hidrogenirane ali ne): 
- druge 
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Ex 
Acetil—alfa—metilfentanil 
Alfa—Metilfentanil 
Alilprodin 
Alfameprodin 
Alfaprodin 
Alfentanil 
Anileridin 
Benzetidin 
Betameprodin 
Betaprodin 
Bezitramid 
Difenoksilat 
Dlfenoksin 
Dipipanon 
3—Metilfentanil in njegovi cis in trans izomeri 
MPPP 
PEPAP 
Sufentanil 
Trimeperidin 
Triheksifenidil 
TSP 

2933.40 - Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko 
obročasto strukturo (hidrogenirane ali ne), nadalje 
nekondenzirane 
Metakvalon 
Metilfenidat 
Metiprilon 
Norpipanon 
Petidin 
Petidin intermediat A 
Petidin intermediat B 
Petidin intermediat C 

2933.5 - Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski obroč 
(hidrogenirane ali ne) ali piperazinski obroč; nukle- 
inske kisline in njihove soli: 

2933.51 — malonilurea (barbiturna kislina) in njeni deriva- 
ti; njihove soli: 

2933.511 --— barbiturati 
2933.90 - Drugo: 
2933.909  drugo 

Ex 
Alprazolam 
Bromazepan 
Delorazepam 
Diazepam 
Estazolam 
Etil-loflazepat 
Fenazocin 
Fenomorfan 
Fludiazepam 
Flunitrazepam 
Flurazepam 
Halazepam 
Haloksazolam 
Klordiazepoksid 
Kamazepam 
Ketazolam 
Klobazam 
Kloksazolam 
Klonazepam 
Klorazepat 
Klotiazepam 
Levotmetorfan 
Levofenacilmortan 
Levorfanol 
Loprazolam 
Lorazepam 
Lormetazepam 
Metazocin 
Medazepam 
Nimetazepam 
Nitrazepam 
Nordazepam 
Norvevorfanol 
Oksazepam 
Oksazolam 
Pinazepam 
Prazepam 

29.34 
2934.90 
2934.909 

29.39 

2939.10 

2939.40 
2939.90 

38.13 3813.00 

3813.002 
38.14 3814.00 

Fenazocin 
Proheptazin 
Properidin 
Racemorfan 
Racemotorfan 
Temazepam 
Tetrazepam 
Triazolam 
Zipeprol 
Druge heterociklične spojine: 
- Drugo: 
 drugo 
Ex 
Dekstromoramid 
Dioksafetil butirat 
Dietiltiambuten 
Dimetiltiambuten 
Etilmetiltiambuten 
Fenadokson 
Fendimetrazin 
Fenmetrazin 
Levomoramid 
Pemolin , (i«nj nji^ 
Rastlinski alkaloidi, naravni ali sinte 
soli, etri, estri in drugi derivati: n[jhove s0'1 

- Alkaloi diopija in njihovi derivati, "i 
Ex 
Acetorfin 
Acetildihidrokodein 
Benzilmorfin 
Buprenorfin 
Dezomorfin 
Dihidrokodein 
Dihidromorfin 
Drotebanol 
Etilmorfin 
Etorfin 
Folkodin 
Heroin 
Hidrokodon 
Hidromorfinon 
Hidromorfon 
Kodein 
Kodoksim 
Koncentrat makove slame 
Metildenzorfin 
Metildihidromorfin 
Metopon 
Morfin nrf inana 

Morfin metobromid (idr. derivati m 
Morfin - N-Oksid 
Mirofin 
Nikokodin 
Nikodikodin 
Nikomorfin 
Norkodein 
Normofin 
Oksikodan 1 

Oksimorfan 
Tebain 
Tebakon 
- Efedrini in njihove soli 
- Drugo 
Ex 
DET 
DMT 
Ekgonin 
Kokain 
Lizergid 
Metamfetamin 
Meskalin 
Psilocin m* 
Psilocibin _a5enie \ 
Preparati in polnila za aparate za y . 
napolnjene granate za gašenje p<? . $ 
 za gašenje požarov s ha'on

azredčila,,,ri|/ 
Sestavljena organska topila in 
omenjena in ne zajeta na druge1" 
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3814.001 
38.23 

3823.90 
3823.903 

3823.9031 
7<907.00 

4907.002 

«07.003 

7108.1 
7108.11 
7108.12 
7108.13 

71.10 

?,'1,7l1i 
71.1} 

7110.1 
7110.11 
7 10.19 
7 10.2 
7 10.21 
7 10.29 
7 10.3 

10.31 
10.39 

7110.4 
10.41 

7110.49 
00 

7112.10 

7112.20 

Vl'2.90 

7118.10 

&1° «24,01 
1°e7l0.00 

«.00 

6.001 

Ijena sredstva za odstranjevanje premazov ali la- 
kov: 
 ki vsebujejo kloro-.fluoro- ali bromo oglji- 
kovodike 
Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe in 
livarska jedra, kemični proizvodi in preparati ke- 
mične industrije in sorodnih industrij (vštevši tudi 
tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvo- 
dov), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem me- 
stu, preostali proizvodi kemične industrije ali so- 
rodnih industrij, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu: 
— Drugo: 
 mešanice halogenih derivatov ogljikovo- 
dikov: 
 preparatiali mešanice, ki vsebujejo lluoro- 
kloro- ali bromo- ogljikovodike 
Poštne znamke, kolki in podobne znamke, neuni- 
čeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v namembni 
državi, taksni papirji; bankovci, čeki, akcije, delni- 
ce, obligacije in podobne listine: 
 vrednostni papirji (akcije, čekovne knjižice 
idr.) 
 bankovci, ki v nobeni državi niso zakonito 
plačilno sredstvo 
 drugo 
Zlato (vštevši platinirano), neobdelano ali v obliki 
polizdelkov ali prahu: 
— Nemonetarno: 
— prah 
— neobdelano 
— polizdelki 
— Monetarno 
Navadne kovine ali srebro, platirani z zlatom, na- 
prej neobdelani, razen kot polizdelki 
Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu: 
— Platina: 
— neobdelana ali v prahu 
— drugo 
— Paladij: 
— neobdelan ali v prahu 
— drugo . 
~ Rodi j: 
— neobdelan ali v prahu 
— drugo 
~ Iridij, osmij in rutenij: 
— neobdelani ali v prahu 
— drugo 
Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s platino, 
naprej neobdelani, razen v obliki polizdelkov 
Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, plati- 
ranih s plemenito kovino: 
~ zlata, vštevši tudi iz kovin, platiranih z zlatom, 
toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge plemenite 
kovine 
~ Iz platine, vštevši iz kovin, platiranih s platino, 
toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge plemenite 
kovine 
— Drugo 
Kovinski denar: 
~ Kovinski denar (razen zlatega kovinskega denar- 
ja, ki ni zakonito plačilno sredstvo 
— Drugo 
Mehanične naprave (na ročni pogon ali brez njega) 
*a brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali 
Prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnje- 
ni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za 
brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizga- 
le s curkom: 
~ Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni: 
~ napolnjeni s haloni (brom-fluor ogljikovodi- 
ki) 
ranki in druga oklepna bojna motorna vozila,vštev- 

Sl tista,ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, 
[h njihovi deli 
Druga plovila, vštevši vojne ladje in reševalne čol- 
ne. razen čolnov na vesla: 

vojne ladje vseh vrst 

93.01 9301.00 

93.02 9302.00 

93.03 

93.05 

93.06 

9303.10 

9305.10 
9305.101 
9305.109 
9305.90 
9305.901 
9305.909 

9306.10 

9306.2 

9306.21 
9306.29 
9306.30 
9306.90 

93.079307.00 

97.01 

9701.10 
9701.90 

97.02 9702.00 
97.03 9703.00 
97.059705.00 

97.06 9706.00 

Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol in orožja iz 
tar. št. 93.07 
Revolverji in pištole, razen tistih, ki se uvrščajo 
v tar. št. 93.03 in 93.04 
Drugo strelno orožje in podobne priprave, ki delu- 
jejo z vžigom eksplozivne polnitve (npr. športne 
puške, šibrenice, ter lovske in športne karabinke, 
strelno orožje, ki se polni od spredaj, signalne 
pištole in druge priprave, predvidene za izstreljeva- 
le samo signalnih raket, pištole in revolverji za 
izstreljevanje manevrskega streliva, pištole s prive- 
zanim klinom za humano ubijanje živali, metalnice 
ladijskih vrvi): 
- Strelno orožje, ki se polni od spredaj 
Deli in pribor izdelkov iz tar. št. 93.01 do 93.04: 
- Za revolverje ali pištole: 
 deli vojnega orožja in pribora 
 drugo 
- Drugo: 
 za proizvode iz tar. št. 93.04 
 drugo 
Bombe, granate, torpedi, mine, rakete in podobno 
ter njihovi deli; naboji, drugo strelivo in projektili 
ter njihovi deli, vštevši šibre in čepe za patrone: 
- Strelivo za orodje za kovičenje ali podobno oro- 
dje ali za pištole z vezanim klinom za humano 
ubijanje živali ter njegovi deli 
- Strelivo za puške šibrenice in deli tega streliva; 
strelivo za zračne puške: 
- naboji 
-- drugo 
- Drugo strelivo in njegovi deli 
- Drugo 
Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje, 
njihovi deli ter nožnice za to orožje 
Slike, risbe in pasteli, izdelani ročno, razen risb iz 
tar. št. 49.06 in obrtnih izdelkov, ročno slikanih ali 
okrašenih; kolaži in podobne dekorativne plošče: 
- Slike, risbe in pasteli 
- Drugo 
Izvirne gravure, odtiski in litografije 
Izvirne skulpture in kipi, iz kakršnegakoli materiala 
Zbirke in primerki, ki imajo zoološki, botanični, 
mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, 
paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen 
Starine, stare več kot 100 let 

PRILOGA lll/B 

(omenjena v drugem odstavku 9. člena) 

1. Republika Madžarska bo do 1. januarja 1997 ukinila količin- 
ske omejitve pri izvozu in ukrepe z enakim učinkom za spodaj 
navedene proizvode: 

Št. KTJ za Opis proizvoda 
madžarske izvozne Nafta 
proizvode 

1120000 
1130000 
12 
1315 

1331000 
1410000 
160 

1650097 

1684097S 
2114 
2115 
2116 

Zemeljski plin 
Rude 
Dragi kamni, poldragi kamni in industrijski di- 
amanti 
Surovi fosfat, 39%—ni 
Električna energija 
Deloma končane in končane zgradbe (za industrij- 
ske, kmetijske, prevozniške, trgovinske, skladišč- 
ne, upravne, kulturne, športne, stanovanjske na- 
mene, plavajoči in drugi objekti), kakor tudi z njimi 
povezane gradbene storitve 
Storitve povezane z nadzemnimi gradbenimi ob- 
jekti iz armiranega betona 
toritve povezane z lahkimi montažnimi objekti 
Grodelj 
Železove zlitine iz konvertorske peči 
Železove zlitine iz drugih vrst peči ter deoksidanti 
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2117000 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
2291 
2292100 
2293000 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 

2422102 
2423200 
2423300 
2931100 
2932100 
2946000 
2951110 
2971110 
2971130 
2977000 
2978 
2979910 
2980001 
2990001 
3290001 
416 
4180001 
4180098 

4190001 

4353000 
4429010 
4490001 
4790001 
5122130 
5134200 
51352 
5167102 
5167103 
5168510 
5180040 
5212311 
5212312 
5212341 
5212581 
5213111 
5213116 
5213118 
5213119 
5213128 
5214290 

5214792 
5214800 

5221112 
52224921 
5222493 

Nemetalurške porozne železne zlitine 
Surovo jeklo 
Železove zlitine 
Kaljeni in stiskani proizvodi iz jekla 
Vroče valjano jeklo in polproizvodi iz jekla 
Vroče valjano palično in profilno jeklo 
Vroče valjane jeklene plošče in široki trakovi 
Vroče valjane jeklene cevi 
Vlečene, ekstrudirane in brušene jeklene palice 
Hladno valjana jeklena žica 
Hladno valjan jekleni trak 
Varjene jeklene cevi 
Hladno valjane jeklene cevi 
Končane cevi 
Upognjeno konstrukcijsko jeklo 
Obložena in prekrita jeklena plošča 
Pletena jeklena žica (jeklena vrv) 
Jeklene varilne elektrode 
Mlet železov prah 
Proizvodi iz bakra 
Proizvodi iz cinka 
Proizvodi iz niklja 
Proizvodi iz svinca 
Proizvodi iz kositra 
Drugi proizvodi iz kovin, razen iz železa 
Redke kovine in kovine redkih zemljin 
Plemenite kovine in zlitine iz njih 
Pretaljeni legirani aluminijski blok 
Aluminijasti zdrob 
Aluminijasta žica, rezana na dimenzije 
Jedilni pribor iz plemenitih kovin 
Namizna posoda iz plemenitih kovin 
Kuhinjska posoda iz plemenitih kovin 
Bodala in rezila, ki lahko ogrožajo javno varnost 
Kovanci, priponke iz plemenitih kovin 
Kovinski denar 
Naprave za izstrelitev za posebne namene 
Samoobrambne plinske in strašilne pištole, deli 
Kovinska galanterija, ki lahko ogroža javno varnost 
Orožje 
Strelivo, eksplozivi 
Topniško orožje, druga posebna oprema 
Vozila za zračni promet 
Posebna vozila 
Licence za proizvodnjo posebnih vozil, nastala na 
osnovi razvoja za vojaške namene 
Posebna letala, posebna vodna vozila in oprema za 
premostitev voda 
Električna oprema za osebno samoobrambo 
Instrumenti za motenje števcev hitrosti v vozilih 
Posebna telekomunikacijska oprema 
Posebni instrumenti 
Fozgen 
Žveplova kislina, 100% 
Solna kislina (klorovodikova) 
Cianogen klorid 
Cianovodik 
Kalijev permanganat 
Drugi radioaktivni elementi, izotopi in sestavine 
Aceton 
Metil etil keton (butanon) 
Etil eter 
Anhidrid ocetne kisline 
Metilbromid 
Ogljikov tetraklorid 
Nasičeni haloni in freoni 
Nasičeni ogljikovodiki, drugi halogenski derivati 
Nenasičeni haloni in freoni 
Ex »Drugi halogenski amini in njihove soli«, 
etildietanolamin, 
metildietanolamin 
Triklornitrometan 
Ex »Alifatske žveplove in selenove spojine« 
bis—(2,3 dibromopropil)-fosfat, tris—aziridinil- 
-fosfindioksid 

Toluen 
-fenil-2-propanon 
3,4-metilendioksifenil-2-propanon 

5223191 
5224190 

5225192 
5225193 
5235902 
5236920 
5236930 
5236940 
5251020 
5312210 
5312220 
5312291 
5312910 
5312920 
5352000 
5390001 
5511400 
5513 
5514200 
5515 
5516 
5521000 
5522 
5613000 
5680001 
5700001 
5859010 
5871900 
5900001 
5926 
5980001 
6559800 
6591000 
6598000 
6782 
6880000 
6931 
6932000 
6933100 
6951109 
6951209 
6951160 

6951230 
6994100 
6994200 
6994300 
6395110 
6995120 
6995300 

6995400 
6995900 
6997100 
6997200 
6999330 
9421010 
9421020 
9421060 
9421090 
plošč 
9421100 

9421110 

9422010 
9422020 
9422060 
9422090 

9422100 
9422110 

9422230 

9422240 

Fenilocetna kislina n# 
Ex »Druge halogenske aromatične spoj ^ 
bromirani bifenili, poliklorirani bifeniH. r •, 
no- in diklorirani bifenili, poliklorirani 
Antranilična kislina 
N-acetilantranilinična kislina 
Piperidin 
Piperonal 
Safrol 
lzosa,ro1 , „ice Drugi izotopi, njihove spojine in mešan 
Ergotamin 
Ergometrin 
Lizergična kislina 
Efedrin 
Psevdoefedrin _e 
Izotopski preparati za zdravstvene nam 
Posebni proizvodi farmacevtske indu. , 
Propan-butan (utekočinjeni naftni P11 

Bencin 
Kerozin 
Dieselsko gorivo 
Kurilno olje za gospodinjstvo 
Ostanki iz destilacije nafte 
Kurilno olje za industrijo 
Regenerat gume 
Posebni proizvodi gumarske industrij 
Posebni proizvodi iz plastike mene 
Plinski razpršilec za samoobrambne 
Sasafrasovo olje . jie 
Drugi posebni izdelki kemične indu® {erial 
Industrijski eksplozivi, pirotehnični noi ^ 
Smodniki, eksplozivi, pirotehnični Pr 

Regeneriran papir iz odpadnega paP 
Beli, brezlesni odpadni papir 
Odpadni papir . ,ave krz"a 

Odpadki usnjarske industrije in pr00 

Odpadki čevljarske industrije 
Nakit 
Druga bižuterija . enitih ^ 
Galanterijsko blago narejeno iz piel 

Deli športne opreme . ^ 
Športne naprave, oprema ^ ' ""'8 

Ex »Športna oprema in naprave z 
lokostrelstvo« 
Rekviziti za borilne športe 
Umetnine 
Zbirke, starine 
Reprodukcije muzejskih umetnin 
Gobleni z drobnim vbodom 
Gobleni . 
Tekstilni izdelki ljudske umetnost 
umetnosti za notranjo opremo 
Oblačila ljudske umetnosti in urT1etn| 

Drugi proizvodi ljudske in uporabne 
Kovine, reciklirane iz odpadkov 
Nekovine, pridobljene iz odpadkov 
Industrijski odpadki za javno uPor^njo p'jf 
Hrastovi hlodi, namenjeni za ProlZ\injo 
Bukovi hlodi, namenjeni za Proizy° 0(jnjo P'^ni« 
Jesenovi hlodi, namenjeni za Pr01 „proiz"^ 
Hlodi navadnega oreha, namenjen1 ,5 

■ i ra ProizV 

Hlodi črnega oreha, namenjeni j5 
plošč . . za p,oif# 

Hlodi sadnega drevja, namenjeni 
plošč n industr"i° 
Hrastovi hlodi, namenjeni za lesn® ustrjjo 
Bukovi hlodi, namenjeni za lesno i 
Jesenovi hlodi, namenjeni za lesno ^ teSno 
Hlodi navadnega oreha, namenjen « 
strii° • • lesno infii# 
Hlodi črnega oreha, namenjeni |esn° 
Hlodi sadnega drevja, namenjeni ^ jit 

in uP°raD" 

menjen' strijo 
Hlodi plemenitega topola, nai 
dustrijo . ■ za 
Hlodi domačega topola, namenjen 
strijo 

za las*0' 

lesn° 
i# 
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Debela drva za kurjavo 
Drobna drva za kurjavo 
Kakavovec 
Indijska konoplja (Cannabls sativa) 

<0„K£ na katere se ne nanašajo prepovedi in odprava 
Š>KTJ 
"ladjar 
P'oizvod 

j? . Opis proizvoda 
™ uvozne 

N-900 
2^-900 

-31-900 
"32-900 51~99-000 

jH, 
29-ooo 

SftHoo 
99-000 

bnii 

Odpadki steklarske industrije 
Oodpadki in stranski proizvodi črne metalurgije 
Odpadki nelegiranega aluminija 
Odpadki legiranega aluminija 
Odpadki nelegiranega magnezija 
Odpadki legiranega magnezija 
Odpadki, primerni za ponovno obdelavo, kot suro- 
vina, ki vsebuje neorgansko kemično snov 
Odpadki gumarske industrije 
Odpadki pri proizvodnji primarnih kemičnih proiz- 
vodov 
Odpadki pri proizvodnji kemičnih vlaken 
Odpadki pri predelavi plastike 

PRILOGA IV 
6nJena u r\ p v prvem odstavku 10. člena) 

°ofeo?VEžiČANJA 
h tehničnih predpisov 

Vtert1 1. člen 
jneiom:OSt0pku se 1,0(10 uporabljali izrazi z naslednjim po- 

a sP.ecifikacija«: specifikacija, navedena v doku- 
—' Popisuje zahtevane lastnosti proizvoda, kot so 

.-x')tevami0u°st'' zmo9|jivost, varnost ali dimenzije, vključno °°'ov, k| veljajo za proizvode glede terminologije, sim- 
e,iketir=^n'a in metod testiranja, embalaže, označevanja 

to) »T 
|a; 

nUs,r«znir!v predPisi«: tehnične specifikacije, vključno 
!j bnoun jdmin'strativnimi določbami, ki jih je obvezno 
;:P0rabe v p°stevati, pravno ali dejansko, v primeru trženja ali 

Pr6dDi£'?9°dbenici ali njenem večjem delu, razen tistih, ki 
"Osnut alne oblasti; 

i'6, "ključn te^n"nega predpisa«: tekst tehnične specifika- 
t>6r,0 o/ administrativnimi določbami, oblikovanimi 
Jjjični pr'.

a se jih sprejme ali pa dokončno uveljavi kot 
0 viaSarK: ko 'e besedilo v Popravljalni fazi in je še 

to) »pr . bistvene spremembe in dopolnitve; 
*vodi«; vsako blago, ki ga ta sporazum obsega. 

1; 

to) c 
Obi IVeStilo 

2. člen 
mora: 

!6,n i®2pku,'jne'0ten ,ekst osnutka tehničnih predpisov v izvir- 
) nava' • Celo,en prevod ali povzetek v angleščini; 

m!^ničnr.'' al' i® osnutek tehničnega predpisa istoveten 
  

'"lvsnk_n'6 nada|jnjih informacij glede predpisa; 

 v zvezi z zadevo, ki jo je izdelal a|i regionalni organ, ali pa odstopa od takih 
kadar odstopa, je potrebno navesti razloge za 

^^njen6^0 naslov nacionalnega organa, ki je pristojen vS6b 
naaaljnjih informacij glede predpisa; 

?' o at' Predvideni datum začetka veljavnosti. 
•alf1 ^dna)6* te,1nične9a predpisa samo prenaša celoten 'nfnr^ °aneaa ali pvrnnckpna stanriarria hn zadosto- r,T1acija ega ali evropskega standarda, bo zadosto- 

0 tem standardu. 

3. člen 

2 osnuttnica ,ahko zahteva nadaljnje informacije 
na V ski ,etlničnega predpisa, o katerem je bila j , — iciiiHtneyd pioupi K|adu s tem postopkom. 

4. člen 
pripombe na posredovane 1.Pogodbenici lahko dajeta 

osnutke tehničnih predpisov. 
2. Pogodbenici si bosta izmenjali obvestila o svojih usta- 
novah. 

5. člen 

Rok za pripombe v zvezi z obvestili je tri mesece od datuma, 
ko pogodbenici prejmeta besedilo osnutka predpisa. V tem 
obdobju ni možno sprejeti osnutka tehničnega predpisa. 

6. člen 
Dodatno obvestilo mora navajati, v kolikšni meri je bilo možno 
upoštevati pripombe, prejete s strani pogodbenice, kakršno- 
koli spremembo vsebine glede na osnutek, kakor tudi datum 
začetka veljavnosti predpisa. 

7. člen 
Trimesečno obdobje mirovanja se ne bo uporabljalo, kadar 
morajo zaradi nujnih razlogov, ki se nanašajo na varstvo 
splošnega zdravja ali javne varnosti, na varstvo zdravja in 
življenja živali ali rastlin, pristojne oblasti pripraviti tehnične 
predpise v zelo kratkem času, zato, da jih takoj uveljavijo ali 
uvedejo, pri čemer posvetovanja niso možna. Razlogi, ki ute- 
meljujejo nujnost takih ukrepov, bodo navedeni. 

8. člen 
Pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma imeli redne 
posvete, da bi zagotovili zadovoljivo izvajanje postopka. 

PRILOGA V 

(omenjena v prvem odstavku 25. člena) 

VEČSTRANSKI SPORAZUMI O INTELEKTUALNI LASTNINI 

Večstranski sporazumi, omenjeni v prvem odstavku 25. člena 
so naslednji: 

- Pariška konvencija z dne 20. marca 1883 o varstvu industrij- 
ske lastnine (Stockholmski akt, 1967); 

- Bernska konvencija z dne 9. septembra 1886 o varstvu 
literarnih in umetniških del (Pariški akt, 1971); 

- Mednarodna konvencija z dne 26. oktobra 1961 o varstvu 
izvajalcev, proizvajalcev zvočnih zapisov in radiotelevizijskih 
družb (Rimska konvencija); 

- Evropska konvencija o patentih z dne 5. oktobra 1973. 

PROTOKOL 1 
(omenjen v drugem odstavku 3. člena) 

UKINITEV CARINSKIH DAJATEV MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN 
REPUBLIKO MADŽARSKO NA DRUGI STRANI 

1. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Republike Madžarske, ki 
so navedeni v prilogi A k temu protokolu, bodo ukinjene na 
dan uveljavitve tega sporazuma. 
2. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Republike Madžarske, ki 
so navedeni v prilogi B k temu protokolu, se bodo postopoma 
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razporedom: 
- 1. januarja 1995 - na 90% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1996 - na 75% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1997 - na 60% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1998 - na 45% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1999 - na 30% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 2000 - na 15% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 2001 - preostale dajatve bodo odpravljene. 
3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Republike Madžarske, ki 
niso navedeni v prilogah A in B k temu protokolu, se bodo 
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postopoma zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim raz- 
poredom: 

- 1. januarja 1995 - na dve tretjini osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1996 - na eno tretjino osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1997 - preostale dajatve bodo odpravljene. 

4. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Madžarski za proizvode po poreklu iz Republike Slovenije, ki 
so navedeni v prilogi C k temu protokolu, bodo ukinjene na 
dan uveljavitve tega sporazuma. 

5. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Madžarski za proizvode po poreklu iz Republike Slovenije, ki 
so navedeni v prilogi D k temu protokolu, bodo postopoma 
odpravljene v skladu z naslednjim časovnim razporedom: 

PRILOGA A K PROTOKOLU 1 

- 1. januarja 1995 - na 90% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1996 - na 75% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1997 - na 60% osnovne dajatve 
- 1. januarja 1998 - na 45% osnovne dajatve 
- 1. januarja 1999 - na 30% osnovne dajatve, 
- 1. januarja 2000 - na 15% osnovne dajatve, 
- 1.januarja 2001 - preostale dajatve bodo odpravi^ 

6. Carinske dajatve 
Madžarski za proizvode 

ublik' 
Id pri uvozu, ki se uporabljajo v R P . 

>de, po poreklu iz Republike Slov 
niso navedeni v prilogah C in D k temu Pr0,° "imraJ' 
postopoma odpravljene v skladu z naslednjim časovn 
poredom: 
- 1. januarja 1995 - na dve tretjini osnovne dajatve, 
- 1. januarja 1996 — na eno tretjino osnovne daia,v?'ne 
- 1. januarja 1997 - preostale dajatve bodo odpravi 

Seznam izdelkov s poreklom iz Republike Madžarske, za katere bo Republika Slovenija ukinila carinske 
omejitve na dan uveljavitve sporazuma (HS) 

250100 
250700 
250830 
250840 
250860 
251400 
251511 
251512 
251520 
251611 
251612 
251621 
251622 
251690 
252010 
252020 
252210 
252220 
252230 
252321 
252620 
253010 
270112 
270119 
270120 
270220 
270400 
270710 
270720 
270730 
270810 
271000 
271311 
271312 
271320 
271390 
271410 
271490 
280200 
280410 

280490 
280610 
280800 
281111 
281119 
281121 
281122 
281123 
281129 
281410 
281420 
281511 
281520 
281530 
282612 
282630 
282810 
282890 
283311 
283319 
283429 
283620 
283911 
290110 
290121 
290122 
290123 
290124 
290129 
290220 
290230 
290241 
290242 
290243 
290244 
290250 
290311 
290312 
290313 
290314 

290340 
290351 
290359 
290361 
290362 
290369 
290410 
290420 
290490 
290532 
290711 
291100 
291212 
291213 
291219 
291221 
291229 
291230 
291241 
291242 
291249 
291250 
291260 
291511 
291512 
291521 
291522 
291523 
291524 
291529 
291534 
291535 
291539 
291540 
291550 
291560 
291570 
291590 
291711 
291712 

291814 
291815 
291816 
29181^ 
291819 
291821 
291822 
291823 
291829 
291830 
291890 
292HJ 
292119 
29212J 
292122 
292129 
29213° 
292141 
292142 
292143 
292144 
2921^ 
292149 
292151 
292159 
292211 
292212 
292l\l 
2912J? 
292221 
29222^ 

'kil 29223° 
2922 

2925! 
292 
29225° 
2929 
29301? 
29302° 
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280421 
280429 
280430 
280440 
280450 
280461 
280469 
280470 

293625 
293627 
293629 
293690 
293710 
293721 
293722 
293729 
9379! 

293792 

293799 
293810 
29389° 
293910 
293921 
293929 

95930 
39 40 

293950 

5o3960 
293970 
293990 

4U0 
^4120 
2

?
9

Q4130 
J4200 

3J°ll° 

2®°120 
3J°190 
^°2l0 
3J°220 
3J°23l 

°239 
3J°290 

°3l0 

J320 

^°331 
?°0 3 3 9 

°°340 

3ftS390 

nS410 

3nS420 

3O?431 

5® 

290315 
290316 
290319 
290321 
290322 
290323 
290329 
290330 
300620 
300630 
300640 
300650 
300660 
310210 
310229 
310230 
310240 
310250 
310260 
310270 
310280 
310290 
310310 
310320 
310390 
310510 
310520 
310540 
310551 
310559 
310560 
310590 
320710 
320720 
320730 
320740 
320810 
320820 
320890 
320910 
320990 
321000 
321100 
321210 
321290 
321310 
321390 
321410 
321490 
330210 
330290 
330300 
330410 
330420 
330430 

291713 
291719 
291720 
291736 
291739 
291811 
291812 
291813 
330530 
330590 
330610 
330690 
330710 
330720 
330730 
330741 
330749 
330790 
340111 
340119 
340120 
340211 
340212 
340213 
340219 
340290 
340311 
340319 
340391 
340399 
340510 
340520 
340530 
340540 
340590 
360500 
370110 
370120 
370130 
370191 
370199 
370210 
370220 
370231 
370232 
370239 
370241 
370242 
370243 
370244 
370251 
370252 
370253 
370254 
370255 

293030 
293090 
293321 
293351 
293379 
293390 
293490 
293500 

370294 
370295 
370310 
370320 
370390 
370710 
370790 
380110 
381090 
381210 
381220 
381230 
381400 
381590 
381600 
382000 
382390 
390110 
390120 
390130 
390190 
390210 
390220 
390230 
390290 
390311 
390319 
390320 
390330 
390390 
390410 
390421 
390422 
390430 
390440 
390450 
390461 
390469 
390490 
390610 
390690 
390720 
390760 
390791 
390810 
391231 
391400 
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300490 
300510 
300590 
300610 
391721 
391722 
391723 
391729 
391731 
391732 
391733 
391739 
391740 
391910 
392010 
392020 
392030 
392041 
392042 
392051 
392059 
392061 
392062 
392063 
392069 
392071 
392072 
392073 ' 
392079 
392091 
392092 
392093 
392094 
392099 
392119 
392610 
392620 
392630 
392640 
392690 
400219 
400300 
400700 
401110 
4011209 
401130 
401140 
401150 
401191 
401199 
401410 
401490 
401511 
401519 
401590 

330491 
330499 
330510 
330520 
401610' 
401691 
401692 
401693 
401694 
401695 
401699 
401700 
410410 
410421 
410422 
410429 
410431 
410439 
410511 
410512 
410519 
410520 
410611 
410612 
410619 
410620 
410710 
410721 
410729 
410790 
420100 
420221 
420400 
420610 
420690 
430110 
430120 
430130 
430140 
430150 
430160 
430170 
430180 
430190 
430211 
430212 
430213 
430219 
440110 
440121 
440122 
440130 
440200 
440391 
440392 

370256 
370291 
370292 
370293 
440399 
440410 
440420 
440500 
440710 
440791 
440792 
440799 
440810 
440890 
440910 
440920 
441010 
441090 
441111 
441191 
441400 
441600 
441700 
441900 
442010 
442090 
442110 
442190 
450190 
450200 
450310 
450390 
450410 
450490 
460110 
460120 
460191 
460199 
460210 
460290 
470311 
470329 
470421 
470720 
470730 
470790 
480411 
480419 
480421 
480429 
480431 
480439 
480441 
480442 
480449 

391610 
391620 
391690 
391710 
480451 
480452 
480459 
480510 
480560 
480580 
480820 
480830 
481031 
481032 
481039 
481490 
481930 
482210 
510210 
510510 
510521 
510529 
510530 
510540 
511219 
511230 
520811 
520812 
520813 
520819 
520821 
520822 
520823 
520829 
520841 
520842 
520843 
520849 

520911 
520912 
520919 
520921 
520922 
520929 
520941 
520942 
520943 
520949 

52101^ 
521012 
521019 
52102J 
521022.. 
521029 
521051 
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521052 
521059 
521211 
521212 
521213 
521214 
521215 
521221 
521222 
521223 
521224 
521225 
530110 
530121 
530129 
530130 
530210 
530290 
530610 
530620 
530810 
530820 
530830 
530890 
530911 
530919 
530921 
530929 
540210 
540220 
540231 
540232 
540233 
540239 
540241 
540242 
540243 
540249 
540251 
540252 
540259 
540261 
540262 
540269 
540810 
540821 
540822 
540823 
540824 
540831 
540832 

540833 
540834 
550110 
550120 
550130 
550190 
550320 
550330 
550340 
550390 
550410 
550490 
550610 
550620 
550630 
550690 
551211 
551219 
551221 
551229 
551291 
551299 
551311 
551312 
551313 
551319 
551321 
551322 
551323 
551329 
551331 
551332 
551333 
551339 
551341 
551342 
551343 
551349 
551411 
551412 
551413 
551419 
551431 
551432 
551433 
551439 
551513 
551611 
551613 
551621 
551623 

551631 
551633 
551641 
551643 
551691 
551693 
560110 
560121 
560122 
560129 
560130 
560300 
590210 
590220 
590290 
640211 
640311 
640320 
640359 
640399 
640610 
640691 
640699 
680221 
680223 
680229 
680291 
680293 
680300 
680410 
680421 
680422 
680423 
680430 
680911 
680919 
680990 
681270 
690210 
690220 
690290 
690310 
690320 
690390 
700311 
700319 
700490 
700521 
700529 
700530 
700600 

700991 
701910 
701920 
701932 
720110 
720120 
720130 
720140 
720211 
720219 
720221 
720229 
720230 
720241 
720249 
720250 
720260 
720270 
720280 
720291 
720292 
720293 
720299 
720510 
720610 
720690 
720711 
720712 
720719 
720720 
720822 
720823 
720824 
721810 
721890 
722410 
722490 
722720 
722790 
722880 
731100 
731210 
731290 
731300 
731420 
731430 
731441 
731442 
731449 
731450 
731511 
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731512 
731519 
731520 
731581 
731582 
731589 
731590 
731600 
731700 
731811 
731812 
731813 
731814 
731815 
731816 
731819 
731821 
731822 
731823 
731824 
731829 
731910 
731920 
731930 
731990 
732010 
732020 
732090 
732111 
732112 
732113 
732181 
732182 
732183 
732190 
732310 
732394 
732410 
732510 
732591 
732611 
732620 
732690 
740200 
740311 
740312 
740313 
740319 
740321 
740322 
740323 

740329 
740500 
740610 
740620 
740710 
740721 
740722 
740729 
740811 
740819 
740821 
740822 
740829 
740911 
740919 
740921 
740929 
740931 
740939 
740940 
740990 
741011 
741012 
741021 
741022 
741110 
741121 
741122 
741129 
741210 
741220 
741300 
741410 
741490 
741510 
741521 
741529 
741531 
741532 
741539 
741600 
741700 
741810 
741820 
741910 
741991 
741999 
750110 
750120 
750210 
750220 

750300 
750400 
750511 
750512 
750521 
750522 
750610 
750620 
750711 
750712 
750720 
750800 
760110 
760120 
760200 
760310 
760320 
760410 
760421 
760429 
760511 
760519 
760521 
760529 
760611 
760612 
760691 
760692 
760711 
760719 
760720 
760810 
760820 
760900 
761100 
761210 
761290 
761300 
761410 
761490 
761510 
761520 
761610 
761690 
780110 
780191 
780199 
780200 
780300 
780411 
780419 

780420 
780500 
780600 
7901H 
790112 
790120 
790200 
790310 
790390 
790400 
790500 
790600 
790710 
790790 
800300 
800400 
800510 
800520 
800600 
800700 
81011° 
810191 
810192 
810193 
810199 
810210 
810291 
810292 
810293 
810299 
810310 
810390 
810411 
810419 
810420 
810430 
810490 
81051° 
810590 
810600 
810710 
810790 
810810 
810890 
810910 
810990 
811000 

8111°° 
81l2ir> 
811^ 
81123° 
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811240 
811291 
811299 
811300 
820210 
820220 
820232 
820240 
820291 
820299 
820310 
820320 
820330 
820340 
820411 
820412 
820420 
820510 
820520 
820530 
820540 
820551 
820559 
820560 
820570 
820580 
820590 
820600 
820711 
820712 
820720 
820730 
820740 
820750 
820760 
820770 
820780 
820790 
820810 
820820 
820830 
820840 
820890 
820900 
821000 

&1110 

821192 
821193 

asa 

821220 
821290 
821300 
821410 
821420 
821490 
821510 
821520 
821591 
821599 
830110 
830120 
830130 
830140 
830150 
830160 
830170 
830210 
830220 
830230 
830241 
830242 
830249 
830250 
830260 
830300 
830400 
830510 
830520 
830590 
830610 
830621 
830629 
830630 
830710 
830790 
830810 
830820 
830890 
830910 
830990 
831000 
831110 
831120 
831130 
831190 
840110 
840120 
840130 
840140 
840211 

840212 
840219 
840220 
840290 
840310 
840390 
840410 
840420 
840490 
840510 
840590 
840611 
840619 
840690 
840710 
840721 
840729 
840731 
840732 
840733 
840734 
840790 
840810 
840820 
840890 
840910 
840991 
840999 
841111 
841112 
841121 
841122 
841181 
841182 
841191 
841199 
841210 
841221 
841229 
841231 
841239 
841280 
841290 
841311 
841319 
841320 
841330 
841340 
841350 
841360 
841381 

841382 
841391 
841392 
841410 
841420 
841430 
841440 
841460 
841480 
841490 
841581 
841582 
841583 
841590 
841610 
841620 
841630 
841690 
841710 
841720 
841780 
841790 
841911 
841919 
841920 
841931 
841932 
841939 
841940 
841950 
841960 
841981 
841989 
841990 
842010 
842091 
842099 
842111 
842112 
842119 
842121 
842122 
842123 
842129 
842131 
842139 
842191 
842199 
842211 
842219 
842220 
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842230 
842240 
842290 
842320 
842330 
842381 
842382 
842389 
842390 
842410 
842420 
842430 
842481 
842489 
842490 
842511 
842519 
842520 
842531 
842539 
842541 
842542 
842549 
842611 
842612 
842619 
842620 
842630' 
842641 
842649 
842691 
842699 
842810 
842820 
842832 
842833 
842839 
842840 
842850 
842860 
842890 
842911 
842919 
842930 
842940 
842951 
842952 
842959 
843010 
843020 
843031 

843039 
843041 
843049 
843050 
843061 
843062 
843069 
843110 
843120 
843131 
843139 
843141 
843142 
843143 
843149 
843210 
843221 
843229 
843230 
843240 
843290 
843311 
843319 
843330 
843340 
843351 
843352 
843353 
843359 
843360 
843390 
843410 
843420 
843490 
843510 
843590 
843610 
843621 
843629 
843680 
843691 
843699 
843710 
843780 
843790 
843810 
843820 
843830 
843840 
843850 
843860 

843880 
843890 
843910 
843920 
843930 
843991 
843999 
844010 
844090 
844110 
844120 
844130 
844140 
844180 
844190 
844210 
844220 
844230 
844240 
844250 
844311 
844312 
844319 
844321 
844329 
844330 
844340 
844350 
844360 
844390 
844400 
8.44511 
844512 
844513 
844519 
844520 
844530 
844540 
844590 
844610 
844621 
844629 
844630 
844711 
844712 
844720 
844790 
844811 
844819 
844820 
844831 

844832 
844833 
844839 
844841 
844842 
844849 
844851 
844859 
844900 
845012 
845019 
845020 
845090 

84511° 
845121 
845129 
845130 
845140 
845150 
845180 
845190 
845210 
845221 
845229 
845230 
845240 
845290 
845310 
845320 
845380 
845390 
845410 
845420 
845430 
845490 
845510 
845521 
845522 
845530 
845590 
845610 
845620 
845630 
845690 
845970 
846011 
84601J 
846021 
84602^ 
846031 
846039 
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846040 
846090 
846110 
846120 
846130 
846140 
846150 
846190 
846210 
846221 
846229 
846231 
846239 
846241 
846249 
846291 
846299 
846310 
846320 
846330 
846390 
846410 
846420 
846490 
846510 
846591 
846592 
846593 
846594 
846595 
846596 
846599 
846610 
846620 
^46630 
846691 
846692 
846693 
846694 
846711 
846719 
846781 
846789 
846791 
846792 
846799 
346810 
846820 
846880 
846890 
846910 

846921 
846929 
846931 
846939 
847010 
847021 
847029 
847030 
847040 
847050 
847090 
847110 
847120 
847191 
847192 
847193 
847199 
847210 
847220 
847230 
847290 
847310 
847321 
847329 
847330 
847340 
847410 
847420 
847431 
847432 
847439 
847480 
847490 
847510 
847520 
847590 
847611 
847619 
847690 
847710 
847720 
847730 
847740 
847751 
847759 
847780 
847790 
84781C 
847890 
847910 
847920 

847930 
847940 
847981 
847982 
847989 
847990 
848010 
848020 
848030 
848041 
848049 
848050 
848060 
848071 
848079 
848110 
848120 
848130 
848140 
848180 
848190 
848210 
848220 
848230 
848240 
848250 
848280 
848291 
848299 
848310 
848320 
848330 
8*48340 
848350 
848360 
848390 
848510 
848590 
850120 
850300 
850511 
850519 
850520 
850530 
850590 
850611 
850612 
850613 
850619 
850620 
850690 

850730 
850740 
850780 
850790 
850820 
850880 
850890 
850920 
850930 
850940 
850980 
850990 
851010 
851020 
851090 
851110 
851120 
851130 
851140 
851150 
851180 
851190 
851210 
851220 
851230 
851240 
851290 
851310 
851390 
851410 
851420 
851430 
851440 
851490 
851511 
851519 
851521 
851529 
851531 
851539 
851580 
851590 
851610 
851621 
851629 
851631 
851632 
851633 
851640 
851650 
851671 
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851672 
851679 
851680 
851690 
851710 
851720 
851730 
851740 
851781 
851782 
851790 
851810 
851821 
851822 
851829 
851830 
851840 
851850 
851890 
851910 
851921 
851929 
851931 
851939 
851940 
851991 
851999 
852010' 
852020 
852031 
852039 
852090 
852110 
852190 
852210 
852290 
852311 
852312 
852313 
852320 
852390 
852410 
852421 
852422 
852423 
852490 
852510 
852520 
852530 
852610 
852691 
852692 

852711 
852719 
852721 
852729 
852731 
852732 
852739 
852790 
852910 
852990 
853010 
853080 
853090 
853110 
853120 
853180 
853190 
853210 
853221 
853222 
853223 
853224 
853225 
853229 
853230 
853290 
853310 
853321 
853329 
853331 
853339 
853340 
853390 
853400 
853910 
853921 
853922 
853929 
853931 
853939 
853940 
853990 
854011 
854012 
854020 
854030 
854041 
854042 
854049 
854081 
854089 
854091 

854099 
854110 
854121 
854129 
854130 
854140 
854150 
854160 
854190 
854211 
854219 
854220 
854280 
854290 
854310 
854320 
854330 
854380 
854390 
854411 
854419 
854420 
854430 
854441 
854449 
854451 
854459 
854460 
854470 
854511 
854519 
854520 
854590 
854710 
854720 
854790 
854800 
860110 
860120 
860210 
860290 
860711 
860712 
860719 
860721 
860729 
860730 
860791 
860799 
860800 
870110 
870120 

870130 
870190 
870210 
870290 
870410 
870421 
870422 
870423 
870431 
870432 
870490 
870510 
870520 
870530 
870540 
870590 
870600 
870710 
870790 
870810 
870821 
870829 
870831 
870839 
870840 
870850 
870860 
870870 
870880 
870891 
870892 
870893 
870894 
870899 
870911 
870919 
870990 
871000 

87lHj 
871120 
87113J 
87ll4° 
SU150 

871192 
8U31J 
8713^0 

87141* 
871419 

87 
87 
87 
87 

420 
491 
492 
493 
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871494 
871495 
871496 
871499 
871500 
871610 
871620 
871631 
871639 
871640 
871680 
871690 
880110 
880190 
880211 
880212 
880220 
880230 
880240 
880250 
880310 
880320 
880330 
880390 
880400 
880510 
880520 
890110 
890120 
890130 
890190 
890200 
890310 
890391 
890392 
890399 
890400 
890510 
890520 
890590 
890600 
890710 
890790 
900H0 
900120 
J00130 
900140 
900150 
900190 
900211 
900219 

900220 
900290 
900311 
900319 
900390 
900410 
900490 
900510 
900580 
900590 
900610 
900620 
900630 
900640 
900651 
900652 
900653 
900659 
900661 
900662 
900669 
900691 
900699 
900711 
900719 
900721 
900729 
900791 
900792 
900810 
900820 
900830 
900840 
900890 
900911 
900912 
900921 
900922 
900930 
900990 
901010 
901020 
901030 
901090 
901110 
901120 
901180 
901190 
901210 
901290 
901310 

901320 
901380 
901390 
901410 
901420 
901480 
901490 
901510 
901520 
901530 
901540 
901580 
901590 
901600 
901710 
901720 
901730 
901780 
901790 
901811 
901819 
901820 
901831 
901832 
901839 
901841 
901849 
901850 
901890 
901910 
901920 
902000 
902211 
902219 
902221 
902229 
902230 
902290 
902300 
902410 
902480 
902490 
902511 
902519 
902520 
902580 
902590 
902610 
902620 
902680 
902690 

902710 
902720 
902730 
902740 
902750 
902780 
902790 
902810 
902820 
902830 
902890 
902910 
902920 
902990 
903010 
903020 
903031 
903039 
903040 
903081 
903089 
903090 
903110 
903120 
903130 
903140 
903180 
903190 
903210 
903220 
903281 
903289 
903290 
903300 
910111 
910112 
910119 
910121 
910129 
910191 
910199 
910211 
910212 
910219 
910221 
910229 
910291 
910299 
910310 
910390 
910400 
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910511 
910519 
910521 
910529 
910591 
910599 
910610 
910620 
910690 
910700 
910811 
910812 
910819 
910820 
910891 
910899 
910911 
910919 
910990 
911011 
911012 
911019 
911090 
911110 
911120 
911180 
911190.. 
911210 
911280 
911290 
911310 
911320 
911390 
911410 
911420 
911430 
911440 
911490 
920110 
920120 
920190 
920210 
920290 
920300 
920410 
920420 
920510 
920590 
920600 
920710 
920790 

920810 
920890 
920910 
920920 
920930 
920991 
920992 
920993 
920994 
920999 
930100 
930200 
930310 
930320 
930330 
930390 
930400 
930510 
930521 
930529 
930590 
930610 
930621 
930629 
930630 
930690 
930700 
940110 
940120 
940130 
940140 
940150 
940161 
940169 
940171 
940179 
940180 
940190 
940210 
940290 
940370 
940380 
940390 
940410 
940421 
940429 
940430 
940490 
940510 
940520 
940530 

940540 
940550 
940560 
940591 
940592 
940599 
940600 
950100 
950210 
950291 
950299 
950310 
950320 
950330 
950341 
950349 
950350 
950360 
950370 
950380 
950390 
950410 
950420 
950430 
950440 
950490 
950510 
950590 
950611 
950612 
950619 
950621 
950629 
950631 
950632 
950639 
950640 
950651 
950659 
950661 
950662 
950669 
950670 
950691 
950699 
950710 
950720 
950730 
950790 
950800 
960110 

960190 
960200 
960310 
960321 
960329 
960330 
960340 
960350 
960390 
960400 
960500 
960610 
960621 
960622 
960629 
960630 
960711 
960719 
960720 
960810 
960820 
960831 
960839 
960840 
960850 
960860 
960891 
960899 
960910 
960920 
960990 
961000 

9611°° 
96121° 
961220 
96131° 
961320 
961330 
961380 
961390 
96141° 
961420 
961490 
961511 
961519 

96159° 

96161° 
96162° 
96170» 
96180« 
97011° 
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• 970190 
970200 
970300 
970400 
970500 
970600 

252310 
2523299 
252330 
252390 
270210 
2809203 
281512 
282300 
283322 
283531 
283919 
284030 
293100 
320610 
390910 
400910 
400920 
400930 
400940 
400950 
420211 
420212 
420219 
420222 
420229 
420231 
420232 
420239 
420291 
420292 
420299 
420310 
420321 
420329 
420330 
420340 
420500 
430220 
441810 
441820 
441830 
441840 
441850 
441890 
480252 
481011 
481012 
481091 

481810 
481820 
481910 
481940 
482359 
510610 
510620 
510710 
510720 
511111 
511119 
511120 
511130 
511190 
511211 
511220 
511290 
520511 
520512 
520513 
520514 
520515 
520521 
520522 
520523 
520524 
520525 
520531 
520532 
520533 
520534 
520535 
520541 
520542 
520543 
520544 
520545 
520611 
520612 
520613 
520614 
520615 
520621 
520622 
520623 
520624 
520625 
520631 

520632 
520633 
520634 
520635 
520641 
520642 
520643 
520644 
520645 
520831 
520832 
520833 
520839 
520851 
520852 
520853 
520859 
520931 
520932 
520939 
520951 
520952 
520959 
521031 
521032 
521039 
521041 
521042 
521049 
540110 
540710 
540720 
540730 
540741 
540742 
540743 
540744 
540751 
540752 
540753 
540754 
540760 
540771 
540772 
540773 
540774 
540781 
540782 

540783 
540784 
540791 
540792 
540793 
540794 
550310 
550810 
550820 
551421 
551422 
551423 
551429 
551441 
551442 
551443 
551449 
551612 
551614 
551622 
551624 
551632 
551634 
551642 
551644 
551692 
551694 
560210 
560221 
560229 
560290 
560741 
560749 
560750 
560790 
580110 
580121 
580122 
580123 
580124 
580125 
580126 
580131 
580132 
580133 
580134 
580135 
580136 
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PRILOGA B K PROTOKOLU 1 

Seznam izdelkov s poreklom Iz Republike Madžarske, za katere bo Republika Slovenija ukinila carinske 
dajatve v počasnejšem tempu, med 1. januarjem 1995 in 31. decembrom 2000. 

580190 
580211 
580219 
580620 
580631 
580632 
580710 
590310 
590320 
590390 
590491 
590492 
591110 
591120 
591131 
591132 
591140 
591190 
600110 
600121 
600122 
600129 
600191 
600192 
600199 
600210 
600220 
600230 
600241 
600242 
600243 
600249 
600291 
600292 
600293 
600299 
610110 
610120 
610130 
610190 
610210 
610220 
610230 
610290 
610311 
610312 
610319 
610321 
610322 
610323 
610329 

610331 
610332 
610333 
610339 
610341 
610342 
610343 
610349 
610411 
610412 
610413 
610419 
610421 
610422 
610423 
610429 
610431 
610432 
610433 
610439 
610441 
610442 
610443 
610444 
610449 
610451 
610452 
610453 
610459 
610461 
610462 
610463 
610469 
610510 
610520 
610590 
610610 
610620 
610690 
610910 
610990 
611010 
611020 
611030 
611090 
611110 
611120 
611130 
611190 
611211 
611212 

611219 
611220 
611231 
611239 
611241 
611249 
611300 
611410 
611420 
611430 
611490 
611511 
611512 
611519 
611520 
611591 
611592 
611593 
611599 
611610 
620510 
620520 
620530 
620590 
620610 
620620 
620630 
620640 
620690 
620711 
620719 
620721 
6*20722 
620729 
620791 
620792 
620799 
620811 
620819 
620821 
620822 
620829 
620891 
620892 
620899 
620910 
620920 
620930 
620990 
621111 
621112 

621120 
621131 
621132 
621133 
621139 
621141 
621142 
621143 
621149 
640219 
640220 
640230 
640291 
640299 
640319 
640330 
640340 
640351 
640391 
640411 
640419 
640420 
640510 
640520 
640590 

68111° 
681120 
681130 
681190 
700800 
701329 
722830 
722840 
722850 
722860 
722870 
730810 
730820 
730830 
730840 
730890 
731411 
731419 
761010 
761090 
841822 
841829 
841891 
842710 
842720 
842790 
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842831 
845710 
845720 
845730 
845811 
845819 
845891 
845899 
845910 
845921 

845929 
845931 
845939 
845940 
845951 
845959 
845961 
845969 
860310 
860390 

860400 
860500 
860610 
860620 
860630 
860691 
860692 
860699 
860900 
870310 

870321 
870322 
870323 
870324 
870331 
870332 
870333 
870390 
940320 

250410 
250490 
250510 
250590995 
250610 
250621 
250629 
250700 
250810 
250820 
250840 
250850 
250860 
250870 
250900 
251010 
251020 
25llio 
251120 
251200 
251311 
251319 
251321 
251329 
251400 
2515U 
251512 

251520 
2516U 

25161.2 
251621 
251622 
253.690 
251810 
251820 
251830 
251910 
251990 

52020012 

252620 
252700 
252810 
252890 
252910 
252921 
252922 
252930 
253010 
253020 
253030 
253040 
253090 
260200 
260300 
260400 
260500 
260700 
260800 
260900 
261220 
261590 
261610 
261690 
261710 
261790 
262100 
270300 
270400018 
270500 
270750 
270791 
271000019 
271210 
271220 
271290025 
271290991 
271320 
271390 

271410016 
271500 
280120 
280130 
280300 
280410 
280421 
280429 
280430 
280440 
280450 
280461 
280469 
280470 
280480 
280490 
280511 
280519 
280521 
280522 
280530 
280610 
280620 
280800 
280910 
280700 
281000 
281111 
281122 
281123 
281129 
281210 
281290 
281390 
281511 
281520 
281530 
281610 
281620 

281630 
281700 
281810 
281910 
281990 
282010 
282090 
282110 
282120 
282200 
282300 
282410 
282420 
282490 
282510 
282520 
282540 
282550 
282560 
282570 
282590 
282611 
282612 
282620 
282690 
282710 
282720 
282731 
282732 
282733 
282734 
282735 
282736 
282737 
282738 
282739 
282751 
282759 
282760 

282810 
282890 
282911 
282919 
282990 
283010 
283020 
283030 
283090 
283110 
283190 
283210 
283220 
283230 
283311 
283319 
283321 
283322 
283323 
283324 
283325 
283326 
283327 
283329 
283330 
283340 
283410 
283421 
283422 
283429 
283510 
283521 
283522 
283523 
283524 
283525 
283526 
283529 
283539 

283610 
283620 
283630 
283640 
283650 
283660 
283670 
283691 
283692 
283693 
283699 
283711 
283719 
283720 
283800 
283911 
283919 
283920 
283990 
284011 
284019 
284020015 
284030 
284110 
284120 
284130 
284140 
284150 
284160 
284170 
284180 
284190 
284210 
284290 
284310 
284321 
284329 
284330 
284390 
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PRILOGA C K PROTOKOLU 1 

Seznam izdelkov s poreklom iz Republike Slovenije, za katere bo Republika Madžarska ukinila carinske 
dajatve na dan uveljavitve sporazuma. 

284410995 
284430012 
284440013 
284700 
284810 
284890 
284990998 
285000 
285100 
290110 
290122 
290123 
290124 
290129 
290311 
290312 
290313 
290314 
290315 
290316 
290319 
290321 
290322 
290323 
290329 
290330 
290340 
290351 
290359 
290361 
290362 
290369 
290410 
290420 
290490 
290511 
290512 
290513 
290514 
290515 
290516 
290517 
290519 
290521 
290522 
290529 
290531 

290532 
290539 
290543 
290549 
290550 
290611 
290612 
290613 
290614 
290619 
290621 
290629 
290810 
290820 
290890 
290911 
290919 
290920 
290930 
290941 
290942 
290943 
290944 
290949 
290950 
290960 
291010 
291020 
291030 
291090 
291100 
291212 
291213 
291219 
291221 
291229 
291230 
291241 
291242 
291249 
291250 
291260 
291300 
291411 
291412 
291413 
291419 

291421 
291422 
291423 
291429 
291430 
291441 
291449 
291450 
291461 
291469 
291470 
291511 
291512 
291521 
291522 
291523 
291524 
291529 
291532 
291534 
291535 
291539 
291540 
291550 
291560 
291570 
291590 
291611 
291612 
291613 
291614 
291615 
291619 
291620 
291631 
291632 
291633 
291639 
291711 
291712 
291713 
291719 
291720 
291736 
291737 
291739 
291811 

291812 
291813 
291814 
291815 
291816 
291817 
291819 
291821 
291822 
291823 
291829 
291830 
291890 
291900 
292010 
292090 
292111 
292119 
292121 
292122 
292129 
292130 
292141 
292142 
292143 
292144 
292145 
292149 
292151 
292159 
292211 
292212 
292213 
292219 
292221 
292222 
292229 
292230 
292242 
292249 
292250 
292310 
292320 
292390 
292410 
292421 
292429 

292519 
292520 
292620 
292690 
292700 
292800 
292990 
293010 
293030 
293040 
293090 
293100018 
293100027 
293100993 
293211 
293212 
293213 
293219 
293221 
293229 
293290 
293311 
293319 
293321 
293331 
293339025 
293339034 
293339043 
293340 
293351 
293359018 
293359027 
293371 
293390015 
293390024 
293390033 
293390042 
293420 
293430 
293490 
293500 
293610 
293621 
293622 
293623 
293624 
293625 

293626 
293627 
293628 
293629 
293690 
293710 
293721 
293722 
293729 
293792 
293799 
293810 
293890 
293921 
293929 
293930 
294200 
300110 
300120 
300190 
300210011 

300290 
300510 
300590 
300610 
300620 
300630 
300640 
300650 
30066099" 

310221 
310420 
310430 
310490 
310510 
310530 
310590 
320110 
320120 
320130 
320190 
320210 
320290 
320300 
320411 
320412 
320413 
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320414 
320415 
320416 
320417 
320419997 
320420 
320490 
320610 
320620 
320630 
320641 
320642 
320643 
320649998 
320650 
320710 
320720 
320730 
320740 
320810 
320820 
320890 
320910 
320990 
321000 
321100 
321210 
321290 
321310 
321390 
321410 
321490 
330210 
330290 
330300 
330410 
330420 
330430 
330491 
330499 
330510 
330520 
330530 
330590 
330610 
330690 
330710 

330720 
330730 
330741 
330749 
330790 
340111 
340119 
340120 
340211 
340212 
340213 
340219 
340290 
340311015 
340319 
340391 
340399 
340410 
340420 
340490 
340510 
340520 
340530 
340540 
340590 
340600 
340700 
350110 
350190 
350210 
350290 
350300014 
350300023 
350300041 
350300999 
350510013 
350510998 
350520 
350699 
350710 
350790 
360100 
370110 
370120 
370130 
370239039 
370690 

380300998 
380700019 
381210 
381220 
381230 
381400 
381519 
382340 
382390025 
382390034 
382390043 
382390061 
382390991 
390610 
390690 
390760 
390791 
390940 
391231 
391390012 
391590047 
391610 
391620 
391690 
391710 
391721 
391722 
391723 
391729 
391731 
391732 
391733 
391739 
391740 
391910 
392010 
392020 
392030 
392041 
392042 
392051 
392059 
392061 
392062 
392063 
392069 
392071 

392072 
392073 
392079 
392091 
392092 
392093 
392094 
392099028 
392099037 
392099994 
392610 
392620 
392630 
392640 
392690016 
392690991 
400110 
400121 
400122 
400129 
400211015 
400219019 
400219028 
400220013 
400231017 
400239011 
400241018 
400249012 
400251019 
400259013 
400260017 
400270018 
400280000 
400291013 
400299017 
400299026 
400300 
400700 
401110 
401130 
401140 
401150 
401191 
401199 
401310018 
401410 
401490 

401511 
401519 
401590 
401610 
401691 
401692 
401693 
401694 
401695 
401699 
401700 
410110 
410121 
410122 
410129 
410130 
410140 
410210 
410221 
410229 
410310 
410320 
410390 
410410 
410421 
410422 
410429 
410431 
410439 
410511 
410512 
410519 
410520 
410611 
410612 
410619 
410620 
410710 
410721 , 
410729 
410790 
420100 ' 
420221012 
420231013 
420291019 
420400 
420610 

420690 
430110 
430120 
430130 
430140 
430150 
430160 
430170 
430180 
430190 
430211 
430212 
430213 
430219 
440320999 
440391 
440392 
440399 
440410997 
440500010 
440710 
440890 
441010 
441090 
441111 
441191 
441700015 
450110 
450190 
450200 
450310 
450390 
450410 
450490 
481490 
481840 
482210 
482370015 
482390026 
490810013 
500100 
500200 
500310 
500390 
500400 
500500 
500600 
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500710 
500720 
500790 
511000 
530110 
530121 
530129 
530130 
530210 
530290 
530310 
530390 
530410 
530490 
530511 
530519 
530521 
530529 
530599 
530610 
530620 
530710 
530720 
530810 
530820 
530830 
530890 
531010 
531090 
540210 
540220 
540231 
540232 
540233 
540239 
540241 
540242 
540243 
540249 
540251 
540252 
540259 
540261 
540262 
540269 
540500 
540620 

550120 
550130 
550320 
550330 
550620 
550630 
560500 
640211 
640311 
640320016 
640359016 
640399010 
640610 
640691 
640699 
650100 
650200 
650300 
650400 
650510 
650590 
680410 
680421 
680422 
680423 
680430 
681410013 
681490011 
681490020 
690100 
690911 
690919 
700311026 
701910 
701920 
701931 
710510 
711510 
711590 
711610 
711620 
711711 
720230 
720250 
720260 
720270 
720280 

720292 
720293 
720299 
720310 
720390 
720610 
720690 
720720017 
720822 
720823 
720824 
721011013 
721012016 
721020 
721050 
721210018 
721210993 
721810 
721890 
721911 
721912 
721913 
721914 
721921 
721922 
721923 
721924 
721931 
721932 
721933 
721934 
721935 
721990 
722011 
722012 
722020 
722090 
722100 
722210 
722220 
722230 
722240 
722300 
722510 
722520 
722530 
722540 

722550 
722590 
722610 
722620 
722691 
722692 
722699 
722710 
722720 
722790 
722810 
722820 
722880 
722910 
722920 
730640013 
730640022 
730640031 
731511 
731512 
731519 
731520 
731581 
731582 
731589 
731590 
731700 
731811 
731812 
731813 
731814 
731815 . 
731816 
731819 
731821 
731822 
731823 
731824 
731829 
731920 
731990 
732111 
732394 
732410 
741011 
741012 
741021 

741022 
741210 
741220 
741300 
741410 
741490 
741510 
741521 
741529 
741531 
741532 
741539 
741600 
741700 
741810 
741820 
741910 
741991 
741999 
760429 
780300 
780411 
780419 
780420 
780500 
780600 
790310 
790390 
790400 
790500 
790600 
790710 
790790 
800300 
800400 
800510 
800520 
800600 
800700 
810192 
810193 
810199 
810292 
810293 
810299 
810390 
810430 

810490 
810590 
810600999 
810790 
810890 
810990 
811000992 
811100991 
811219 
811220992 
811240994 
811299996 
811300999 

820540 
820560 
820570 
820590 
820600992 

820720 
820750 
820790 
821220 
821290 
821300 
830110 
830120 
830130 
830140 
830150 
830160 
830170 
830210 
830220 
830230 
830241 
830242 
830249 
830250 
830260 
83040001* 
830610 
830910 
830990 

83111° 
831120 
831130 
831190 
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840991 
841311992 
841319 
841320 
842511 
842519 
842911 
842951021 
842959991 
843010996 
843049996 
843061 
843110 
843120 
843131 
843139019 
843149056 
843280 
843351 
843710014 
843810 
843820 
843830 
843840 
843850 
843860 
843880 
843890 
843910 
843920 
843930 
843991 
843999 
844110 
844120 
844130 
844140 
844180 
844190 
844250010 
5*4312011 

»?4321°19 
«44329013 
^44330017 
5*4350019 
5*4390013 
46510 

846591 
846592 
846593 
846594 
846595 
846596 
846599 
850120 
850300 
850511 
850590 
850810 
850820 
850920 
850930 
850940 
850980 
850990 
851010 
851220 
851531010 
851580021 
851590998 
851640 
851910 
851921 
851929 
851931 
851939 
851940 
851991 
851999 
852010 
852020 
852031 
852039 
852090 
852190 
852390 
852410 
852421 . 
852422 
852490 
852530 
852610 
852691 
852711 

852719 
852721 
852729 
852731 
852732 
852739 
852790 
852990 
853321 
8533-29 
853331 
853339 
853340 
853400 
854121 
854129 
870110 
870120 
870130 
870190 
870600 
870710 
870790 
870810 
870821 
870829 
870831 
870839 
870840 
870850 
870860 
870870 
870880 
870891 
870892 
870893 
870894 
870899 
870911 
870919 
870990 
871130992 
871140 
871150 
871190998 
871411 
871419 

871491 
871492 
871493 
871494 
871495 
871496 
871499 
871610 
871620 
871631 
871639 
871640 
871680 
871690 
880310 
880320 
880330 
900110 
900610 
900620 
900630 
900640 
900651 
900652 
900653 
900659 
900661 
900662 
900669 
900691 
900699 
900711 
900719 
900721 
900729 
900791 
900792 
900810 
900820 
900830 
900840 
900890 
900911 
900912 
900921 
900922 
900930 

900990 
901010 
901020 
901030 
901090 
901110 
901120 
901180 
901190 
901210 
901290 
901310 
901320 
901380 
901390 
901480994 
901600 
901910 
901920 
902000 
903090 
903290 
903300 
910111 
910112 
910119 
910121 
910129 
910191" 
910199 
910211 
910212 
910219 
910221 
910229 
910291 
910299 
910310 
910390 
910400 
910511 
910519 ' 
910521 
910529 
910591 
910599 
910610 

910620 
910690 
910700 
910811 
910812 
910819 
910820 
910891 
910899 
910911 
910919 
910990 
911011 
911012 
911019 
911090 
911110 
911120 
911180 
911190 
911210 
911280 
911290 
911410 
911420 
911430 
911440 
911490 
920110 
920120 
920190 
920210 
920290 
920300 
920410996 
920420 
920510 
920590 
920600 
920710 
920790 
920810 
920890 
920910 
920920 
920930 
920991 
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920992995 
920993 
920994 
920999 
930310 
930320 
930610 
930629 
930630 
930690 

930700 
940171 
940310 
940320 
940370 
940380 
940390 
940510 
940520 
940550 

940600 
950611 
950612 
950619 
950621 
950629 
950631 
950632 
950639 
950640 

950651 
950659' 
950661 
950662 
950669 
950670 
950691 
950699 
950710 
950720993 

950730 
950790 
950800 
960110 
960190 
960200 
960810 
960820 
960831 
960839 

960840 
960850 
960860 
960891 
960910 
960920 
960990 
961490 
961590 
970190 

270210 
270220 
280920 
283531 
310210 
310229 
310230 
310240 
310250 
310260 
310270 
310280 
310290 
310520 
310540 
310551 
310559 
310560 
382390052 
400910 
400920 
400930 
400940 
400950 
420211 
420212 
420219 
420221997 
420222 
420229 
420231998 
420232 
420239 
420291994 
420292 
420299 
420310 
420321 
420329 

420330 
420340 
420500 
430220012 
440200013 
440791029 
440791995 
440792022 
440792998 
441810 
441820 
441830 
441840 
441850 
441890 
441900 
442190992 
480251 
480252016 
480253 
480260 
480300023 
480300032 
480300041 
480300999 
480411 
480419 
480421 
480429 
480431 
480439 
480441 
480442 
480449 
480451 
480452 
480459 
480521 
480522 

A 

480523 
480529 
480530 
480540991 
480550 
480560036 
480560993 
480570028 
480570994 
480580038 
480580995 
480810 
480820 
480830 
481011027 
481011036 
481012 
481021 
481029 
481031 
481039 
481091 
481099 
481131 
481139013 
481420997 
481610 
481630 
481690 
481710 
481720 
481730 
481810 
481820 
481830 
481910 
481920 
481930 
481940 

481960 
482010 
482020 
482030 
482040 
482050 
482090 
482110 
482190 
482319 
490700998 
510610 
510620 
510710 
510720 
511111 
511119 
511120 
511130 
511190 
511211 
511219 
511220 
511230 
511290 
511300 
520511 
520512 
520513 
520514 
520515 
520521 
520522 
520523 
520524 
520525 
520531 
520532 
520533 

520534 
520535 
520541 
520542 
520543 
520544 
520545 
520811991 
520812 
520813997 
520819995 
520821992 
520822 
520823998 
520829996 
520831993 
520832 
520833999 
520839997 
520841994 
520842 
520843990 
520849998 
520851995 
520852 
520853991 
520859999 
520911 
520912 
520919 
520921 
520922 
520929 
520931 
520932 
520939 
520941 
520942 
520943 

520949 
520951 
520952 
520959 
52101199° 
521012999 
521019990 
521021997 
521022990 
521029991 
521031998 
521032991 
521039992 
521041999 
521042992 
521049993 

521051990 
521052993 
521059994 

521111 
521112 
521119 
521121 
521122 
521129 
521131 
521132 
521139 
521141 
521142 
521143 
521149 
521151 
521152 
521159 
521211oo7 
52121299? 

52121399 
52121499 
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ČILOGA d k protokolu 1 

j^nam i2deu<0v s poreklom iz Republike Slovenije, za katere se bodo carinske dajatve pri uvozu v Republiko 
a«rsko ukinile v počasnejšem tempu, med 1. januarjem 1995 in 31. decembrom 2000. 

521215996 
521221 
521222 
521223 
521224 
521225 
530911 
530919 
530921 
530929 
531100028 
560300 
570110 
570190 
570210 
570220 
570231 
570232 
570239 
570241 
570242 
570249 
570251 
570252 
570259 
570291 
570292 
570299 
570310 
570320 
570330 
570390 
570410 
570490 
570500 
580110 
580121 
580122 
580123 
580124 
J80125 
580126 
580131 
580132 
580133 
580134 

580135 
580136 
580190 
580211 
580219 
580220 
580230019 
580230028 
580410 
580421 
580429 
580430 
580500 
580610 
580620 
580631 
580632 
580639 
580640 
580710 
580790 
581010 
581091 
581092 
581099 
581100 
590110 
590190 
590210 
590220 
590290 
590310 
590320 
590390 
590410 
590491 
590492 
590500 
590610 
590691 
590699 
590700 
590900 
591000 
591110 
591120028 

591120994 
591131 
591132 
591140 
591190 
610110 
610120 
610130 
610190 
610210 
610220 
610230 
610290 
610311 
610312 
610319 
610321 
610322 
610323 
610329 
610331 
610332 
610333 
610339 
610341 
610342 
610343 
610349 
610411 
610412 
610413 
610419 
610421 
610422 
610423 
610429 
610431 
610432 
610433 
610439 
610441 
610442 
610443 
610444 
610449 
610451 

610452 
610453 
610459 
610461 
610462 
610463 
610469 
610510 
610520 
610590 
610610 
610620 
610690 
610711 
610712 
610719 
610721 
610722 
610729 
610791 
610792 
610799 
610811 
610819 
610821 
610822 
610829 
610831 
610832 
610839 
610891 
610892 
610899 
610910 
610990 
611010 
611020 
611030 
611090 
611110 
611120 
611130 
611190 
611211 
611212 
611219 

611220 
611231 
611239 
611241 
611249 
611300 
611410 
611420 
611430 
611490 
611511 
611512 
611519 
611520 
611591 
611592 
611593 
611599 
611610 
611691 
611692 
611693 
611699 
611710 
611720 
611780 
611790 
620111 
620112 
620113 
620119 
620191 
620192 
620193 
620199 
620211. 
620212 
620213 
620219 
620291 
620292 
620293 
620299 
620311 
620312 
620319 

620321 
620322 
620323 
620329 
620331 
620332 
620333 
620339 
620341 
620342 
620343 
620349 
620411 
620412 
620413 
620419 
620421 
620422 
620423 
620429 
620431 
620432 
620433 
620439 
620441 
620442 
620443 
620444 
620449 
620451 
620452 
620453 
620459 
620461 
620462 
620463 
620469 
620510 
620520 
620530 
620590 
620610 
620620 
620630 
620640 
620690 
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620711 
620719 
620721 
620722 
620729 
620791016 
620792 
620799 
620811 
620819 
620821 
620822 
620829 
620891 
620892 
620899 
620910 
620920 
620930 
620990 
621010 
621020 
621030 
621040 
621050 
621111 
621112 
621120 
621131 
621132 
621133 
621139 
621141 
621142 
621143 
621149 
621210 
621220 
621230 
621290 
621310 
621320 
621390 
621410 
621420 
621430 

621440 
621490 
621510 
621520 
621590 
621600 
621710 
621790 
630110 
630120 
630130 
630140 
630190 
630210 
630221 
630222 
630229 
630231 
630232 
630239 
630240 
630251 
630252 
630253 
630259 
630260 
630291 
630292 
630293 
630299 
630311 
630312 
630319 
630391 
630392 
630399 
630411 
630419 
630491 
630492 
630493 
630499 
630510 
630520 
630531 
630539 

630590 
630611 
630612 
630619 
630621 
630622 
630629 
630631 
630639 
630641 
630649 
630691 
630699 
630710 
630720 
630790 
630800 
630900 
631010 
631090 
640219 
640220 
640230 
640291 
640299 
640319 
640320991 
640330 
640340 
640351 
640359991 
640391 
640399995 
640411 
640419 
640420 
640510 
640520 
640590 
690810990 
690890998 
691190 
691200 
691410 
691490 
700311017 

700311992 
700319 
700320 
700330 
700410 
700490 
700510 
700521 
700529 
700530 
700600 
700711 
700721 
700800 
701090997 
701310 
701321 
701329 
701331 
701332 
701339 
701391 
701399 
710239992 
710391993 
710399997 
710700 
710813020 
710813039 
710813996 
711019999 
711029990 
711039991 
711049992 
711311 
711319 
711320 
711411 
711419 
711420 
711719 
11790 
711810 
711890 
7208112 

720812 

720813 
720814 
720821 
7209113 

720912 
720913 
720914 
720921 
720922 
720923 
720924 
720931 
720932 
720933 
720934 
720941 
720942 
720943 
720944 
720990 
721031 
721039 
721041 
721049 
721060 
721250 
721310* 
721320 
721331 
721339 
721341 
721349 
721350 
721410 
721420 
721430 
721440 
721450 
721460 
721510 
721520 
721530 
721540 
721590 
721610 
721621 

721622 
721631 
721632 
721633 
721640 
721650 
721660 
721690 
721711 
721712 
721713 
721719 
721721 
721722 
721723 
721729 
721731 
721732 
721733 
721739 
722410 
722490 
722830 
722840 
722850 
722860 
722870 
730120 
730210 
730220 
730230 
730240 
730290 
730420013 

730451019 

730511 
730512 
730519 
730520 
730531 
730539 
730590 
730610 
730620 
73063001^ 
730630021 
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30630030 
30791 
30792 
30793 
30799 
30810 
30820 
30830 
30840 
30890 
30900 
31010 
31021 
31029 
311007 

31210 
31290 

731419 
731420 
731430 
731441 
731442 
731449 
731450 
732090 
732620 
732690 
740811 
740819 
740821 
740822 
740829 
740911 
740919 

740921 
740929 
740931 
740940 
740990 
741110 
741121 
741122 
741129 
761490 
761690 
841822 
841829 
841891 
845012 
845019 
845020 

848220015 
848220990 
848230016 
848230991 
848240 
848250 
848280 
848291 
848299 
848320 
848330 
848340 
848350 
848360 
848390 
852110 
852520 

852692990 
853921 
853931 
853940 
870210 
870290 
870321 
870322 
870323 
870324 
870331 
870332 
870333 
870390 
870410 
870421028 
870421994 

870422 
870423 
870431995 
870432 
870490 
870510 
870520 
870530 
870540 
870590 
871200 
940290 

Izdelki iz lesa za pogrebne namene 
Razen plošč debeline manj kot 12 mm in širine več kot 1500 
mm in debeline nad 12 mmm ter širine nad 2500 mm 
Razen plošč debeline manj kot 2,0 mm in širine nad 1500 mm 
Razen proizvodov s premerom manj kot 12,0 mm 
Razen proizvodov s premerom manj kot 12,0 mm 
Razen tirnic, teže 60 kg/m 
Razen hiper čistih steklenic in rezervoarjev za zdravstvene 

namene 
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PROTOKOL2 

(omenjen v 12. členu) 

IZMENJAVA KMETIJSKIH KONCESIJ MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN 
REPUBLIKO MADŽARSKO NA DRUGI STRANI 
1. Zmanjšanja carinskih dajatev, dogovorjena po tem proto- 
kolu, se nanašajo na carinske stopnje, ki se uporabljajo po 
načelu države z največjimi ugodnostmi v času dejanskega 
uvoza. 
2. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji za proizvode, navedene v prilogi A tega protokola 

PRILOGA A K PROTOKOLU 2 

In ki imajo poreklo v Republiki Madžarski, se bodo zm« J 
šale za 50%, z začetkom od uveljavitve sporazuma, v okv 
kvot, določenih v tej prilogi. 

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v R,PU^ 
Madžarski za proizvode, navedene v prilogi B teg* P'® 
kola, in ki imajo poreklo v Republiki Sloveniji, s* °° 
zmanjšale za 50%, z začetkom od uveljavitve spora*1"" 1 

v okviru kvot, določenih v tej prilogi. 

4. Za proizvode, navedene v prilogah tega protokola. 
katere je potrebno uvozno dovoljenje, se bodo uvozna 0° 
ljenja izdajala avtomatično, dokler ne bodo dosežene * 
čine, ki so tam navedene. 

Carinske stopnje pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za blago s poreklom iz Republike Madžarske, bodo 
50% v okviru določenih količin, z dnevom uveljavitve sporazuma 

HS tar. 
št. 

Opis blaga Veljavna 
carina % 

Znižanje 
carine % 

znižane i> 

Koli em« 
v tqn®I! 
 "20 

0101.19 Konji, živi; drugo 50 
0102 Žive živali, vrste goved: 
0102.904 Junci in junice za pitanje od 200 do 280 kg 
0102.905 Junci in junice, pitani, nad 280 do 450 kg 
0102.906 Junci in junice, drugi 
0102.907 Teleta 
0102.909 Drugo 
0106 Druge živali, žive (razen 0106.006: Žabe in 0106.008 Opice) 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

50 
0203.11 Meso svinjsko, sveže ali ohlajeno, trupi ali polovice 15 50 
0203.12 Meso, svinjsko, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno; stegna, plečeta 
 in njihovi kosi s kostmi  

15 50 

0203.29 
0207.39 
0406 

050510 
060291 
0702.00 

Meso, svinjsko: drugo 
Meso in užitni odpadki od perutnine: drugo 
Sir in skuta: Ex Sir iz ovčjega mleka; sir z modro, plemenito 
plesnijo   
Vrsta perja za polnjenje: puh 
Micelij za gobe 
Paradižnik, svež ali ohlajen 

15 
15 
12 

15 

50 

50 
50 
50 

0709.60 
0802.22 
0802.32 

Paprika iz rodu Capsicum ali Pimenta 
Lešniki: oluščeni 
Orehi: oluščeni 

10 50 

0807.10 Dinje in lubenice 50 
0809.10 

0810.30 
1005.90 
1201.00 
1212.91 

Marelice, sveže 

Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje 
Koruza: drugo 
Soja v zrnu, vštevši tudi zdrobljeno 
Sladkorna pesa 

12 

12 
12 

10 

50 

1512.11 
2204 

Olje iz sončničnih semen: surovo olje 
Vino iz svežega grozdja, 

Ex belo vino 

10 

25 
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PftlL0GA B K PROTOKOLU 2 

SSS-^P* Prl uvozu, ki se v Republiki Madžarski uporabljalo za blago s poreklom Iz Republike Slovenije, bodo znl2ane za 50%  W določenih količin, z dnevom uveljavitve sporazuma 

^ ,ar- st Opis blaga Veljavna 
carina % 

Znižanje 
carine % 

0207 

0&-992 

Ste 

Meso in užitni odpadki od perutnine Iz tar. St. 01. 05, sveže, ohlajeno aii zamrznjeno, 
razen puranov in rac, gosi In peoatk Iz tar. St. 020722-020739 ali 020742-020750 20 50_ 
Sir in skuta 
Svež sir (nedozorel ali nenasoljen), vključno sirotka. In skuta; drugo 25 50 
Sir nariban ali v prahu, vseh vrst; drugo 25 50 
Sir, topljen, razen naribanega ali v prahu; drugo 25 50 
Sir iz kravjega mleka, ki nI zajet niti omenjen drug|e 25 50 
Sir, drug 50 50 
Hruške In kutine (časovni limit od 1. novembra do 31. maja velja le za leto 1993-94) 25 50 

Količina 
v tonah 

10 
480 

1.000 
Hmell, svež ali suSen 

&°-°17 

Klobase In podobni Izdelki Iz mesa, drugih užitnih klavnkinih proizvodov ali krvi 
DrugI pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa: 
Homogenizirani proizvodi; Iz svinjskega ali govejega mesa 
Homogenizirani proizvodi; iz drugega mesa in drobovine 
Iz jeter katerihkoli živali 
Pripravljeni ali konzervirani Izdelki; Iz puranov 
Pripravljeni ali konzervirani izdelki; drugo 
Pripravljeni ali konzervirani izdelki; prašičev; gnjat In njeni kosi 
Pripravljeni ali konzervirani Izdelki; prašičev; plečeta in njihovi kosi 
Pripravljeni ali konzervirani izdelki; prašičev; drugo, vStevSI mešanice 
Pripravljeni ali konzervirani Izdelki: goved 

-ucun cm. Zamrznjene pripravljene jedi iz vrtnin In mesa ali testa in mesa 
Drugo    
Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar In nadomestki kaviarja, pripravljeni 

to2-31 

sffi 

feo 
XJ'90-I 015 

25 

20 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
15 
25 

50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
200 
200 

rlbllh lalčec 24 50 200 
Sladkorni proizvodi brez kakava 
Diabetični žvečilni gumi 
Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne 
TekočI ekstrakt, ki vsebuje več kot 10% saharoza v masi, toda brez drugih 
dodanih snovi 
Druge slaSčice 

fe°-0l7 
site? 

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene 
Testenine, nekuhane, nepoinjene in ne drugače pripravljene; z jajci 
Testenine, nekuhane, nepoinjene in ne drugače pripravljene: druge 
Testenine polnjene z mesom 
Testenine polnjene z ribami 
Testenine polnjene z raki in mehkužci 
Druge polnjene testenine 
Druge testenine 
Kuskus 

30 
70 

55 
60 

20 
20 
25 
24 
40 
15 
20 
15 

50 
50 

50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 

100 

S10 

ta30 

S&2? 

Kruh, peciva, sladice, biskviti In drugi pekovski Izdelki, z dodatkom kakava 
Bil brez njega 
Hrustavi kruh (krlsp) 
Kruh In podobni Izdelki, začinjeno z Ingverjem 
Sladki biskviti, vafeljnl in oblati, drugI 
Hostija, kapsule za farmacevtske proizvode, rižev papir 
Prepečen kruh in podobni Izdelki 
Prepečenec, toast in podobni toast Izdelki 
DrugI pekovski Izdelki 
Druc 
Sadni In zelenjavni sokovi 
Paradižnikov sok 
Grozdni sok (tudi grozdni most) 
Sok iz drugega sadja ali vrtnin 
Mešanice sokov 

50 
BO 
BO 
65 
50 
80 
50 
80 

20 
20 
20 
20 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

500 

500 

. Pivo Iz slada  
Vino iz svežega grozdja 
Namizno vino v posodah do dveh litrov 
Drugo vino v posodah do dveh litrov 
Namizno drugo vino 
Druga vina 

»on 
^3°-°20 

Nedenaturiran etilalkohol, koncentracije pod 80 vol. %; žganja, likerji 
jn druge alkoholne pijače 
Sestavljeni alkoholni izdelki za proizvodnjo pijač 
vinjak, ne za prodajo na drobno 
Vinjak, v drugI embalaži, alkoholne pijače 
Whlskey 
Rum in tafia 
Gin In brinjevec 
Nedenaturiran etilalkohol koncentracije manj kot 80 vol. % 
Drugo 
Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali 

30 

15 
40 
40 
40 

40 
60 
80 
80 
80 
80 
40 
80 

50 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

350 
500 

50 

10 50 200 
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PROTOKOL3 

V ZVEZI Z OPREDELITVIJO POJMA »PROIZVODI S PORE- 
KLOM« IN METODAMI ADMINISTRATIVNEGA SODELO- 
VANJA 

NASLOV 1 

Definicija pojma »proizvodi s poreklom« 

1. člen 

Za namene izvajanja tega sporazuma in ne glede na določila 
2. člena, velja, da so naslednji proizvodi s poreklom v državi 
pogodbenici tega sporazuma: 

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici 
v skladu s 3. členom; 

b) proizvodi, pridobljeni v tej državi pogodbenici, ki vsebujejo 
materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, 
pod pogojem: 

i) da so bili ti materiali dovolj obdelani ali predelani v državi 
pogodbenici v skladu s 4. členom, ali da 

ii) imajo ti materiali poreklo ene od držav pogodbenic tega 
sporazuma. 

2. člen 

Proizvodi s poreklom iz ene od držav pogodbenic v skladu 
s tem protokolom in izvoženi iz ene države pogodbenice 
v drugo državo pogodbenico v enakem stanju, ali pa proiz- 
vodi, ki niso bili obdelani ali predelani bolj, kot je opisano 
v drugem, tretjem ali četrtem odstavku 4. člena, ohranijo svoje 
poreklo. 

3. člen 

Štelo se bo, da je v celoti pridobljeno v državi pogodbenici 
v skladu s pododstavkom (a) 1. člena naslednje: 

a) mineralni proizvodi, pridobljeni na njenem ozemlju ali 
morskem dnu; 
b) rastlinski proizvodi, pridelani na njenem ozemlju; 
c) žive živali, povržene in vzrejene na njenem ozemlju; 
d) proizvodi, pridobljeni od živih živali, vzrejenih na njenem 
ozemlju; 
e) proizvodi, pridobljeni z lovom ali ribolovom na njenem 
ozemlju; 
f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz morja, 
pridobljeni z njenimi ladjami; 
g) proizvodi, izdelani na krovu predelovalnih ladij izključno iz 
proizvodov, omenjenih v pododstavku f); 
h) rabljeni predmeti, zbrani na njenem ozemlju, primerni le za 
reciklažo; 
i) odpadki in ostanki od proizvodnih postopkov na njenem 
ozemlju; 
j) blago proizvedeno na njenem ozemlju izključno iz proizvo- 
dov, opisanih v pododstavkih a) do i). 

4. člen 

1. Izraza »poglavja« in »tarifne številke«, uporabljena v tem 
protokolu bosta pomenila poglavja in tarifne številke (štirište- 
vilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja »Har- 
monizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga« (v 
nadaljnjem besedilu Harmonizirani sistem ali HS). Izraz »uvrš- 
čen« se nanaša na uvrstitev proizvoda ali materiala pod dolo- 
čeno tarifno številko. 

2. Za namene 1. člena se šteje, da so materiali brez porekla 
dovolj obdelani ali predelani, kadar je dobljeni proizvod uvrš- 
čen pod tarifno številko, ki se razlikuje od tarifnih številk, 

v katere so uvrščeni vsi materiali brez porekla, uP°ra«j')f[!i 
v njegovi proizvodnji, v skladu z določili odstavkov tri, 
pet. 

3. Proizvod, omenjen v 1. in 2. stolpcu seznama v Pri'°9 )a 
tega protokola, mora izpolnjevati pogoje, dolo<cen 
proizvod v 3. stolpcu, namesto pravila v drugem oasi 

4. Za proizvode v poglavjih 84 do vključno 92, '®h^0Jgnj°v 3 
države pogodbenice namesto pogojev, ki so doioc 
stolpcu, izbere pogoje, določene v 4. stolpcu. 

5. Zaradi izvajanja odstavka b) i) 1. člena, še vedno velja, ^ ^ 
naslednji postopki obdelave ali predelave neza f-^enat0' 
proizvod pridobil status proizvoda s poreklom, ne gie 
ali gre za spremembo tarifne številke ali ne: 

a) postopki, ki naj zagotovijo ohranitev blaga v c)obr®prQstir8' 
med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, rajlj j(j ali 
nje, sušenje, hlajenje, soljenja, dajanje v žveplov a de|0vic 
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanm 
podobni postopki); . je prebi- 
b) preprosti postopki kot odstranjevanje prahu, se\ 
ranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavlja i 
nitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje; PStavljan'e 

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in se 
pošiijk; .. zaboj«: 
i) enostavno pakiranje v steklenice, čutare, vreciv ' roSti 
škatle, pritrjevanje nalepk ali ploščic itd. in vsi ostal v 
postopki pakiranja; hznak°vZ8 

d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobnm 
razlikovanje, na proizvode ali njihovo embalažo; so raZlii' 
e) preprosto mešanje proizvodov, ne glede na to ai ustreza 
nih vrst ali ne, kjer ena ali več sestavin gteliza 

pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lan 
proizvode s poreklom; jZdel®ki 
f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v zaključe JS|avk|n 

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih * 
a) do f); 
h) zakol živali. ^ 

6. Da bi določili, ali je proizvod s poreklom, ne bo' P°apra»8 

ugotavljati, ali je bila uporabljena energija in s p o'* 
in oprema, stroji in orodje za pridobitev teh izdei* 
klom iz tretjih držav ali ne. 

■ z de|c 

7. Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani skupil 
opreme, stroja, priprave ali vozila, in ki so de zaraCU' 
opreme in vključeni v njeno ceno, ali pa niso Pos® ,j v0zH3' 
nam 

i 11 tJ III VIMJUUCMI v lljCIlU VOflW, an p« r ,j y 
štejejo za del tiste opreme, stroja, naprave a 

izi"1: 
8. Garniture v skladu s splošnim pravilom št. 3 H ir, 
nega sistema se štejejo za garniture s poreklom, * ta|<r» ■ 
poreklo vsi njeni sestavni izdelki. Kljub temu pa oreKl° j 
kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov, ki irna'° Jg|<|o, 
takih brez, veljalo, da ima garnitura kot celota P s0ga 
pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne P 
% cene garniture franko tovarna. 

5. člen ^koIS 
1. Izraz »vrednost« v seznamu v prilogi H 
pomeni carinsko vrednost v času uvoza up w 111 c; i 11 uai u ior\u vi cul iuoi v oaou uvuiu . IJ y - 
alov brez porekla, ali, če ta ni znana ali se je ne. . na t'ste 

prva preverjena cena, ki je bila plačana za materia 
ozemlju. 

■h materi 

Kjer je potrebno ugotoviti vrednost uporabljeni" 
s poreklom, se ta odstavek uporablja mutatis mUI 

d& ^ 
2. Izraz »cena franko tovarna« pridobljenega Pro'Zj0bljer,e^ 
namu v prilogi II pomeni ceno franko tovarn^ tv6i Ki 
proizvoda zmanjšano za kakršnekoli notranje daj pro 
plačajo ali se lahko plačajo ob izvozu pridobije 
voda. , 

6. člen „jv 
prid" V 

1. Pogoji, določeni v 1. členu, ki se nanašajo na izP 
rajo biti brez prek"11 statusa blaaa s Doreklom, morajo 
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n'8ni v državi pogodbenici, razen kot je predvideno v 2. členu. 

spora proizv?di s poreklom, ki jih država pogodbenica lega v ohs Urna ,'zva*a v neko drugo državo, vračajo, razen 
pr0j, e9u' ki je določen v 2. členu, jih je potrebno šteti za 
zart*. °, 6 brez Porekla, razen če se lahko carinskim organom aa°voljiv0 dokaže da: 

-na
VI|1'eno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in 

nikakr' medtem ko je bilo v tisti državi, niso bili opravljeni 
Vd°brem st)S,0Pki' razen ki so P°trebni, da se ohrani 

6no Dosii-i! 'ma porekl° v smislu tega protokola in predstavlja 
preko o - ki se ne deli, se lahko prevaža, če je potrebno, 
zumu °

Zem|ja, ki ni ozemlje držav pogodbenic v tem spora- 
Pogoi'eP

m
re,OVar'a al' začasno skladišči na takem ozemlju, pod 

skih raTi' da 'e Pokanje tega ozemlja upravičeno iz geograf- 
ostaio n H°V' da 'e blago v državi tranzita ali skladiščenja 
niso z „ nadzorom carinskih organov, da v teh državah 
njem njlm tr9°vali a|i 9a izročali v domačo uporabo in na 
p°n0Vl?'so opravili drugačnih postopkov kot razlaganje, 
dobrpnf na,a9anje ali kakršnihkoli postopkov za ohranitev °ya stanja. 

^ASLov II 

Dokazilo o poreklu 

7. člen 
p^. 

vdrjayQVod' s poreklom v smislu tega protokola pri uvozu 
Pr6<lložitu

POgodbenico koristijo ugodnosti tega sporazuma ob ^ Vl enega od naslednjih dokumentov: 

vano^EUR.1 o prometu, v nadaljnjem besedilu imeno- 
^dobje ■ 0 EUR.1 ali potrdilo EUR.1, veljavno za daljše 
f skladu'lr!'aktur. ki se nanašajo na to potrdilo, izdelanih 
ogj m tJ*13- členom. Vzorec potrdila EUR.1 je podan v pri- 
b) Obraze® £ro,okola- 
wro,okoiaC|-UR'2 katerega vzorec je podan v prilogi IV tega ,63a Drnt Jakturo z 'z)av0 izvoznika, kot je podana v prilogi 
10 s®stavl? ki i° 'e izvoznik naredil za vsako pošiljko, ki 
Ce'°lna ui j n ali več paketov s proizvodi s poreklom, katerih c) FakturoSt ne Presega 5.110 ECU-jev. 
Pro,°kola Z iz'avo izvoznika, kot je podana v prilogi V tega • 'zdelana v skladu s 13. členom. 

J,ro,°ko^an'' .pro'zvodi s poreklom v smislu pomena tega 
J ,e9a <in Pri uvozu v državo pogodbenico koristijo ugodno- "k°ii od

p?razuma. ne da bi bilo potrebno predložiti katere- 
^ aokumentov, omenjenih v prvem odstavku: 

o^in^os'hk' 'ih v malih Paketih pošiljajo fizične osebe ese9a 365 ecij (3od P09°jem- da vrednost proizvodov ne 
PrQ(2y 

l6rn, da v?Bri ki so del potnikove osebne prtljage, pod pogo- ^ eanost proizvodov ne presega 1.025 ECU-jev. 

! ^Qrnercja|Se uP°rabljajo samo, kadar se to blago ne uvaža 
|?9ojertl |? namene in je bila dana izjava, da ustreza 

v°fnov ! Se zah,evajo za uporabo tega sporazuma, in kjer resničnost take izjave. 

v^^niko02'' ?ri ka,erih gre le za blago za osebno uporabo 
bliu0*® Zala" po,n'kov ali njihovih družin, se ne štejejo 

razvid cialne namene, če je iz narave in količine j ^ ano, da ni namenjeno za trgovanje. 

,V
n
nac'onalni valuti izvozne države pogodbenice, ki 

lir a Pon^?k°m, izraženim v ECU-jih, bo določila izvozna 
doi ^adar ca in !ih sporočila drugi državi pogodbe- 
Pn 'i'auvQS° zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je 
ijjtodbepi Zna država pogodbenica, jih mora uvozna država 

v® Don a ®Prejeti, če je blago fakturirano v valuti izvozne HU90dbenice. 

4. Osnovni tečaj za ECU, izražen v nacionalni valuti, je tečaj, ki 
je veljal na prvi delovni dan v oktobru 1992. Za vsako nasled- 
nje dvoletno obdobje bodo omejitve v ECU-jih ustrezale 
znesku v nacionalni valuti na prvi delovni dan v oktobru pred 
tem dvoletnim obdobjem. Prva sprememba teh tečajev bo 
nastopila 1. maja 1995. 

Ekvivalenti vrednosti omejitev, omenjenih v pododstavkih 
1 (b), 2(a) in (b) 7. člena tega protokola, izraženi v nacionalni 
valuti, se morajo spreminjati v skladu z navedenimimi pogoji. 

8. člen 

1. Potrdilo EUR.1 izdajo carinski organi izvozne države 
pogodbenice, ob izvozu blaga, na katerega se nanaša. Izvoz- 
niku bo dano na razpolago takoj, ko je bil dejanski izvoz 
izvršen ali zagotovljen. 

2. Potrdilo EUR.1 morajo izdati carinski organi države pogod- 
benice, če se blago, ki se izvaža, lahko uvrsti med proizvode 
s poreklom v tej državi pogodbenici v skladu s 1. členom. 

3. Carinski organi države pogodbenice lahko, pod pogojem, 
da je blago, na katerega naj se potrdila EUR.1 nanašajo, na 
njenem ozemlju, izdajajo potrdila EUR.1 pod pogoji, določe- 
nimi s tem protokolom, če lahko blago, namenjeno izvozu, 
šteje za blago s poreklom iz ene od držav pogodbenic 
v skladu s 2. členom in pod pogojem, da je blago, na katerega 
se potrdilo nanaša, na njenem ozemlju, razen v primerih, 
omenjenih v 16. členu. 

V takih primerih je izdaja potrdila EUR.1 odvisna od predloži- 
tve predhodno izdanih dokazil o poreklu. 

4. Potrdilo EUR.1 se lahko izda samo takrat, kadar lahko služi 
kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za obravnavanje, 
določeno v tem sporazumu. 

Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11 
potrdila EUR.1, rezervirani za carinske organe. 

5. V izjemnih okoliščinah se lahko potrdilo EUR.1 izda tudi po 
izvozu blaga, na katerega se nanaša, če v času izvoza ni bilo 
izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih oko- 
liščin. 

Carinske oblasti lahko izdajo potrdilo EUR.1 naknadno samo 
potem, ko so preverile, da podatki, navedeni v izvoznikovi 
prošnji, ustrezajo podatkom na ustreznem dokumentu. 

Potrdila EUR.1, izdana naknadno, morajo biti označena 
z enim od naslednjih navedb: 

»Issued retrospectively«, 
»Izdano naknadno«, 
»Kiadva visszamenoleges hatdllyal«. 

6. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila EUR.1 lahko 
izvoznik zaprosi carinske organe, ki so ga izdali, za dvojnik, ki 
ga izdajo na osnovi izvoznih dokumentov, ki jih imajo. Tako 
izdani dvojnik mora biti označen z eno od naslednjih besed: 

»Duplicate«, 
»Dvojnik«, 
»MAsolat«. 

Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila 
EUR.1, velja od tega datuma. 

7. Oznake, omenjene v petem in šestem odstavku, morajo biti 
vpisane v rubriki 7 »Opombe« potrdila EUR.1. 

8. Vedno je možna zamenjava enega ali več potrdil EUR.1 
z enim ali več potrdili EUR.1, pod pogojem, da se to opravi pri 
carinskem organu, kjer se blago nahaja. 

9. Zaradi preverjanja, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v dru- 
gem in tretjem odstavku, imajo carinski organi pravico zahte- 

55 poročevalec, it. 22 



vati kakršnokoli dokumentarno dokazilo ali izvesti kakršen- 
koli pregled, ki ga štejejo za potrebnega. 

10. Določila drugega do devetega odstavka tega člena veljajo 
mutatis mutandis za dokazila o poreklu, ki so jih izdelali 
pooblaščeni izvozniki pod pogoji, določenimi v 13. členu. 

9. člen 

1. Potrdilo EUR.1 se izdaja samo na pisno prošnjo izvoznika 
ali, na njegovo odgovornost, njegovega pooblaščenega 
zastopnika, na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi III tega 
protokola in ki mora biti izpolnjen v skladu s tem protokolom. 

2. Carinski organi izvozne države pogodbenice so odgovorni 
za zagotavljanje pravilnega izpolnjevanja obrazca, navede- 
nega v prvem odstavku. Se posebej morajo preverjati, če je 
rubrika, namenjena opisu blaga, izpolnjena tako, da izključuje 
možnost ponarejanj. V ta namen je potrebno opisati blago 
brez praznih vrstic. Kjer rubrika ni v celoti izpolnjena, je 
potrebno dodati vodoravno črto pod zadnjo vrstico opisa, 
tako da je prazen prostor prečrtan. 

3. Ker predstavlja potrdilo EUR.1 dokumentarno dokazilo za 
uporabo sporazuma, so carinski organi izvozne države 
pogodbenice odgovorni za potrebno preverjanje porekla 
blaga in pregledovanje drugih izjav na potrdilu. 

4. Kadar se izdaja potrdilo EUR.1 v skladu s petim odstavkom 
8. člena, potem, ko je bilo blago, na katero se nanaša, že 
izvoženo, mora izvoznik v prošnji, omenjeni v prvem od- 
stavku : 

a) navesti kraj in datum izvoza blaga, na katerega se potrdilo 
EUR.1 nanaša, in 
b) potrditi, da v času izvoza potrdilo EUR.1 za to blago ni bilo 
izdano in navesti razloge. 

5. Prošnje za potrdila EUR.1 in dokazilo o poreklu, omenjeno 
v drugem pododstavku tretjega odstavka 8. člena, ob predlo- 
žitvi katere se izdajo nova potrdila EUR.1, morajo carinski 
organi izvozne države pogodbenice hraniti vsaj dve leti. 

10. člen 

1.Potrdila EUR.1 je potrebno napisati na obrazcu, katerega 
vzorec je v prilogi III tega protokola. Ta obrazec mora biti 
natisnjen v enem od uradnih jezikov držav pogodbenic tega 
sporazuma ali v angleščini. Potrdilo EUR.1 mora biti izpol- 
njeno v enem od teh jezikov in v skladu z določili notranje 
zakonodaje izvozne države pogodbenice; če so pisana z roko, 
morajo biti izpolnjena s črnilom, z velikimi črkami in brez 
prekinitev. 

2. Mere potrdila EUR.1 so 210 x 297 milimetrov. Dopustna so 
odstopanja do plus 8 milimetrov ali minus 5 milimetrov po 
dolžini. Uporabiti je treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne 
vsebuje lastnih delcev in ni lažji od 25 gramov na kvadratni 
meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem »guil- 
loche«, tako da je vsako ponarejanje z mehaničnimi ali kemič- 
nimi sredstvi opazno na prvi pogled. 

3. Državi pogodbenici si lahko pridržita pravico, da sami 
tiskata potrdila ali pa jih data v tisk pooblaščenim tiskarjem. 
V slednjem primeru mora vsako potrdilo EUR.1 vsebovati 
oznako o takem pooblastilu. Na vsakem potrdilu EUR.1 mora 
biti navedeno ime in naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je 
mogoče identificirati. Pravtako bo navedena serijska številka, 
lahko tudi tiskana, s katero bo potrdilo mogoče identificirati. 

11. člen 

1. Potrdilo EUR.1 je potrebno v štirih mesecih od datuma 
izdaje s strani carinskih organov izvozne države pogodbenice 
predati carinskim organom uvozne države pogodbenice, kjer 

je blago prešlo mejo, v skladu s postopki, ki jih je pr®hf^vajo 
ta država pogodbenica. Omenjeni organi lahko za 
prevod potrdila. 

Lahko tudi zahtevajo, da uvozno deklaracijo sPrem'jfjzvaja' 
uvoznika, da blago ustreza pogojem, ki se zahtevajo z 
nje tega sporazuma. 

2. Ne glede na peti odstavek 4. člena, se bo takrat, ali 
zahtevo osebe, ki blago prijavlja na carino, demon ^ 
nesestavljeni izdelek, ki spada pod 84. ali 85. poglavje , 
niziranega sistema, uvaža po delih po pogojih, ki sol ^ jn 
pisale pristojne oblasti, upoštevalo, da gre za en iz 
potrdilo EUR.1 se lahko izda za celoten izdelek od v 
uvozu po delih. 

3. Potrdilo EUR.1, ki se predloži carinskim organom 
države pogodbenice po preteku datuma za pred'0*' 'cjj|ni 
čenem v prvem odstavku, se pri prošnji za pre'e datunia 
tretman lahko sprejme, kadar potrdila pred potekom fijn 

višje sile ali izjemnih oko> ni bilo možno dostaviti zaradi višje i 
rinsK' 

V drugih primerih zakasnitve predložitve lah euB-1, 

organi uvozne države pogodbenice sprejmejo potittoncnl'n 
kadar jim je bilo blago predano pred dogovorjenim 
datumom. 

PUR.1 i" 
4. V primeru manjših razlik med izjavami na potrdilu $jtev 
dokumenti, ki so bili predloženi carinskemu uradu za ^ 
formalnosti uvoza blaga, potrdilo ne bo ipso 'ac,°. p0trdi|0 

Ijeno, pod pogojem, da je zadovoljivo ugotovljeno, o a v 
ustreza blagu. 

d rž3v® 
5. Potrdilo EUR.1 morajo carinski organi uvozne 
pogodbenice hraniti v skladu s pravili, ki veljajo v 
pogodbenici. 

£ členki. ^ 
6. Dokaz, da so bili izpolnjeni pogoji, določeni v 6^ .benic« 
podan, ko je carinskim organom uvozne države pog 
predložen bodisi: ^ 

a) en sam dokazni prevozni dokument, izdelan v izvozl^aVo; 
pogodbenici, s katerim je blago prečkalo tranzitn<?fne dri1"1 

b) ali potrdilo, ki so ga izdali carinski organi tranzit 
in vsebuje: 
- natančen opis blaga, a jn Kifl 
- datum razkladanja in ponovnega nakladanja bia« 
ustreza, imena ladij, ,e 
- potrjeno dokazilo o pogojih, zaradi katerih se 
zadržalo v tranzitni državi; ■„riiiej"' 
c) ali, če tega ni, katerekoli dokumente, ki to doka 

12. člen 
ni 1. Obrazec EUR.2 izpolni in podpiše izvoznik ali " sgb0 

odgovornost njegov pooblaščeni zastopnik. ,zS.a)„hraZeC a 
obrazcu, katerega vzorec je podan v prilogi IV. Ta,?enjc 
tiskan v enem od uradnih jezikov držav pogooo iznoinr 
sporazuma ali v angleščini. Obrazec mora bl jeZak"r 
v enem od teh jezikov in v skladu z določili notran'0|<o, & 
daje izvozne države pogodbenice. Če bo pisan z 
biti izpolnjen s črnilom in z velikimi črkami. 

2. Za vsako pošiljko se izpolni en obrazec EUR-2 ^ 

3. Mere obrazca EUR.2 so 210 x 148 mm. Dopustnosti j<j 
panja do plus 8 mm ali minus 5 
treba pisalni papir z belo prevleko 
in ni lažji od 64 gramov na kvadratni meter 

4. Državi pogodbenici k temu sporazumu si 
pravico, da sami tiskata obrazec EUR.2 ali pa da jin 

pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru mo• bjti 

4» mm. raoi"'. 
mm po dolžini. ^jh d®|c 

i, ki ne vsebuje lesn"1 

pravico, da sami tiskata obrazec EUR.2 ali pa da ji^ 
pooblaščenim tiskarjem. V slednjem prime 
imeti oznako takega pooblastila. Poleg te 
obrazcu navedeno ime in naslov tiskarja kc 
ga je mogoče identificirati. Imeti mora tudi seni^" tifiC 

jt z Y,'0 jtevl 

ya jo luoiuiiiviiaii. niioti mv/ia »«*•• 
tiskano ali tudi ne, po kateri bo obrazec možno 
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cii ® ■blago, ki ga pošiljka vsebuje, že bilo predmet verifika- 
ceDta lzv?zni državi pogodbenici v skladu z definicijo kon- uuVf Proizvodov s poreklom, se tak primer na obrazcu EUR.2 

označi v rubriki »Opombe«. 

skihV°Znik' ki 'e izP°lnil obrazec EUR.2 bo, na zahtevo carin- 
Ustre

or9anov izvozne države pogodbenice, moral predložiti na dokazila v zvezi z uporabo tega obrazca. 

13. člen 

pe^ede na prvi do sedmi odstavek 8. člena in prvi, četrti in 
Pek »»S• ek 9- Cena se lahko uporabi poenostavljen posto- 
Porekia'Zda'° dokumentov, ki se nanašajo na dokazovanje a> Pod pogoji spodaj navedenih določil. 

s'i]?katSk' or9ani izvozne države pogodbenice lahko poobla- 
'enaa3 izvoznika, v nadaljnjem besedilu »pooblaš- 
'ahko9r,:2V02nika"' opravlja pogoste odpreme, za katere se 
Or9ano a po,rdila EUR-1 in ki zadovoljivo ponudi carinskim 
blaga s vsa iamstva, ki so potrebna za preverjanje statusa 
Uradu ?,Porek|om. cia mu °b ^asu izvoza blaga carinskemu niti ',ozne države pogodbenice ni treba predati niti blaga 
2 name 2a P°trdilo EUR.1, ki se nanaša na to blago, 
ni(iVD "om' bi dobil potrdilo EUR.1 po pogojih, predpisa- 
11. člen^m d° četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 

'*voznit,ncL'aJ1ko car'nski organi pooblastijo pooblaščenega 
oa datum'da izs,av|ia potrdila EUR.1, ki veljajo največ leto dni 
diia« p"13 jzdaje, v nadaljnjem besedilu imenovana »LT potr- 
blaga en Potrdilo lahko krije le pošiljke enakovrstnega 
b'astiio Pooblaščenega izvoznika enemu uvozniku. Poo- 
status b|Se od°bfi samo v primeru, ko se pričakuje, da bo 
iasveiia a s. Poreklom, ki se izvaža, ostal nespremenjen za 
nega biaVn°Sti Potrdila. Če LT potrdilo ne krije več določe- 
ne orna a> mora pooblaščeni izvoznik takoj obvestiti carin- aane, ki so pooblastilo izdali. 
^ier se 
'2v°zne jR°rablj3 poenostavljeni postopek, carinski organi lil Eijpj ?r*aYe Pogodbenice lahko predpišejo uporabo potr- 
PrePoznat ima'° raz|očevalno oznako, po kateri jih je moč 
4 p 
iuje, o0

a^K?: omenjeno v drugem in tretjem odstavku, pogo- 
*carin<stl2 ' carinskih organov, da mora biti rubrika 11 

"a overovitev« potrdila EUR.1: 
a) bodisi 
0r3ana i2w apre' P°,rjena z žigom pristojnega carinskega 
plenim n„?2ne države pogodbenice in lastnoročnim ali odtis- 
;) Potrie m uradnika tega organa; ali }igom L a s strani pooblaščenega izvoznika s posebnim 
'n u$tre7aS° 93 odobrili carinski organi izvozne pogodbenice VnaPrei n^Zorcu v Pri'ogi VI tega protokola; ta žig je lahko i odtisnjen na obrazcu. 

6 je Pooblat?ir®bno, rubriko 11 »Carinska overovitev«, izpolni 
en' izvoznik. 

5. y 
V^brikn1?"'!; omenjenih v četrtem odstavku, je potrebno niih navedb- e" P°trd'la EUR-1 vnesti eno od nasled- 

*f>06nos,ed Procedure«, 
^VszerOsltr" P-0St0pek"' ®tt eljžržs«. 
v

Klesti j izvoznik mora v 
rdil EUR\naslov carinski 

rubriki 13, »Zahteva za kontrolo« 
carinskih organov, pristojnih za kontrolo 

V rubr?ko17ru' omenjenem v tretjem odstavku, je potrebno ^ Potrdila EUR.1 vpisati eno od naslednjih navedb: 

:£ffina,e valid until...« 
T bizon! S velja do - - y"všny 6rvšnyes...-ig« 

(datum, zapisan s številkami) 

in oznako referenčne številke pooblastila, pod katero je 
zadevno LT potrdilo bilo izdano. 

Od pooblaščenih izvoznikov se ne zahteva, da se v rubrikah 
8 in 9 LT potrdila navaja oznake in številke ter število in vrsto 
pakiranja, bruto težo (kg) ali drugo mero (liter, m3 itd.). 
Rubrika 8 pa mora seveda vsebovati dovolj natančen opis in 
oznake blaga, da se blago lahko identificira. 

7. Ne glede na prvi do tretji odstavek 13. člena je potrebno LT 
potrdilo predložiti carinskemu organu uvozne države pogod- 
benice ob ali pred prvim uvozom kakršnegakoli blaga, na 
katero se nanaša. Kadar uvoznik opravi carinjenje pri več 
carinskih organih v uvozni državi pogodbenici, lahko carinski 
organi od njega zahtevajo predložitev dvojnikov LT potrdila 
vsem tem carinskim organom. 

8. Ko je LT potrdilo predloženo carinskim organom, je 
potrebno dokazila o statusu porekla uvoženega blaga v času 
veljavnosti LT potrdila izkazovati s fakturami, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

a) kadar faktura zajema tako blago s poreklom v državi 
pogodbenici, kot tudi blago brez porekla, mora izvoznik ti dve 
vrsti blaga jasno razlikovati: 
b) izvoznik mora na vsaki fakturi navesti številko LT potrdila, 
ki zadeva to blago, in datum, ko potrdilo poteče, ter ime 
države ali držav porekla blaga. 

Navedba številke LT potrdila in države porekla, ki jo na fakturi 
zapiše izvoznik, predstavlja izjavo, da blago izpolnjuje pogoje, 
predpisane v tem protokolu, za pridobitev preferencialnega 
porekla v trgovanju med državami pogodbenicami tega spo- 
razuma. 

Carinski organi izvozne države pogodbenice lahko zahtevajo, 
da so vpisi, ki morajo biti po zgornjih določilih na fakturi, 
potrjeni z lastnoročnim podpisom, ki mu sledi razločno zapi- 
sano ime podpisnika; 

c) opis in oznake blaga na fakturi morajo biti dovolj podrobni, 
da jasno pokažejo, da je blago navedeno tudi na LT potrdilu, 
na katerega se faktura nanaša; 

d) Fakture se lahko izdajo samo za blago, ki se izvaža v času 
veljavnosti ustreznega LT potrdila. Lahko se jih predloži pri 
uvoznem carinskem organu v štirih mesecih potem, ko jih je 
izvoznik izstavil. 

9. V okviru poenostavljenih postopkov se lahko fakture, ki 
zadovoljujejo pogoje tega člena, izdaja in/ali prenaša z upo- 
rabo telekomunikacij ali elektronske obdelave podatkov. Take 
fakture bodo carinski organi uvozne države pogodbenice 
sprejeli kot dokaz o statusu porekla blaga, ki se uvaža 
v skladu s postopki, ki so jih predpisali tamkajšnji carinski 
organi. 

10. Če carinski organi izvozne države pogodbenice ugotovijo, 
da potrdilo in/ali faktura, izdana po določilih tega člena, ne 
velja za dobavljeno blago, morajo o ugotovitvah nemudoma 
obvestiti carinske organe uvozne države pogodbenice. 

11. Carinski organi lahko pooblastijo pooblaščenega izvoz- 
nika, da izdaja fakture z izjavo, podano v prilogi V tega 
protokola, namesto potrdil EUR.1. 

Izjava, ki jo na fakturi zapiše pooblaščeni izvoznik, mora biti 
narejena v enem od uradnih jezikov pogodbenic tega spora- 
zuma ali v angleščini. Podpisana mora biti lastnoročno in 
mora bodisi: 

a) navajati avtorizacijsko številko pooblaščenega izvoznika, 
ali 
b) jo pooblaščen izvoznik potrditi s posebnim žigom, omenje- 
nim v odstavku 4 b), ki so ga odobrili carinski organi izvozne 
države pogodbenice. Ta žig je lahko predhodno odtisnjen na 
fakturi. 
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12. Vendar pa carinski organi izvozne države pogodbenice 
lahko dovolijo pooblaščenemu izvozniku, da ne podpisuje 
izjave iz odstavka 8 b) ali izjave, omenjene v enajstem 
odstavku, zapisane na fakturi, kadar se take fakture izdajajo 
in/ali pošiljajo z uporabo telekomunikacij ali elektronske 
obdelave podatkov. 

Omenjeni carinski organi morajo predpisati pogoje za izvaja- 
nje tega odstavka, vključno, če tako zahtevajo, s pisnim jam- 
stvom pooblaščenega izvoznika, da sprejema vso odgovor- 
nost za tako trditev in izjavo, kot da bi jih dejansko lastno- 
ročno podpisal. 

13. V pooblastilih, omenjenih v drugem, tretjem in enajstem 
odstavku, morajo carinski organi določiti zlasti: 

a) pogoje, pod katerimi se vlagajo prošnje za potrdila EUR.1 
ali LT potrdila, oz. pogoje pod katerimi se na fakture zapisuje 
izjava glede porekla blaga; 
b) pogoje, pod katerimi se te prošnje, kakor tudi dvojniki 
faktur, ki se nanašajo na LT potrdilo, in faktur z izvoznikovo 
izjavo, hranijo vsaj dve leti. V primeru LT potrdil ali faktur, ki 
se nanašajo na LT potrdila, se to obdobje prične z datumom, 
ko poteče veljavnost LT potrdila. Ta določila veljajo tudi za 
potrdila EUR.1 ali LT potrdila in fakture, ki se nanašajo na LT 
potrdila, kakor tudi fakture z izvoznikovo izjavo, potem ko so 
služili kot osnova za izdajo drugih dokazil o poreklu, po 
pogojih, predpisanih v drugem pododstavku tretjega 
odstavka 8. člena. 

14. Carinski organi v izvozni državi pogodbenici lahko razgla- 
sijo določene kategorije blaga kot neprimerne za poseben 
postopek, predviden v drugem, tretjem in enajstem odstavku. 

15. Carinski organi zavrnejo izvoznikom, ki ne ponudijo vseh 
jamstev, za katere menijo, da so potrebna, izdajo pooblastil, 
omenjenih v drugem, tretjem in enajstem odstavku. 

Carinski organi lahko kadarkoli prekličejo pooblastila. To 
morajo narediti, kadar pogoji za odobritev niso več izpolnjeni 
ali kadar pooblaščeni izvoznik ne nudi več jamstev. 

16. Od pooblaščenega izvoznika se lahko zahteva, da carin- 
ske organe obvešča, v skladu s pravili, ki so jih predpisali, 
o blagu, ki ga namerava odposlati, tako da pristojni carinski 
organ lahko opravi preverjanje, za katerega meni, da je 
potrebno, pred odpremo blaga. 

17. Določila tega člena ne vplivajo na uporabo pravil držav 
pogodbenic o carinskih formalnostih in uporabi carinskih 
dokumentov. 

14. člen 

Izjavo, omenjeno v odstavku 1 c) 7. člena, mora pooblaščeni 
izvoznik podati v obliki, zapisani v prilogi V tega protokola, 
v enem od uradnih jezikov držav pogodbenic ali v angleščini. 
Biti mora natipkana ali odtisnjena in lastnoročno podpisana. 
Izvoznik mora hraniti dvojnik fakture z omenjeno izjavo vsaj 
dve leti. 

15. člen 

1 .Izvoznik ali njegov zastopnik mora k svoji prošnji za potrdilo 
EUR.1 predložiti ustrezen dokument, ki dokazuje, da blago, ki 
se izvaža, izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila EUR.1. 

Mora se obvezati, da bo na zahtevo ustreznih organov predlo- 
žil vsa dodatna dokazila, ki bi jih zahtevali z namenom, da 
ugotovijo pravilnost statusa porekla blaga, ki je upravičeno 
do preferencialnega tretmaja, in mora se obvezati, da se 
strinja z vsakim pregledom svojih poslovnih knjig in vsakim 
pregledom postopkov za pridobivanje tega blaga, ki ga izve- 
dejo omenjeni organi. 

2. Izvozniki morajo vsaj dve leti hraniti spremljajoče doku- 
mente, omenjene v prvem odstavku. 

3. Določila prvega in drugega odstavka se uporabijo m ^ 
mutandis v primeru uporabe postopkov, predpisanin 
gem in tretjem odstavku 13. člena in obrazca EUR.Z, on k 
nega v odstavku 1 b) ter izjave, omenjene v odstavku 
člena. 

16. člen 

1.Blago, ki ga država pogodbenica pošilja na J?2®''# 
v državo, ki ni država pogodbenica in ga po razstav 
z namenom uvoza v državo pogodbenico, lahko o° b|ag0 
koristi določila tega sporazuma, pod pogojem, pa ^ 
ustreza zahtevam tega protokola, ki mu daje Pravl^rii,enice 

lahko priznano kot blago s poreklom iz države pogo 0|jjvo 
in pod pogojem, da se carinskim organom zao 
dokaže, da je: 

a) izvoznik to blago poslal iz države pogodbenice v 
kjer se odvija razstava in ga je tam razstavljal; vdržaV' 
b) ta izvoznik blago prodal ali drugače oddal nekomu 
pogodbenici; državo 
c) blago bilo poslano med razstavo ali tako) zatem raZ. 
pogodbenico v stanju, v kakršnem je bilo poslano 
stavo; .ljDorab' 
d) blago, potem ko je bilo poslano na razstavo, ni ono 
Ijeno v noben drugačen namen, kot za razstavo. 

2. Potrdilo EUR.1 je potrebno predložiti carinskim o jn 
na običajen način. Na njem morata biti navedeniJ datna 
naslov razstave. Kjer je potrebno, se lahko zahtevajo ^ ^e. 
dokumentirana dokazila o lastnostih blaga in pogoi' > 
rih je bilo razstavljeno. 

k h indu' 
3. Prvi odstavek se uporablja za vse vrste tf-govinsKi 
strijskih, kmetijskih ali obrtnih razstav, sejmov, pooo ^0. 
nih prireditev in prikazov, ki se ne prirejajo iz zaseo> t(Jjega 
gov v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi proo 
blaga, in v času katerih blago ostaja pod carinskim i 

NASLOV III 

Dogovori o administrativnem sodelovanju 

17. člen 
si b°fl 1. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protoko pjseboi^ 

državi pogodbenici preko svojih carinskih n™ j pot(?' 
pomagali pri preverjanju verodostojnosti in točno ^ ffetjijjj pui I iuyui I jUl.JU ■   j g ||V -i ,u 
EUR.1 vključno s tistimi, ki so izdana v skl.®a" 0t>raZc' 
odstavkom 8. člena, in izjav izvoznikov, izdelanih no 
EUR.2 ali na fakturah. 

od'0 

2. Skupni odbor bo pooblaščen, da sprejme paj se 

t ve o metodah administrativnega sodelovanj, 
v doglednem času uporabijo v državah pogodbeni 

3. Carinski organi držav pogodbenic se 
oskrbeti z vzorčnimi odtisi žigov, ki jih uporabila) 
carinskih organih pri izdaji potrdil EUR.1. 

«fS! 4. Državi pogodbenici morata storiti vse potrebno z: ^ jn 
tev, da se blago, s katerim se trguje s potrdilom nj1"1^ 
med prevozom uporablja prosto carinsko con0 irn n0r jj 
ozemlju, ne zamenja z drugim blagom in da se z nj 
kako drugače, razen običajnih postopkov, nam 
preprečitev njegovega kvarjenja. 

5. Kadar so proizvodi s poreklom v državi pogodb®n|.arir5^ 
zajema potrdilo EUR.1 in ki so uvoženi v pr°| . carl. 
cono, obdelani ali predelani, morajo tamkajsnj ^^ je i 
organi na zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo c qapr0 
izvedena obdelava ali predelava v skladu z določili 
kola. 
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18. člen 

preverjanja potrdil EUR.1, obrazcev EUR.2 in 
carinil 'iz'av na fakturah se izvajajo naključno ali kadar 
milo i organi "vozne države pogodbenice upravičeno dvo- 
alBrto® 8 Pris,r,osti dokumenta ali natančnosti informacij 6 resničnega porekla zadevnega blaga. 
p 7 
ornar?di izvaiania določil prvega odstavka morajo carinski 
laktu uyozne države pogodbenice vrniti potrdilo EUR.1 in 
Doirni?' ® 'e bi,a Podložena ali fakturo, ki se nanaša na LT 
dvoin k ali fakturo z izvoznikovo izjavo ali obrazec EUR.2 ali 
Poaorih dokumentov, carinskim organom izvozne države 
main„ ice in kjer tako ustreza, navesti vsebinske ali for- 6 razloge za poizvedbo. 

Prevar!*' 0rgani morajo, da bi podprli zahtevo za naknadno so n Poslati vsak dokument ali informacijo, ki kaže, da 
Pačni na Potrdilu EUR.1, obrazcu EUR.2 ali fakturi na- 

fecarinski or9ani uvozne države pogodbenice odločijo, 
tem knS*° n® bocl0 uporabili določil tega sporazuma, med- 
P°nudit '° na rezultate preverjanja, morajo uvozniku 
se iim sPr°stitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki zdijo potrebni. 

0 re?uitS,kL or9ani uvozne države pogodbenice morajo biti r«zultn»- Preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Ti 
menti J "l0^0 tak'. da je mogoče določiti, če se doku- 
dsjanakrn,eni po drugem odstavku, nanašajo na blago, ki se 
določila l2važa in če se za to blago lahko dejansko uporabijo ^ ia o preferencialnem tretmanu. 

v đesetihršnemkoli Primeru upravičenega dvoma ni odgovora 
nost, aii .mesecih od datuma zahtevka za preverjanje pravil- 
doiotiii , odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, da bi 
^oizvorir 'nos' zadevnega dokumenta ali resnično poreklo 
kršne °d° organi, ki so zahtevek vložili, zavrnili vsa- 
s tem Sn

90dnos,i preferencialnega tretmana, določenega 
°ko||5ji^orazumom. razen v priboru višje sile ali izjemnih 

Kjer takih 
in izvo»n sporov ne morejo poravnati carinski organi uvozne 
raziaQe,® države pogodbenice ali kadar se pojavi vprašanje 
^rirtska j Protokola, jih je potrebno predati Pododboru za 
®<llofiihL ove in vprašanja porekla, omenjenem v 23. členu. we sprejema Skupni odbor. 
^ vse ^ 
Car'r>skimimerih pa '® Poznava sporov med uvoznikom in n°clai« »T'j0!98"' uvozne države pogodbenice zadeva zako- ^ države pogodbenice. 

preverjanja ali katerakoli druga razpoložljiva 
đ° Dm'3 ■ 8 na ,0, da se kršijo določila tega protokola, Pr°'okoi.,l*V?di Pr'znani kot proizvodi s poreklom po tem 

j°đelovani po izvedbi vseh tistih oblik administrativnega 
Poseho-3, Predpisanih v tem protokolu, ki so bile sprožene, oel postopka preverjanja. 
v tako 

Proi*vodi S6 Proizvodom zavrnil tretman, ki so ga deležni P°s,0Dkii 8 P0reklom po tem protokolu, šele po končanem 
preverjanja. 

®di nair 
°r8ani ®^nadnega preverjanja potrdil EUR.1 morajo carinski 
?6n»e aii * ® države pogodbenice hraniti izvozne doku- 

1 vsaj dve*'"!^8 P°trc"' EUR.1, ki so jih uporabili namesto 

Naslov,v 

Končna določila 

h 19. člen 
°r?avi 
Po,rebno °9?dbenici tega sporazuma bosta storili vse 

'a ovajanje tega protokola. 

20. člen 

Priloge tega protokola so njegov sestavni del. 

21. člen 

Blago, ki ustreza določilom Naslova I in ki je na dan začetka 
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem 
skladiščenju v državi pogodbenici, v carinskem skladišču ali 
prosti coni, se lahko prizna kot blago s poreklom, pod pogo- 
jem, da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim orga- 
nom uvozne države pogodbenice predloži dokazila o poreklu, 
ki so bila izstavljena naknadno in katerekoli dokumente, ki 
dodatno dokazujejo okoliščine prevoza. 

22. člen 

Državi pogodbenici se obvezujeta, da bosta uvedli ukrepe, ki 
so potrebni za zagotovitev, da se potrdila EUR.1, za izdajo 
katerih so pooblaščeni njuni carinski organi v skladu s tem 
sporazumom, izdajajo pod pogoji, določenimi s tem sporazu- 
mom. Obvezujeta se tudi, da bosta poskrbeli za potrebno 
administrativno sodelovanje, še posebej pri preverjanju poti 
in krajev, kjer se je hranilo blago, s katerim se trguje po tem 
sporazumu. 

23. člen 

1. V skladu s petim odstavkom 35. člena tega sporazuma bo 
v okviru Skupnega odbora ustanovljen Pododbor za carinske 
zadeve in vprašanja porekla, z nalogo, da izvaja administra- 
tivno sodelovanje za zagotovitev smotrne, pravilne in enotne 
uporabe tega protokola, kakor tudi nenehno obveščanje in 
posvetovanje med strokovnjaki. 

2. Sestavljen bo iz strokovnjakov držav pogodbenic tega spo- 
razuma, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi 
zadevami in poreklom. 

24. člen 

Za namene izvajanja odstavka b) ii) 1. člena se bo vsak 
proizvod s poreklom v državi pogodbenici tega sporazuma ob 
izvozu v drugo državo pogodbenico tega sporazuma obravna- 
val kot proizvod brez porekla v času, ko slednja država pogod- 
benica tega sporazuma uporablja carinsko stopnjo, ki velja za 
tretje države ali katerekoli ustrezne zaščitne ukrepe za te 
proizvode v skladu s tem sporazumom. 

25. člen 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi 
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi pridobil 
preferencialni tretman za proizvode. 

PRILOGA I K PROTOKOLU 3 

Pojasnjevalne opombe 

Opomba 1 - 1. člen 
Izraz »država pogodbenica« obsega tudi ozemeljske vode te 
države pogodbenice. 

Plovila, ki delujejo na odprtem morju, vključno s predeloval- 
nimi ladjami, kjer ujete ribe obdelajo ali predelajo, se bodo 
štela za del ozemlja države pogodbenice tega sporazuma, ki ji 
pripadajo, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje, določene 
v pojasnjevalni opombi 2. 

Opomba 2 - 3. člen (f) 
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Izraz »njena plovila« velja samo za plovila: 

a)registrirana ali ki se vodijo v državi pogodbenici tega spora- 
zuma; 

b)ki plujejo pod zastavo države pogodbenice tega spora- 
zuma; 

c)ki so vsaj 50% v lasti državljanov države pogodbenice ali 
družbe s sedežem v tej državi pogodbenici, katerega direktor 
ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega 
odbora in večina članov takih odborov, so državljani države 
pogodbenice in v katerem, še dodatno, v primeru partnerstva 
ali družb z omejeno odgovornostjo, vsaj polovica kapitala 
pripada držav),'pogodbenici oz. javnim organom ali državlja- 
nom te državi pogodbenice; 

d)katerih kapitan in častniki so vsi državljani države pogodbe- 
• niče. 

e)na katerih je vsaj 75 % članov posadke državljanov države 
pogodbenice. 

Opomba 3 - 3. in 4. člen 

1. Enota za kvalifikacijo za uporabo pravil o poreklu je dolo- 
čen proizvod, ki šteje za osnovno enoto, kadar se določa 
razporeditev ob uporabi nomenklature Harmoniziranega 
sistema. V primeru garnitur proizvodov, ki se razvrščajo po 3. 
splošnem pravilu, se enoto kvalifikacije določi glede na vsak 
kos garniture; to velja tudi za garniture iz tarifnih št. 63.08, 
82.06 in 96.05. 

Iz tega sledi: 

-kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je 
sestavljen iz izdelkov, uvrščen po pogojih Harmoniziranega 
sistema pod eno tarifno številko, potem celota predstavlja 
enoto kvalifikacije,' 

-kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila istovetnih 
proizvodov, ki se uvrščajo pod isto tarifno številko Harmonizi- 
ranega sistema, je potrebno pri uporabi pravil o poreklu vsak 
proizvod obravnavati posebej. 

2. Kjer je po 5. splošnem pravilu Harmoniziranega sistema 
embalaža vključena v proizvod zaradi razvrstitve, mora biti 
vključena tudi pri določanju porekla. 

Opomba 4 - drugi odstavek 4. člena 

Uvodne opombe k prilogi II tega protokola se uporabljajo 
ustrezno tudi za vse proizvode, izdelane ob uporabi materi- 
alov brez porekla, četudi zanje ne velja posebni pogoj iz 
seznama v prilogi II, ampak pravilo o spremembi tarifne šte- 
vilke, določeno v drugem odstavku 4. člena tega protokola. 

Opomba 5 - 5. člen 
»Cena franko tovarna« pomeni ceno, plačano proizvajalcu, ki 
je izvedel zadnjo obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da 
cena vključuje vrednost vseh proizvodov, uporabljenih pri 
proizvodnji. 

»Carinska vrednost« pomeni carinsko vrednost, določeno 
v skladu s sporazumom o izvajanju VII. člena Splošnega 
sporazuma o carinah in trgovini, sklenjenim v Ženevi 12.aprila 
1979. 

Opomba 6 - prvi odstavek 7. člena 

Olajšava, da se po tem protokolu lahko uporablja fakturo kot 
dokazilo o statusu blaga s poreklom, se razširja tudi na 
obvestilo o odpremi ali katerikoli komercialni dokument, ki 
opisuje zadevno blago dovolj podrobno, da se ga lahko iden- 
tificira. 

V primeru, da se proizvodi, ki v skladu z drugim odstavkom 7. 
člena ne štejejo med komercialne uvoze, pošiljajo po pošti, se 

y/0 d; 

■" (*91 
lahko izjavo o statusu porekla poda na carinski deklaraciji 
CP3 ali na listu papirja, kot dodatku k tej deklaraciji. 

Opomba 7 - prvi odstavek 17. člena in 22. člen 

Kadar je bilo izdano potrdilo EUR.1 po pogojih, doloi®n
(j5 

v tretjem odstavku 8. člena in se nanaša na blago, Pon° ne 
izvoženo v enakem stanju, morajo carinski organi nar"e™ e 
države v okviru administrativnega sodelovanja prejeti p 
dvojnike dokazil o poreklu, ki so bila izdana ali nare) 
predhodno in se nanašajo na to blago. 

PRILOGA II K PROTOKOLU 3 

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je potrebno 'zv?si'0bil 
materialih brez porekla, da bi lahko izdelani proizvoa 
status blaga s poreklom 

UVODNE OPOMBE 

Splošno 

Opomba 1 

1.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta dobljeni Pr°'*a |<i 
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka pog' ' pa 
se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi st°l(jgrj|no 
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to ^ 
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh sto> P' g. 
določeno pravilo v 3. in 4. stolpcu. Kjer je, v nekateri" p^. 4 
rih, pred vpisom v prvem stolpcu »ex«, pravila v J 

stolpcu veljajo samo za ta del tarifne številke ozp1 

opisanega v 2. stolpcu. 

1.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk 
navedena številka poglavja in je zato opis proizvoda '|pCu 
pcu splošen, velja zraven navedeno pravilo v 3. ali "vr§čai° 
za vse proizvode, ki se po Harmoniziranem sistemu u vj|«e, 
v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne s 
združene v 1. stolpcu. 

1.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki veljajo za 

proizvode v okviru ene tarifne številke, je v vsakem ^ 
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katereg 
zraven navedeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. 

1.4 Za proizvode iz poglavij 84 do vključno 92 se, " |pca- 
stolpcu ni pravila o poreklu, uporablja pravilo iz 3. s 

Opomba 2 
I i 2.1 Izraz »izdelava « pomeni vsako vrsto obdelave ® gtopKi 

lave, vključno s »sestavljanjem« ali specifičnimi P 
Vendar, glej tudi 5. odstavek 3. opombe spodaj. 

2.2 Izraz »material« pomeni vsako »sestavino«, "sHr^<jelaV' 
»komponento« ali »del«, itd., ki se uporablja Prl 

proizvoda. 
izdeluj"; 

2.3 Izraz »proizvod« se nanaša na proizvod, ki DOStoPk 

čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem P 
izdelave. 

Opomba 3 
a vse d* 

3.1 Ce tarifne številke ni na seznamu, oziroma ^\0»" 
tarifne številke, ki niso na seznamu, se uporablja P ^ 
spremembi tarifne številke«, določeno v 2. °dstav/Yjg zavS* 
Če se pogoj »spremembe tarifne številke« uporabil st0|pc^ 
vpis v seznamu, potem je že vsebovan v pravilu v J- 

5 fil' 
3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v ' reK'^ 
stolpcu, mora biti izvedena samo na materialih bre

|iaj0 sa"1 

Omejitve iz pravila v 3. ali 4. stolpcu ravno tako veu 
za uporabljene materiale brez porekla. ^ 
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'-t6r.K
a.r Pravilo določa, da se lahko uporabi »materiale iz 

■it- P1' tari'ne številke«, se lahko uporabi materiale iz iste 
ršnoLr'"*0 proizvod, ki pa morajo, seveda, upoštevati jj81-" 0" specifične omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vse- 

fefilng e,^eda Pa izraz » proizvodnja iz materialov iz katerekoli 
Pomeni r"ke' v^,ev®' druge materiale iz tarifne številke...« - da se lahko uporabi samo materiale, uvrščene pod 
ia Dro! ^,ev'lko kot proizvod z drugačnim opisom kot ga zv°d, opisan v 2. stolpcu seznama. 

^ Drof Pro'zv°d, narejen iz materialov brez porekla, ki je T^kj .^odnjo pridobil status porekla zaradi pravila o spre- 

lanj 
•an. 8 Ve''a Pravilo, ki velja za proizvod, v katerem je vsebo- 

Stlll 

kritne številke ali pravila na svojem seznamu, uporabi 
- a' v postopku izdelave drugega proizvoda, potem 

*Na 

^otor 
Primer: 

fednn , 'fno številko 84.07, za katerega pravilo določa, - ' materialov brez porekla, ki se jih lahko vgradi, ne 
'"inih ' J*' cene Branko tovarna, je izdelan iz »drugih 

%e 72 24 '■ 9r°bo oblikovanih s kovanjem« iz tarifne šte- 

Q 10 L 11 
Nila d'*« kovanie izvedeno v zadevni državi iz ingotov brez St' Pravila '.e kovanje že prineslo poreklo zaradi veljavno- 

|!r"unu v
2a tari,ne številke ex 72.24 na seznamu. Zato se pri 

lJ''iebiirednost' mo,oria Šteje, da ima poreklo, ne glede na 
"Šota h'° l2de|ano v isti tovarni ali drugje. Zato se vrednosti 
^abi,„!f P°rekla ne upošteva, ko se sešteva vrednosti 

j Materialov brez porekla. 
%rav|1?v 'e zadoščeno pravilu o spremembi tarifne številke 

1a seznamu, pa proizvod nima porekla, če celotna 
' Z3dostna v smislu petega odstavka 4. člena. 

!5ba^4 

H L..  
v seznamu predstavlja najmanjši del obdelave 
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli 
lom, pa nasprotno manj predelave ali obdelave 

'^enj''t
porekla- Če torej pravilo pravi, da je možno na 

' J10Pnji izdelave uporabiti material brez porekla, je 

»izvilo 
"us 

s 
uPorah materiala na zgodnjejši stopnji obdelave dovo- da takega materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

Kadar n 
, 'la Pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko 

■bi ka? . . enega materiala, to pomeni, da se lahko 
16 Potrok r'ko" material ali več materialov. Ne zahteva pa, 

ono uporabiti vse. 
Na 

Primer: 
No 

Ci Pravi, da se lahko uporabijo naravna vla- , ' kemjA® -0 Pa se lahko med ostalimi materiali uporabijo 
a|)iti oh materia"- To pa ne pomeni, da je potrebno ^ D°ie, uporabi se lahko eno ali drugo, ali pa oboje. 

pravnme^ev ve|ia za en material, druge omejitve 
deia pa za druge materiale, potem omejitve veljajo lansko uporabljene materiale. 

^'imer 
ijllo 2a 

&0r '*em IVa'ne stroje določa, da mora imeti uporabljeni 
«ta»'o cik—2a naPetost niti poreklo, prav tako mora imeti 

"^anizem; ti dve omejitvi veljata samo, če 
®nanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj. 

!&&&. seznamu določa, da mora biti proizvod C uPorak ne9a materiala, pa ta pogoj očitno ne prepre- ei<>2ad 
6 d/ugih materialov, ki zaradi svoje narave ne 

"Ni 
Primi 

pravilu. 

S, 
er: 

Vdaje 

to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, 
ni možno začeti pri netkanih blagih - čeprav netkana blaga 
običajno ne morejo biti izdelana iz preje. V teh primerih je 
začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na 
stopnji vlaken. 

Glej tudi 3. odstavek 7. opombe v zvezi s tekstilom. 

4.4 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materi- 
alov 63 brez porekla, ki se jih lahko uporabi, dvoje ali več 
odstotnih postavk, potem se teh odstotkov ne sme seštevati. 
Največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla 
nikoli ne sme preseči najvišjih navedenih odstotnih postavk. 
Tudi posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na dolo- 
čene materiale, ne smejo biti presežene. 

Tekstil 

Opomba 5 

5.1 Izraz »naravna vlakna« se v seznamu uporablja za vlakna, 
ki niso umetna ali sintetična in je omejen na stopnje pred 
predenjem, vključno z odpadnimi vlakni, razen če ni drugače 
določeno: izraz »naravna vlakna« zajema vlakna, ki so bila 
mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena. 

5.2 Izraz »naravna vlakna« vključuje konjsko žimo iz tarifne 
številke 05.03, svilo iz tarifnih številk 50.02 in 50.03, kakor tudi 
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 
51.01 do 51.05, bombažna vlakna iz tarifnih številk 52.01 do 
52.03 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 53.01 do 
53.05. 

5.3 Izrazi »tekstilna kaša«, »kemični materiali« in »materiali za 
izdelavo papirja« so v seznamu uporabljeni za opis materi- 
alov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in ki se lahko 
uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken 
ali prej. 

5.4 Izraz »umetna ali sintetična rezana vlakna« se v seznamu 
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali 
odpadke iz tarifnih številk 55.01 do 55.07. 

Opomba 6 

6.1 V primeru, ko se proizvodi uvrstijo v okviru tistih tarifnih 
številk v seznamu, kjer se sklicuje na to uvodno določilo, se za 
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi proizvod- 
nji, ki skupno ne presegajo 10% skupne teže vseh uporablje- 
nih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, 
določeni v 3. stolpcu seznama (vendar glej tudi 3. in 4. 
odstavek opombe 6 spodaj). 

6.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane 
proizvode, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih 
materialov, ne glede na njihov delež pri proizvodu. 

Osnovni tekstilni materiali so: 

- svila, 
- volna, 
- groba živalska dlaka, 
- fina živalska dlaka, 
- konjska žima, 
- bombaž, 
- materiali za izdelavo papirja in papir, 
- lan, 
- konoplja, 
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja, 
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav 
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna 
vlakna, 
- sintetični filamenti, 
- umetni filamenti, 
- sintetična rezana vlakna 
- umetna rezana vlakna 

izdelek narejen iz netkanih materialov in je za" - Na primer: 
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Preja iz tarifne številke 52.05, izdelana iz bombažnih vlaken in 
sintetičnih rezanih vlaken, je mešana preja. Zato se lahko 
v obsegu do 10% teže preje uporabijo materiali brez porekla, 
ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu. 

- Na primer: 

Volnena tkanina iz tarifne številke 51.12, izdelana iz volnene' 
preje in preje iz sintetičnih rezanih vlaken, je mešana tkanina. 
Zato se smejo sintetične preje brez porekla ali volnene preje 
brez porekla ali kombinacija obeh prej uporabiti le do 10% 
teže tkanine. 

- Na primer: i 

Tafting tekstilna tkanina iz tarifne številko 58.02, izdelana iz 
bombažne preje in iz bombažne tkanine, je mešan proizvod le: 
v primeru, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,: 
izdelana iz dveh ali več različnih osnovnih tekstilnih materi- 
alov ali če so uporabljene bombažne preje ravno tako me- 
šane. i 
- Na primer: 

Če bi ta tafting tekstilna tkanina bila izdelana iz bombažne 
preje in iz sintetične tkanine, bi očitno bila uporabljena dva 
različna osnovna tekstilna materiala. 

- Na primer: 

Taftirana preproga, narejena tako iz umetne preje kot bom- 
bažne preje, na podlagi iz jute, je mešan proizvod, ker so 
uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak 
material brez porekla, ki se uporabi na kasnejši stopnji izde- 
lave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi, pod pogojem da 
skupna teža tako uporabljenih materialov ne presega 10 
% teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili 
podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej 
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede 
teže. 

6.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo »prejo iz P0' ^; 
laminirane s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana 
je ta toleranca pri preji 20 %. 

6.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z jedrom U 
jaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, Pre^e _ 
ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm. ' 
plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima sioj 
ta toleranca pri traku 30 %. 

Opomba 7 
oz"'®! 7.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v seznamu 

z opombo, ki se nanaša na to uvodno opombo,pra»jj 
materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne us^8Z,0|pci) 
za izdelan proizvod, določenem v seznamu v 3. k s 
lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v ia ^ 
vilko, ki ni enaka tarifni številki proizvoda, ter ,rna 
vrednost ne presega 8 % cene proizvoda franko tov 

7.2 Pogojev v 3. stolpcu ni treba izpolnjevati P0*8^« 
izdelani iz umetnih vlaken in priboru ali drugim up° j0p 
materialom, ki vsebujejo tekstil, čeprav se uvrsc j 
okvira 3. odstavka opombe 4. 

7.3 V skladu s 3. odstavkom opombe 4 se 
uporablja vsa pozamenterija izdelana iz umetnin 
dodatki ter drugi proizvodi, ki ne vsebujejo ,ekst' ', 
morejo biti narejeni iz materialov na seznamu v J- 

- Na primer: 
te*'! Če pravilo iz seznama pravi, da mora biti za doloće ^ 

izdelek, kot na primer bluzo, uporabljena Pr0ia' jih1,8 

čuje uporabe kovinskih detajlov, kot so gumbi, ker 
izdelati iz tekstilnih materialov. 

7.4 Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je 
čunu vrednosti vgrajenih materialov brez porekla , 
vrednost pozamenterije in dodatkov. 

PRILOGA II K PROTO* 

Tar. št. Poimenovanje blaga 

02.03 Meso svinjsko, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno 

Obdelava ali predelava, opravljena na mater 

porekla, ki jim da status blaga s poreklom a 

Proizvodnja pri kateri morajo biti vsi 
že s poreklom 

02.07 Meso in užitni odpadki od perutnine iz tar. št. 01.05, sveže, Proizvodnja pri kateri morajo biti vsi uporal 
ohaljeno ali zmrznjeno že s poreklom 

04.02 
04.04 
do 
04.06 

Mleko in mlečni izdelki Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št. 
ali smetane iz tar. št. 04.01 ali 04.02 

12.01 Soja v zrnu, vštevši tudi zdrobljeno Proizvodnja pri kateri morajo biti vsi osnovni UP° 
materiali že s poreklom 

!» 

D 

ex 15.07 Nehlapna rastlinska olja in njihove frakcije, rafinirana ali 
do nerafinirana toda kemično nemodificirana 
15.15 

- trdne frakcije, razen jojoba olja 
- drugo, razen 

- tungovo olje, mirtin vosek in japonski vosek 
- olja za tehnične in industrijske namene, razen za proiz- 
vodnjo hrane za ljudi 

K 
Proizvodnja Iz drugih materialov iz tar. št. 
Proizvodnja, pri kateri morajo biti vsi uporab") 
materiali že s poreklom 

ex 15.17 Jedilne tekoče mešanice rastlinskih olj iz tar št. 15. 07 do Proizvodnja, pri kateri morajo biti vsi u 
15.15 materiali že s poreklom 

16.01 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavnič- Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja 
nih proizvodov ali krvi, sestavljena živila na osnovi teh 
proizvodov 
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Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drugih Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja 
klavničnih proizvodov ali krvi 

Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi Proizvodnja pri kateri morajo biti vse uporabljene ribe ali 
nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec ribja jajčeca že s poreklom 

Sladkorni proizvodi (vštevši belo čokolado) brez kakava Proizvodnja pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda pod pogojem, da 
vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30% cene proizvoda franko tovarna 

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali Proizvodnja pri kateri morajo biti že vsa uporabljena žita 
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, (razen trde pšenice), meso, drobovine, ribe, raki ali meh- 
nakaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kužci že s poreklom 
kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

Kruh, peciva, sladice, biskvit in drugi pekovski izdelki Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št. razen tistih iz 
* dodatkom kakava ali brez njega: hostije, kapsule za 11. poglavja 
farmacevtske proizvode, oblati, sušeno testo iz moke, 
škroba, listnato in podobni proizvodi 

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt), nefermentirani in brez Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda pod pogojem, da 
ali brez njih vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17. 

poglavja ne presega 30% cene proizvoda franko tovarna 
pivo iz slada Proizvodnja pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 

alov iz tar. št. 11.07 ne presega 30% cene franko tovarna 

Vino iz svežega grozdja, vštevši ojačena vina in grozdni Proizvodnja pri kateri vse grozdje ali vsi uporabljeni mate- 
fflošt z dodatkom alkohola riali pridobljeni iz grozdja morajo biti že s poreklom 

Nedenaruriran etilalkohol, koncentracije manj kot 80%; 
f-9anja, likerji in druge alkoholne pijače; sestavljeni alko- 
holni izdelki za proizvodnjo pijač 

Proizvodnja pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot 
je tar. št. proizvoda 
in 
- morajo biti v celoti pridobljeni 

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali Proizvodnja, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, 
sladkor ali melasa, meso ali mleko že s poreklom 

Žganje nežganega dolomita 

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit) v her- 
metično zaprtih kontejnerjih in magnezijev oksid, čisti ali 
"ečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali mrtvo 
9anega (sintranega) magnezijevega oksida 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat (magnezit) 

Sadra, specialno pripravljena za zobozdravstvo Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda 

na azbestna vlakna Proizvodnja iz azbestnega koncentrata 

Mletje sljude ali odpadkov sljude 

Zemeljske barve, žgane ali v prahu Žganje ali mletje zemeljskih barv 

®'ia. pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo 
"®aropiatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim 

destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki tempera- 
Pri katerih se 65% ali več prostornine destilira pri 

emperaturi do 250xC (vštevši mešanice naftnih olj in anzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja 

Proizvodnja iz katerekoli tarifne številke 

ia, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih 
"ineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso omenjeni niti 

I Jeti na drugem mestu, ki vsebujejo po teži 70% in več olj 
ta "r"6 a" °'i" dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so 0|ia osnovne sestavine teh proizvodov 
Prečišen 

Proizvodnja iz katerekoli tarifne številke 

gel iz olj, dobljenih iz nafte Proizvodnja iz neprečiščenega gela iz olj, pridobljenih iz 
nafte 

Parafinski vosek Proizvodnja iz stiskanega parafina ali parafina, iz katerega 
je izločeno olje 

^kristalni vosek iz nafte, stiskani parafin, prečiščeni 
°kerit, vosek iz rjavega premoga in lignita, vosek iz šote, 

Proizvodnja iz surovega ozokerita 

63 poročevalec, št. 22 



drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sin- 
tezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani 

ex pgl. 28 Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni ma,®riaJiuoS 
spojine plemenitih kovin, kovin redkih zemelj, radioaktiv- v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se v ^ 
nih elementov in izotopov, razen proizvodov iz tar. št. 28. Ijajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod p°9°lI ^ 
11. in ex28.33, za katerega so pravila podana v nadaljeva- njihova vrednost ne presega 20% cene proizvoda 
nju tovarna 

ex 28.11 Žveplov trioksid Proizvodnja iz žveplovega dioksida 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih "J3 

alov ne presega 50% cene proizvoda franko tova 
ex 28.33 Aluminijev sulfat 

ex 28.40 Natrijev perborat Proizvodnja iz dinatrijevega tetraborata pentahidr*^ 
   .——*■ "Ti 

ex pgl. 29 Organski kemični proizvodi razen tar. št. ex 29.05, 29.15, Proizvodnja pri kateri se vsi uporabljeni materiali"v ^ 
ex 29.32, 29.33 in 29.34, za katere so veljavna pravila v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se k.,i 
podana v nadaljevanju Ijajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod P°9^ 

njihova vrednost ne presega 20% cene proizvoo 
tovarna 

ex 29.05 Alkoholati kovin iz alkoholov te tar. št. in etanola ali 
glicerina 

Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar št. VS,e*=" la^' 
materiale iz tar. št. 29.05. Alkoholati iz te tar. St- pr9j$i 
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost n v 
20% cene proizvoda franko tovarna 

29.15 Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halo- 
genski, sulfo-, nitro-, in nitrozo - derivati 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št. Vred ^, 
uporabljenih materialov iz tar. št. 29.15 in 29-1 

presegati 20% cene proizvoda franko tovarna 
it v*! 

ex 29.32 Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitro- 
zo-derivati 

ex 29.32 Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogen- 
ski, sulfo-, nitro-, nitrozo-derivati 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št. - , 
uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme v 
20% cene proizvoda franko tovarna   

—^jj# 
Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. 
z drugimi materiali iz tar. št. 29.32 
   Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar- .' 29# 
vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 29.32 in 
sme presegati 20% cene proizvoda franko tova 

29.33 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali hetero- 
atomi dušika; nukleinske kisline in njihove soli 

29.34 Druge heterociklične spojine Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar._33 jn 2^ 
vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 29.32,29'• grng 
ne sme presegati 20% cene proizvoda franko to 

irjj# 
Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materia upoi 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko s 0j, 
Ijajo o materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št., P° nroizV 

da njihova vrednost ne presega 20% cene V 
franko tovarna 

ex pgg. 30 Farmacevtski proizvodi, razen tar. št. 30.02, 30.03 in 30.04, 
za katere so pravila podana v nadaljevanju 

30.02 Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v tera- 
pevtske, profilaktične ali diagnostične namene; serumi in 
druge frakcije krvi; cepiva, toksini, kulture mikroorganiz- 
mov (razen kvasov) in podobni proizvodi: 

- proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali 
nepomešani proizvodi za te namene, pripravljeni v odmer- 
jene doze ali v oblike ali pakiranja za prodajo na drobno 

vš' 
Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št., v^e^ate^ 
materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabila] ^ njin 
ki so uvrščeni v isto tar. št., pod pogojem, 0(j3 
vrednost ne presega 20% tovarniške cene p'° 

- Drugo: 

- Človeška kri 
M 

1 ,ar' Shii'aio   uporabljaj n|i^ 
ki so uvrščeni v isto tar. št., pod pogojern. k0 to"a 

vrednost ne presega 20% cene proizvoda fra 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. 
materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabljal „jr^ 

xt0vš' .jll' 
živalska kri, pripravljena za terapevtske ali profilaktične Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št., v 
namene materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabi) i ,g p|i . 

ki so uvrščeni v isto tar. št., pod ko10 

uroHnnct no nrocona 90°/, ronfl n rn i 7VOd 3 Tf3 

- Frakcije krvi, razen serumov, 
skih globulinov 

hemoglobina ali serum- . všteti 
vrednost ne presega 20% cene proizvoda 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št.,^rrts'O 
materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabi) J da 
ki so uvrščeni v isto tar. št., pod POS0'?1!^^ 
vrednost ne presega 20% cene proizvoda "a 
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hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin 

Drugo 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabljajo materiali, 
ki so uvrščeni v isto tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% vrednosti proizvoda franko to- 
varna 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 30. 02. Lahko se uporabljajo materiali, 
ki so uvrščeni v isto tar. št., pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna 

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 
30.02, 30.05 ali 30.06) 

Proizvodnja, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot 
je tar. št. proizvoda. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. 
št. 30.03 ali 30.04 pod pogojem, da njihova skupna vred- 
nost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

Gnojila, razen iz tar. št. ex 31.05, za katero so pravila 
podana v nadaljevanju 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se uporab- 
ljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko 
tovarna 

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebuje dva ali tri gno- 
lilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proiz- 
vodi iz tega poglavja v obliki tablet ali podobnih oblik ali 
Pakiranja do 10 kg bruto teže razen: 
~ natrijev nitrat 
~ kalcijev cianamid 
- kalijev sulfat 
~ magnezijev kalijev sulfat 

Proizvodnja pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je 
tar. št. proizvoda. Materiali, ki se uvrščajo v isto tar. št. se 
lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne 
presega 20% cene proizvoda franko tovarna 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

Pgi. 32 Ekstrakti za strojenje ali barvanje; 
tanini in njihovi derivati; 
oarve za tekstil, pigmenti in druga barvila; pripravljena 
Premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; 
tiskarske barve in črnila; razen proizvodov iz tar. št. ex 
32.01 in 32.05 za katere so pravila podana v nadaljevanju 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Materiali iz iste tar. 
št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna 

in njihove soli, etri, estri in drugi derivati Proizvodnja iz ekstraktov tanina rastlinskega porekla 

Organski pigmenti (naravni in sintetični), ki se razvijajo na 
Podlagi internem anorganskem nosilcu (barvni laki); pre- 
parati, predvideni v 3. opombi v tem poglavju, na osnovi 
barvnih lakov (1) 

Proizvodnja iz materiala iz katerekoli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 32. 02 in 32.04 pod pogojem, da 
vrednost kateregakoli materiala uvršča v tar. št. 32.05 ne 
presega 20% cene proizvoda franko tovarna 

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali 
toaletni izdelki, razen iz tar. št. 33.01, za katero je pravilo 
Podano v nadaljevanju 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna 

Eterična olja (z ali brez terpena), vštevši t. i. »concretes« 0|ja in čista olja; rezinoidi, koncentrati eteričnih olj 
v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobno dobljeni 
J ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski 
terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; 
"Odni destilati in vodne raztopine eteričnih olj 

Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št. vštevši mate- 
riale različne »skupine« (2) te tar. št. Materiali, uvrščeni 
v isto skupino, se lahko uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko 
tovarna 

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni prepa- 
rati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, 
Proizvodi za čiščenje, sveče in podobni proizvodi za 
modeliranje in zobozdravstveni voski ter zobozdravstveni 
Preparati na osnovi sadre, razen tar. št. ex 34.03 in ex J4.04, 2a katere so pravila podana v nadaljevanju 

Proizvodnja pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, uvrščeni 
v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da nji- 
hova vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko 
tovarna 

Umetni voski in pripravljeni voski: 
** r»a An. ! *■-  ■ ■ J • na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz 
°'tuminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem 
- drugo 

Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 34.04 
ali poglavje 29. 

Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št. razen: 
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 
15.16 
- maščobnih kislin, ki niso kemično definirane in mastnih 
industrijskih alkoholov, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 
15.19 
- materialov iz tar. št. 34.04 
Ti materiali se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna 
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ex pgl. 35 Beljakovinaste snovi; modificirani škrobi; lepila, encimi; Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiaji uv 
razen proizvodov iz tar. št. 35.05 in ex 35.07, za katere so v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, uv ^ 
pravila podana v nadaljevanju v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem. „ 

hova vrednost ne presega 20% cene proizvoda 
tovarna 

35.05 Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizi- 
rani in esterificirani škrobi, i); lepila na osnovi škrobov ali 
na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov: 

- škrobni etri in estrini 

- drugo Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št., razen tistih 
iz tar. št. 11.08 

Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. *>t., 
materiale iz tar. št. 35.05 

ex 35.07 Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na dru- 
gem mestu 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih 
alov ne sme presegati 50% cene proizvoda franko 

pgl. 36 Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne 
zlitine; vnetljive snovi 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali ^ 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, ^ ^ 
v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, ^ 
hova vrednost ne presega 20% cene proizvoda 
tovarna 

ex pgl. 37 Proizvodi za fotografske in kinematografske namene 
razen tar. št. 37.01, 37.02 in 37.04, za katere so pravila 
podana v nadaljevanju 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali ^ 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, ^ 
v isto tar. št. kot proizvod, se lahko uporabljajo P ^ 
jem, da njihova vrednost ne presega 20% cene p 
franko tovarna 

37.01 Fotografske plošče in plani filmi, občutljivi za svetlobo, 
neosvetljeni, iz kakršnegakoli materiala, razen iz papirja, 
kartona ali tekstila; fotografski plani, filmi za hitro razvija- 
nje in kopiranje, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, 
v kasetah ali brez njih 

- plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo 

- drugo 

• n uvri««' 
Proizvodnja pri kateri se vsi uporabljeni materiaH ^ 
v drugo tar. št. razen v 37.01 ali 37.02. Materiali, .j^ 
v tar. št. 37.02 se lahko uporabijo pod pogojem, o 
vrednost ne presega 30% cene proizvoda franko 

• nuvr^f 
Proizvodnja pri kateri se vsi uporabljeni materia1 j 
v drugo tar. št. razen v 37.01 ali 37.02. Materiali. 0 
v tar. št. 37.01 ali 37.02 se lahko uporabijo p°đ p p, 
da njihova skupna vrednost ne presega 20% ce 

voda franko tovarna . 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uv 

v katerokoli tar. št., razen 37.01 ali 37.02 
37.02 Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi za svetlobo, neosvet- 

ljeni, iz kakršnegakoli materiala, razen iz papirja, kartona 
ali tekstila; filmi v zvitkih za hitro razvijanje in kopiranje, 
občjutljivi za svetlobo, neosvetljeni 

ti$ 
37.04 Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvet- 

ljeni, toda nerazviti 
Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali u 
v katerokoli tar. št., razen 37.01 do 37.04 

ex pgl. 38 Razni proizvodi kemične industrije, razen tar. št. ex 38.01, 
ex 38.03, ex 38.05, ex 38.06, ex 38.07, 38.08 do 38.14, 38.18 
do 38.20, 38.22 in 38.23, za katere so pravila podana 
v nadaljevanju 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materia 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Material. ^nl 
v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pog0)'6 ' fi# 
hova vrednost ne presega 20% cene proizvoa 
tovarna 

ex 38.01 Koloidni grafit v suspenziji v olju in polkoloidni grafit; 
ogljikove paste za elektrode 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh upora 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko 

ex 38.01 Grafit v obliki paste kot mešanica grafita z mineralnimi olji 
z več kot 30% gafita po teži 

Proizvodnja iz materialov iz vseh tar. št., Pr' * pi 
nost uporabljenih materialov iz tar. št. 34.03 n 
20% cene proizvoda franko tovarna 

ex 38.03 Rafinirano tal-olje 

ex 38.05 Sulfatni terpentin, prečiščeni 

Rafiniranje surovega tal-olja 
  ' 
Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem suro 
fatnega terpentina 

ex 38.06 Smolni estri Proizvodnja iz smolnih kislin 

(x 38.07 Lesni katran (ostanki destilacije katrana rastlinskega izvo- Destilacija lesnega katrana 
ra) 

poročevalec, št. 22 66 

L 



38.08 do 
38.14, Razni kemični proizvodi: 

- Pripravljeni dodatki za maziva, ki vsebujejo naftna olja, 
dobljena iz bituminoznih mineralov iz tar. št. 38.11 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov iz tar. št. 38.11 ne presega 50% cene proizvoda franko 
tovarna 

- Naslednji proizvodi iz tar. št. 38.23: Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
~ Pripravljena vezivna sredstva za livarske forme in jedra v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Materiali, uvrščeni 
na osnovi naravnih smolnih proizvodov v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da nji- 

hova vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko 
tovarna 

- naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi 
estri 

~ Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 29.05 

- Sulfonati nafte, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, 
amoniaka ali etanolaminov; tiofenizirane sulfonske 
kisline, dobljene iz olj iz bituminoznih mineralov in njihove 

~ Ionski Izmenjevalniki 

~ Absorbcijska sredstva za vakuumske cevi 

~ Alkalni železov oksid za prečiščevanje plina 

~ Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), 
d°bljen s prečiščevanjem svetilnega plina 

~ Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in 
njihovi estri 

~ Fuzelno in dipelovo olje 
- Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione 

~ Paste za kopiranje na osnovi želatine, z ali brez podloge 
,z papirja ali tekstila 
~ °rugo Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 

alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in 
ostanki iz plastičnih mas razen proizvodov pod tar. št. ex 

■07, za katere je veljavno pravilo navedeno v nadalje- 
vanju 

~ Proizvodi dodatne homopolimerizacije 

- drugo 

Proizvodnja, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne 
presega 20% cene proizvoda franko tovarna (1) 
Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov iz 39. poglavja ne presega 20% cene proizvoda franko 
tovarna (1) 

Kopolimeri iz polikarbonata in akrilonitrila-butadiena-sti- rena (ABS) 
Proizvodnja, pri kateri so vsi materiali, ki se uporabljajo, 
uvrščeni v drugo kategorijo kot proizvod 
Lahko se uporabljajo materiali iz iste kategorije kot proiz- 
vod, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

Pometen« in izdelki iz plastike, z izjemo proizvodov pod 
•arifnimi številkami ex 39.16, ex 39.17 in ex 39.20, za katere 
s° pravila podana v nadaljevanju: 

~ Ploščati proizvodi, več obdelani od površinske obdelave 
a" rezani v druge oblike razen pravokotnih ali kvadratnih; 

rugi proizvodi, več obdelani od površinske obdelave 
- Drugi: 
~ Proizvodi dodatne homopolimerizacije 

drugi 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov iz poglavja 39 ne presega 50% cene proizvoda franko 
tovarna 

Proizvodnja, pri kateri: 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovorna 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne 
presega 20% cene proizvoda franko tovarna (1) 
Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh porabljenih materi- 
alov iz poglavja 39 ne sme presegati 20% cene proizvoda 
franko tovarna (1) 

L 
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ex 39.16 
in ex 
39.17 

Profilni izdelki in cevi 
6®* 

Proizvodnja, pri kateri: 

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 
cene proizvoda franko tovarna 

- vrednost materialov uvrščenih v isto kategonjJ5 
proizvod ne presega 20% cene proizvoda franko 

ex 39.20 Folija ali filmi iz ionomerov Proizvodnja iz delne termoplastične solivod ne 
20% cene proizvoda franko tovarna 

ex 39.20 Folija ali filmi iz ionomerov Proizvodnja iz delne termoplastične soli, ki je k p zjoi» 
etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizira 
kovine, predvsem cinka in natrija 

39.22 do Proizvodi iz plastičnih mas 
39.26 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljen^1' 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tova 

ex 40.01 Laminirane plošče iz krep kavčuka za podplate Laminacija folij iz naravnega kavčuka 

40.05 : vseh uporabljeni^^ Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah Proizvodnja, pri kateri vrednost vsen uculo",," u« 
ali v ploščah, listih ali trakovih alov, razen naravnega kavčuka, ne presega » 

proizvoda franko tovarna 

40.12 Protetktirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne 
gume ali gume za polnjenje, zamenljivi protektorji (plasti) 
in ščitniki iz gume 

- Protektirane gume, polne gume ali gume z zračnimi Protektiranje rabljenih zunanjih gum 
komorami en \i$ 
- Drugo Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. št. ra* 

št. 40.11 ali 40.12 

ex 40.17 Proizvodi iz trde gume Proizvodnja iz trde gume 

ex 41.02 Surove kože ovc in jagnjet, brez volne Snemanje volne s kože ovc in jagnjet z volno 

41.04 do Strojena koža brez dlake ali volne, razen kože iz tar. št. Ponovno strojenje predhodno strojenih kož 
41.07 41.08 ali 41.09 ali 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni material'11 

v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda 

41.09 Lakasto usnje in lakasto plastovito (prevlečeno s folijo) Proizvodnja iz usnja iz tar. št. 41.04 do 41.07 Pocj^zvOJi 

da njihova vrednost ne presega 50% cene v usnje, metalizirano usnje 
franko tovarna 

ex 43.02 Strojena ali obdelana krzna, sestavljena: 
- Plošče, križi, kvadrati in podobne oblike 

- drugo 

- Beljenje ali barvanje z rezanjem in sestavlja I 
stavljenega strojnega ali obdelanega krzna , j.ia' 
- Proizvodnja iz nesestavljenih, strojenih aH 
krzen 

43.03 Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki Proizvodnja iz nesestavljenih strojenih ali 
tar. št. 43.02 

ex 44.03 Les, neobdelan, z lubjem ali grobo obdelan (štirikotno Proizvodnja iz grobo obdelanega lesa z lubjem 
tesan) lubja ali samo tesanega 

ex 44.07 Les, obdelan po dolžini z žaganjem, rezkanjem ali seka- Skobljanje, brušenje ali lepljenje s prstastim sPa'a 

njem ali lupljenjem, vštevši tudi skoblan, brušen, prstasto 
ali zobčasto lepljen, debeline nad 6 mm 
  
ex 44.08 Listi furnirja in listi za vezane plošče debeline do 6 mm, Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje 

sestavljen in drug les, žagan po dolžini, razsekan ali olup- spajanjem 
Ijen, skobljan ali neskobljan, brušen ali nebrušen ali lep- 
ljen z zobčastim sestavljanjem, debeline do 6 mm 

ex 44.09 Les (vštevši lamele in frize za parket, nesestavljene), profi- Brušenje ali lepljenje s prstastim spajanjem 
liran (pero in žleb, žlebljen ali poševno rezan, spojen 
v obliki črke V, opasan, zaokrožen ali podobno obdelan) 
po dolžini kateregakoli roba ali strani, vštevši skobljan, 
brušen ali prstasto lepljen 

ex 44.09 Palice, venci in okrasne letve Predelava v obliki palic, vencev ali okrasnih 

44.10 Palice, venci in okrasne letve za pohištvo, okvirje, elek- Predelava v obliki palic, vencev ali okrasnih l0,e ex 
do ex 
44.13 

trično napeljavo in podobno 
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Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna emba- Proizvodnja iz desk, ki niso razrezane na določeno veli- 
•aža za pakiranje iz lesa kost 

Sodi, kadi, vedra, škafi in drugi sodarski proizvodi in Proizvodnja iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen 
njihovi deli iz lesa razžaganih z dvema glavnima površinama 

Stavbno pohištvo in leseni proizvodi za gradbeništvo 

Palice, venci in okrasne letve 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot proizvod. Lahko se uporabljajo celiča- 
ste plošče, skodle in opaži (žgane ali klane) 

Predelava v obliki palic, vencev ali okrasnih letev 

Les za vžigalice; leseni čepki za obutev Proizvodnja iz lesa iz katerekoli tar. št., razen lesene žlice 
iz tar. št. 44.09 

Izdelki iz naravne plute Proizvodnja iz plute iz tar. št. 45.01 

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati Proizvodnja iz materialov za izdelavo papirja iz 47. po- 
glavja 

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopira- Proizvodnja iz materialov za izdelavo papirja iz 47. po- nje in prenašanje (razen tistih iz tar. št. 4809); matrice za glavja 
razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali 
brez škatel 

Pisemski ovitki, zložene pisemske karte, dopisnice in karte Proizvodnja, pri kateri: 
*a dopisovanje iz papirja ali kartona; - se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot 
kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in je tar. št. proizvoda, 
Podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona in 

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

5.18 
Toaletni papir Proizvodnja iz materialov za izdelavo papirja iz 47. po- 

glavja 

škatle, zaboji, pakiranje, vreče in drugi kontejnerji za Proizvodnja, pri kateri; 
Pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate in listov ali - se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
'rakov iz celuloznih vlaken je tar. št. proizvoda 

in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

Bloki papirja za pisma Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne sme presegati 50% cene proizvoda franko tovarna 

Pfug papir, karton, celulozna vata in koprene ali trakovi iz Proizvodnja iz materialov za izdelavo papirja iz 47. po- 
c®luložnih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike glavja 

Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, Proizvodnja iz materialov, iz vseh tar. št. razen tistih, ki so 
'iskane, ilustrirane ali neilustrirane, brez kuvert, z okraski uvrščeni v tar. št. 49.09 ali 49.11 
a,i brez njih 

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši koledarske bloke 

koledarji vrste »večni« ali z zamenljivi bloki na drugač- Proizvodnja, pri kateri: 
podlagah, ki niso iz papirja ali kartona - se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 

je tar. št. proizvoda 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

drugo Proizvodnja Iz materialov iz vseh tar. št. razen tistih, ki so 
uvrščeni v tar. št. 49.09 ali 49.11 

Skleni odpadki (vštevši zapreke, neprimerne za odvijanje, Mikanje ali česanje svilenih odpadkov 

česa dkS Pre'e raz,r9ane tekstilne materiale), mikani ali 

^"letna in sintetična rezana vlakna Proizvodnja iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

in monofilamenti Proizvodnja iz (4): 
- iz surove svile, iz ostankov svile, mikanih ali česanih ali 
drugače predelanih za predenje 
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako dru- 
gače predelanih za predenje 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali 
- materialov za izdelavo papirja 
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ex pgl. 50 Tkanine: 
do pgl 55 -z vtkanimi gumijastimi nitmi 

- drugo 

Proizvodnja iz enojnih prej (4) * 
- Proizvodnja iz (4): 
- preje iz kokosovega vlakna 
- naravnih vlaken -kanih8,1 

- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nenw® 
nečesanih ali kako drugaće predelanih za prede") 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali 
- papirja 

tiskanje, spremljano najmanj z dvema PriPray''a'i|jeV 
končnima operacijama (kot so razmaščevanje, 
merciriziranje, termostabiliziranje, dviganje ornos< 
(voluminoznost), kalendriranje, obdelava za odpo gn»' 
krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, ""k 
cija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod 
da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne e 
47,5% cene proizvoda franko tovarna 

ex pgl. 56 Vata, kolobučevina in netkani materiali; specialne preje; 
vrvi, motvozi, konopi in prameni ter proizvodi iz njih, razen 
proizvodov iz tar. št. 56.02, 56.04, 56.05 in 56.06, za katere 
so pravila podana v nadaljevanju 

Proizvodnja iz: (4) 
- preje iz kokosovega vlakna, 
- naravnih vlaken 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali 
- materialov za proizvodnjo papirja 

56.02 Klobučevina, vštevši impregnirano, prevlečeno ali lamini- 
rano: 

- Iglana klobučevina 

- drugo 

Proizvodnja iz: (4) 
- naravnih vlaken, 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
Lahko uporabljajo: .. 54.02 
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. S'- 
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 53.03 ali ®»• 
- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5 f' |a^entaa 

pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega " njjhO^' 
vlakna nižja od 9 decitekstov, pod pogojem. ,oVar^ 
vrednost ne presega 40% cene proizvoda fran* 
Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken ina 
- umetnih rezanih vlaken pridobljenih iz kazei 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

56.04 Niti in vrvi iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tek- 
stilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 54.04 in 54.05, 
impregnirani, prevlečeni, obloženi z gumo ali plastično 
maso 

- gumijaste niti in vrvi, prekrite s tekstilom 

- drudo 

Proizvodnja iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekr' 
stilom 

Proizvodnja iz: (4) kaK0 
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih a 
gače predelanih za predenje 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali 
- materialov za izdelavo papirja 

i te*' 

56.05 Metalizirana preja, vštevši poskusno prejo, izdelano iz 
tekstilne preje, trakov in podobno iz tar. št. 54.04 ali 54.05, 
in kombinirano s kovinsko v obliki niti, traku in prahu 
kovine ali prevlečene s kovino 

Proizvodnja iz: (4) 
- naravnih vlaken, 
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken 
nečesanih ali kako drugače predelanih za Pri 

- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
ali 
- materialov za izdelavo papirja 

nert1"*®1 

56.06 Posukana preja, trakovi in podobno iz tar. št. 54.04 ali 
54.05, razen tiste iz tar. št. 56.05 in posukane preje iz 
konjske žime; žanilja preja v obliki verige 

Proizvodnja iz: (4) 
- naravnih vlaken nem'^8' 
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, n denje 
nečesanih ali kako drugače predelanih za P' 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
- materialov za izdelavo papirja 

in"1 

pgl. 57 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala: \ 
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- iz iglane klobučevine 

•z druge klobučevine 

~ iz drugih tekstilnih materialov 

58 Specialne tkanine; taftirane tekstilne obloge; čipke; tapi- 
sarije; pozamenterija; 
vezenine, razen proizvodov v tar. št 58.05 in 58.10; pravilo 
*a tar. št. 58.10 je podano v nadaljevanju 
~ elastične, izdelane i tekstilne preje z dodatkom gumija- 
ste niti 
~ druge 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
Lahko se uporabljajo: 
- preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 54.02 
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 55.03 ali 55.06 ali 
- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 55.01 
pri kateri je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali 
vlakna manjša od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 40% cene proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako dru- 
gače predelanih za predenje 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
Proizvodnja iz (4): 
- preje iz kokosovega vlakna 
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov, 
- naravnih vlaken 
ali 
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje 

Proizvodnja iz enojnih prej (4) 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken, 
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in 
nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilnih kaš ali 
Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali 
končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, 
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendrira- 
nje, obdelava za odpornost na krčenje, trajno dokončava- 
nje na obogatitev, impregnacija), pod pogojem, da vred- 
nost uporabljene natiskane tkanine ne presega 47,5% 
cene proizvoda franko tovarna 

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih Proizvodnja pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo kategorijo 
kot proizvod in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

ekstilne tkanine, prvelečene z lepilom ali škrobnimi Proizvodnja iz preje n°vmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in 
Poaobne namene: tkanine za kopiranje; platna, priprav- 
lja za slikanje toge tkanine (bugram) in podobne tka- 

ne, ki se uporabljajo za izdelavo klubukov 

Dor tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona, pestra in viskoznega rajona velike jakosti: 
tej? vsebnostjo do 90% ali manj tekstilnih materialov po 

druge 

Proizvodnja iz preje 

Proizvodnja iz kemičnih materialov ali tekstine kaše 

ahrf,iln® ,kanine' impregnirane, premazane, prevlečene 
i>. rekrite ali laminirane s plastičnimi masami, razen tistih 
'*,ar- št. 59.02 

Proizvodnja iz preje 

stHn'6'' v^,ev^' rezanega v oblike; talna prekrivala na tek- Proizvodnja iz preje (4) 
ra, Podlagi, premazani prevlečeni ali prekriti, vštevši 
®*rezane v oblike 

Zidne tapete iz tekstila: 

|arT!^Pre9nirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali Proizvodnja iz preje 
a|. 'Hrane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materi- 

dru9e Proizvodnja iz (4): 
- preje iz kokosovega vlakna 
- naravnih vlaken 
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- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanifi. 
sanih, ali kako drugače predelanih za predenje aw 
- kemičnih materialov ali tekstilne kašeali # 
Tiskanje, spremljano vsaj z dvema Pr'Pra 1 be|j9ii|< 
končnima operacijama (kot so razmaščevanjfl, j> 
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganj®. )aV,j 
nje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna °5n0St up0, 

obogatitev, impregnacija), pod pogojem, da vrea pfo& 
rabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cen 

voda franko tovarna 

59.06 Gumirane tkanine razen tistih iz tar. št. 59.02: 

- iz pletiv ali pletene 

- druge, tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebujejo 
več kot 90% tekstilnih materialov po teži 
- druge 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken ih ,# 
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikan 
sanih ali kako drugače predelanih za predenje 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
Proizvodnja iz kemičnih materialov 

Proizvodnja iz preje 

59.07 Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, Proizvodnja iz preje 
prvlečene ali prekrite; platna, poslikana platna za odrske 
kulise, tkanine za atelje in podobne namene 

ex 59.08 Impregnirani rokavci za plinsko razsvetljavo Proizvodnja iz cevasto pletene tkanine za roi 
sko razsvetljavo 

59.09 do 
59.11 

Tekstilni proizvodi, za industrijskouporabo 
- diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. Proizvodnja iz preje ali odpadkov tkaninaii krp 

tar 

št. 59/11 
- drugi 

63.10 
Proizvodnja iz (4): 
- preje iz kokosovega vlakna 
- naravnih vlaken namlh- 
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemi* 
sanih ali kako drugače predelanih za predenje 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

pgl. 60 Tkanine iz pletiv ali pletene Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken umnih 
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken nemi* 
sanih ali kako drugače predelanih za preden) . 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

pgl. 61 Oblačila in oblačilni dodatki, iz pletiv ali pleteni: 
- dobljeni s sestavljanjem, na pr. šivanjem ali drugače, iz 
dveh ali več kosov tkanine iz pletiv ali pletene, ki je 
urezana v določeno obliko ali že v obliki 
- drugi 

Proizvodnja iz preje (4): 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken ikanih< 
- umetnih in sentetičnih rezanih vlaken, nO")' 
sanih ali kako drugače obdelanih za predenje- 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše ^ 

m* 

ex pgl. 62 Oblačila in oblačilni dodatki, razen iz pletiv ali pleteni; Proizvodnja iz preje (5): 
razen tar. št. ex 62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09, ex 
62.10, 62.13, 62.14, ex 62.16 in ex 62, 17, za katere so 
pravila podana v nadaljevanju 

ex 62.02, 

ex 62.04, 
ex 62.06, 
ex 62.09 
in 
ex 62.17 

Oblačila in oblačilni 
dojenčke, vezeni 

dodatki, ženska, dekliška in za Proizvodnja iz preje (5) 
ali , 
proizvodnja iz nevezene tkanine, če vrednos 
40% cene proizvoda franko tovarna (5) 

n« P' 

ex 62.10, 
ex 62.16 
in 
ex 62.17 

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo alumini- 
ziranega poliestra 

Proizvodnja iz preje (5) 
a,i „Hnost U^K 
proizvodnja iz neprevlečene tkanine, če vre (0yar * 
Ijene neprevlečene tkanine ne presega 4ir 

cene proizvoda (5) 
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Robčki, žepni robčki, šali, ešarpe, rute, naglavne rute, 
tančice in podobni izdelki 

~ vezeni 

drugi 

Proizvodnja iz surove enojne preje (4) (5) 
ali 
proizvodnja iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene 
nevezene tkanine ne presega 40% cene proizvoda franko 
tovarna (5) 
Proizvodnja iz surove enojne preje (4) (5) 

Podloge za ovratnike in manšete, urezane Proizvodnja, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št. kot 
je uvrščen proizvod 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% 
cene proizvoda franko tovarna 

Odeje, posteljno perilo, zavese itd., drugi izdelki za notra- n)0 opremo: 

~ iz klubučevine, iz netkanih tkanin 

- drugi 

~ vezeni 

~ drugi 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

Proizvodnja iz surove enojne preje (4) (6) 
ali 
Proizvodnja iz nevezene tkanine (razen pletene ali iz ple- 
tiv), pod pogojem, da vrednost ne presega 40% cene 
proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja iz surove enojne preje (4) (6) 

Vfeče in vrečke za pakiranje blaga Proizvodnja Iz (4): 
- naravnih vlaken 
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, neče- 
sanih ali drugače predelanih za predenje ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 

Cerade, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna 

je nje zunan'e Platnene zavese, šotori in izdelki za tabor- 

"etkani 

- drugi 

Proizvodnja iz (4): 
- naravnih vlaken 
ali 
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše 
Proizvodnja iz surove enojne preje (4) 

gotovi izdelki, vštevši kroje za oblačila Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 40% cene proizvoda franko tovarna 

^niture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in preje, 
tan" rom a" brez njega. za izdelovanje preprog iz krp, t P,®?rij. vezanih namiznih prtov in serviet ali podobnih 
drob pripojenih v zavitkih za prodajo na 

s 
'05 do Ob^ 

Vsak artikel v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj 
veljalo, če bi bil v kompletu. Artikli brez porekla pa se 
lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 
15% cene kompleta franko tovarna 

Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tar. številke, razen 
spajanja gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali 
druge komponente podplatov iz tar. št. 64.06 

in dru9a pokrivala iz klobučevine, izdelani iz tui- Proizvodnja iz preje ali tekstilnih vlaken (5) 
n ',s<0žcev in drugih izdelkov iz tar. št. 65.01, vštevši tudi 
Podložene ali okrašene 

.J*« |n druga pokrivala, iz pletiv ali pleteni ali izdelani 
dow °''° čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih proizvo- 
da i'raz®n iz trakov), tudi okrašene ali podložene; mrežice 
PodfS^ 'z kakršnegakoli materiala, vštevši okrašene ali 

Proizvodnja iz preje ali tekstilnih vlaken (5) 

»•Of 

P®iniki in sončniki (vštevši palice-dežnike, vrtne sončnike 
J^K*obne prizvode) 

'Zc|elki iz naravnega skrilavca ali aglomeriranega skrilavca 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja iz obdelanega skrilavca 
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ex 68.12 Izdelki iz azbesta ali mešanic na osnovi azbesta ali na Proizvodnja iz katerokoli tar. št. 
osnovi azbesta in magnezijevega karbonata 

ex 68.14 Proizvodi iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstitu- Proizvodnja iz obdelane sljude (vštevši aglomerirano 
irano sljudo na podlagi iz papirja, kartona ali drugih mate- rekonstituirano sljudo) 
rialov 

70.06 Steklo iz tar. št. 70.03, 70.04 ali 70.05, upognjeno, z obde- Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 70.01 
lanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače 
obdelano, neokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali 

70.07 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 70.01 

70.08 Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz stekla Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 70.01 

70.09 Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vštevši tudi Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 70.01 
vzvratna ogledala 

70.10 Baloni, steklenice, stekleničke, bokali, kozarci, lonci, Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali 
posoda v obliki cevk, ampule in druge posode iz stekla za v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda 
transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, ali 
čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost ne h 

50% cene proizvoda franko tovarna _  _  — 
70.13 Stekleni proizvodi za narr\izno in kuhinjsko uporabo, za Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali u 

uporabo v kopalnicah, v pisarnah, proizvodi za notranjo v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda 
opremo in podobne namene razen tistih iz tar. št. 70.10 ali ali ebru** !' 
70.18 Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost n r0|zvo^ j? 

ctoklonih nrni7unHnu na nroeona Rfl% C0H0 P v steklenih proizvodov ne presega 50% cene 
franko tovarna 

Ročno okraševanje (razen sito tiska) ročno P'^ jzd^ 
nih izdelkov, če vrednost ročno pihanih stekleni 
ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

ex 70.19 Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje) Proizvodnja iz: prej« 
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, roving»' 
pečenih niti 
in 
- steklene volne 

ex 71.02, Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali Proizvodnja iz neobdelanih dragih ali poldragi 
ex 71.03 rekonstituirani) 
in ex 
71.04 

71.06, Plemenite kovine: . r §t. T>- 
71.08 in neobdelane Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v,a ■ 
71.10 71.08 ali 71.10 j, 

ali nlen^' ali ... nleff 
Elektrolitska, toplotna ali kemična separaciia v 
kovin iz tar. št. 71.06, 71.08, 71.10, ali , o8ali71 

Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 71.06, 
med seboj ali z navadnimi kovinami 

- polpredelane (polproizvodi) ali v obliki prahu Proizvodnja iz surovin plemenitih kovin 
nitim' ex 71.07, Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdel- Proizvodnja iz kovin, platiniranih s pleme 

ex 71.09 kov neobdelanih 
in 
ex 71.11 

>3 

'3 

71.16 Predmeti iz naravnih ali gojenih biserov, dragih ali poldra- Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporai0varnfl 

gih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) alov ne presega 50% cene proizvoda franko 

71.17 Imitacije nakita Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni matei 
v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda j 
ali ,aMnih.p,J, Prni7\mHnia i* Halnu nauaHna Irnuino nflDOZ'** nit A *)[ Proizvodnja iz delov navadne kovine, nePoZ'r0dnosLc-': 
srebrenih niti neprevlečenih s platino, če v ^0\tr 
uporabljenih materialov ne presega 50% 00 , 
franko tovarna —-"7^ 

S 

72.07 Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 72.01 
72.04 ali 72.05 

72.08 do Ploščati valjeni izdelki, palice in profila iz železa ali nelegi- Proizvodnja iz ingotov železa in 
72.16 ranega jekla drugih primarnih oblik iz. tar. št. 72.06 

\ 

poročevalec, it. 22 74 



'2.17 

88* 

Žica iz železa ali nelegiranega jekla Proizvodnja iz polproizvodov iz tar. št. 72.07 

Polproizvodi, ploščati valjani proizvodi, palice in profili iz Proizvodnja iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 
nerjavnega jekla 71.18 

Žica iz nerjavnega jekla Proizvodnja iz polproizvodov iz nerjavnega jekla iz tar. št. 
72.18 

Polproizvodi, ploščati valjani proizvodi, strojna žica, Proizvodnja iz ingotov drugih vrst legiranega jekla ali 
Palice v kolutih in profili iz drugih vrst legiranega jekla drugih primarnih oblik iz tar št. 72.24 

Palice in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za Proizvodnja iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 
vrtanje iz legiranega ali nelegiranega jekla 72.06, 72.18 ali 72.24 

Žica iz drugih vrst legiranega jekla 

piioti 

Proizvodnja iz polproizvodov iz tar. št. 72.42 

Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 72.06 

peli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; Proizvodnja iz materialov iz tar. št 72.06 
tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, 
spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, 
tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, prič- 
vrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej 
konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic 

Cevi in votli profili iz železa in jekla (razen iz litega železa) Proizvodnja iz materialov iz tar. št. 72.06, 72.07, 72.18 ali 
72.24 

Pribor za cevi in votle profile, iz nerjavnega jekla (ISO št. 
*5CrNi 17.12), sestavljen iz več delov 

Konstrukcije (razen montažnih konstrukcij iz tar. št. 94.06) Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo n deli konstrukcij v drugo št., kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili 
J?P,r-: mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, iz tar. št. 73.01 se ne smejo uporabljati 
stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in 
l na ter okviri zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, ograje 
n stebri), iz zlitin železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki 

J? p1
ro(!|i cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v kon- 

strukcijah iz zlitin železa in jekla 

ie zoper drsenje Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov iz tar. št. 73.15 ne presega 50% cene proizvoda franko 
proizvoda 

Radiatorji za centralno kurjavo, ki se ne grejejo na elektri- Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov iz tar. št. 73.22 ne presega 50% cene proizvoda franko 
tovarna 

?®*er in bakreni proizvodi, razen poglavje iz tar. št. 74.01 Proizvodnja, pri kateri: 
o 74.05; pravilo za tar. št. ex 74.03 je podano v nadaljeva- - se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
' je tar. št. proizvoda, 

in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

rove zlitine, surove Proizvodnja iz rafiniranoga surovega bakra ali odpadkov 
in ostružkov 

in nikljevi prozvodi, razen iz tar. št. 75.01 do 75.03 Proizvodnja, pri kateri; 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot 
je tar. št. proizvoda, 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

iz aluminija Proizvodnja, pri kateri: ^oizvodi 
76*n? tar 76 01 • 76 02 in ex 76-16; pravila za tar. št. ex -se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot U1 in ex 76.16 so podana v nadeljevanju je tar. št. proizvoda, in 

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja s termično ali elektrolitsko obdelavo iz nelegi- 
ranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostružkov 

■hij v surovi obliki 

r°'Zvodi iz aluminija razen žičnih mrež (vključno Proizvodnja, pri kateri: 
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z neskončnimi mrežami) gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj 
ali zaklonov, materiala za ojačenje in podobnih materialov 
(vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice in ekspan- 
dirane kovine iz aluminija 

vi |(Q( 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar■»■ 
je tar. št. proizvoda. Lahko se uporabljajo gaza, tKa ' 
rešetke, mreže, ograje ali zakloni, materiali za 0<a<? jZ a|u- 
podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) 
minijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija 
•n a 50 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne preseg 
cene proizvoda franko tovarna 

ex pgl. 78 Svinec in svinčeni proizvodi, razen iz tar. št. 78.01 in 78.02. Proizvodnja, pri kateri: 
Pravilo za tar. št. 78.01 je podano v nadaljevanju i tar. št. kol 

- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo 
je tar. št. proizvoda 
in ona vrednost vseh uporabljenih materialov ne preseg 
cene proizvoda franko tovarna   

78.01 Surovi svinec: 

- očiščen svinec 

- drugo 

ali „woi* 
Proizvodnja iz obdelanega svinca (»bullion« 
lead«) 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiaj^v
[^$ 

v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda, ne sme c 

Ijati odpadke in ostružke iz tar. št. 78.02 
i se "P" 

ex pgl. 79 Cink in cinkovi proizvodi, razen tar. št. 79.01 in 79.02; Proizvodnja, pri kateri: $t. 
pravilo za tar. št. 79.01 je podano v nadaljevanju - se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo 

je tar. št. proizvoda 
in _„«ana 5"* 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne "" 
cene proizvoda franko tovarna 

79.01 Cink, surov Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni, . 
v drugo tar. št. proizvoda, ne sme se uporabljan 
in ostružke iz tar. št. 79.02 

uvr: 

ex pgl. 80 Kositer in kositrni proizvodi, razen iz tar. št. 80.01, 80.02 in 
80.07; pravilo za tar. št. 80.01 je podano v nadaljevanju 

80.01 Kositer, surov 

Proizvodnja, pri kateri: .-r $t. 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo 
je tar. št. proizvoda . 
in ega 50* 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne Pre 

cene proizvoda franko tovarna 
     
Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materia upo<>tf 

1.0 

v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda, ne sme se 
Ijati odpadke in ostružke iz tar. št. 80.02 

ex pgl. 81 Druge navadne kovine; obdelane; njihovi proizvodi Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh _r- 
alov, uvrščenih v isto tar. št. kot je tar. št. Pr0' 
presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

82.06 Orodje iz dveh ali več tar. št. 82.02 do 82.05 v garniturah za 
prodajo na drobno 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni. _ E 
v drugo tar. št. razen 82.02 do 82.05. Orodje iz > • 
do 82.05 se lahko sestavi v garniture, če njino 
ne presega 15% cene proizvoda franko tovarn 

82.07 Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na meha- 
nični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: 
za stiskanje, kovanje, presekanje, narezovanje in vrezova- 
nje navojev, vrtanje, vtiskanje, povečevanje odprtine 
s struganjem, provlačenjem, rezkanjem), vštevši matrice 
za valjanje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje 
sten in podlage 

Proizvodnja, pri kateri: ,ar. 
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drug 
je tar. št. proizvoda 

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne p 
cene proizvoda franko tovarna 

,# 
Hf 
X 

Is 

82.08 Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave Proizvodnja, pri kateri: notar 

- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drug 
je tar. št. proizvoda 
in 

ex 82.11 Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrt- 
narske nože), razen nožev iz tar. št. 82.08 

lil re« 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne P 
cene proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materij ^ 
v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda. LanK 

Ijajo ročaji in rezila iz navadnih kovin 
A 

82.14 Drugi nožarski proizvodi (npr.: stroji za striženje, sekire za 
cepljenje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire 
in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in 
priprave za manikiranje in pedikiranje (vštevši tudi pilice 
za nohtel 

 • „.„»urlaliu' Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni mai* ^ up« 
v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Lan* 
Ijajo ročaji iz navadnih kovin 
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Žlice, vilice, zajemalke, penovke, lopatice za serviranje 
kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor 
in podobni kuhinjski in namizni pribor 

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin 

Poimenovanje blaga 

Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot je tar št. proizvoda. Lahko pa se 
uporabljajo ročaji iz navadnih kovin 

Proizvodnja, pri kateri se uporabljeni materiali uvrščajo 
v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Lahko pa se 
uporabljajo tudi materiali iz tar. št. 83.06, če njihova vred- 
nost ne presega 30% cene proizvoda franko tovarna 

(3)ali(4) 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

84 Jedrski reaktorji, kotli, stroji aparati in mehanične 
naprave; njihovi deli razen tistih, ki se uvrščajo v naslednje 
'ar- št. ali dele tar. št., za katere so pravila podana spodaj: 
°4-02, 84.03, ex 84.04, 84.06 do 84.09, 84.11, 84.12, ex 
°4 13, ex 84.14, 84.15, 84.18, ex 84.19, 84.20, 84.23, 84.25, 

84.30, ex 84.31, 84.39, 84.41, 84.44 do 84.47, ex 84.48, 
f4-52, 84.56 do 84.66, 84.69 do 84.72, 84.80, 84.82,84.84 in 
84.85 

Proizvodnja: 
pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za 
centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro 1 nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 25% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

( za centralno kurjavo, razen tistih iz tar. št. 84.02 in 
p°možne naprave za kotle za centralno kurjavo 

Proizvodnja, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrš- 
čajo v drugo tar. št. kot sta 
84.03 ali 84.04. Lahko se 
uporabijo materiali, ki se 
uvrščajo v tar. št. 84.03 ali 
84.04, če njihova skupna 
vrednost ne presega 5% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Grbine na vodno in drugo paro Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

®ini motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s sveč- 
"N. z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

sif'ni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompre- 10 (dieselski ali poldieselski motorji) poldieselski motorji) 

§*8407° |?rimerni izk,iučn0 ali Pretežno za motorje iz tar. 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Jlj^oreaktivni motorji; turbopropelerski motorji in druge 
e turbine 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 25% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
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84.12 Drugi pogonski stroji in motorji Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

i vred 
ex 84.13 Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem Proizvodnja: 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri W»f' 
nost vseh uporabili 25%ctj^ 
terialov ne prfs09a toVar« 
ne proizvoda franko 

ex 84.14 Industrijske nape, ventilatorji in podobno Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, P" KjV 
nost vseh uporab) 
terialov ne Prfs®l0 tov;" 
ne proizvoda franK 

84.15 Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon 
in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, 
vštevši tiste stroje, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej 
regulirati 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.18 Hladilniki, zmrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali 
zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen 
klimatizacijskih naprav iz tar. št. 84.15 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne sme prese- 
gati vrednost uporabljenih 
materialov s poreklom 

Proizvodnja, PriJ^nih ^ v 
nost vseh upora i ^cf nost vseh upi- 
terialov ne prese« vi 
ne proizvoda frank" 

>1 

Proizvodnja, 
nost vseh uporni ^ 
terialov ne Pr®s®9

K01°" 
ne proizvoda fra 

ex 84.19 Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo 
papirne kaše, papirja in kartona 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, P'® jjfjeA'Jf * 
nost vseh uP°gJa* 
terialov ne pre*J0 to* 
ne proizvoda 'r 

84.20 Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali 
steklo in valji zanje 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 

84.23 Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g), 
vštevši stroje za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi 
merjenja teže; uteži in tehtnice vseh vrst 

Proizvodnja: 
- pri katerih vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 

Proizvodnja, P b\jeO', f s 

nost vsehupogiaS* ^ 
terialov ne Pre 
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presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

ne proizvoda franko tovarna 

Stroji in aparati za dviganje, nakladanje in manipulacijo Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni tar. št. 84.31 uporablja- 
jo samo do vrednosti 5% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Buldožerji, angledožerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, 
°agri, stroji za čiščenje ulic, cestni valjarji, nakladalniki 
z lopato, samovozni: 
"" cestni valjarji 

~ drugi 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni tar. št. 84.31 uporablja- 
jo samo do vrednosti 5% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

k 
u9' stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, 

.. Panje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud: smuke in r°l< za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetal- 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni tar. št. 84.31 uporablja- 
jo samo do vrednosti 5% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

De,i za cestne valjarje Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

alou'' Za Pri2v°dnjo kaše iz vlaknastih celuloznih materi- : stroji za proizvodnjo ali dodelavo papirja 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda frako tovarna 

fef*r°ji za predelavo papirne kaše, papirja ali kartona, 
»»i stroje za rezanje vseh vrat 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
voda, uporabljajo samo do 
vrednosti 25% cene proiz- 
vod franko tovarna 

Proizvodnja pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Str°]i, ki se uporabljajo v tekstilni industriji Proizvodnja, pri kateri vred- 
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do 
84.47 

nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

ex 84.48 Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. 
84.44 in 84.45 

št. Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.52 šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 84.40; 
omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; 
igle za šivalne stroje; 
- šivalni stroji (samo verižasti vbodi), z glavo, težko ne več 
kot 16 kg, brez motorja, ali 17 kg, z motorjem 

- drugi 

Proizvodnja 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla pri sestavljanju 
glave (brez motorja) ne pre- 
sega vrednosti uporabljene- 
ga materiala s poreklom, 
in 

- uporabljeni mehanizmi za 
zategovanje niti, kvačkanje 
in cik-cak morajo biti že 
s poreklom 
Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.56 
do 
84.66 

Obdelovalni stroji in stroji ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 
84.56 do 84.66 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.69 Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji 
do za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, 
84.72 stroji za spajanje) 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.80 Utopi za livarne; modelne plošče; modeli za forme; kalupi 
za kovino (razen form za ingote), kovinske karbide, steklo, 
mineralne materiale, gumo ali plastične mase 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

84.82 Kotalni iežaji Proizvodnja: Proizvodnja, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

pri kateri 
uporabljenih £ pr0' 
presega 25/» * 
da franko tovarna 

84.84 Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materi- Proizvodnja, pri kateri vred- 
aiom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, nost vseh uporabljenih ma- 
različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podob- terialov ne presega 40% ce- 
nih pakiranjih ne proizvoda franko tovarna 

84.85 Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izola- 
torjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki so 
omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

ex pgl 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za sne- 
manje in reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in 
reprodukcijo televizijske slike in zvoka ter deli in pribor za 
te proizvode; razen tistih, ki se uvrščajo v naslednje tar. št. 
ali dele tar. št., za katere so pravila podana spodaj: 85.01, 
85.02, ex 85.18, 85.19 do 85.29, 85.35 do 85.37, ex 85.41, 
85.42, 85.44 do 85.48 

pri Proizvodnja:    no'v'HFj 
- pri kateri vrednost vseh nost vseh up

eS0g8^/ 
uporabljenih materialov ne terialov ne P nko< 
presega 40% cene proizvo- ne proizvod" 
da, franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
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čeni v isto tar. št. kot proiz- 
vod, uporabljajo samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Elektromotorji in električni generatorji razen generator- Proizvodnja: 
skih agregatov - pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko 
in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni tar. št. 85.03 uporablja- 
jo samo do vrednosti 5% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji 
(pretvorniki) 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko 
in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v tar. št. 85.01 ali 85.03 upo- 
rabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki vštevši zvočnike 
v zvočnih omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačeval- 
ci; kompletne električne enote za ojačevanje zvoka 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda tovarna 

Proizvodnja 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih trazistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Gramofoni z lastnim ojačevalnikom ali brez njega, kasetni 
Magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki 
"•majo vdelane naprave za snemanje zvoka - električni 
9'amofoni 

drugi 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda tovarna 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

sgnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, vštevši 
Parate z vdelanimi napravami za reprodukcijo zvoka: 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
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terialov ne Prese9,® S 
nn nroizvoda franko 

uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- ne proizvoda 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih transzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

85.21 Aparati za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri [Sh t* 
nost vseh UP°„'30%^ 
terialov ne Prfseg

kn tova"1 

ne proizvoda franko » 

S 
85.22 Deli in pribori aparatov iz tar. št. 85.19 do 85.21 Proizvodnja, pri kateri vred- 

nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

85.23 Pripravljeni prazni nosilci za zvočna in podobna snemanja Proizvodnja, pri kateri vred- 
- neposneti, razen izdelkov iz 37. poglavja nost vseh uporabljenih ma- 

terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

85.24 Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci vključno z zvočnimi 
in drugimi, vštevši matrice in galvanske odtise za proiz- 
vodnjo plošč, razen proizvodov iz 37. poglavja: 

- matrice in galvanski odtisti za proizvodnjo plošč 

- drugo 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v tar. št. 85.23 uporabljajo 
skupaj samo do vrednosti 
5% cene proizvoda franko 
tovarna 

Proizvodnja, P[[ 
nost vseh upi 
terialov ne 
ne proizvoda 

ka,er!hV 
30*' 

 : J 

uporabljeni« m pC*' > 
presega 25% c" 
da franko tovar 
in h upOr<t> 
- vrednost vse . tar 
nih tranzistorjev yjo ci 
85.41 ne Pre9®0 
proizvoda frank 

85.25 Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifu- 
zijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vdelanim sprejemni- 
kom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; 
televizijske kamere 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

85.26 Radarji, pomožne naprave za radionavigacijo in aparati za 
radijsko daljinsko krmiljenje 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 

Proizvodnja: vredfl0S< 
- pri 
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uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodi- 
fuzijo, vštevši sprejemnike, kombinirane v istem okrovu 
z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov bez 
porekla ne presega vredno- 
sti uporabljenih materialov 
s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja:- pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 25% 
cene proizvoda franko to- 
varna 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Televizijski sprejemniki (vštevši video monitorje in video 
Projektorje), kombinirani ali nekombinirani v isti škatli 
« radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali repro- 
dukcijo zvoka ali slike 
~ aparati za snemanje ali reprodukcijo slike vključno 
z v9rajenim video tumerjem 

~ drugi 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov bez 
porekla ne presega vredno- 
sti uporabljenih materialov 
s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo 
~ £tirati iz tar št 85 25 do 85 28: 

Za w H,učno ali Pretežn0 primerni za uporabo pri aparatih V|deo snemanje in reprodukcijo slike 

- drugi 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 25% cene proizvo- 
da franko tovarna 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
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85.42 

vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
in 
- vrednost vseh uporablje- 
nih tranzistorjev iz tar. št. 
85.41 ne presega 3% cene 
proizvoda franko tovarna 

85.41 ne presega ^ 
proizvoda franko to 

85.35 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zavaro- 
in vanje električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi 
85.36 tokokrogi ali v njih 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v tar. št. 85.38 uporab- 
ljajo samo do vrednosti 5% 
cene proizvoda franko to- 
varna 

Proizvodnja, P" ^"o"nif1 jttZ' 
nost vseh uporabljen^ jo 
terialov ne prt 
ne proizvoda 

i 30%% 

85.37 Table, plošče (vštevši plošče za numerično krmiljenje), 
pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema 
ali več aparati iz tar. št. 85.35 ali 85.36, za električno 
krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vštevši tiste 
z vdelanimi instrumenti ali aparati iz 90 poglavja, razen 
komutacijskih aparatov iz tar. št. 85.17 

kateri Proizvodnja, pri if Proizvodnja:- pri 
vrednost vseh uporabljenih nost vseh upo 
materialov ne presega 40% terialov ne P'°^jJvoi 
cene proizvoda franko to- vrednosti cene P 
varna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje vsi materiali, uvrš- 
čeni v tar. št. 85.38 uporab- 
ljajo samo do vrednosti 5% 
cene proizvoda franko to- 
varna 

ex 85.41 Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; 
razen silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

  rTkflt®r' ^ Proizvodnja, Prl' h.ienih 
nost vseh uporaM ^ 
terialov ne preseS3 

ne proizvoda 

Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
tar. št. 85.41 ali 85.42 upo- 
rabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, P'}' uiji# "J 
nost vseh up 
terialov ne 
ne prozvoda »» 

85.44 Izolirana žica (vštevši lakirano in anodizirano žico), kabli 
(vštevši koaksialne kable) in drugi izolirani električni vod- 
niki, s konektorjem ali brez; kabli iz optičnih vlaken, izde- 
lani iz posamičnih oplaščenih vlaken, kombinirani z elek- 
tričnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega 

85.46 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

85.45 Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za svetilke, oglje 
za baterije in drugi proizvodi iz grafita ali drugega oglja, 
s kovino ali brez nje, za električne namene 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Električni izolatorji iz kakršnegakoli materiala Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

85.47 Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izde- Proizvodnja, pri kateri vred- 
lani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi nost vseh uporabljenih ma- 
kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdela- terialov ne presega 40% ce- 
nimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izola- ne proizvoda franko tovarna 

poročevalec, št. 22 84 



r 
«.07 

torjev iz tar. št. 85.46; cevi za električne vodnike in spojke 
zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom 

Električni deli strojev in aparatov, ki niso omenjeni in ne Proizvodnja, pri kateri vred- 
zajeti na drugem mestu v tem poglavju nost vseh uporabljenih ma- 

terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Tirna vozila in njihovi deli Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanične 
(vštevši elektromehanična) naprave za signalizacijo, var- 
nost, kontrolo ali krmiljenje prometa v železniškem, tram- 
vajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih 
poteh, parkiriščih, luških instalacijah ali letališčih; njihovi 
deli 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

'psi. 87 

Kontejnerji (vštevši kontejnerje za transport fluidov), spe- Proizvodnja, pri kateri vred- c'alno konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov nost vseh uporabljenih ma- 
P'evoza terialov ne presega 40% ce- 

ne proizvoda franko tovarna 

Vozila, traktorji in cestna ali terenska vozila, njihovi deli in Proizvodnja, pri kateri vred- 
prib°r; nost vseh uporabljenih ma- 
^azen tistih, ki se uvrščajo v naslednje tar. št. ali dele tar. terialov ne presega 40% ce- 
li-. nadaljevanju: ne proizvoda franko tovarna 

•09 do 87.11, ex 87.12, 87.15 in 87.16 

Samovozna tovorna vozila, brez naprav za dviganje ali Proizvodnja: Proizvodnja, pri kateri vred- 
manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, - pri kateri vrednost vseh nost vseh uporabljenih ma- 
Pnstaniščih ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih uporabljenih materialov ne terialov ne presega 30% ce- 
jazdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih presega 40% cene proizvo- ne proizvoda franko tovarna 
železniških postaj; njihovi deli da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Janki in druga oklepna bojna motorna vozila vštevši tista, Proizvodnja: Proizvodnja, pri kateri vred- 
so opremljena z oborožitvenimi sredstvi; njihovi deli - pri kateri vrednost vseh nost vseh uporabljenih ma- 

uporabljenih materialov ne terialov ne presega 30% ce- 
presega 40% cene proizvo- ne proizvoda franko tovarna 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

potoma kolesa (vštevši mopede) in kolesa s pomožnim Proizvodnja: 
"lotorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice - pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov ne 
~ 2 batnim motorjem (razen rotacijskih batnih motorjev) in presega 40% cene proizvo- 
Prostornino cilindrov: da franko tovarna, in 
~ do 50 cc - pri kateri vrednost vseh 

uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 

„ terialov s poreklom ad 50 cc Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 20% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 25% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
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- drugi 

uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom, 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, pri kater ma. 
nost vseh up°rab'ieono/. c* 
terialov ne presega 3 
ne proizvoda franko to 

ex 87.12 Kolesa brez krogličnih ležajev Proizvodnja iz materialov iz 
vseh tar. št. razen tistih iz 
tar. št. 87.14 

Proizvodnja, pri katei ( 
nost vseh uporabljen^ 
terialov ne prest 
ne prizvoda franko 

87.15 Otroški vozički in njihovi deli Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Proizvodnja, pn kat® : 
nost vseh uporabljen^ 
terialov i 
ne i 

ist vseh uporau'j" , # 
rialov ne presega n8 
s proizvoda franko 

87.16 Priklopniki in polpriklopniki za vsa vozila: druga vozila, 
nesamovozna; njihovi deli 

kateri* rroizvoonja: proizvodnja, p" jf, p« 
- pri kateri vrednost vseh nost vseh uporabij 
uporabljenih materialov ne terialov ne presega ^afIta 
presega 40% cene proizvo- ne proizvoda franko 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Proizvodnja, Pr'J^enih 
nost vseh uporabi) ^ 
terialov ne presega f|1n 
ne proizvoda frank ^ 

88.01 
in 
88.02 

Baloni in dirižabli; letala in vesoljska vozila Proizvodnja, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrš- 
čajo v drugo tar. št. v kot je 
tar. št. proizvoda 

Proizvodnja, PnJ?|jenih ^ 
nost vseh uporab J ^ 
terialov ne preseg«' am» 
ne proizvoda franko 

88.03 Deli za naprave iz tar. št. 88.01 ali 88.02 Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov iz tar. št. 88.03 ne 
presega 5% cene prizvoda 
franko tovarna 

88.04 Padala (vštevši krmiljena padala) in rotošuti; njihovi deli in 
pribor: 
- rotošuti 

- drugi 

88.05 Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in 
podobna oprema; naprava za treniranje letenja na tleh; 
deli navedenih prozvodov 

pgl. 89 Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije 

s kateH 
Proizvodnja iz materialov iz Proizvodnja, Prl *|ienjh ™ 
katerekoli tar. št., vštevši nost vseh uporaD j ^ c 
druge materiale iz tar. št. terialov ne preseg la"1 

88.04 ne proizvoda 'r?"g,eri i'e.. 
Proizvodnja pri kateri vred- Prozvodnja, Prl £,j0nih "L 
nost vseh uporabljenih ma- nost vseh uporao l ^ c 
terialov iz tar. št. 88.04 ne terialov ne prese<3 tovarn 

presega 5% cene proizvoda ne proizvoda fran* 
franko tovarna 

Proizvodnja: QS\ vs* 
- pri kater. 
uporabljenih ma pto^ 
presega 30% cene H 
da franko tovaj^S-^re* 

kaW"h idr 

Proizvodnja pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov iz tar. št. 88.05 ne 
presega 5% cene proizvoda 
franko tovarna 
Proizvodnja, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrš- 
čajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. proizvoda. Ne sme se 

Proizvodnja, Plijeni11.1 

nost vseh upora ^ 
terialov ne prf iaiov ne y---k0 proizvoda frank0 
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uporabljati ladijske trupe iz 
tar. št. 89.06 

90 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali 
precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; 
njihovi deli in pribor; razen tistih, ki so uvrščeni pod tar. št. 
ali pod dele tar. št., za katere so pravila podana v nadalje- 
vanju: 90.01, 90.02, 90.04, ex 90.05, ex 90.06, 90.07, 90.11, 
ex 90.14, 90.15 do 90.20, in 90.24 do 90.33 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 
- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo skupaj samo do 
vrednosti 5% cene proizvo- 
da franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Optična vlakna in kabli iz optičnih vlaken razen iz tar. št. Proizvodnja, pri kateri vred- 
85.44; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče nost vseh uporabljenih ma- 
(vštevši kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični terialov ne presega 40% ce- 
elementi, iz kakršnegakoli materiala, nemontirani, razen ne proizvoda franko tovarna 
steklenih proizvodov, ki niso optično obdelani 

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršne- 
gakoli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumen- 
,ov ali aparatov, razen tistih iz optično neobdelanega 
stekla 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Očala (korektivna, zaščitna in druga), podobni proizvodi Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični tele- 
skopi in njihova stojala, razen astronomskih refrakcijskih 
teleskopov in njihovih podstavkov 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Fotografski aparati, aparati in naprave razen kinemato- 
9rafskih kamer, fotografski bliskovni aparati in bliskovne 
arnice razen bliskovnih žarnic z električnim vžigom 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgra- 
jenimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna, in 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
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90.11 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Optični mikroskopi, vštevši tiste za mikrofotografijo, Proizvodnja: 
mikrokinematografijo in mikroprojekcijo 

Proizvodnja, pri J<aterl. 
- pri kateri vrednost vseh nost vseh % r    _... 
uporabljenih materialov ne terialov ne presegi J(| 
presega 40% cene proizvo- ne proizvoda fran 

da franko tovarna, 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot prozvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna, in 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

ex 90.14 Drugi navigacijski instrumenti in aparati Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

90.15 Geodetski (vštevši fotogrametrijske), hidrografski, oce- 
anografski, hidrološki, meteorološki, geofizikalni instru- 
menti in aparati, razen kompasov; daljinomeri 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

90.16 

90.18 

Tehtnice z občutljivostjo do 
z utežmi ali brez 

5 centigramov ali manj, Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 

90.17 Instrumenti in aparati za risanje, zaznamovanje ali mate- 
matično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, koto- 
meri, risalni pribor v kompletu, logaritemska računala, 
kalkulatorji v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za ne proizvoda franko tovarna 
merjenje dolžine (npr. metri, mikrometri, kljunasta merila), 
ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju 

Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veteranski instru- 
menti in aparati, vštevši scintografske, elektromedicinske 
aparate in aparate za preiskavo vida ( 

ri K3l° u i 
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi Proizvodnja iz katerekoli Proizvodnja,i£rablien!l 
napravami ali zobozdravniškimi pljuvalniki tar. št. vštevši materiale iz 

tar. št. 90.18 

- Drugi Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Proizvodnja, v■ .jel 
nost vseh "P^oa' 
terialov ne pr 
ne proizvoda 
Proizvodnja, Prl 

nost vseh uP° 'oa ; 
terialov ne Prf nk0 to* 
ne proizvoda ^an 

90.19 Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za 
psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikotera- 
pijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevt- 
ski dihalni aparati: 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, ih 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 

Proizvodnja, P" ' 
nost vseh "P°&5> 
terialov ne P1rf an«o «°v 

ne proizvoda " 
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nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Drugi dihalni aparati in plinske maske razen varovalnih 
mask brez mehaničnih delov in zamenljivih filtrov: 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 25% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Stroji in aparati za preizkušanje trdote, natezne trdnosti, 
ali trdnosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih last- 
nosti materiala (npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, 
Papirja, plastične mase) 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti, termometri, 
barometri, higrometri, gostomeri, pirometri, psihometri, 
z možnostjo registriranja ali brez, vštevši kombinacije teh 
instrumentov proizvoda franko 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
netovarna 

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, 
nivoja, tlaka ali drugih značilnih spremenljivk pri tekoči- 
nah ali plinih (npr.: merilniki, pretoka, kazalniki nivoja, 
manometri, merilniki toplote, števci porabe toplote); razen 
Instrumentov in aparatov iz tar. št. 90.14, 90.15, 90.28 ali 
90.32 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize (npr.: 
Polarimetri, refaktometri, spektrometri, aparati za analizo 
P.'ina ali dima); instrumenti in aparati za preizkušanje 
viskoznosti, poroznosti, ekspanzije, površinske napetosti 
an podobno ali za kalorimetrijska, akustična in fotometrij- 
ska merjenja ali kontrolo (vštevši ekspozimetre); mikroto- 
mi 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali elek- 
trične energije, vštevši merilnike za njihovo usmerjanje 
" deli in pribor 

~ drugi 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 30% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

P{u9i števci (števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, 
*j'ometrski števci in podobno; kazalniki hitrosti in taho- 
metri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 90.14 ali 90.15; 
8troboskopi 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in 
"Parati za merjenje ali kontrolo električnih veličin; instru- 
menti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, 
sama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ioniziranih sevanj 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

nstrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki 
'so omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem 

po9lavju; projektorji profilov 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

lj^rumenti in aparati za avtomatično regulacijo ali krmi- Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 
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90.33 Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali 
aparate iz 90. poglavja 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

ex pgl. 91 Ure in njihovi deli; razen tistih iz naslednjih tar. št. za 
katere so pravila podana v nadaljevanju:91.05, 91.09 do 
91.13 

Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

91.05 Budilke, stenske ure, stropne ure in podobno (razen ur 
z mehanizmom za osebne ure) 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, p" ^ N| 
nost vseh uporaben* 
terialov ne presega ^ ^ 
ne proizvoda franko,ov 

91.09 Urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni, razen za osebne 
ure 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
brez porekla ne presega 
vrednosti uporabljenih ma- 
terialov s poreklom 

Proizvodnja, Pri *jL|| 
nost vseh uPor l 30* 
terialov ne PresejL tovaf' 
ne proizvoda fran s 

91.10 Kompletni urni mehanizmi, nesestavljeni aii delno sestav- 
ljeni (šablone), nekompletni urni mehanizmi, sestavljeni; 
grobi urni mehanizmi 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v tar. št. 85.38 uporabljajo 
samo do vrednosti 5% cene 
proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, P" hiienili "J £ 
nost vseh uporab'!^'« 
terialov ne pre^fl" to^ 
ne proizvoda franko 

   Tkatftf' 
Proizvodnja, pr b|j8i# $ 
nost vseh uporab 
terialov ne Prfs 9

k0to'a 
ne proizvoda frank0 

91.11 Ohišja za osebne ure in njihovi deli Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

91.12 Ohišja za javne in podobne ure in škatle podobne vrste za 
druge proizvode iz tega poglavja, deli škatel 

Proizvodnja: 
- pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 40% cene proizvo- 
da franko tovarna, in 

- pri kateri se v okviru zgor- 
nje meje materiali, uvrščeni 
v isto tar. št. kot proizvod 
uporabljajo samo do vred- 
nosti 5% cene proizvoda 
franko tovarna 

*i 

91.13 Jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli: 

- iz navadnih kovin, tudi pozlačeni, posrebreni ali prevle- Proizvodnja, pri kateri vred- 
čeni s kovino nost vseh uporabljenih ma- 

terialov ne presega 40% ce- 
ne Droizvoda franko tovarna 
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drugi Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 50% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Glasbila; njihovi deli in pribor Proizvodnja, pri kateri vred- 
nost vseh uporabljenih ma- 
terialov ne presega 40% ce- 
ne proizvoda franko tovarna 

Poimenovanje blaga 

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor 

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bom- 
bažno tkanino, katere teža ne presega 300 g/m2 

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez 
porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrš- 
čeni v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda 
ali 
proizvodnja iz bombažne tkanine , ki je že pripravljena za 
uporabo iz tar. št. 94.01 ali 
94.03, pod pogojem da; 
- njena vrednost ne presega 25% cene proizvoda franko 
tovarna in 
če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in so 
uvrščeni v drugo tar. št. kot je tar. št. 94.01 ali 94.03 

Svetilke in druga svetila, vštevši reflektorje in njihove dele, 
Kl niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; svetlobni napisi, osvetljene plošče, in podobno, s stalnim svetlob- 
JJ'ro virom, in njihovi deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na 
aru9em mestu 

Montažne zgradbe 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

Sf.u9e igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, vstevši tudi s pogonom; uganke vseh vrst 
Proizvodnja, pri kateri: 
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot 
je tar. št. proizvodov 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

' za palice za golf Proizvodnja iz grobo oblikovanih blokov 

im ' 'n clru9 Pr'bor za ribolov, mreže za vse vrste 
P°rabe: vabe (razen tistih iz tar. št. 92.08 in 97.05) in 

Podobni rekviziti za lov 

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrš- 
čeni v drugo tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se 
uporabljajo tudi materiali, uvrščeni pod isto tar. št., če 
njihova vrednost ne presega 5% cene proizvoda franko 
tovarna 

proizvodi iz materialov živalskega, rastlinskega ali mine- Proizvodnja iz obdelanih materialov za izrezovanje iz istih 
izvora za rezljanje tar. št. 

Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materi- 
alov ne presega 50% cene proizvoda franko tovarna 

g. - m ščetke (razen metel iz protja in podobnih materi- ov ter ščetke iz veveričje ali podlasičje dlake) mehanične 
v|0j^ve za čiščenje tal, ročna, brez motorja; soboslikarski 

ozki in valji, strgala iz gume ali podobnih upogljivih 

p.7—    
alkalni kompleti (neseserji) za osebno nego, za šivanje 
"" CSčenje obutve ali obleke 

Vsak predmet v kompletu mora zadovoljiti pravila, ki bi 
zanj veljala, če ne bi bil vključen v komplet. Lahko pa se 
vključijo predmeti brez porekla, če njihova skupna vred- 
nost ne presega 15% cene kompleta franko tovarna 

^nbi in pritiskali; gumbi za preoblačenje in drugi deli; 
"dokončani gumbi 

Proizvodnja pri kateri; 
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št. kot 
je tar. št. proizvoda. 
in 
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% 
cene proizvoda franko tovarna 

svinčniki; ; flomastri in markerji z vložkom iz polsti 
pod - drugih poroznih materialov; nalivna peresa in 
Pere a peresa: Peresa za kopiranje, patentni svinčniki; 
(vštBi-k'' držala za svinčnike in podobna držala, kapice in šči 

: tar. št. 96.09 

deli 
tujj- kapice in ščipalke) navedenih proizvodov, razen 

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrš- 
čeni v drugo tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Lahko se 
uporabljajo konice ali peresa in drugi materiali, uvrščeni 
pod isto tar. št., če vrednost vseh uporabljenih materialov 
ne presega 5% cene proizvodov franko tovarna 
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96.12 Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni Proizvodnja, pri kateri: » 
s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, - so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. & 
vštevši trakove na kolescih ali v patronah; blazinice za je tar. št. proizvoda 
žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje In ^ 

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne Pres09 

cene proizvoda franko tovarne 

ex 96.14 Tobačne pipe ali glave za pipe  Proizvodnja iz grobo obdelanih blokov 
1. Opomba 3 k poglavju 32 določa, da gre za preparate na osnovi barvil, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala 
uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tar. št. poglavja 32. 

2. Izraz »skupina«pomeni katerikoli del besedila te tar. št. med dvema podpičjema. 
i, 39 ** 

3. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar. št. 39.01 do 39.06 in po drugi strani v tar. si 
39.11 se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži. 

4. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 6. 

5. Glej opombo 7. 

6. Za izdelke iz pletiv ali pletene brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov (rezanih 
neposredno v obliko), glej opombo 7. 

PRILOGA IIIK PROTOKOLU 3 
Potrdilo o prometu blaga EUR. 1, ki se nanaša na člen« 8,10 in 11 

POTRDILO O PROMETU BLAGA 

ali 

ji 

1 Izvoznik (ime, polni naslov, država) 

3. Prejemnik (Ime, polni naslov, država) 
(navedba neobvezna) 

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neobvezna) 

EUR 1 Št. A 000 000 

Prodno Izpolnite obrazec, preberite navodila na 
hrbtni strani 

2. To potrdilo se uporablja za preferenclalno 
menjavo med 

In 

(navesti države, skupine držav aH terl Itorlje) 

4. Država, skupina držav ali 
teritorij porekla proizvo- 
dov 

5. Namembna 
na držav aH '® 

M 

7. Opombe 

8. Zaporedna številka; oznake, itevilke, število In vrsta paketa (D; ■ 
poimenovanje blaga 9. Bruto teža 

(kg) ali dru- 
ga merska 
enota (I, m' 
Itd.) 
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11 Finska overovitev 
ru.,. t> 
[J'lJ'i'na Izjava 

^Tlp nl Gumeni (2) 

i C® blu 
' ''Polnite0,0' pak,ra"o. navedite Število Izdelkov ali navedite »v razsutem stanju«. am°. Ce to zahtevajo predpisi Izvozne dr2ave aH teritorija. 

2ig 

\t IZJAVA IZVOZNIKA 
Podpisani Izjavljam, da zgoraj nave- 
deno blago Izpolnjuje vse pogoje 
potrebne za izdajo tega potrdila 

V dne   

15 Nen i ,0tr>ORii , 'ah'evek za ugotovitev verodostojnosti In 8,1 le0a potrdila. 

14. REZULTAT KONTROLE 

Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, 
da (1) 

je to potrdilo resnično Izdal naveden carinski 1—1 organ in da so navedbe, ki jih vsebuje, točne. 

to potrdilo ne Izpolnjuje zahtevanih pogojev o 1—1 verodostojnosti In točnosti (glej priložene 
opombe) 

dne dne 

2lg Žig 

(Podpis) (Podpis) 

(1) Označi z X ustrezno navedbo 

OPOMBE 

ln D ®me vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti Izvedeni tako, da se napačne navedbe 
đ'2a\«> P°lfebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo Izpolni In jo overiti carinske ali ozemlja izdaje. 

Si, 
it!!1 ,v P°»diio si morajo slediti neprekinjeno, In pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna ttevilka. Neposredno 1 rv^...zaelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako. da je dodajanje nak- 

">Qo 
' p^a.ki 
m°ra biti 

0v onemogočeno. 

opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko Identificira 
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA 

L Izvoznik (Ime, polni naslov, država) 

3. Prejemnik (Ime, polni naslov, drŽava) 
(navedba neobvezna) 

EUR. 1 St A 000 000 

Predno Izpolnite obrazec, preberite navodil« n« 
hrbtni strani ii 

2 Zahteva za potrdilo se uporablja za preferenelalno 
menjavo med 

In 

(navesti dr2ave, skupine držav ali teritorije^ 

Država, skupina držav 
ali teritorij porekla 
proizvodov 

5. Namembne drt** 
skupina držsv • 
teritorij 

6. Podatki v zvezi s prevozom 
(navedba neobvezna) 

7. Opombe 

8. Zaporedna Številka; oznake, Številke, Število In vrsta paketov (1): 
poimenovanje blaga 

9. Bruto teža 
(kg) ali 
druga 
merska 
enota 
(I, m'. Itd.) 

(1) če blago nI pakirano, navedite Število Izdelkov ali navedite »v razsutem stanju«. 
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Iava izvoznika 

'P0(j. 
')ISani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani, 

da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo 
' lenega potrdila: 

ok°liščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje ane pogoje: 

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predlo- 
žil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za 
izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to 
potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izde- 
lave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti; 

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago. 

naslednja dokazila (1) 

(Kraj in datum) 

(Podpis) 

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, 
izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v proizvodnji upo- 
rabljene proizvode ali na v enakem stanju ponovno izvoženo 
blago. 

PRILOGA IV K PROTOKOLU 3 
Obrane EUR. 2, omet^en v 7. In 12. Oanu 

Obrazec se uporablja za preferenclalno menja- 
vo med" 
In 

[Tj Izvoznik (Ime, polni naslov, država) 

<T Prejemnik (Ime, polni naslov, država) 

Er 0pombe<2) 

Oznake, Številke pošiljke in poimenovanje blaga 

(D 

Izjava Izvoznika 
Podpisani Izvoznik spodaj opisanega blaga 
Izjavljam, da to blago izpolnjuje zahtevane 
pogoje za Izdajo tega obrazca In da Je to 
blago pridobilo status proizvoda s poreklom 
pod pogoji, navedenimi v določilih, ki urejajo 
menjavo, omenjeno v rubriki St. 1. 

Kraj In datum 

Podpis izvoznika 

Država poreklaO) 

12 

Namembna država(4) 

10 Bruto teža (kg) 

Upravni organ ali služba države lzvoznlce(4) 
pristojna za naknadno kontrolo Izjave izvo- 
znika 

.-J Navi , državo, skupine držav ali teritorije. 
r' Dr>„ Podatke morebitno že Izvedene kontrole s strani pristojnega organa ali službe. 

Dr>a 8 Porekla pomeni državo, sk'.ipino držav ali teritorij, katerih proizvodi se Štejejo kot proizvodi s poreklom. av® Pomeni državo, skupino držav ali teritorij. 
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13 Zahteva za kontrolo 

Zahteva se kontrola Izjave Izvoznika, ki je na pred- 
nji strani tega obrazca (•). 

dne 

2ig 

(Podpis) 

14 
Rezultat kontrole 

Na podlagi Izvedene kontrole je bilo ugotovljeno. da (' 

□ so podatki In navedbe v tem obrazcu totnl 
□ to potrdilo ne ustreza zahtevanim po0°i®r^,)

ver 

dostojnosti In toćnostl (glej opombe spoaav 

V,. . dne 

2ig 

(Podpis). 

Označi z X ustrezno navedbo. 

lin V (•) Naknadna kontrola obrazcev EUR. 2 se opravi naključno ali kadar carinske oblasti države uvoznice utemeljeno dvomi)" 
stojnost obrazca In točnost podatkov v zvezi s poreklom blaga. 
Navodila za izpolnjevanje obrazca EUR. 2 . v rut! 

1. Obrazec EUR. 2 se Izpolnjuje samo za blago, ki v državi Izvoznici Izpolnjuje pogoje določil, ki urejajo men|avo, omenja110 

St. 1 obrazca Ta določila je potrebno podrobno proučiti pred izpolnjevanjem tega obrazca ,^0 po- 
2. Izvoznik priloži obrazec odpremnlci, če gre za pošiljko v obliki postnega paketa ali ga vloži v pošiljko, če gre za 
Siljko. Poleg tega mora na zeleno etiketo C 1 ali na carinsko deklaracijo C 2/CP 3 pripisati navedbo EUR. 2 in serijsko si 
obrazca. 
3. Ta navodila ne oproSčajo izvoznika Izpolnitve drugih formalnosti, ki jih predvideva carinski ali postni režim. . abn&,er' 
4. Uporaba obrazca pomeni za izvoznika obvezo, da predloži pristojnim oblastem vsa dokazila ki jih le-ti Štejejo za P°tr~?a 
privoli v kontrolo svojega knjigovodstva In okoliščin, v katerih je bilo proizvedeno blago, navedeno v rubriki 11 tega obraze 

njuje zahtevane pogoje za pridobitev statusa blaga o 
za preferencialni tretman z in je P PRILOGA V K PROTOKOLU 3 

1. Izjava, omenjena v odstavkih 1 b) in 1 c) 7. člena. 

Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjav- 
ljam da, razen če ni drugače navedeno 1) , blago izpolnjuje 
zahtevane pogoje za pridobitev statusa blaga s poreklom za 
preferencialni tretman z 2) in je po poreklu iz 
 2), 3) 

Avtorizacijska številka 4) 

(Kraj in datum) 

(Podpis) 5) 

1) Kjer so na fakturi vključeni tudi proizvodi, ki nimajo porekla 
v Republiki Sloveniji ali Republiki Madžarski, jih mora izvoz- 
nik jasno označiti. 

2) Republika Slovenija ali Republika Madžarska. 

3) Sklicuje se lahko na določen stolpec fakture, v katerem je 
vpisana država porekla za vsak proizvod. 

4) Izpolni samo pooblaščeni izvoznik v skladu z odstavkom 11 
a) 13. člena. 

5) Podpisu mora slediti razločno izpisano ime podpisnika. 

2. Izjava, omenjena v odstavku 1, b) in 1, c) 7. člena v slovenš- 
čini in madžarščini. 

Slovenščina: 

Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjav- 
ljam da, razen če ni drugje drugače navedeno, blago izpol- 

Avtorizacijska številka  

Madžarščina: 

Alulirott, a jelen okmšny altal fedezett ciruk export^r 

tem hogy eltćro jelzšs hi&ny£ban az druk a ■ • '^os% 
folytatott kedvezmenyes kereskedelemben a szari"gMtfP 
megszerz6s6nek feltšteleit kielćgi'tik es az £ruK 
orszaga:  

Elfogadott exportor nyilvantartasi szšma: 

PRILOGA VI K PROTOKOLU 3 
Poseben žig, omenjen v pododstavku 4 (b) 13- £|ena 

30 mm 

30 mm 

1) 

2) 

1) Začetnici ali grb države izvoznice. 

2) Ime (logotip) in številka pooblastila pooblašč® 
nika. 
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ČILOGA vil K PROTOKOLU 3 

UP,S 
IVzvp?, ,S°GLASJU, Kl SE NANAŠA NA PROTOKOL 
Kloni, i opredelitvijo pojma »proizvodi s pore- IN metodami administrativnega sodelo- 

vanja 

POENOSTAVLJENEGA POSTOPKA 
Losta ^°9°dbenici tega sporazuma sta se dogovorili, da ne 
^stavh Poenostavljenega postopka, opisanega 
reneha 7 ^ 'n ®najstem odstavku 13. člena. Ta omejitev 

Porekla em' ko se o tem odloči Pododbor za vprašanja 
*'a 'n carinske zadeve. 

" t°0Pd°^bor sPre)e' <ako odločitev o carinskem režimu 
igodben' ,a sporazum, bodo carinske oblasti držav lc tega sporazuma zagotovile stalno izmenjavo 

informacij v zvezi z listami pooblaščenih izvoznikov, omenje- 
nih v 13. členu tega protokola. 

2. UPORABA RAČUNA 

Državi pogodbenici tega sporazuma sta se dogovorili, da ne 
bosta sprejemali računa kot dokazila o poreklu - razen v pri- 
merih LT potrdil - dokler Pododbor za vprašanja porekla in 
carinske zadeve o tem ne odloči drugače. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonom- 
ske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance (Republiška 
carinska uprava). 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

a in Republika Madžarska sta podpisali 
Pr°sti trgovini 6. aprila 1994 v Ljubljani. Spora- 

n J'a tržn na trc*n'h namerah obeh držav, da upoštevaje 7»° Sody 9ospodarstva, poglobita medsebojno gospo- 
skih od* ovanjo, med drugim tudi s pospeševanjem trgo- 
I s bjdva °S0V' V tei smeri ie bila 1. decembra 1992 podpi- 
lj0v'n$kih ° ?amen' ki se nanaša na liberalizacijo vzajemnih 
'"krško S,ll(ov mect Republiko Slovenijo in Republiko 

v evropske integracijske procese je Repu- 
i'16 ie ski Probila prednost pred Republiko Slovenijo, 
»'osti frgo 'a asociacijski sporazum z EU in sporazum 

C^urriou rt"1/,z EFTA- V nasprotni smeri pa na osnovi teh 
t/9""/* Fh i ai° Prednost na madžarskem trgu naši kon- 
J°Psic6Qa 

ln držav članic EFTA in držav podpisnic Srednje- 
Vn°sf/ lahi°raZuma ° Prost' trgovini (CEFTA). Enake 

c '.hkSsklen ,O SIoveniia za9otov' slovenskemu gospodar- 
1 n ° sP°razuma o prosti trgovini, zato sklenitev O, Ureninn Prostl trgovini omogoča relativno povečanje 
^9 . stl slovenskih izdelkov na madžarskem trgu. 
C? CEFTa Sedil° tega sporazuma je bilo besedilo spora- 

r8Duh/'?e<? Publiko Poljsko, Republiko Madžarsko, 
I . 0 in Slovaško republiko. 
ifi^ . 
>t?„tr'iske jlrf razdeljen v tri poglavja. Prvi del obravnava 

de/if drugi del obravnava kmetijske izdelke, So zajete splošne in končne določbe. 
W°9'aWe 
V ter J i P°razuma opredeljuje obseg industrijskih !sn" fevo a dinamiko ukinjanja carinskih dajatev pri 

uiink ,0r drugih necarinskih dajatev in ukrepov 
%!l'

n0raja i Zm- Za uveljavitev ugodnosti po tem spora- 
0 Do Vstrijski (kot tudi kmetijski) izdelki zadostiti b'aga. Za industrijske izdelke se štejejo 

%nsSteijf?' do 97 poglavja carinske tarife razen nekaj 
5k%e km . v Prilogi I, ki predstavljajo takoimenovane 
^ n'0els

e"'ske proizvode. 
H«8"> <3ini zurna i° protokol 1, ki določa naslednje tri arniko liberalizacije trgovine za industrijske iz- 

Car. 
%,Ur>>a op dajatev pri uvozu z dnem uveljavitve 
\lfita 4 ,v skladu s 39. členom sporazuma s 1. julijem SJ, a slovenske izdelke in lista C za madžarske 

CfNoo >nii 
'995 '*evar>je carinskih dajatev pri uvozu od 1. 

\nHh Sed 
0 '• januarja 2001 - prvo znižanje za 10%, 

*i*ki a .f™ pa po 15% - velja za izdelke, navedene 8 in v madžarski listi D, *9 "Se 
*rQovil^e.Jndustrijske izdelke, ki so predmet medse- 

ln niso navedeni v prej omenjenih listah, se 

bodo uvozne carine zniževale za eno tretjino v obdobju od 1. 
januarja 1993 do 1. januarja 1997. 

Tovrstni sporazumi se sklepajo z namenom obojestranskega 
podeljevanja koncesij v blagovni menjavi, zato smo v pogaja- 
njih poskušali doseči čim večjo upravnovešenost koncesij, ki 
jih je mogoče izraziti vrednostno ali v strukturnem deležu 
trgovine, ki bo deležna teh ugodnosti. Pogajanja so se vršila 
na osnovi podatkov o blagovni menjavi v I. 1992. 

Na osnovi izračunov za I. 1992 se bodo z dnem uveljavitve 
ukinile carine za približno 60% slovenskega uvoza iz Madžar- 
ske ter 63% madžarskega uvoza industrijskih izdelkov iz Slo- 
venije. 

Največji delež v tako liberaliziranem izvozu na Madžarsko 
bodo imeli izdelki iz naslednjih skupin: 

- motorni bencin in druga lahka olja; deli za stroje (bagre, 
viličarje, kombajne ipd); polproizvodi iz železa ali nelegira- 
nega jekla; razni drobni proizvodi iz navadnih kovin; 

- barve, laki in barvila; surovinske mešanice dišav; kozme- 
tika; 

- kuhalniki raznih vrst; korita iz nerjavnega jekla; elektromo- 
torji, magneti; zunanje gume za osebne avtomobile. 

V skupini najbolj občutljivih izdelkov, za katere se bodo 
carine dokončno odpravile s 1. 1. 2001 sodijo (na osnovi 
podatkov iz 1992); 

- papir in karton; papirni in kartonski izdelki in galanterija; 

- polproizvodi iz nelegiranih jekel, vroče valjane palice in 
profili; konstrukcije in deli le-teh iz železa ali jekla. 

Posebne priloge (ll/A in lll/A) naštevajo industrijske izdelke, za 
katere pri uvozu v Republiko Slovenijo ostane v veljavi režim 
dovoljenj za potrebe spremljanja v skladu z mednarodnimi 
konvencijami (orožje, mamila, zdravila in psihotropne snovi, 
starine, umetnine ipd). V prilogah ll/B in lll/B so navedeni 
izdelki, za katere pri uvozu v Republiko Madžarsko sedaj 
veljajo količinske in vrednostne omejitve, ki bodo odpravljene 
v obdobju od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000. 

Sporazum določa tudi način postopne odprave carinam ena- 
kovrednih davščin (v vsaki državi so sedaj v veljavi po 
3 različne takse oz. pristojbine) v obdobju od 1. 1. 1995 do 
vključno 1. 1. 1997. 

Trgovino s kmetijskimi izdelki urejajo določbe drugega 
poglavja in protokola 2. Koncesije oz. znižanje uvoznih carin 
se podeljujejo v okviru kvot za določene tarifne postavke in 
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predstavljajo enkratno 50-odstotno znižanje veljavnih carin- 
skih stopenj na dan uveljavitve sporazuma oz. s 1. julijem 
1994 (na listi A so madžarski izdelki pri uvozu v Slovenijo, na 
B listi pa slovenski izdelki pri izvozu na Madžarsko). Pri tem 
so upoštevani vloga in stopnja razvitosti kmetijskega sektorja 
v nacionalnih gospodarstvih, ter interesi Slovenije za izvoz oz. 
uvoz določenih proizvodov. 

Določila poglavja o kmetijskih izdelkih ne morejo omejevati 
držav pogodbenic pri uresničevanju in izvajanju nacionalnih 
kmetijskih politik niti onemogočati sprejemanja ukrepov 
v skladu s temi politikami, vključno z izvajanjem rezultatov 
dogovorov Urugvajskoga kroga GATT. 

III. Splošne določbe urejajo ostale elemente, potrebne za 
krepitev gospodarskega sodelovanja med državama; pravila 
o poreklu blaga, notranje obdavčitve, državne monopole, 
plačila, pravila konkurence v podjetništvu, državno pomoč, 
javne nabave, zaščito intelektualne lastnine, dumping, 
posebno zaščitno klavzulo za strukturno prilagajanje posa- 
meznih industrijskih sektorjev, postopek za uporabo zaščitnih 
ukrepov, ukrepanje v primeru plačilnobilančnih težav. 

Načeloma se bodo na vseh področjih uveljavili principi nedis- 
kriminacije subjektov iz države pogodbenice, transparentno- 
sti ter medsebojnega obveščanja. 

Izvajanje določb sporazuma bo nadzoroval Skupni o 
bo med drugim proučeval možnosti za nadaljnje oasr , 
nje ovir v trgovini. V primeru problemov bodo orga « 
posvetovanja, kjer bodo težave praviloma reševali sp 

IV. Protokol 3 sporazuma določa definicijo pojma »P'°' ,, 
s poreklom iz« in metode administrativnega so", °0 1# 
kriterije, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati, da ^ 
deležni ugodnosti po tem sporazumu. Določa tuoi# 
sodelovanje med carinskimi organi obeh držav z n 
preprečevanja in ugotavljanja kršitev omenjenih kri' 

V. Sporazum morata obe strani odobriti v skladu z 

nacionalnima zakonodajama. V R Sloveniji sporazurn^ 
nom ratificira Državni zbor. Sporazum je sklenlenf„M o4 
čen čas, možno pa ga je odpovedati s šest-mesecn 
vednim rokom. 

t) ZUftM Na podlagi četrtega odstavka 60. člena Zakona ° e| 
zadevah in z odobritvijo Odbora za mednarodne o ^ 
z dne 10. 12. 1993 je bila dogovorjena možnost P 
uporabe sporazuma s 1. julijem 1994. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti 
stva za pokritje stroškov delovanja slovenskega o 
nega odbora. 
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»■Nog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA KONVENCIJE O VARSTVU 

"JLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN TER NJENIH 

22I9KOLOV ŠT. 1, 4, 6, 7, 9 IN 11 - EPA 681  

ločila be^d^6 Sloveni'e 'e na 87 se'' dne 26/5"1994 

0VADE«?JrOG£ ZAKONA o ratifikaciji konvencije Rn*T.STVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVO- 
Boščin 

j Vam 
213 iifi

9a P°ši|ja"io v obravnavo in sprejem na podlagi 
nije in 2a P°s'ovnika Državnega zbora Republike Slove- 
Za<j6Vah 9e9a odstavka 63. člena zakona o zunanjih 

2S----  

„ ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMEUNIH SVO- 
TER NJENIH PROTOKOLOV ŠT. 1, 4, 6, 7, 9, 10 IN 

A zakona o ratifikaciji sporazuma konvencije o varstvu človekovih pravic in 
'—Jj£j|h svoboščin ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9 in 11  

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

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

"I.člen 

se Konvencija o varstvu človekovih pravic in 
) rotokoiiV« ''n z dne 4- novembra 1950, spremenjena 
v ^°nvan 3' 5 in 8 in dopolnjena s Protokolom št. 
s'in. ki n!! °. vars,vu človekovih pravic in temeljnih svo- 
» m- Podeljuje Evropskemu sodišču za človekove pra- inost za dajanje svetovalnih mnenj z dne 6. maja 
, »ijnih ? ' ^ Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
Vi °nven)I°i ćin z dne 20 marca 1952> Protokol št. 
»n, |^j Cll' 0 varstvu človekovih pravic in temeljnih svo- 
^Kon«°tavlja pravice in svoboščine, ki še niso vklju- 
? )963 p

encii° in v Protokol h konvenciji z dne 16. septem- 
. r°t°kol št. 6 h Konvenciji o varstvu človekovih 

kl"' J d. 
rnelinih svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne 

. arstvu 6in 28' aPrila 1983, Protokol št. 7 h Konvenciji 
,h"ernbra iQo?kov'h Pravic in temeljnih svoboščin z dne 22. 
k. Pravic u »• Protokol št. 9 h Konvenciji o varstvu človeko- 
v'Okoi j. 1!?

me|jnih svoboščin z dne 6. novembra 1990, 
W%ih 'P h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
ji Vertciii n z dne 25. marca 1992 in Protokol št. 11 
(,'^preoKi^ vars,vu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 

'° * dn ,U'e nadzorne mehanizme, vzpostavljene s kon- 18 '1. maja 1994. 

Sneli.- 2-čl8n 

9'eSkem"? n'eni Protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 se 
%| 'rn'ku in slovenskem prevodu glasijo: 

^ ' S|odl tekst sporazuma v angleškem jeziku 

![avic|£ija° VARSTVU ČLOVEKOVIH 
SMEUN,H SVOBOŠČIN, 

°LN icFNA s PROTOKOLI ŠT. 3,5 IN 8 TER 
, "tNA S PROTOKOLOM ŠT. 2 
%0d ■ 

ICe ,e Konvencije, članice Sveta Evrope, so se, 

- ponovno potrjujoč svojo globoko vero v temeljne svoboš- 
čine, na katerih temeljita pravičnost in mir v svetu in ki jih je 
mogoče najbolje zavarovati na eni strani z dejansko politično 
demokracijo in na drugi strani s skupnim razumevanjem in 
spoštovanjem človekovih pravic, od katerih so te svoboščine 
odvisne, 

- odločene, da kot vlade evropskih držav, ki jih navdihuje ista 
miselnost in ki imajo skupno dediščino idealov in političnega 
izročila o spoštovanju svobode in pravne države, store prve 
korake k skupnemu uveljavljanju nekaterih pravic, ki so dolo- 
čene v Splošni deklaraciji, 

dogovorile o naslednjem: 

1. člen 

Visoke pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki sodi v nji- 
hovo pristojnost, pravice in svoboščine, opredeljene v prvem 
delu te Konvencije. 

I. DEL 

2. člen 

pP'ošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki 
6rribra ig^181^3'03 skupščina Združenih narodov dne 

- 'jj. '®va|0A 
\ B

0'i UČinL si ta deklaracija prizadeva zagotoviti 
v PraVjc Kovito priznavanje in spoštovanje v njej razgla- 

V^Stovirn' x3 'e c"' Sveta Evrope doseči večjo enotnost 
HAanio« ć,anicami in da je eden izmed načinov za \ "C 1^ '6aa r^iiia ternJi6aa ci|ia varstvo in nadaljnji razvoj človekovih _ ne|inlh svoboščin. 

1) Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z zakonom. 
Nikomur ne sme biti življenje namerno odvzeto, razen ob 
izvršitvi sodbe, s katero je sodišče koga spoznalo za krivega 
za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana smrtna 
kazen. 

2) Kot kršitev tega člena se ne šteje odvzem življenja, če je 
posledica uporabe nujno potrebne sile: 

a) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem, 

b) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega 
osebi, ki ji je zakonito odvzeta prostost, 

c) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali 
vstajo. 

3. člen 

Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim 
ravnati ali ga kaznovati. 

4. člen 

1) Nikogar se ne sme držati v suženjstvu ali v podložnosti. 
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2) Od nikogar se ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali 
obvezno delo. 

3) Pojem prisilno ali obvezno delo v zvezi s tem členom ne 
vključuje: 

a) dela, ki se zahteva pri rednem prestajanju zapora v skladu 
z določbami 5. člena te Konvencije, ali med pogojnim odpu- 
stom s prestajanja zaporne kazni, 

b) katerekoli službe vojaške narave, službe, ki jo zahtevajo 
namesto obveznega služenja vojske v državah, v katerih je 
ugovov vesti dopusten, 

C) službe, ki je komu dodeljena ob nevarnosti ali ob nesreči, 
ko je sta ogrožena življenje ljudi ali blaginja skupnosti, 

d) del ali služb, ki so sestavni del običajnih državljanskih 
dolžnosti. 

5. člen 

1) Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Niko- 
mur se ne sme odvzeti prostost, razen v naslednjih primerih in 
v skladu s postopkom, ki je predpisan z zakonom: 

a) zakonit zapor, odrejen s sodbo pristojnega sodišča, 

b) zakonit odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti 
odločbi sodišča, ali zato da bi zagotovili izpolnitev kakšne 
z zakonom naložene obveznosti, 

c) zakonit odvzem prostosti, ki je potreben zato, da bi osebo 
privedli pred pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, 
da je storila kaznivo dejanje, ali kadar je to utemeljeno nujno 
zato, da bi preprečili storitev kaznivega dejanja ali beg po 
storjenem kaznivem dejanju, 

d) pridržanje mladoletnika na podlagi zakonite odločbe zaradi 
vzgojnega nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti mladolet- 
niku zato, da bi ga privedli pred pristojno oblast, 

e) zakonito pridržanje oseb, da bi preprečili širjenje nalezljivih 
bolezni, ali duševno bolnih oseb, alkoholikov, narkomanov in 
potepuhov, 

f) zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji prepre- 
čili nedovoljen vstop v državo, ali pripor osebe, proti kateri 
teče postopek za izgon ali za izročitev. 

2) Ob odvzemu prostosti je treba vsekogar takoj poučiti 
v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa 
ga dolžijo. 

3) Vsakogar, ki mu je bila odvzeta prostost v skladu z določ- 
bami tč. c 1. odstavka tega člena, je treba takoj privesti pred 
sodnika ali drugo uradno osebo, ki na podlagi zakona izvršuje 
sodno oblast: vsakdo ima pravico, da mu sodijo v razumnem 
roku ali ga izpustijo. Izpustitev na prostost je lahko pogojena 
z jamstvi, da bo prišel na sojenje. 

4) Vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost, ima pravico začeti 
postopek, v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakonitosti 
odvzema prostosti in odredilo njegovo izpustitev, če je bil 
odvzem prostosti nezakonit. 

5) Kdor je bil žrtev odvzema prostosti v nasprotju z določili 
tega člena, ima iztožljivo pravico do odškodnine. 

6. člen 

1) Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in 
obveznostih ali o kakršnihkoli kazenski obtožbah zoper njega 
pravično in javno ter v razumnem roku odloča neodvisno in 
nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora 
biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena 
s sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali 
državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi 

stranki? mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenJa Q| 
tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebn 
čin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti- 

2) Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za ne 
dokler ni v skladu z zakonom dokazana njegova Kr 

3) Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima 
malne pravice: 

nasledki6 ^ 

raz"1"1. 

a) da ga takoj in podrobno seznanijo v jeziku, ki ga 

z bistvom in vzroki obtožbe, ki ga bremeni; 

b) da ima primeren čas in možnosti za prip'aV° 
obrambe; 

c) da se brani sam ali z zagovornikom po lastni a^i 
nima dovolj sredstev za plačilo zagovornika, da ga 
plačno, če to zahtevajo interesi pravičnosti; 

d) da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obre jinjhpri' v; 
in da doseže navzočnost in zaslišanje razbreme 
enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne priče, 

e) da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne 
govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem. 

razum6' 

ir* 
7. člen 

1) Nihče ne sme biti obsojen za katerokoli dejanj^ 
s storitvijo ali opustitvijo, ki ni bilo določen ^ gasU' ' 
dejanje po domačem ali po mednarodnem prav 0(jm 
bilo storjeno. Prav tako se ne sme izreči str°ž)^aznivO 
ki jo je bilo mogoče izreči v času, ko je bilo K 
storjeno. ^ i" .gg[) , pj 
2) Ta člen ni ovira za sojenje in kaznovanje st()rL 
storitev ali opustitev, ki je bila v času, ko \f vajocl 

kazniva po splošnih pravnih načelih, ki jih pn 
roni narnHi 

J 

8. člen 
zaSebnl 

1) Vsakdo ima pravico do spoštovanja svoje9 ja, 
družinskega življenja, svojega doma in dopiso 

t0 p1- 

2) Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševani®^^ 
razen, če je to določeno z zakonom in nujno ekOn0 
družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti z|0iid, 
blaginje države, zato da se prepreči nered a pra* 
zavaruje zdravje ali morala ali da se zavaruj 
svoboščine drugih ljudi. 

9. člen 
v0roi" ,^\if 

1) Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in prePfLjf J 
Ta pravica vključuje svobodo spremembe ve ^ jruS 
ter svobodo, da človek bodisi sam ali sku^ rjčanj® v 

zasebno ali javno izraža svojo vero ali PreP 
služju, pouku, praksi in verskih obredih. J, 

g Q Sffl® plf M 
2) Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja ,g $ j 
samo v primerih, ki jih določa zakon, m ^ i&J, 
v demokratični družbi zaradi javne varnost, g pr 
nfina reda zdravia ali morale ali zaradi 

\ 
nega reda, zdravja ali morale ali zaradi 
svoboščin drugih ljudi. 

10. člen 
A ' 

1) Vsakdo ima pravico do svobodnega 'zra^n/n sP®jL 
obsega svobodo mišljenja ter sprejemanj jf] ,• 
obvestil in idej brez vmešavanja javne obl ^teVaj° „di8''1 

meje. Ta člen ne preprečuje državam, da zan ^ po 
za delo radijskih, televizijskih in kinematogr 
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|ft lomne,"'a"i° teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgo- 
V? ln ie zato lahko podvrženo obličnostnim pogojem, 

'dem u1 al' kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne Ike Co? . ''ni družbi zaradi varnosti države, njene ozemelj- 
ilj,|J?vitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov 

'nov, za zavarovanje zdravja ali morale, za zavarovanje "yl6ria I- '•"»al uvaiijC *.V_I i a v J a an i>>v" -—       » 
(n|0rm .Pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih 
stva 

acii ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sod- 

11. člen 
Vsakd0 -utU)e V."13 Pravico, da mirno zboruje in se svobodno 

P'idruii' VKIlučno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim 
^ • aa bi zavaroval svoje interese. 

'♦jePr®vic je mogoče omejiti samo z zakonom, 
'»'nostj 7° v derr>okratični družbi zaradi državne ali javne 
W" i'all ^rePre^',ev neredov ali zločinov, za zaščito |jui rD0rale ali za zavarovanje pravic in svoboščin 

^ nihsil . J?."en ne preprečuje, da bi pripadnikom oboro- Poiicije ali državne uprave z zakonom omejili izvrše- 

Hiin 
12"Č,en 

zreli za zakon, imajo pravico skleniti zakon- 
Jreiaj0 Uu.|.

si ustvariti družino v skladu z domačimi zakoni, ki Ve'javl: - 'Janje te pravice. 

13. člen 
Lj j^do, či 
j .l0> so'krSp"" prav'ce in svoboščine, zajamčene s to Konven- 

ima pravico do učinkovitih pravnih sredstev 
a Pri orl"1' °^,astmi, in to tudi če je kršitev storila uradna Pravljanju uradne dolžnosti. 

!iv 14. člen 
ti'0,°vije^v'c 'n svoboščin, določenih s to Konvencijo, je 
V ^rvo k Vi6m 'iudem brez razlikovanja glede na spol, 
S^stni al' 'ez"^ vero' politično ali drugo prepričanje, 
N rokwS°c.ialni izvor, pripadnost narodni manjšini, 0 a'i kakšne druge okoliščine. 

CS,r°! 

15. člen 
^ ^jn®d Vojn 

"arorf" °') ^al<' drugi splošni nevarnosti, ki ogroža 
C Pb, s k »' sme vsaka visoka pogodbena stranka spre- 

'flo q r'mi razveljavi svoje obveznosti iz te Konven- 
, »uju (jg eienem obsegu, ki ga terjajo kritične razmere, 2nostmj 

a " ukrepi niso v nasprotju z njenimi drugimi 
Mednarodnem pravu. 

*6rih sV« 'Jo'očbe ni mogoče razveljaviti 2. člena, razen 
■* 3. in 4 m so Posledica zakonitih vojnih dejanj, kakor 1 odstavek) ter 7. člena. v 

i* h 

S 

®:. "lora 
Pogodbena stranka, ki uporabi pravico do 

generalnega sekretarja Sveta Evrope celo- ^laniti' > i "  => 1 1  
tiora u rePi> ki ji*1 ie sprejela, in z razlogi zanje. 

/S' kđaj so 9eneralnega sekretarja Sveta Evrope tudi 
1 V °®loti ri I ul<repi prenehali veljati in od kdaj veljajo °°ločbe te Konvencije. 

G* 
16. člen 

'do?0, ki bj » lz 10 ' 11- in 14- Cena ni mogoče šteti za 
°4ajo or^Prečevala visokim pogodbenim strankam, el'tve za politično delovanje tujcev. 

P»d0 
17'Člen 

'g ® v ,ej Konvenciji ni mogoče razlagati tako, kot 
katerokoli državo, skupino ali posameznika 

pravico do kakršnekoli dejavnosti ali dejanja, ki je usmerjeno 
h kršenju katerihkoli pravic ali svoboščin, ki so tu določene, 
ali k njihovemu omejevanju v večjem obsegu, kot je določeno 
v tej Konvenciji. 

18. člen 

Omejitev pravic in svoboščin, ki jih ta Konvencija dopušča, ni 
mogoče uporabiti za namene, ki bi bili drugačni od predpi- 
sanih. 

II. DEL 

19. člen 

Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, ki so jih sprejele 
visoke pogodbene stranke s to Konvencijo, se ustanovi: 

1) Evropska komisija za človekove pravice, v nadaljevanju 
imenovana kot Komisija, 

2) Evropsko sodišče za človekove pravice, v nadaljevanju 
imenovana kot Sodišče. 

III. DEL 

20. člen 

1) Komisijo sestavlja toliko članov, kolikor je visokih pogod- 
benih strank. Niti dva člana ne smeta biti državljana iste 
države. 

2) Komisija dela na plenarnem zasedanju. Vendar pa lahko 
ustanovi senate, ki jih sestavlja najmanj sedem članov. Senati 
lahko obravnavajo pritožbe, predložene v skladu s 25. členom 
te Konvencije, če se lahko obravnavajo na podlagi že sprejete 
jurisprudence ali pa ne vsebujejo težavnih problemov, ki bi 
vplivali na razlago ali uporabo Konvencije. V tem okviru in ob 
upoštevanju določila 5. odstavka tega člena izvršujejo senati 
vsa pooblastila, ki jih je Komisiji podelila ta Konvencija. 

Član Komisije, ki je izvoljen kot predstavnik visoke pogod- 
bene stranke, proti kateri je vložena pritožba, ima pravico 
sodelovati v senatu, ki mu je pritožba dodeljena. 

3) Komisija lahko ustanovi odbore, ki jih sestavljajo najmanj 
trije člani, s pooblastilom, da ob soglasju vseh članov razgla- 
sijo pritožbo, predloženo v skladu s 25. členom, za nesprejem- 
ljivo ali pa jo izbrišejo s seznama zadev, če se tak sklep lahko 
sprejme brez dodatne preiskave. 

4) Senat ali odbor lahko kadarkoli odstopita zadevo v pristoj- 
nost plenarnemu zasedanju Komisije; ta pa lahko odredi 
prenos katerekoli pritožbe, ki je bila predložena senatu ali 
odboru, v svojo pristojnost. 

5) Komisija lahko samo na plenarnem zasedanju opravlja 
naslednje pristojnosti: 
a) obravnava pritožbe, ki so predložene na podlagi 24. člena; 
b) predloži zadeve Sodišču na podlagi tč. a 48. člena; 
c) določi svoj poslovnik v skladu s 36. členom. 

21. člen 

1) Člane Komisije voli Odbor ministrov z absolutno večino 
glasov s seznama imen, ki ga sestavi urad Posvetovalne 
skupščine; vsaka skupina predstavnikov visokih pogodbenih 
strank v Posvetovalni skupščini predlaga tri kandidate, od 
katerih sta najmanj dva njena državljana. 

\ 
2) Če je to mogoče, je treba po istem postopku dopolniti 
Komisijo v primeru, ko postanejo druge države pozneje 
pogodbenice te Konvencije, ter pri zapolnitvi izpraznjenih 
mest. 
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3) Kandidati morajo imeti visok moralni ugled in kvalifikacije 
za opravljanje visokih pravosodnih funkcij ali pa morajo biti 
osebe, ki so priznani strokovnjaki na področjih domačega ali 
mednarodnega prava. 

22. člen 

1) Člani Komisije se volijo za dobo šestih let in so lahko 
ponovno izvoljeni. Vendar pa sedmim članom, ki so bili izvo- 
ljeni na prvih volitvah, mandat poteče po treh letih. 

2) Člane, ki jim poteče mandat ob konču triletne dobe, izbere 
z žrebom generalni sekretar Sveta Evrope takoj po opravlje- 
nih prvih volitvah. 

3) Zato da bi kar najbolje zagotovili triletno obnavljanje polo- 
vice članov Komisije, lahko Odbor ministrov pred novimi 
volitvami odloči, da mandat enega ali več članov, ki naj bodo 
voljeni, ne traja šest let, vendar pa ne sme biti daljši od devetih 
in ne krajši od treh let. 

4) V primerih, ko gre za več kot en mandat in ko Odbor 
ministrov uveljavi določilo prejšnjega odstavka, določi gene- 
ralni sekretar razporeditev mandatov z žrebom takoj po voli- 
tvah. 

5) Član Komisije, ki je izvoljen namesto člana, čigar mandat še 
ni potekel, opravlja dolžnost do konca predhodnikovega man- 
data. 

6) Člani Komisije opravljajo dolžnost do zamenjave. Po zame- 
njavi se še naprej ukvarjajo z zadevami, ki so jim bile že 
dodeljene. 

23. člen 

Člani Komisije sodelujejo v Komisiji kot posamezniki v svojem 
imenu. Med opravljanjem tega mandata ne smejo sprejeti 
nobene dolžnosti, ki ni združljiva z njihovo neodvisnostjo in 
nepristranskostjo ali z drugimi zahtevami te funkcije. 

24. člen 

Vsaka visoka pogodbena stranka lahko prek generalnega 
sekretarja Sveta Evrope obvesti Komisijo o katerikoli dom- 
nevni kršitvi določb te Konvencije, ki jo je storila druga visoka 
pogodbena stranka. 

25. člen 

1) Komisija lahko sprejme v obravnavo pritožbe, ki jih na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope naslovi katerakoli 
oseba, nevladna organizacija ali skupina posameznikov, ki 
zatrjujejo, da so žrtve kršitve pravic iz te Konvencije s strani 
katerekoli visoke pogodbene stranke, s pogojem, da visoka 
pogodbena stranka, proti kateri je vložena pritožba, izjavi, da 
priznava pristojnost Komisije za obravnavanje takšnih pri- 
tožb. Tiste visoke pogodbene stranke, ki so dale takšno 
izjavo, so se s tem zavezale, da v nobenem primeru ne bodo 
ovirale dejanskega izvajanja te pravice. 

2) Takšne izjave se lahko dajo za določen čas. 

3) Izjava se deponira pri generalnem sekretarju Sveta Evrope, 
ki pošlje njene kopije visokim pogodbenim strankam in jih 
objavi. 

4) Komisija izvaja pooblastila, ki jih ima po tem členu samo, če 
najmanj šest visokih pogodbenih strank da izjavo, kakršna je 
določena v prejšnjih odstavkih. 

26. člen 

Komisija sme obravnavati zadevo šele potem, ko so bila 
uporabljena vsa domača pravna sredstva v skladu s splošno 

priznanimi pravili mednarodnega prava in v šestih meseci j 
dne, ko je bila sprejeta dokončna odločba. 

27. člen 

1) Komisija ne bo obravnavala nobene pritožbe, Prl 

na podlagi 25. člena, ki je: 

a) anonimna ali 
b) v bistvu ista kot zadeva, o kateri je Komisija že 01 

ki je že v drugem postopku mednarodne preiskave 
nja in če ne vsebuje nobenih novih dejstev. 
2) Komisija šteje za nesprejemljivo vsako Pritof.^'] z 
na podlagi 25. člena, za katero meni, da ni v sKiao ^ 
te Konvencije ali da je nedvomno neutemeljen 
pomeni zlorabo pravice do pritožbe. 
3) Komisija zavrne vsako pritožbo, za katero ugotovi 
26. členu nedopustna. 

28. člen 

1) Če komisija sprejme pritožbo: 

idločal« 

ugotovitve dejstev preizkusiti V t 
jostopku skupaj s predstavniki sv ^it ^ 
r)o »nrii nrniskavn 7a katere UČIHKO J 

a) mora zaradi 
tradiktornem postopku 
potrebno, uvede tudi preiskavo, za katere ^"""ijijo n' 
morajo prizadete države po izmenjavi mnenj s Kom 
vse potrebne olajšave, 

b) mora biti hkrati na voljo prizadetim strankam, da 

prijateljsko rešitev zadeve na podlagi spoštovanja 
pravic, kot so določene v tej Konvenciji. 

2) Če Komisija doseže prijateljsko rešitev, sestavi pO ^ij 
ga pošlje prizadetim državam, Odboru ministrov Ojj|o 
nemu sekretarju Sveta Evrope za objavo. To P 
omejuje le na kratek povzetek dejstev in na op 
rešitve. 

dos« 

29. člen 
■ 25 r1 

Po sprejemu pritožbe, predložene na P° y'0jih čl^ji 
!<akš0n 

ih lahko Komisija zavrne z dvotretjinsko večino svo) 
pri njenem obravnavanju ugotovi, da obstaja 
nesprejemljivost po 27. členu. 

V takem primeru obvesti stranke o svoji odločitvi- 

30. člen ,i 
XI da Pri 

1) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka oc"^j'ejo ^ 
izbriše s seznama zadev, če okoliščine utemeljuj 

iŽtJi • al' 
a) da vlagatelj ne namerava vztrajati pri svoji Prit0 

b) da je bila zadeva rešena; ali 
I koC" 

c) da zaradi kakega drugega razloga, ki ga ugc' 
nadaljnje obravnavanje pritožbe ni več upravic ^ 

Kljub temu pa Komisija nadaljuje z obravnavo' ?r
gn\\\^ 

tako zahteva spoštovanje človekovih pravic, do 
venciji. 

2) Če se Komisija odloči o izbrisu pritožbe s se ^ 
potem ko jo je že sprejela, mora sestaviti poroc ^0gt 
navedbo dejstev, sklep o izbrisu pritožbe i" 
Sklep pošlje strankam, v informacijo pa tudi 
strov. Komisija tak sklep lahko objavi. 

o fV 
3) Komisija lahko odloči, da bo pritožbo pon°vn 

seznam zadev, če okoliščine to upravičujejo. 

A 

31. člen 
#4 

1) Če se obravnava pritožbe ne konča v .s,5.'a(ioro^''0 

odstavek), 29. in 30. členom, sestavi Komisija P 

iS 

!i 
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'i'Cf1!0 se P°š,ie Odboru ministrov in prizadetim državam, 9a ne smejo objaviti. 
IV no 
Sisiia'n^'li' 9a P°5'ie Odboru ministrov, lahko poda Podloge, Ki se ji zdijo primerni. 

32. člen 
D!1"'I Če za,* 
loMnvencijgVe ne Podložijo Sodišču v skladu z 48. členom te 

■0runii V ro'<u treb mesecev po dostavi poročila Komisije 
jiko večinStr0V' se mora odt,or ministrov odločiti z dvotret- no Polnopravnih članov, ali je bila Konvencija kr- 

')Ce Odh 
%i rQ.or m'nistrov ugotovi, da je bila Konvencija kršena, 
NsDr«L;ka.terem ora prizadeta visoka pogodbena «ov p ®]eti ukrepe, ki jih zahteva odločitev Odbora mini- 

1 fie 
•j visoka pogodbena stranka ne sprejme zado- 

g|a pov v določenem roku, odloči Odbor ministrov 
Uveiiav ?-V' ko< i® določena v prvem odstavku tega člena, 

" Prvotno odločitev, in objavi poročilo. 

e?uiočo°u 0(ibene stranke se zavezujejo, da bodo štele za vPri unnJ?u, odločitev, ki jo lahko sprejme Odbor mini- abi določb prejšnjih odstavkov. 

tej 

h. 

Misija 

So"1 SPr'ejffm ^' ki so določeni v tretjem odstavku 20. in v 29. 
*0{ih in Komisija svoje odločitve z večino glasov 

0 
in 9'asujočih članov. 

i 
' voh'6." 'e bil spremenjen na podlagi Protokola št. 3, 
h 61 veli-..: J'3'1 21. septembra 1970, in Protokola št. 8, ki je 

33. člen 

*aseda brez navzočnosti javnosti. 

34. člen 

6|iati :| 1. lanuarja 1990. 

35. člen |r 
se SB., 

9enerair,: ane> kadar to zahtevajo okoliščine. Seje skli- 
sekretar Sveta Evrope. 

""'"ia si 

dEl 

36. člen 
Sarna določi svoj poslovnik. 

37. člen 
Kom •sije skrbi generalni sekretar Sveta Evrope. 

38. člen 

d i8 člarlil'e za ćlovekove pravice ima toliko sodnikov, 
' lana iste drž®'3 Evrope Niti dva sodnika ne smeta biti 

fiuK 39. člen 
"< s s ® Sodjj* . 
\ ?fnarna n 'J701' Posvetovalna skupščina z večino gla- 
ij h niča in! K' so 'ih imenovale članice Sveta Evrope; 

av'iana enUi8 tri kandidate, od katerih sta vsaj dva 

SAoh^!' ve|i.a isti postopek tudi za dopolnitev u "®v i>nrP"e sprejete nove članice v Svet Evrope, ali za 
"'lati ienih mest- Morajo imeti visok moralni ugled in kvalifikacije 

za opravljanje visokih sodniških funkcij ali pa morajo biti 
splošno priznani pravni strokovnjaki. 

40. člen 

1) Člane Sodišča volijo za dobo devetih let. Lahko so ponovno 
izvoljeni, vendar štirim članom, ki so bili izvoljeni na prvih 
volitvah, poteče mandat po treh letih, štirim naslednjim pa po 
šestih letih. 

2) Člane, ki jim poteče mandat ob koncu začetne dobe treh 
oziroma šestih let, izbere z žrebom generalni sekretar takoj po 
prvih volitvah. 

3) Zato da bi kar najbolje zagotovili obnavljanje tretjine članov 
Sodišča vsaka tri leta, lahko Posvetovalna skupščina pred 
nadaljevanjem volitev odloči, da mandat enega ali več članov 
ne bo trajal devet let, vendar pa tudi ne sme biti daljši od 
dvanajstih let in ne krajši od šestih let. 

4) V primerih, ko gre za več kot en mandat in Posvetovalna 
skupščina uporabi odločbe prejšnjega odstavka, določi raz- 
poreditev mandatov z žrebom generalni sekretar takoj po 
volitvah. 

5) Član Sodišča, ki je izvoljen namesto člana, čigar mandat še 
ni potekel, opravlja to dolžnost do konca predhodnikovega 
mandata. 

6) Člani Sodišča opravljajo svojo dolžnost do zamenjave. Po 
zamenjavi se še naprej ukvarjajo z zadevami, ki so jim bile že 
dodeljene. 

7) Člani sodišča sodelujejo v sodišču kot posamezniki v svo- 
jem imenu. Med opravljanjem te funkcije ne smejo sprejeti 
nobene dolžnosti, ki ni združljiva z njihovo neodvisnostjo in 
nepristranskostjo ali pa z drugimi zahtevami te funkcije. 

41. člen 

Sodišče izvoli svojega predsednika in enega ali dva podpred- 
sednika za dobo treh let. Lahko so ponovno izvoljeni. 

42. člen 

Člani Sodišča dobijo za vsak dan, ko opravljajo dolžnost, 
nagrado, ki jo določi Odbor ministrov. 

43. člen 

O vsaki zadevi, ki je predložena Sodišču, odloča Senat, ki ga 
sestavlja devet sodnikov. Po uradni dolžnosti sodeluje član 
Senata, ki je državljan prizadete države stranke, ali če takega 
ni, oseba po njeni izbiri, ki sodeluje kot sodnik; imena preo- 
stalih sodnikov izbere z žrebom predsednik pred začetkom 
obravnave. 

44. člen 

Pravica predložiti zadevo sodišču pripada samo visokim 
pogodbenim strankam in komisiji. 

45. člen 

Pristojnost sodišča obsega vse spore v zvezi z razlago in 
uporabo te Konvencije, ki jih predložijo visoke pogodbene 
stranke ali Komisija na podlagi 48 . člena. 

46. člen 

1) Vsaka visoka pogodbena stranka lahko kadarkoli izjavi, da 
priznava pristojnost Sodišča kot obvezno ipso facto in brez 
posebnega soglasja v vseh zadevah v zvezi z razlago in 
uporabo te Konvecije. 
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2) Takšne izjave lahko dajo države brezpogojno ali s pogojem 
recipročnosti v odnosu do nekaterih ali do določenih drugih 
visokih pogodbenih strank ali za določeno dobo. 

3) Te izjave se vložijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope, 
ki pošlje kopije vsem visokim pogodbenim strankam. 

47. člen 

Sodišče sme obravnavati zadevo šele potem, ko Komisija 
ugotovi, da prizadevanja za prijateljsko rešitev niso bila 
uspešna, in sicer v roku treh mesecev kot to določa 32. člen. 

4B. člen 

Če prizadeta visoka pogodbena stranka, če je samo ena, ali pa 
prizadete visoke pogodbene stranke, če jih je več, priznavajo 
obvezno sodno pristojnost Sodišča, ali pa v primeru, če to ni 
tako, vendar pa s tem soglaša prizadeta visoka pogodbena 
stranka, če je samo ena, ali pa prizadete visoke pogodbene 
stranke, če jih je več, lahko zadevo predložijo Sodišču: 

a) Komisija; 
b) visoka pogodbena stranka, katere državljan je domnevna 
žrtev; 
c) visoka pogodbena stranka, ki je zadevo predložila Komisiji; 
d) visoka pogodbena stranka, proti kateri je vložena pritožba. 

49. člen 

Če nastane spor o pristojnosti Sodišča, odloči o tem Sodišče. 

50. člen 

Če Sodišče ugotovi, da je odločitev ali ukrep, ki ga je sprejela 
sodna ali kakšna druga oblast visoke pogodbene stranke, 
v celoti ali delno v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz te 
Konvencije, in če domače pravo stranke dopušča zgolj delno 
odpravo posledic takšne odločitve ali ukrepa, zagotovi 
Sodišče s svojo odločbo, če je to potrebno, oškodovani 
stranki pravično zadoščenje. 

51. člen 

1) Sodba Sodišča mora biti obrazložena. 

2) Če sodba v celoti ali delno ne izraža soglasnega mnenja 
sodnikov, lahko vsak sodnik da svoje ločeno mnenje. 

52. člen 

Sodba Sodišča je dokončna. 

53. člen 

Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da se bodo podre- 
dile odločitvi Sodišča v vseh primerih, kjer nastopajo kot 
stranke. 

54. člen 

Sodba Sodišča se pošlje Odboru ministrov, ki nadzoruje 
njeno izvršitev. 

55. člen 

Sodišče sprejme svoj poslovnik in določi svoj postopek. 

56. člen 

1) Prve volitve članov Sodišča se opravijo potem, k0' 
visokih pogodbenih strank da izjavo iz 46. člena. 

2) Pred temi volitvami Sodišče ne sme obravanati 
zadeve. 

noM1* 

V.OEL 

57. člen 
vsa111 

Na zahtevo generalnega sekretarja Sveta Evrope m ^ 
visoka pogodbena stranka predložiti pojasnila ° jjvs«1 

njeno notranje pravo zagotavlja učinkovito uveljavi] 
določb te Konvencije. 

58. člen 

Stroške Komisije in Sodišča krije Svet Evrope. 

59. člen 

Članom Komisije in Sodišča pripadajo mec'n
0i|en a--« 

funkcije privilegiji in imunitete, ki jih določajo 40. c 
Sveta Evrope in sporazumi, sklenjeni na podlag 
določb. 

60. člen ^ 

Nobene določbe te konvencije ni mogoče razlagati1W 5yf 
tev ali odpravo katerekoli človekove pravice in te 
boščine, ki jih je mogoče uveljaviti po zakon"1 ^ ^tei 
visoke pogodbene stranke ali po sporazumih 
nastopa kot pogodbenica. 

61. člen 
. |gg'i 

Nobena določba te konvencije ne odpravlja P°°a 
pripadajo Odboru ministrov na podlagi Statuta & 

62. člen 

Visoke pogodbene stranke soglašajo, razen če se I\o^M 
dogovorijo drugače, da ne bodo uporabile PP^^iiid prlg 
ali deklaracij, ki med njimi veljajo, za to, da bi v ° 
predložile, naj se spor zaradi razlage ali uporr 
cije rešuje s sredstvi, ki jih ta Konvencija ne p 

63. člen 

te 

/ 
m 1) Vsaka država sme ob ratifikaciji ali kadarkoh 

fikacijo, ki jo naslovi na generalnega sekretarja 
izjaviti, da velja ta Konvencija tudi za vse alt ^ rfla, 
ozemelj, za katerih mednarodne odnose je odg° 

naves('|)! 
2) Konvencija začne veljati za ozemlje ali ozern)^Jii s6'1' 
v notifikaciji, trideseti dan potem, ko je ge°e 

Sveta Evrope sprejel notifikacijo. 
h oze*' 3) Določbe te Konvencije se uporabljajo na ten 

upoštevanju krajevnih razmer. 
n& 0°' 0^ 

4) Vsaka država, ki je dala izjavo na podlagi P1^.®j6rna 

tnno Alor\o lihl//\ l/o/^nrl/rtli nninnin ifiav/l Hr) SP . .i^ct ^ fX 

Iji" 

is'!! 
-t; imiw uita»a, i\i jo uaia izjavu na cnr0®n tltf 
tega člena, lahko kadarkoli pozneje izjavi, da sp' jpoS" 
ali več ozemelj, na katera se izjava nanaša, Prls' 
sije za sprejemanje pritožb od posameznikov, ne ^ettO 
nizacij ali skupin posameznikov v skladu s * • 
Konvencije. 
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in ^ po d J?°9odbena stranka lahko odpove to Konvencijo 
s,l wiica j l<u Petih let od tedaj, ko je postala njena pogod- 

'Vi na P° šestmesečni odpovedi, ki jo z notifikacijo 
sti riril9

eneralnega sekretarja Sveta Evrope, ta pa o tem u9e visoke pogodbene stranke. 

'IV- 
64. člen 

M, s\m ?3Va lahko ob PodPisu te Konvencije ali ob deponi- 
JosebniH i rat|fikacijskih listin izrazi pridržke ob katerikoli 
ijenem °°'°^t>i te Konvencije, če kak zakon, ki tedaj velja na 
^oii^riu, ni v skladu s takšno določbo. Ta člen ne 

I pridržkov splošne narave. 
Vsak nriH > 

iskon, „ po tem členu mora vsebovati kratko oznako na-na katerega se nanaša. 

65. člen 

?)Ti 

»Vi 

,|6ri^ 0bvo 
0ved visoke pogodbene stranke ne razrešuje 

iJ s,0rila „ nosti P° tei Konvenciji za katerokoli dejanje, ki bi 1,0 Pom dnem, ko je odpoved začela veljati, in ki bi erl|la kršitev takšnih obveznosti. 

K "'a Evrr!SOka Pogodbena stranka, ki preneha biti članica 
"Cicije Preneha biti ob istih pogojih tudi stranka te 

^kl (j 
i lati KonV do'°čbami prejšnjih odstavkov je mogoče odpo- 
ra o „i ePc'j° za katerokoli ozemlje, za katero je bila dana ni uporabi na podlagi določb 63. člena. 

'!Ta Koi 

?Ti 

66. člen 
"vencija 

gen° rati-" eralnem sekretarju Sveta Evrope. 

,,l|° odprta za podpis članicam Sveta Evrope, 
M ao*n".r^i,icirat' Ratifikacijske listine je treba deponi- 

'ratitiL,"'.l)a 130 začela veljati potem, ko bo deponiranih ''kacijskih listin. 

P°dp'snice bo Konvencija začela veljati 
'Iq deponirane njihove ratifikacijske listine. 

o Za* retar Sveta Evrope obvesti vse članice Sveta 
'itili^nih t ku veljavnosti Konvencije, o imenih visokih 

'^cjjskjL®. apk. ki so jo ratificirale, in o deponiranju lstln, ki so prispele pozneje. 
fini'av|No v Ri~ . 

' ^ kate •k novembra 1950 v angleščini in francoš- 
!°venerti s,a obe besedili enako avtentični, in sicer 6raini Sek lzv°du, ki je deponiran v arhivih Sveta Evrope, 
^icarn ar ®veta Evrope pošlje overjene kopije vsem 

PROTOKOL ŠT. 2 

TOi«"nih O, 0 VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ifflSCU VPBOŠčlN, KI PODELUJE EVROPSKEMU 
SVc-rSLOVEKOVE PRAVICE PRISTOJNOST ZA 

tei, 

; Svetovalnih mnenj 
_ 

"ih* uPožtev ^ve,a Evrope, podpisnice tega Protokola, so 
n tempr n-'u določb Konvencije o varstvu človekovih liij) i ra I9sn'h svoboščin, ki je bila podpisana v Rimu 4. 

^ipHepo (v nadaljnjem besedilu imenovana Konven- 
ty|(iVroPsko O®- člena, ki ustanavlja med drugimi telesi 

0 SoriSid'Sče za ćlovekove pravice (v nadaljevanju 

Jus. d»-če>: 
,h»Jl0Pristoi'e Prir"erno, če ob določenih pogojih Sodišču 

^njem-'n°St za dajanje svetovalnih mnenj, dogovorile 

iS 
1. člen 

»0 
!?.0 pravn°,na zahtevo Odbora ministrov daje svetovalna 
^ Drotoknivprašanjih, ki zadevajo razlago Konvencije 

2) Takšna mnenja se ne smejo nanašati na vprašanja, ki so 
v zvezi z vsebino ali obsegom pravic in svoboščin, kakor so 
opredeljene v I. delu Konvencije in v protokolih h Konvenciji, 
in tudi ne na kakšno drugo vprašanje, ki bi lahko postalo 
predmet obravnave pred Komisijo, na Sodišču ali Odboru 
ministrov v postopku, ki je določen s Konvencijo za obravna- 
vanje pritožb. 

3) Sklep Odbora ministrov, da zahteva svetovalno mnenje 
Sodišča, mora biti sprejet z dvotretjinsko večino glasov pred- 
stavnikov, ki so upravičeni do članstva v Odboru ministrov. 

2. člen 

Sodišče samo odloči, ali sodi zahteva po svetovalnem mne- 
nju, ki mu jo predloži Odbor ministrov, v njegovo svetovalno 
pristojnost, kot je opredeljena v 1. členu tega Protokola. 

3. člen 

1) Sodišče obravnava vsako zahtevo, naj da svoje svetovalno 
mnenje, na plenarnem zasedanju. 

2) Svetovalno mnenje Sodišča mora biti utemeljeno. 

3) Če svetovalno mnenje v celoti ali delno ne izraža soglas- 
nega mnenja sodnikov, ima vsak sodnik pravico dati svoje 
ločeno mnenje. 

4) Svetovalno mnenje Sodišča se pošlje Odboru ministrov. 

4. člen 

Pooblastila Sodišča po 55. členu Konvencije obsegajo tudi 
določitev pravilnika in postopka za namene tega Protokola, 
če je to po mnenju Sodišča potrebno. 

5. člen 

1) Ta Protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, podpisnicam Konvencije, ki lahko postanejo pogod- 
benice tega Protokola: 

a) s podpisom brez pridržkov, da začne zanje veljati šele po 
ratifikaciji ali sprejemu; 

b) s podpisom ob pridržku, da bo začel zanje veljati šele po 
ratifikaciji ali sprejemu, ki mu sledi ratifikacija ali sprejem 

Listine o ratifikaciji ali sprejemu se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

2) Ta Protokol začne veljati potem, ko vse države pogodbe- 
nice Konvencije, postanejo pogodbenice tega Protokola 
v skladu z določbami prvega odstavka tega člena. 

3) Z uveljavitvijo tega Protokola postanejo določbe od 1. do 4. 
člena sestavni del Konvencije. 

4) Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice 
Sveta: 

a) o vsakem podpisu brez pridržka glede ratifikacije ali spre- 
jema; 

b) o vsakem podpisu s pridržkom glede ratifikacije ali spre- 
jema; 

c) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejemu; 

d) o začetku veljavnosti tega Protokola v skladu z drugim 
odstavkom tega člena. 

Spričo tega so spodaj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 
pisniki, ta Protokol podpisati. 

Sestavljeno v Strasbourgu 6. maja 1963 v angleščini in fran- 
coščini, od katerih sta obe besedili enako avtentični, in sicer 
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samo v enem izvodu, ki je deponiran v arhivu Sveta Evrope. 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem 
vladam podpisnicam. 

PROTOKOL H KONVENCIJI O VARSTVU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 
SVOBOŠČIN 

(Pariz, 20. marec 1952) 

Vlade podpisnice tega Protokola, članice Sveta Evrope, odlo- 
čene, da bodo s primernimi ukrepi kolektivno zagotavljale 
določene pravice in svoboščine, ki še niso vključene v I. del 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
čin, ki je bila podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadalje- 
vanju imenovana Konvencija), 

so se dogovorile o naslednjem: 

1.člen 

Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do spoštovanja 
svojega premoženja. Nikomur ne sme biti lastnina odvzeta, 
razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih določa 
zakon, in ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega 
prava. 

Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice držav, da uveljavijo 
zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad 
uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom ali za 
zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih 
kazni. 

2. člen 

Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri 
izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, 
mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim 
otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njih- 
vim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem. 

3. člen 

Visoke pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo izvedle 
v razumnih časovnih presledkih svobodne in tajne volitve, ki 
bodo zagotovile svobodno izražanje mnenja ljudstva pri izbiri 
zakonodajnih teles. 

4. člen 

Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob podpisu ali ratifi- 
kaciji ali kadarkoli pozneje pošlje generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope izjavo, s katero sporoči, da bodo določbe tega 
protokola veljale na v izjavi navedenih ozemljih, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna. 

Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je poslala izjavo iz prejš- 
njega odstavka, lahko kadarkoli z novo izjavo spremeni vse- 
bino katerekoli prejšnje izjave ali pa prekliče veljavnost 
določb tega Protokola glede kateregakoli ozemlja. * 
Izjava, ki je v skladu s tem členom, se šteje, da je v skladu 
s prvim odstavkom 63. člena Konvencije. 

5. člen 

Visoke pogodbene stranke štejejo določbe 1., 2., 3. in 4. člena 
tega Protokola kot dodatne člbne h Konvenciji in zanje veljajo 
vse določbe Konvencije. 

6. člen 

Ta Protokol je odprt za podpis članicam Sveta Evrope, ki so 
podpisnice Konvencije; ratificiran mora biti ob ali po ratifika- 
ciji Konvencije. Veljati začne potem, ko bo deponiranih deset 
ratifikacijskih listin. Za podpisnico, ki ratificira Protokol 
naknadno, začne veljati ob deponiranju njenih ratifikacijskih 
listin. 

0 
Ratifikacijske I i strne morajo biti deponirane jj) ^ 

Oi 
sekretarju Sveta Evrope, ki bo vsem članicam s| 
držav, ki so ta Protokol ratificirale. 

Sestavljeno v Parizu 20. marca 1952 v angleščini in ^ ^ ^ 
čini, od katerih sta obe besedili enako avtentični, r0p ^ 
samo v enem izvodu, ki je deponiran v arhivih Svei ^ ^ 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene Kopi 
vladam podpisnicam. 

PROTOKOL ŠT. 4 ,5 
H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH f# 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN, KI ZAGOTAVLJA DOL0^ # 
VICE IN SVOBOŠČINE, KI ŠE NISO VKLJUČENE V * 
CIJO IN V PRVI PROTOKOL H KONVENCIJI 

(Strasbourg, 16. septembra 1963) 

Vlade podpisnice, članice Sveta Evrope, 

odločene, da bodo s primernimi ukrepi kolektiv" ^*1 
Ijale določene pravice in svoboščine, ki še niso vkj 
del Konvencije o varstvu človekovih pravic in tem ^501, 
boščin, ki je bila podpisana v Rimu 4. nove'™? 3 jie^' 
nadaljevanju imenovana Konvencija), in v 1 • ° parjZu 
prvega protokola in Konvenciji, podpisanega v 
marca 1952, 
so se dogovorile o naslednjem: 

1člen 

♦n Nikomur ne sme biti odvzeta prostost samo zato. 
izpolniti pogodbenih obveznosti. 

2. člen 
ii"s. 

1) Vsakdo, ki je zakonito na ozemlju kake drž s\i0^ J 
njenem ozemlju pravico do svobode gibanja m 
izbire prebivališča. J 

. . »avO, vK'i" 
2) Vsakdo lahko svobodno zapusti katerokoli °rza 

tudi lastno. 

3) Pri izvajanju teh pravic ne sme biti nobenih °J|5||jnl^4 i 
tistih, ki so določene z zakonom in ki so v demoK j3vn ,t .varnosti 7*vzdrževani« VJ»»; nujne zaradi državne in javne varnosti, za vzdr?!it0 zdfaV| 

reda, za preprečevanja kaznivih dejanj, za zasci 
morale, ali za varstvo pravic in svoboščin drug'n 

4) Za pravice, navedene v prvem odstavku, 'a^°ne i1$^a 
področjih veljajo omejitve, ki morajo biti dolo<£e" qa in'8™ 
in v demokratični družbi upravičene zaradi javn 

3. člen , .j s ko' 
individualni"1!8 

1) Nihče ne sme biti izgnan bodisi z —- :e 
tivnimi ukrepi z ozemlja države, katere državlja 

2) Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do vstopa 
države, katere državljan je. 

na' 
|/ 

4. člen 

Kolektivni izgon tujcev je prepovedan. 

5. člen g|l 

1) Vsaka visoka pogodbena stranka lahko ob 
ratifikaciji tega Protokola ali kadarkoli pozneje p ;j 
nemu sekretarju Sveta Evrope izjavo, s ka'®|aVj n*v 

bodo določbe tega Protokola veljale na v >zL0^°l 

ozemljih, za katerih mednarodne odnose je ooy 

2) Vsaka visoka pogodbena stranka, ki je P n0vo j 
prejšnjega odstavka, lahko kadarkoli P0.®1 j0 izjav" ' 
s katero spreminja določbe katerekoli Pre'fnIe kat®1 

prekliče veljavnost določb tega Protokola g|e 

ozemlja. 

in'tr 
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i# Izjava Ha 
ie" "»im nn . na P°dlagi tega člena, se šteje, da je skladna stavkom 63. člena Konvencije. 

c* CJSf
k?terekoli države. za katero velja ta Protokol na 

ta p. , ?c'ie a'i sprejema, in vsako ozemlje, za katero 
*1* s°, °' na podlagi izjave, ki jo je dala ta država 
5 Nsklir člen°m. se obravnavata kot ločeni ozemlji 

cevanja na 2. in 3. člen v zvezi z ozemljem države. 

6. člen 

'^aProfnl9Cidbene s,ranke štejejo določbe členov od 1 do 
# flv«ncii» .. za dodatne člene h Konvenciji in vse določbe 1 ve,jajo tudi zanje. 

"'i dana ravica individualne pritožbe, ki jo priznava 
%i6 . na Podlagi 25. člena Konvencije, ali pa priznanje 
Nicite ,nos<i Sodišča z izjavo na podlagi 46. člena 
.jtai"6 ve,jata v zvezi s tem Protokolom, razen če 
s ali °„,a P°9°dbena stranka izjavi, da priznava takšno sprejem8 takšno pristojnost glede vseh ali pa 

°d členov od 1 do 4 tega Protokola. 

7. člen 

iisa|e k ')e odPrt za podpis članicam Sveta Evrope, ki so 
Cicije \, .enciio; ratificiran mora biti ob ali po ratifikaciji 
t« Dorf ■ ' začne P° deponiranju petih ratifikacijskih 

na dan h Snico' ki rati,'cira Protokol pozneje, začne deponiranja njene ratifikacijske listine. 
lati 

'"frtarju0^® ''s'ine morajo biti deponirane pri generalnem 
ki sn d Evrope, ki vsem članicam sporoči imena 

i'°C olrati,iciraie" 
fPodaj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 

,!l hijeno ,a Protoko1 

t«Co^ini ort,ri,as'30ur9u septembra 1963 v angleščini in 
' sarno' v a,er'h sta obe besedili enako avtentični, in 

čptiii -Generein?m izvodu. ki j® shranjen v arhivih Sveta 
Npjsnic i sekre,ar pošlje overjene kopije vsem drža- 

'K°LŠT.6 

!v®hciii 0 Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola 
j Vafstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
( 

1 v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju 
L '^vencija), so se: 

U V "a >0 rt 
i, 2ražas razv°j v številnih državah članicah Sveta 

Orile 0 težnjo k odpravi smrtne kazni, 

IH cV' 0 VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
SVOBOŠČIN, KI ZADEVA ODPRAVO SMRTNE 

'Ura, 28. 

SL& 

april 1983) 

' naslednjem: 

l.člen 
l^irj 
Us^^dpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno 

2. člen J j, ^ 

I '!n!°rl6na v svoji zakonodaji smrtno kazen za deja- 
\ « v°ino ali ob neposi % ,92enTed v°J"o an od neposredni vojni 

in «3me uporabiti le v primerih, ki so določeni i K. 'mu. SklnHi ■ — _i i xi : __ i. _ _ _ r~\-4 
neposredni vojni nevarnosti; 

■Offti TI y L| Mrul auiu io * pumo  r\i ov/ • 
% 69a ®kladu 2 določbami zakona. Država obvesti 

iako^oda^e,aria Sveta Evrope o takšnih določbah 

Kga 
3ć,en 

Konvet0k'a Se ne sme'° der09'rati s sklicevanjem 

4. člen 

Nobeni pridržki glede določb tega Protokla na podlagi 64. 
člena Konvencije niso dopustni. 

5. člen 

1) Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju listine 
o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, 
za katera veljajo določbe tega Protokola. 

2) Vsaka država lahko kadarkoli z izjavo, ki jo naslovi na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi veljavnost 
določb tega Protokola na katerokoli drugo ozemlje, navedeno 
v izjavi. Za to ozemlje bo začel Protokol veljati prvi dan 
meseca, ki neposredno sledi datumu, ko je generalni sekretar 
prejel izjavo. 

3) Vsaka izjava, dana v skladu s prejšnjima odstavkoma, se 
lahko prekliče za katerokoli ozemlje, navedeno v takšni izjavi, 
z obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja. Preklic 
začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno sledi datumu, ko 
je generalni sekretar prejel takšno obvestilo. 

6. člen 

Države pogdobenice štejejo določbe členov od 1 do 5 tega 
Protokola za dodatne člene h Konvenciji in vse določbe Kon- 
vencije veljajo tudi zanje. 

7. člen 

Ta Protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki so podpisnice Konvencije. Protokol mora biti ratifi- 
ciran, sprejet ali odobren. Država članica Sveta Evrope tega 
Protokola ne sme ratificirati, sprejeti ali odobriti, če ni hkrati 
ali že pred tem ratificirala Konvencije. Listine o ratifikaciji, 
sprejemu ali odobritvi so deponirane pri generalnem sekre- 
tarju Sveta Evrope. 

8. člen 

1) Ta protokol začne veljati prvi dan meseca, ki neposredno 
sledi datumu, ko je pet držav članic Sveta Evrope izrazilo 
soglasje, da jih ta Protokol zavezuje v skladu z določili 7. 
člena. 

2) Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo 
zavezujejo določila tega Protokola, začne veljati prvi dan 
meseca, ki neposredno sledi datumu deponiranja listin o rati- 
fikaciji, sprejemu ali odobritvi. 

9. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta: 

a) o vsakem podpisu; 

b) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odo- 
britvi; 

c) o datumu uveljavitve Protokola v skladu s 5. in 8. členom; 

d) o vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na ta Protokol. 

Spričo tega so spodaj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 
pisniki, podpisali ta Protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 28. aprila 1983 v angleščini in 
francoščini, od katerih sta obe besedili enako avtentični, in 
sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta 
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene 
kopije vsem državam članicam Sveta Evrope. 
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PROTOKOL ŠT. 7 

H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN 

(Strasbourg, 22. november 1984) 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola, 

odločene, da bodo z novimi primernimi ukrepi kolektivno 
zagotavljale določene pravice in svoboščine iz Konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila 
podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju imeno- 
vana Konvencija), 

so se dogovorile o naslednjem: 

1.člen 
1) Tujec, ki zakonito prebiva na ozemlju kake države, ne sme 
biti izgnan s tega ozemlja, razen z odločbo, ki temelji na 
zakonu, pri tem pa mora imeti možnost: 

a) predložiti utemeljen ugovor proti izgonu, 

b) zahtevati preskus svoje zadeve in 

c) doseči, da ga v zvezi s tem sprejme pristojni organ oblasti 
ali oseba oziroma osebe, ki jih pooblasti omenjeni pristojni 
organ oblasti. 

2) Tujec se sme izgnati, preden uveljavi pravice iz točk a, b in 
c prvega odstavka tega člena, če je takšen izgon nujen zaradi 
javnega reda ali zaradi varnosti države. 

2. člen 
1) Vsakdo, ki je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ima 
pravico zahtevati preskus sodne odločbe o krivdi in o kazni 
pred višjim sodiščem. Uveljavljanje te pravice, vključno 
z razlogi, na podlagi katerih jo lahko prizadeti uveljavi, morajo 
biti določeni z zakonom. 

2) Ta pravica se lahko izjemoma omeji, če gre za kršitve 
manjšega pomena, kakor so predpisane z zakonom, ali če je 
prizadetega že na prvi stopnji obsodilo najvišje sodišče ali če 
mu je bila izrečena obsodilna sodba po pritožbi zoper opro- 
stilno sodbo. 

3. člen 
Če je bila pravnomočna kazenska sodba pozneje razveljav- 
ljena ali če je bila oseba pomiloščena zato, ker je kako novo 
ali na novo odkrito dejstvo pokazalo, da gre za sodno zmoto, 
ima oseba, ki je zaradi takšne obsodbe prestajala kazen, 
pravico do odškodnine skladno z zakonom ali prakso te 
države, razen če bi se dokazalo, da je prepozno uveljavitev 
takšnih dejstev prizadeti v celoti ali deloma sam povzročil. 

4. člen 

1) Pravosodni organi iste države ne smejo nikogar ne kazen- 
sko preganjati ne kaznovati za kaznivo dejanje, za katero je bil 
na podlagi zakona in v skladu s kaženskim postopkom te 
države s pravnomočno sodbo že oproščen ali obsojen. 

2) Določbe prejšnjega odstavka ne preprečujejo obnove 
kazenskega postopka na podlagi zakona in sladno s kazen- 
skim postopkom prizadete države, če obstajajo dokazi 
o novih ali na novo odkritih dejstvih ali pa če je v prejšnjih 
postopkih prišlo do bistvene napake, ki bi lahko vplivala na 
izid sojenja. 

3) Določila tega člena se ne smejo derogirati s sklicevanjem 
na 15. člen Konvencije. 

5. člen 

Zakoncema gredo iz zakonske zveze enake civilnopravne 
pravice in dolžnosti v medsebojnem razmerju in v razmerju do 

svojih otrok tako med trajanjem zakonske zveze ^ 
njenem prenehanju. Določba tega člena ne prepr k 
vam, da uveljavijo ukrepe, ki jih narekujejo koriš« 

6. člen 

Ovs 
#aSi 

1) Vsaka država lahko ob' podpisu ali ob 
o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi določi ozemlje ^ 
za katerega veljajo določbe tega Protokola, jn ^ 
obsegu bodo veljale na tem ozemlju ali ozemlji"1- ^ 

naslovi s 
2) Vsaka država lahko pozneje z izjavo, ki n0Stf iopJ 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi ve ja ^ 
čil tega Protokola na katerokoli drugo ozernU ■ 
v izjavi. Za to ozemlje bo začel Protokol veij ^ ^ 
meseca, ki neposredno sledi pretočenemu |"oK.^ 0 
cev od datuma, ko je generalni sekretar prejel 'ZJ 

3) Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjih dveh od^a
prel(i $ 

lahko za katerokoli ozemlje, navedeno v takšni «lI n'ei»lifj 
ali spremenj z obvestilom, naslovljenim na prvi^ ( 
Oor\i uiai ja. i ioimiv/ an ^iciucniuu   . 
meseca, ki neposredno sledi pretočenemu r0,K" "eStiio k, 
cev od datuma, ko je generalni sekretar prejel o ^ 

4) Za izjavo, ki je bila dana na podlagi tega ćle"®' lijj 
je v skladu s prvim odstavkom 63. člena Konven 

5) Ozemlje katerekoli države, za katero velja ta^QOitP 
podlagi ratifikacije, sprejema ali odobritve, ter v j, g [J# 
za katero velja ta Protokol na podlagi iz'ave'ataKol'07 
država na podlagi tega člena, se lahko obravna ^ ozeio/ 
ozemlji zaradi sklicevanja na 1. člen v zvez 
države. 

7. člen 

Konvencije veljajo tudi zanje. 

5 C'® 
1) Države pogodbenice štejejo določbe od 1- vsa d"" 
Protokola kot dodatne člene h Konvenciji 1,1 

2) Vendar pa pravica do individualne pritožbe, W 1 pfiz^ s
t| 

izjava na podlagi 25. člena Konvencije, a%aai 46 J 
obvezne pristojnosti Sodišča z izjavo na poo raz® (l|9 
Konvencije ne veljata v zvezi s tem Protoko p05et>eh -t; 
prizadeta visoka pogodbena stranka ne izja pi#1 

priznava takšno pravico ali sprejema taksn 
v zvezi s členi od 1 do 5 tega Protokola. 

8. člen 

  JO   fiCaiod® 
Evrope, ki so podpisale Konvencijo. Protokol 
Ta Protokol je odprt za podpis državam 
tviupo, l\! OU ^uupioaio l\UII*CIIV/ljW. ■    n0 S'1 ((I 
ratificirati, sprejeti ali odobriti. Tega Protokola gvr0pftj "i; 
rati, sprejeti ali odobriti država članica Syiet tjne o J 
hkrati, ali pa pred tem ratificirala Konvencij, 
kaciji, sprejemu ali odobritvi so deponirane P 
sekretarju Sveta Evrope. 

9. člen 
„ ki r>8P 

1) Ta Protokol začne veljati prvi dan meseca, k£) je- 
sledi preteku roka dveh mesecev od datum«' j 
držav članic Sveta Evrope izrazilo s09la®{f 'mj f 
tega Protokola zavezujejo skladno z določbam 

2) Za vsako državo članico, ki kasneje izrazi 

A 

k 

lti 

»H( 

C.) i-a vaar\u uitavu uiaiiivsv/, rvi r\aonoj» , V0'J 
zavezujejo določila Protokola, začne Protoko . |T,L 
meseca, ki neposredno sledi preteku roka a u a|i 
datuma deponiranja listin o ratifikaciji, sprejen 

10. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse 
Sveta Evrope: 

a) o vsakem podpisu, 

b) o deponiranju listin o ratifikaciji, sprejemu 

d 

ali> 
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& iUmu MCetka veljavnosti Protokola, skladno s 6. in 9. c) visoka pogodbena stranka, ki je zadevo predložila Komisiji, 

Jvsaj,. d) visoka pogodbena stranka proti kateri je vložena pritožba, 
m. drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se 
*ana ta Protokol. 

^ «{0 tena 
s' miki nnn S0 sP°daj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 
:i* 1 MoaPisali ta Protokol. 

|M|y| ■ 
"toSiin? V ®trasb°urgu 22. novembra 1984 v angleščini in 
% jarn ' od katerih sta obe besedili enako avtentični, in v enem izvodu, ki je deponiran v arhivih Sveta 

|{Tievsem
nHr.?'ni sekfetar Sveta Evrope pošlje o' kavarn članicam Sveta Evrope. 

PROTOKOL ŠT. 9 

jfeHLO VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 

J« 

^ i h da i2bol'šai° postopke, ki jih določa Konvencija, 
9°vorile o naslednjem: * 

^Pr8rnBrnhnvenci'e' ki )ih zavezuje ta Protokol, spreje- 
lH °12 doV dopolni,ve Konvencije, kot je določeno 
t 

overjene 

1 SVOBOŠČIN 

' n°Vembra 1990) 

Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola 
jiije KiL ars,vu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
"°ivenP°dpisana v Rimu 4' novembra 1950 (v nadalje- 

1. člen 

2. člen 
°dstavek -*1 *t ,)«* oi. člena Konvencije se dopolni in se glasi: 

1 S Odboru ministrov. Poročilo se pošlje tudi 
' „7 25, *1- am 'n pritožniku, če je pritožba vložena na 

* daviti na' ^r'2ade,a država in pritožnik poročila ne 

0r>vencije 

3. člen 

se spremeni in dopolni in se glasi: 

) ^ 
•t nvencije se spremeni in dopolni in se glasi: 

4. člen 

fak S 
i(.° te K0nSĆa obse9a vse zadeve v zvezi z razlago in 

^v48 j[enc'ie. ki so mu predložene ob pogojih, 

lf! Ji 
f ' Kq 
V Vi nV6nc''e se spremeni in dopolni in se glasi: 

vta!j°ka pogodbena stranka, če je samo ena, ali 
^ v *no n?i P°9°dbene stranke, če jih je več, prizna- 

^đac P'lstojnost Sodišča, ali pa v primeru, če to ni 
'je S tem so9|aža prizadeta visoka pogodbena 
''®iihifam° ena> ali prizadete visoke pogodbene IL le več, lahko zadevo predložijo Sodišču: 
S|ia, 

5. člen 

ena stranka, katere državljan je domnevna 

e) posameznik, nevladna organizacija ali skupina posamezni- 
kov, ki je zadevo predložila Komisiji. 

2) Če je zadeva predložena Sodišču samo na podlagi točke 
d prvega odstavka, se najprej predloži odboru, ki ga sestav- 
ljajo trije člani Sodišča. V odboru sodelujejo po uradni dolž- 
nosti, sodnik ki predstavlja visoko pogodbeno stranko, proti 
kateri je bila pritožba vložena, ali če ga ni, oseba po njeni 
izbiri, ki bo opravljala dolžnost sodnika. Če je bila pritožba 
vložena proti več visokim pogodbenim strankam, se število 
članov odbora ustrezno poveča. 

Če zadeva ne sproži težjih vprašanj glede razlage ali uporabe 
Konvencije in če zaradi drugih razlogov ne upravičuje obrav- 
nave pred Sodiščem, lahko odbor soglasno odloči, da je ne 
bo predložil Sodišču. V takšnem primeru odloči Odbor mini- 
strov ob pogojih, ki so določeni v 32. členu, ali je podana 
kršitev Konvencije ali ne. 

6. člen 

1) Ta Protokol je odprt za podpis države članicam Sveta 
Evrope, ki so podpisnice Konvencije in ki lahko izrazijo svoje 
soglasje; 

a) s podpisom brez pridržkov, da bo začel zanje veljati šele po 
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi; 

b) s podpisom ob pridržku, da bo začel zanje veljati šele po 
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi, ki mu sledi ratifikacija, 
sprejem ali odobritev. 

2) Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

7. člen 

1) Ta Protokol začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi roku 
treh mesecev po datumu, ko je deset držav članic Sveta 
Evrope izrazilo svojo privolitev, da jih ta Protokol zavezuje 
skladno z določbami 6. člena. 

2) Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi soglasje, da jo 
zavezujejo določila tega Protokola, začne veljati prvi dan 
meseca, ki sledi preteku roka treh mesecev po datumu pod- 
pisa ali deponiranja listin o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi. 

8. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta 
Evrope: 

a) o vsakem podpisu; 

b) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odo- 
britvi; 

c) o datumu uveljavitve tega Protokola v skladu s 7. členom; 

d) o vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali izjavi, ki se 
nanaša na ta Protokol. 

Spričo tega so spodaj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 
pisniki, podpisali ta Protokol. 

Sestavljeno v Rimu 6. novembra 1990 v francoščini in angleš- 
čini, od katerih sta obe besedili enako avtentični, in sicer 
samo v enem izvodu, ki bo shranjen v arhivih Sveta Evrope. 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem 
državam članicam Sveta Evrope. 
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PROTOKOL ŠT. 10 

H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN 

(Strasbourg, 25. marca 1992) 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola 
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
čin, ki je bila podpisana v Rimu 4. novembra 1950 (v nadalje- 
vanju imenovana Konvencija), 

prepričane, da je treba spremeniti 32. člen Konvencije tako, 
da se zmanjša dvetretjinska večina, ki je s tem členom dolo- 
čena 
so se dogovorile o naslednjem: 

1.člen 
Črta se beseda »dvotretjinsko- v prvem odstavku 32. člena 
Konvencije. 

2. člen 

1) Ta Protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki so podpisale Konvencijo in ki lahko izrazijo svoje 
soglasje, da jih ta Protokol zavezuje: 

a) s podpisom brez pridržkov, da bo začel zanje veljati šele po 
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi, 
b) s podpisom ob pridržku, da bo začel zanje veljati šele po 
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi, ki mu sledi ratifikacija, 
sprejem ali odobritev. 
2) Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

3. člen 

Ta Protokol začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi preteku 
roka treh mesecev od datuma, ko so vse pogodbenice Kon- 
vencije izjavile svoje soglasje, da jih zavezuje ta Protokol 
v skladu z določbami 2. člena. 

4. člen 
Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta: 
a) o vsakem podpisu; 
b) o deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odo- 
britvi; 
c) o začetku veljavnosti tega Protokola v skladu s 3. členom; 
d) o vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na ta Protokol. 
Spričo tega so spodaj podpisani, pravilno pooblaščeni pod- 
pisniki, podpisali ta Protokol. 
Sestavljeno v Strasbourgu 25. marca 1992 v francoščini in 
angleščini, od katerih sta obe besedili enako avtentični, in 
sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta 
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene 
kopije vsem državam članicam Sveta Evrope. 

PROTOKOL ŠT. 11 

H KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN, KI PREOBLIKUJE NADZORNE 
MEHANIZME, VZPOSTAVLJENE S KONVENCIJO 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola 
h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš- 
čin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju 
imenovana »Konvencija«), so se, 

upoštevajoč nujnost preoblikovanja nadzornih mehanizmov, 
vzpostavljenih s Konvencijo z namenom ohraniti in izboljšati 
učinkovitost varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
predvsem glede na čedalje večje število prošenj in narašča- 
joče članstvo v Svetu Evrope, 

upoštevajoč, da je torej zaželeno, da se dopolnijo nekatere 

ki ■ Da 
določbe iz Konvencije, predvsem z namenom, aa j, 
stili obstoječo Evropsko komisijo in Sodišče za • 
pravice z novim stalnim Sodiščem, 

glede na Resolucijo št. 1, ki jo je sprejela Evropsk®'on, ma* i I. n H X n M AIaiiaLJM i! k « roni/* ** K ni nunam 1 9« yiO\JC MCI I IvOvlUvlJV/ Ol. I, r\i jv — - ■ . 
konferenca o človekovih pravicah na Dunaju 19- 
1985, iVj. 

glede na Priporočilo 1194 (1992), ki ga je sprejela P® Pi 
tarna skupščina Sveta Evrope 6. oktobra 1992, 

KOflV^j 
glede na sklep o reformi nadzornega mehanizma jc ^ ^ 
ki so ga sprejeli voditelji držav in vlad držav _ ^ 
Evrope v Dunajski deklaraciji z dne 9. oktobra i» 

dogovorile o naslednjem: 

fcret 

l.člen 
.. /«q dO ^',1; 

Obstoječe besedilo II. do IV. dela Konvencije P3- 
ter Protokol št. 2, ki podeljuje Evropskemu sodl.. ^ne'l . 
kove pravice pristojnost za dajanje svetovalo $•. 
nadomestijo z naslednjim II. delom Konvenci)e 

člen). 

EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

19. člen 
— Ustanovitev sodišča 

ali 

So 

"tal 

j 5® 
spf mo, 

Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, _ ki i so u 
visoke pogodbenice s to Konvencijo in njenimi ^ nad*'r 
ustanovi Evropsko sodišče za človekove pravice, 
nju imenovano »Sodišče«. Sodišče bo stalno. 

20. člen 
— Število sodnikov 

Sodišče ima toliko sodnikov, kolikor je visokih P°9 

21. člen 
— kriteriji za opravljanje funkcil ^ | ^ 

1. Sodniki morajo imeti visok moralni ug|ed.'nv
r^oKi'1 jfj! 

izpolnjevati zahtevane pogoje za opravljanje ,znani 
sodnih funkcij ali pa morajo biti splošno P 
strokovnjaki. 

2. Sodniki delujejo na Sodišču v osebnem s' iVojs4vU' 
0 ^ I 

3. Med opravljanjem te funkcije sodniki ne 
nobene dolžnosti, ki ni združljiva z njihovo fun^.Lj 
nepristranskostjo ali pa z drugimi zahtevami ^ 
ima značaj polne zaposlitve; o vseh vprašanji''' 
uporabe tega odstavka, odloča Sodišče. 

22. člen 
— Volitev sodnikov s 

1. Sodnike z večino glasov izvoli ra. 
s seznama treh kandidatov, ki jih imenuje vs 
godbenica. 

2. Enak postopek velja tudi za dopolnitev ^0|niWv 

pristopile nove visoke pogodbenice, ali za zap 
njenih mest. 

23. člen 
- Trajanje mandata ^ 

1. Sodniki so izvoljeni za dobo šestih let. Lah^°j \t<0^ 
izvoljeni. Vendar pa polovici sodnikov, ki so 
prvih volitvah, mandat poteče po izteku treh i f 

2. Sodnike, ki jim poteče mandat ob koncu P^gvet* ^ 
obdobja, izbere z žrebom generalni sekreta 
takoj potem, ko so izvoljeni. 

poročevalec, št 22 110 

4) 
\ 



tfll1 Da jj. 
& olovici g kar največji možni meri zagotovili, da se mandat 

Wina v obnovi vsaka tri leta, lahko Parlamentarna 
Natisi precien začne z naslednjimi volitvami, odloči, da 
'ialiJest i 3 al' več sodnikov, ki jih bodo izvolili, ne bodo 
'n® krajš >len.c,ar Pa tucli ne smejo biti daljši od devet let 1 treh let. 

1 Sščina i 9re za več kot en mandat, in Parlamentarna 
Nitev uporabi določbe prejšnjega odstavka, določi raz- 
%e tai,manda,ov z žrebom generalni sekretar Sveta nfl MB,akO| po volitvah. 

5 'Sodnik ki ■ 
'tekel, nn ,e !zvo|jen namesto sodnika, čigar mandat še ni 
Nata prav'ja to dolžnost do konca predhodnikovega 

klikom 

^niki, 
mandat poteče, ko dosežejo starost 70 let. 

!^W?jo svojo funkcijo do zamenjave. Po zame- 1 10 pristojni za zadeve, ki so jim bile že dodeljene. 

24. člen 
- Odpoklic ■ 

>»°/azrešen svoje funkcije samo v primeru, če 
htevoKiu dvolr®tjinsko večino odločijo, da ne izpolnjuje "onih Donnio« 

25. člen 
~ Sodna pisarna in pravni sodelavci 

i' !.°'a p'o^SO(?no Pisarno, katere funkcijo in organizacijo jjpi. vnik sodišča. Sodišču pomagajo pravni sode- 

26. člen 
— Plenarno sodišče 

>Sii 
'8rn° sodišče: 

°treh? Pr®dsednika in enega ali dva podpredsednika let; lahko so ponovno izvoljeni; 
lavlia c senate za določeno obdobje; 

Sednike senatov Sodišča; ti so lahko ponovno 'leni; 

Sj 
v°ii ti 

' Poslovnik Sodišča; 
ainika ln enega ali več namestnikov. 

27. člen 
~ Odbori, senati in veliki senat 

(.^'lajoc'"lu s sedemnajstimi sodniki. Senati Sodišča 
^dlik kj odbore za dobo enega leta. 

6.J* '2voli država stranka v sporu, je po uradni 
>5t| a|j senata in velikega senata; v primeru njegove 
ki sort«, . ne more sodelovati, ta država sama izbere 

U)e kot sodnik. rL ''ki g« 
'tfr. p^a

v^iu.čuje tudi predsednika Sodišča, podpred- 
8 Dcki . 6 senatov in druge sodnike, izbrane 
s®nat°Vn''<om Sodišča. Kadar je zadeva predložena 

ki jB
U.v skladu s 43. členom, ne sme noben sodnik 

VP,6aseJn i2rekel s°dbo, sodelovati v velikem senatu, 
^Žave sena,a in sodnika, ki je sodeloval v imenu 

^ I 28. člen 
'ave odborov o nesprejemljivosti 

', predf°^'asno °d'oči, da posamezna zahteva za 
s sezn v sl<'adu s 34. členom, ni sprejemljiva 
ne n?arria zadev, če se ta odločitev lahko sprejme 0l"čitve. Taka odločitev je dokončna. 

29. člen 
- Odločitve senatov o sprejemljivosti in o temelju zadev 

1. Če v skladu z 28. členom ni bila sprejeta nobena odločitev, 
senat odloči o sprejemljivosti in argumentih za in proti obrav- 
navi posameznih zahtevkov, predloženih v skladu s 34. 
členom. 

2. Senat odloči o sprejemljivosti ter o argumentih za in proti 
obravnavi meddržavnih zahtevkov, predloženih v skladu s 33. 
členom. 

3. Odločitev o sprejemljivosti se sprejme ločeno, razen če 
sodišče v izjemnih primerih ne odloči drugače. 

30. člen 
- Odstop sodne pristojnosti velikemu senatu 

Če zadeva, ki jo senat obravnava, načenja tehtno vprašanje 
v zvezi z razlago konvencije ali njenih protokolov ali pa bi 
rešitev vprašanja lahko privedla do protislovja s predhodno 
izrečeno sodbo sodišča, lahko senat, če še ni izrekel svoje 
sodbe, kadar koli prepusti sodno pristojnost velikemu senatu, 
če temu nobena od strani ne nasprotuje. 

31. člen 
— Pooblastila velikega senata 

Veliki senat: 

Š0rih s'l®v zadev, predloženih Sodišču, le-to zaseda niči. 
*• ^ snr>.?» sodniki, v senatu s sedmimi sodniki in 

1. odloča o zahtevah za obravnavo, predloženih bodisi 
v skladu s 33. ali 34. členom, če mu je zadevo prepustil senat 
v skladu s 30. členom ali, če mu je bila zadeva predložena 
v skladu s 43. členom, in 

2. obravnava zahteve za svetovalna mnenja, predložene 
v skladu s 47. členom. 

32. člen 
Pristojnost Sodišča 

1. Sodišče je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in 
uporabo Konvencije in njenih protokolov, ki so mu predlo- 
žene pod pogoji, predvidenimi v 33., 34. in 47. členu. 

2. V primeru spora glede pristojnosti Sodišča odloči o tem 
Sodišče. 

33. člen 
— Meddržavne zadeve 

Vsaka visoka pogodbenica lahko obvesti Sodišče o vsaki 
domnevni kršitvi določil konvencije in njenih protokolov, ki bi 
jih po njenem mnenju lahko pripisali drugi visoki pogodbe- 

34. člen 
— Posamezne zahteve za obravnavo 

Sodišče lahko sprejme zahteve za obravnavo od katere koli 
osebe, nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki 
zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo in 
njenimi protokoli, s strani katere koli visoke pogodbenice. 
Visoke pogodbenice se zavezujejo, da na noben način ne 
bodo ovirale dejanskega izvajanja te pravice. 

35. člen 
- Kriteriji sprejemljivosti 

1. Sodišče sme obravnavati zadeve šele potem, ko so bila 
izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno 
priznanimi pravili mednarodnega prava in v šestih mesecih od 
dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po notranjem 
pravu. 

2. Sodišče ne bo obravnavalo nobene posamezne zahteve, 
predložene na podlagi 34. člena, ki je: 
a) anonimna; 
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b) v bistvu ista kot zadeva, ki jo je sodišče že obravnavalo, ali 
ki je že v drugem postopku mednarodne preiskave ali reševa- 
nja in ne vsebuje nobenih novih dejstev. 

3. Sodišče bo razglasilo za nesprejemljivo vsako zadevo, 
predloženo v skladu s 34. členom, za katero meni, da ni 
v skladu z določili konvencije ali njenih protokolov, da je 
očitno neutemeljena ali pa da pomeni zlorabo pravice. 

4. Sodišče v skladu s tem členom v kateri koli fazi postopka 
zavrne vsako zahtevo za obravnavo, za katero meni, da je 
nesprejemljiva. 

36. člen 
— Posredovanje tretje strani 

1. V vseh primerih pred senatom ali velikim senatom ima 
visoka pogodbenica, katere državljan je vložil zahtevo za 
obravnavo, pravico, da predloži pisne pripombe in sodeluje 
pri zaslišanju. 

2. Predsednik Sodišča lahko v interesu pravičnega sojenja 
povabi katero koli visoko pogodbenico, ki ni udeležena 
v postopku ali katero koli drugo zadevno osebo, ki ni vložila 
zahteve za obravnavo, da predloži pisne pripombe ali se 
udeleži zaslišanja. 

37. člen 
— Izbris zahtev za obravnavo 

1. Sodišče lahko v kateri koli fazi postopka zahtevo za obrav- 
navo izbriše s seznama zadev, če je na podlagi okoliščin 
možno sklepati: 
a) da vlagatelj ne namerava vztrajati pri svoji zahtevi; ali 
b) da je bila zadeva rešena; ali 
c) da zaradi kakega drugega razloga, ki ga ugotovi Sodišče, 
nadaljnje obravnavanje zadeve ni več upravičeno. 
Kljub temu pa Sodišče nadaljuje z obravnavo zadeve, če to 
zahteva spoštovanje človekovih pravic, opredeljenih v kon- 
venciji in njenih protokolih. 

2. Sodišče se lahko odloči, da zahtevo za obravnavo ponovno 
uvrsti na seznam zadev, če okoliščine to upravičujejo. 

38. člen 
— Preiskava zadeve In postopek prijateljske poravnave 

1. Če sodišče izjavi, da je zahteva za obravnavo sprejemljiva: 
a) nadaljuje s preiskavo zadeve skupaj s predstavniki strank in 
po potrebi uvede preiskavo, za katere učinkovit potek morajo 
prizadete države po izmenjavi mnenj s Sodiščem zagotoviti 
potrebno pomoč; 
b) mora biti na voljo prizadetim strankam, da bi dosegle 
prijateljsko poravnavo zadeve na podlagi spoštovanja člove- 
kovih pravic, opredeljenih v konvenciji in njenih protokolih. 
2. Postopki, vodeni v skladu z odstavkom 1 b), so zaupni. 

39. člen 
— Prijateljska poravnava 

Ob prijateljski poravnavi sodišče izbriše zadevo s seznama 
s pomočjo odločitve, ki se omejuje Je na kratek povzetek 
dejstev in na opis dosežene rešitve. 

40. člen 
— Javno zaslišanje in dostop do dokumentov 

1. Zaslišanje je javno, razen če Sodišče v izjemnih primerih 
drugače ne odloči. 
2. Dokumenti, deponirani pri tajniku, so dostopni javnosti, 
razen če predsednik Sodišča ne odloči drugače. 

41. člen 
Pravično zadoščenje 

Če sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve konvencije ali 
njenih protokolov in če notranje pravo visoke pogodbenice 
dovoljuje le delno zadoščenje, sodišče oškodovani stranki, če 
je potrebno, nakloni pravično zadoščenje. 

določi1' * 

42. člen 
Sodbe senatov 

Sodbe senatov postanejo dokončne v skladu z 
odstavka 44. člena. 

43. člen 
Predložitev velikemu senatu (l, 

1. V treh mesecih od datuma sodbe senata lahko kat«• ^ .. - IA.i1 ..   : :L. -i-—..« Ha Se V stranka v zadevi v izjemnih primerih zahteva, da se 
predloži v ponovno obravnavo velikemu senatu. 

iS*1''!)! 
2. Zbor petih sodnikov velikega senata sprejme zat1! ll00rat; 
zastavlja pomembno vprašanje v zvezi z razlago ali "k ■ 
konvencije ali njenih protokolov ali pa gre za Pom 

vprašanje splošnega pomena. 

3. Če zbor sprejme zahtevo za ponovno obravnavo, s® 
senat izreče o zadevi s sodbo. 

44. člen 
Dokončne sodbe 

velNt 

in 
tic 1. Sodba velikega senata je dokončna. 

2. Sodba velikega senata postane dokončna: Mf °5 
a) če stranke izjavijo, da ne bodo zahtevale ponovne 
nave zadeve pred velikim senatom; ^ 
b) tri mesece od datuma sodbe, če ni bilo zahteve za P°n 

obravnavo pred velikim senatom; 
i ob'®' 

c) če zbor velikega senata zavrne zahtevo po ponovn 
navi v skladu s 43. členom. 

3. Končna sodba se objavi. 

M, 
>1 

'a* 
«S(| 
'is. 
«i» 
h. 45. člen 

— Utemeljitev sodb In sklepov 

1. Sodbe kot tudi odločitve o sprejemljivosti ali nesPr 

vosti zahtev za obravnavo morajo biti utemeljene- 

2. Če sodba v celoti ali delno ne izraža soglasneg ^ 
sodnikov, lahko vsak sodnik temu doda svojo locen 

46. člen 
- Obveznost in Izvršitev sodb 

M 1. Visoke pogodbenice se obvezujejo, da bodo j0 
končno sodbo Sodišča v vsaki zadevi, v kateri nas lili 
stranke. 

2. Končna sodba Sodišča se pošlje Odboru 
nadzoruje njeno izvršitev. 

minis 

47. člen 
— Svetovalna mnenja 

tovf 
1. Sodišče lahko na zahtevo Odbora ministrov 
mnenja o pravnih vprašanjih v zvezi z razlago ko 
njenih protokolov. > 

2. Takšna mnenja ne smejo obravnavati vprašanj, 
zani z vsebino ali obsegom pravic in svoboščin, <?P 
v I. delu konvencije in v njenih protokolih. PraV -ioS^S 
obravnavati drugih vprašanj, ki bi jih lahko obravn r0J8n 

ali Odbor ministrov v zvezi s kakšnim postopko"1' 
v skladu s konvencijo. 

3. Odločitev Odbora ministrov, da zahteva svetova1"®^^' 
Sodišča, mora biti sprejeta z večino glasov preds 
so upravičeni, da zasedajo v Odboru ministrov. 

48. člen 
— Svetovalna pristojnost Sodišča 

Ki 
Sodišče odloči, ali sodi zahteva za svetovalno m rjStoi^ 
jo predloži Odbor ministrov, v njegovo svetovalno v 
kot je opredeljena v 47. členu. 
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49. člen 
~ Obrazložitev za svetovalno mnenje 

0Valn° mnenje Sodišča mora biti obrazloženo. 
™ ^n

B'ovalno mnenje v celoti ali delno ne izraža soglas- 
no mnenje00*0'1* ima vsak sodnik pravico dati svoje 

IVa|no mnenje Sodišča se pošlje Odboru ministrov. 

*>ke 
raf 
ib« 

jl> ijr 

50. člen 
- Stroški delovanja Sodišča 

*a delovanje Sodišča nosi Svet Evrope. 

51. člen 
~ Privilegiji in imunitete sodnikov 

lynitete k, )0 med opravljanjem svojih funkcij privilegije in 
lf0ra2UmihSO,(Jo'očeni v 40 členu Statuta Sveta Evrope in 1 sklenjenih na podlagi tega člena. 

del 2'ilen 

. konvencije postane III. del konvencije: 57. člen 

' ^'okol h konvenciji se dopolni in 
# 'd, 

Iv 

^4- člena se besedi »63. člena« nadome- ma »56. člena«. 

'd, 

ncjifi • - r »W.V.. >W .... —w, ..W. • » W1 . VJ w w • w.w. . 
?c'ie se t^°®,ane 52. člen konvencije; 58. in 59. člen kon- 

''T^ člen l ' 6®- do 66- ^'en konvencije pa postanejo 53. 11 Konvencije. 

^>6nciie 'ma naslov »PRAVICE IN SVOBOŠČINE«, 
'!«■ člen' 7nvencije pa ima naslov »RAZNE DOLOČBE«, 1. 

l' Naslovi novi ć,eni konvencije od 52. do 59. so oprem- y naštetimi v dodatku k temu protokolu. 
iLNm se X, 

10 besen enu se v prvem odstavku za besedico »velja« 
Ivku Se ?

e "s pridržkom 4. odstavka tega člena«; v 4. 
^e„ia

Desecle "komisije« in »s 25. členom te konven- 
L^ije« v? 2 besedami »sodišča« oziroma »s 34. členom nadomo ,n°VerT1 58. členu se v 4. odstavku besedi »63. rnestita z besedama »56. člen«. 

spremeni kot 

„i %ii Sq 

TSi in
Qprern'ieni z naslovi, naštetimi v dodatku k temu 

?a<ln 

To,okoi 
'sni 

št d ■ * se dopolni in spremeni kot sledi; 

V 0prernljeni z naslovi, naštetimi v dodatku k temu 
Iv j 
ta-J^stavkn 

a"ta »se 'lena se besedi »63. člena« nadomestita i, b- člena«; doda se novi 5. odstavek, ki se glasi: 
Gfh 
\'6,?a člerfa |e Podala izjavo v skladu s 1. ali 2. odstav- 
ki , i. na kg,' la^ko kadar koli po tem izjavi za enega ali več 
-iAa prQ. ®ra se izjava nanaša, da, kar zadeva 1. do 4. 
V08' Sori i"'3 a" nekat8rih njegovih členov, sprejema 

' ličnih a. 23 sPr0iemanie zahtev za obravnavo 

0c)Sti 
'rot. 

v skiart S6b' nevladnih organizacij ali skupin posa- 
du s 34. členom konvencije« in 

avek 6. člena se črta. 
k°l št 6 '(l , ' Se dopolni in spremeni: 

.™l So 
X 

Ik 
•°>u in°Premijo z naslovi, naštetimi v dodatku k temu 

!Hu , 
^esed® »na podlagi 64. člena« nadomestijo 

ir 
m Podlagi 57. člean«. 

ko1 št 7 „ se dopolni: 
lSi Se on 

din. remijo z naslovi, naštetimi v dodatku k temu 

b) v 4. odstavku 6. člena se besedi »63. člena« zamenjata 
z besedama »56. člena«; doda se novi 6. odstavek, ki se glasi: 

»Vsaka država, ki je podala izjavo v skladu s 1. ali 2. odstav- 
kom tega člena, lahko kadar koli po tem izjavi za eno ali več 
ozemelj, na katera se izjava nanaša, da, kar zadeva 1. do 5. 
člen tega protokola, sprejema pristojnost Sodišča za spreje- 
manje zahtev za obravnavo za posameznike, nevladne organi- 
zacije ali skupine posameznikov v skladu s 34. členom kon- 
vencije« in 

c) 2. odstavek 7. člena se črta. 

8. Protokol št. 9 se razveljavi. 

3. člen 

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, podpisnicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje 
soglasje, da jih zavezuje; 

a) podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobri- 
tve, ali 

b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejema ali odobritve, ki 
mu sledi ratifikacija, sprejem ali odobritev. 

2. Instrumenti ratifikacije, sprejema ali odobritve se deponi- 
rajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

4. člen 

Ta Protokol začne veljati prvi dan v mesecu po izteku enolet- 
nega obdobja od datuma, ko so vse pogodbenice konvencije 
podale soglasje, da jih zavezuje ta protokol v skladu z določ- 
bami 3. člena. V skladu z določili tega protokola se lahko 
volijo novi sodniki in ukrene vse potrebno za ustanovitev 
novega Sodišča od datuma, ko so vse pogodbenice konven- 
cije izrazile svoje soglasje, da jih ta protokol zavezuje. 

5. člen 

1. Ne glede na določila 3. in 4. odstavka tega člena, mandati 
sodnikov, članov Komisije, tajnika in namestnika tajnika pote- 
čejo z datumom uveljavitve tega protokola. 

2. Zahteve za obravnavo, ki so v postopku pred Komisijo in ki 
na datum veljavnosti tega protokola še niso bile priznane kot 
sprejemljive, se obravnavajo na Sodišču v skladu z določili 
tega Protokola. 

3. Zahteve za obravnavo, ki so bile na datum uveljavitve tega 
protokola že priznane kot sprejemljive, člani Komisije še 
naprej obravnavajo v letu, ki sledi. Vse zadeve, katerih obrav- 
nava še ni zaključena v tem obdobju, se predajo Sodišču, ki 
jih obravnava, v skladu z določili tega protokola, kot sprejem- 
ljive zadeve. 

4. Kar zadeva zahteve za obravnavo za katere je Komisija po 
uveljavitvi tega protokola sprejela poročilo v skladu s prejš- 
njim 31. členom konvencije, se poročilo pošlje strankam, ki ga 
ne smejo objaviti. V skladu z določili, veljavnimi pred uveljavi- 
tvijo tega protokola, se lahko zadeva preda Sodišču. Zbor 
velikega senata določi, ali bo o zadevi odločal eden od sena- 
tov ali veliki senat. Če o zadevi odloča senat, je odločitev 
senata dokončna. Zadeve, ki niso predane Sodišču, obrav- 
nava Odbor ministrov, ki deluje v skladu z določili prejšnjega 
32. člena konvencije. 

5. Vse zadeve, ki so v obravnavi na Sodišču in ki na datum 
uveljavitve tega protokola še niso bile rešene, se predložijo 
velikemu senatu Sodišča, ki jih obravnava v skladu z določili 
tega protokola. 

6. Vse zadeve, ki so v obravnavi na Odboru ministrov in ki 
v skladu s prejšnjim 32. členom konvencije na datum uveljavi- 
tve tega protokola še niso bile rešene, dokončno reši Odbor 
ministrov, ki postopa v skladu s tem členom. 
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6. člen 

Će je visoka pogodbenica podala izjavo, s katero priznava 
pristojnost komisije ali sodišča, v skladg s prejšnjim 25. ali 46. 
členom konvencije, glede kasnejših zadev ali zadev, ki teme- 
ljijo na dejstvih, ki so se pojavila po taki izjavi, ta omejitev 
ostane v veljavi za pristojnost sodišča v skladu s tem proto- 
kolom. 

7. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta 
o: 

a) vsakem podpisu, 

b) deponiranju vsakega instrumenta ratifikacije, sprejema ali 
odobritve, 

c) datumu uveljavitve tega protokola ali katerih koli njegovih 
določil v skladu s 4. členom in 

d) vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu v zvezi 
s tem protokolom. 

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaš- 
čeni, podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 11.5. 1994 v angleščini in francoš- 
čini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta Evrope. Gene- 
ralni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsem drža- 
vam članicam Sveta Evrope. 

DODATEK 

NASLOVI ČLENOV, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V BESE- 
DILO KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN IN NJENE PROTOKOLE 

1. člen - 
2. člen - 
3. člen - 
4. člen - 
5. člen - 
6. člen - 
7. člen - 
8. člen - 
življenja 
9. člen - 
10. člen 
11. člen 
12. člen 
13. člen 
14. člen 
15. člen 
16. člen 
17. člen 
18. člen 
* Naslovi 
protokol. 
52. člen 
53. člen 
54. člen 
55. člen 
56. člen 
57. člen 
58. člen 
59. člen 

Protokol 

• Obveznost spoštovanja človekovih pravic 
• Pravica do življenja 
■ Prepoved mučenja 
- Prepoved suženjstva in prisilnega dela 
■ Pravica do svobode in varnosti 
■ Pravica do poštenega sojenja 
- Ni kazni brez zakona 
- Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega 

- Svoboda mišljenja, vesti in vere 
- Svoboda govora 
- Svoboda zbiranja in združevanja 
- Pravica do poroke 
- Pravica do učinkovitega pravnega sredstva 
- Prepoved diskriminacije 
- Začasna omejitev pravic v primeru izrednega stanja 
- Omejitve politične dejavnosti tujcev 
- Prepoved zlorabe pravic 
- Omejitev uporabe restrikcij pravic 
novih členov konvencije od 19 do 51 so že vključeni v ta 

- Poizvedbe generalnega sekretarja 
- Varstvo obstoječih človekovih pravic 
- Pooblastila Odbora ministrov 
- Izključitev drugih sredstev za reševanje sporov 
- Ozemeljska veljavnost konvencije 
- Pridržki 
- Odpoved 
- Podpis in ratifikacija 

1. člen - Varstvo lastnine 
2. člen - Pravica do izobrazbe 
3. člen - Pravica do svobodnih volitev 
4. člen - Ozemeljska veljavnost konvencije 
5. člen - Razmerja do konvencije 
6. člen - Podpis in ratifikacija 

Protokol št. 4 

1. člen - Prepoved zaporne kazni zaradi dolgov 
2. člen - Svobodna gibanja 
3. člen - Prepoved izgona državljanov 
4. člen - Prepoved skupinskega izgona tujcev 
5. člen - Ozemeljska veljavnost konvencije 
6. člen - Razmerja do konvencije 
7. člen - Podpis in ratifikacija 

Protokol št. 6 

1. člen - Ukinitev smrtne kazni 
2. člen - Smrtna kazen v vojnem času . 
3. člen - Prepoved začasnega prenehanja uporaD 
4. člen - Prepoved pridržkov 
5. člen - Ozemeljska veljavnost konvencije 
6. člen - Razmerja do konvencije 
7. člen - Podpis in ratifikacija 
8. člen - Uveljavitev konvencije 
9. člen - Naloge depozitarja 

Protokol št. 7 
I tuje«* 1. člen - Proceduralna jamstva v primeru izgona 

2. člen - Pravica do pritožbe v kazenskih zadeva 
3. člen - Pravica do odškodnine v primeru sodn® ^za'"J 
4. člen - Pravica, da nisi dvakrat sojen ali kazno 
kaznivo dejanje 
5. člen - Enakost zakoncev 
6. člen - Ozemeljska veljavnost konvencije 
7. člen - Razmerja do konvencije 
8. člen - Podpis in ratifikacija 
9. člen r- Uveljavitev konvencije 
10. člen - Naloge depozitarja 

3. člen 
Državni zbor Republike Slovenije daje naslednji izjav«1 

. ćl< P i 
»- Republika Slovenija izjavlja, da na podlagi 25- 
vencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
člena Protokola št. 4 in 7. člena Protokola št. 
čas priznava pristojnost Evropske komisije za 
vice, da obravnava pritožbe, ki jih na generalnefl* nizjx1; 
Sveta Evrope naslovi katera koli oseba, nevladna |cfs 
 ... daS0 2%is|Vn ali skupina posameznikov, ki zatrjujejo, da 

pravic iz Konvencije ter njenih Protokolov, ce s ^ ^ij 
katerih izvirajo zatrjevane kršitve, nastale P°sl° ,°i '»•»"bjv tau jcvai io r\i onvo, i lajiu' r t-|j|(0 J 
nosti Konvencije in njenih Protokolov za RepUDn* 

- Republika Slovenija izjavlja, da na podlagi*1svo^ft 
vencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
člena Protokola št. 4 in 7. člena Protokola št. 7 z ^ 
čas, ob pogoju vzajemnosti priznava pristojno® postil 
človekove pravice kot obvezno ipso facto in tire „r^-j'[ 
soglasja, v vseh zadevah v zvezi z razlago 1 j0 pa^'f 
Konvencije ter njenih Protokolov in ki se nanašal s 
iz katerih izvirajo zatrjevane kršitve, ki so nas q0DuI 
veljavnosti Konvencije in njenih Protokolov za u v 
venijo.« 

i t 

4. člen 
Državni zbor Republike Slovenije daje naslednji P 
členu Protokola št. 4: 
»2. člen Protokola št. 4 h Konvenciji o v.arsth 
pravic in temeljnih svoboščin se bo uporabljal0 llh|iltf v 
določil 23. člena Zakona o tujcih (Uradni list R®P:a tur 
nije št. 1/91), ki ureja pogoje za odpoved prebiva 

5. člen ^ 6i7>J| 
Za izvajanje konvencije in njenih protokolov št. ^j^jstrs^'' 
in 11 sta pristojni Ministrstvo za pravosodje in w 

zunanje zadeve. 

6. člen 
■ i ira^' Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v u 

Republike Slovenije — Mednarodne pogodbe- 

iflC1 
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napisa/ , ter njene protokole št. 1, 4, 6, 7, 9 in 10 
Stsij r'a '4- maja 1993, ko je postala polnopravna članica 
!sn, u ,r°R?' "• protokol pa je podpisala 11. maja 1994, na 
'Sja J: "H sprejet. Konvencija je začela veljati 3. septembra 
Stetj f ° 18 do zdai ratificiralo 29 držav od 32 držav članic 
Kicen°Pe ^Vse razen Litve, Estonije in Slovenija, ki so 
ttejem °cale maia lan')- PodP's konvencije je bil pogoj za 
"" ben ■ EvroPe' da pa bi Republika Slovenija postala "'ca omenjene konvencije in protokolov, pa je 

ratifikacija v Državnem zboru. 
'eDe lip: 
%je oi?men konvencije je, da so vlade pogodbenice kon- 
% drfafZane' da vsakdo pod njihovo jurisdikcijo, ne 
tod/ag/ *vliani, uživa človekove pravice in svoboščine na 
%skj°"vencije oziroma da se uporabi postopek pred 
""'iviartl sod'Sčem za človekove pravice v Strasbourgu 

!sfva f.m'vendar le če so bila izčrpana vsa notranjepravna 
Pf9J jt"1 ustavna pritožba) v državi pogodbenici. Posto- 

5°'86//a ia Hlsii° m Sodiščem za človekove pravice pa se 
" Snos,V

e so države ob ratifikaciji izjavile, da priznavajo 
1 ^ ilf> opsk0 komisije za človekove pravice (na pod- ®i/Ovekou8 konvencije) in pristojnost Evropskega sodišča 

^"britVj nZ
Pravice [na podlagi 46. člena konvencije). Že ob 

OBRAZLOŽITEV 

^oboti °nVenC^0 ° varstvu človekovih pravic in temelj- 

-vae- , —Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, 
Dri i Slovenija ob ratifikaciji sprejela izjavo o priz- ^ p stojnosti Komisije in Sodišča v Strasbourgu. 

^'re6ne°r protokol konvencije še ne začne veljati 
;<"e P/"av/c° rat'f'kacije vseh držav članic), Komisija za člove- 
^ člana e.ol3ravnava pritožbe, ki so predložene na podlagi 

" za +?nvencije, ter predloži zadevo Evropskemu 
ino hek°Ve Pravice na podlagi točke a 48. člena. 
JJ <to(obravnava pritožbe, ki je anonimna ali v bistvu 
•» 9em Dn\a' 0 *ater' ie komisija že odločila ali ki je že >$eb( ?os,0Pku mednarodne preiskave ali reševanja ali če 

®w°^clev'0ben'h Pomembnih novih dejstev. Komisija pa t fijkti v . Predloži sodišču. Če pa zadeva ni predložena 
»^Srn/nT mesecih po predložitvi poročila komisije litf s*o K.J., strov, se mora Odbor ministrov odločiti z dvotret- ^ilrii 0 Polnopravnih članic. 

C?.0c//aov Sjj?Wo/c0// v*rs*vu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
".'X e Pravic 6' 7 ureiai° naslednje državljanske in 

lk°nvencija; 
^^ed°mV!jenia <2- Men), 

" ali ponižujočega ravnanja (3. člen), 
^^arioUienis,va(4~čien)', 

•, ~/a"'Ca rtn pr°stosti in osebne varnosti (5. člen), 
»rI8c'ProČn^'čnega PostoPka (6. člen), ^ «wca d 

n°st v kazenskem postopku (7. člen), 
• t,,0(}oc/a mf®?eb"ega življenja (8. člen), 
- 0r

av'ca (in ' ves(i in veroizpovedi (9. člen), 
"Dr9v!ca dn zahodnega izražanja (10. člen), 
*t>,?*<lon 0vania in združevanja (11. člen), • D,Sv'ca /°We in do sklenitve zakonske zveze (12. člen), 

9v'ca do „povitih pravnih sredstev (13. člen), 
Vi diskriminacije (14. člen), 

s s?v'ca do ^^ovanja premoženja (1. člen), 
°°dne /*°braževanja (2. člen), 

%i.L tajne volitve (3. člen). 
>>•«: 

Cj^afan?n'*(2- č'en), 
*DrL pustiti katero koli državo, vljučno tudi lastno (2. 

i# tr "0^ ■ l,C6
p0],ed ort°na 'z države, katere državljan je (3. člen), 

iw "riavn?Vzema pravice do vstopa na ozemlje države, 
6vknl'?(3- člen>' Aktivnega izgona tujcev (84. člen). 

Protokol št. 6: 
- ukinitev smrtne kazni; nihče ne sme biti obsojen na takšno 
kazen ali usmrčen (pridržki glede določb protokola št. 6 na 
podlagi 64. člena konvencije niso dopustni). 

Protokol št. 7: 
- procesne pravice tujcev (1. člen), 
- pravica do pritožbe (2. člen), 
- pravica do odškodnine (3. člen), 
- načelo ne bis in idem (4. člen), 
- enakopravnost zakoncev (5. člen). 

Protokol št. 9 dovoljuje posameznikom, da se neposredno 
pritožijo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Pred 
uveljavitvijo devetega protokola posamezniki niso imeli te 
pravice, ker sta lahko predložili zadeve na sodišče le Evrop- 
ska komisija za človekove pravice in država članica, na katero 
se zadeva nanaša. 

Protokol št. 10 izboljšuje postopek, s tem da so predvidene 
dopolnitve 31. člena in sprememba in dopolnitev 44., 45. in 48. 
člena. 

Novi 11. protokol prinaša velike spremembe. Ustanavlja 
enotno sodišče (namesto dosedanjega dvostopenjskega 
sistema komisije in sodišča) in uvaja za države članice 
obvezno priznavanje individualne pritožbe. Sodišče bo delo- 
valo v obliki odborov, senatov in kadar se bo o zadevi izje- 
moma odločalo ponovno, bo zadeva obravnavana pred veli- 
kim senatom. Protokol tudi izboljšuje institut prijateljske 
poravnave med sprtima strankama. Protokol bo začel veljati, 
potem ko bodo vse pogodbenice konvencije soglašale, da jih 
protokol zavezuje. Novi sodniki bodo voljeni od dneva, ko 
bodo vse pogodbenice konvencije izrazile svoje soglasje, da 
jih protokol zavezuje. Protokol št. 11 bo nadomestil Protokol 
št. 2, dopolnil in spremenil Protokol h konvenciji in Protokol 
št. 6 h konvenciji ter razveljavil Protokol št. 9. 

3. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je 13. 10. 1993 začelo priprave 
na ratifikacijo konvencije in njenih protokolov (zaprosilo pri- 
stojna ministrstva, da v okviru svojih pristojnosti pripravijo 
seznam zakonov, ki jih je treba glede na konvencijo in njene 
protokole spremeniti). 

Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve je vlada 11. marca 
1994 sprejela sklep, da naj vsa ministrstva v okviru svojih 
pristojnosti čim prej proučijo in pripravijo zgoraj omenjeni 
seznam zakonov. Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve in 
sklepa Vlade Republike Slovenije je odgovorilo 16 ministrstev 
in drugih resornih organov. V njih so posredovali svoje ugoto- 
vitve in mnenja o tem, ali so določbe zakonov iz njihovih 
pristojnosti skladne s konvencijo oziroma ob morebitni nes- 
kladnosti predlagali ustrezne rešitve - spremembo notranjih 
predpisov ali pa da se da pridržek glede posameznega člena 
konvencije. 64. člen konvencije določa, da vsaka država lahko 
ob podpisu konvencije ali ob deponiranju svojih ratifikacij- 
skih listin izrazi pridržek glede katere koli posebne določbe 
konvencije, če zakon, ki tedaj velja na njenem ozemlju, ni 
v skladu s takšno določbo. 

Vlada je sprejela tudi predlog Ministrstva za zunanje zadeve, 
da se v funkciji koordinatorja za to nalogo formira posebna 
medresorska delovna skupina. Ta skupina se je v toku meseca 
maja dvakrat sestala, proučila odgovore ministrstev in obrav- 
navala odprla vprašanja, povezana z ratifikacijo konvencije. 

A. 

Ministrstvo za pravosodje opozarja, da je v zvezi z ratifikacijo 
konvencije potrebno v Državnem zboru Republike Slovenije 
sprejeti novi zakon o kazenskem postopkuin novi kazenski 
zakonik, ki sta oba že v zakonodajnem postopku. Državni 
zbor je opravil prvo in drugo obravnavo predlogov obeh 
zakonov, tako da bosta oba zakona, ki sta v celoti usklajena 
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z določbami Evropske konvencije o človekovih pravicah, 
predvidoma kmalu sprejela. 
Veljavni zakon o prekeikih v več določbah nasprotuje kon- 
venciji. Delovna skupina pravnih strokovnjakov je že obliko- 
vala delovno gradivo za predlog novega zakona o prekrških, 
v katerem so upoštevane vse relevantne določbe konvencije, 
vendar predlog zakona še ni v zakonodajnem postopku. Ker 
gre za sistemski zakon, ki bistveno posega v človekove pra- 
vice in temeljne svoboščine, saj v nasprotju z določbami 
konvencije o kaznivih ravnanjih odloča organ, ki v bistvu ni 
sodišče. Glede na to, da v nasprotju s 5. in 6. členom konven- 
cije ni le posamezen člen veljavnega zakona o prekrških, pač 
pa je v smislu tega, kdo odloča o prekršku, sporen zakon kot 
celota, Ministrstvo za pravosodje meni, da dajanje pridržka ne 
bi bilo sprejemljivo. 

Podobno kot za zakon o prekrških velja tudi za zakon 
o upravnem sporu. Veljavni zakon o upravnem sporu namreč 
samo izjemoma določa spor polne jurisdikcije, Evropsko 
sodišče pa 6. člen konvencije razlaga tako, da mora biti 
v vsakem primeru sodne kontrole odločanja upravnega 
organa o človekovih pravicah zagotovljena možnost odloča- 
nja v sporu polne jurisdikcije. Ker je tako s tega vidika sporna 
celotna veljavna ureditev upravnega spora, tudi v tem primeru 
ni mogoče oblikovati takšnega pridržka, ki bi bil sprejemljiv 
s strani Sveta Evrope. Potrebno pa je povedati, da je tudi 
v tem primeru že oblikovano delovno besedilo predloga 
zakona o upravnih sodiščih, ki naj bi urejal pristojnosti in 
organizacijo upravnih sodišč in postopek v upravnem sporu 
ter je usklajeno z določbami konvencije. 

Zakon o Izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o splošnem 
upravnem postopku ter zakon o razlastitvi po mnenju Mini- 
strstva za pravosodje niso v direktnem nasprotju z določbami 
konvencije, pač pa bi se lahko v primeru pritožbe pojavilo 
vprašanje razlage nekaterih določb omenjenih zakonov. V pri- 
pravi pa je tudi delovno besedilo predlogov novega zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij in zakona o razlastitvi. 

B. 
Ministrstvo za notranje zadeve opozarja, da je v zvezi z ratifi- 
kacijo potrebno v Državnem zboru Republike Slovenije še 
uskladiti s konvencijo oziroma spremeniti določene zakone 
z njihovega področja. 

Določilo 1. alineje 2. odstavka 50. člena Zakona o notranjih 
zadevah je v nasprotju s 4. točko 5. člena konvencije, po 
kateri ima vsakdo, ki mu je bila odvzeta prostost, pravico 
začeti postopek, v katerem bo sodišče hitro odločilo o zakoni- 
tosti odvzema prostosti in odredilo njegovo izpustitev, če je 
bil odvzem prostosti nezakonit. Ministrstvo za notranje 
zadeve je pripravilo delovno besedilo novega zakona 
s področja notranjih zadev, ki naj bi bil po predlogu Ministr- 
stva za notranje zadeve, usklajen s Službo Vlade za zakono- 
dajo, v proceduri hkrati z Zakonom o obrambi in Zakonom 
o SOVI, vsaj v jeseni 1994. Novi zakon bo usklajen z določili 
Konvencije, zato Ministrstvo za notranje zadeve meni, da 
pridržka na določbo o priporu ni smotrno oblikovati. 

5. alineja 23. člena Zakona o tujcih je v nasprotju z 2. členom 
Protokola št. 4 h konvenciji, ker ne omogoča odpovedi prebi- 
vanja tujcu, ki nima sredstev za preživljanje. Ministrstvo za 
notranje zadeve zato predlaga, da Slovenija poda pridržek k 2. 
členu Protokola št. 4, da se pravica do svobodnega gibanja in 
do svobodne izbire prebivališča omeji tudi iz dodatnega 
razloga, kot to določa Zakon o tujcih. 

Zakon o društvih je v parlamentarni proceduri in je usklajen 
s konvencijo. 

Zakon o javnem zbiranju je v pripravi. Na predlog Vlade 
Republike Slovenije bo v obravnavo predložen v zadnjem 

četrtletju leta 1994, njegova določila so usklajena z 
konvencije, zato pridržek ni predlagan. 

Vlada predlaga, da Državni zbor ob ratifikaciji Po<xfl^0 
o priznavanju pristojnosti Evropske komisije za o , 
pravice (25. člen), da priznava pritožbe, in Izjavo o Pr ji "s 

pristojnosti Evropskega sodišča za človekove P'« ^ is 
člen). S predloženima izjavama Slovenija priznava p ^ 
Komisije in Sodišča za nedoločen čas, dokler ne b0 ,r^( 
čili drugače. Irska, Švica, Finska in Nizozemska so o ,.i 
so pravico do pritožbe posameznika sprejele za ' 
čas. 

25. člen konvencije Komisiji dopušča sprejem ta 
»vsake osebe, nevladne organizacije ali skupine po ^^ 
kov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršenja pravic iz * 
s strani katere koli pogodbene stranke«. ^se 

stranke so izjavile, da sprejemajo pravico do prito 
meznika v smislu 25. člena. Večina držav je uP° (jolt}i-jk 
nost priznavanja pravice do pritožbe samo za.n0ob^ 
časovno obdobje, čeprav te države svoje izjave reo 
Ijajo. f. 

Komisija je pristojna za pregled pritožb posameznik* 
členu, ki se nanašajo na kakršne koli zadeve, ki sos ^f 
odkar je država ratificirala samo konvencijo, i'S*'a_,alrt|//i> 
vami 26. člena (izčrpanje domačih sredstev - 
sodnih - in rok šestih mesecev od končnega s 
tega v državi). Lahko pa se država odloči, di 
pravico do pritožbe posameznika s kasnejšim prffV 
pa je pogodbo ratificirala, to se pravi od da,um. ^5 S?, ' 
fakultativne klavzule oziroma po uveljavitvi izjave 
(to so storile Velika Britanija, Italija in Španija)■ 
Datum, od katerega začne teči šestmesečni rok, I^i. i ■ 
le od datuma sprejema domače odločbe, P® Ljj 
datuma, ko je pritožnik izvedel za to odločbo. 
nesprejemljiva, če »ni v skladu z določili te ko ^ 
nedvomno neutemeljena ali pa pomeni zlorabo v 
pritožbe«. 

50. člen konvencije predvideva, da v primeru, ko P 9 
krši svoje obveznosti iz konvencije in njena doin*^^ / 
daja ne zagotavlja ustrezne odškodnine za to krs ^0^ 
tovi Sodišče s svojo odločbo, če je to potrebno, ,^e 
stranki pravično zadoščenje«. V več primerih /e s .^n0H 
tovilo, da je že odkritje kršitve samo po sebi pra , 
čenje, v drugih pa zadošča že simbolični denarn,.g $ 
drugi strani pa v nekaterih primerih Sodišče pooei 
denarne zneske uspešnim pritožnikom. w(ji 0' 
Na finančne posledice iz 50. člena je °Pozor l

0
rjjCe1,6 

stvo za finance, seveda pa se te finančne posle" 
oceniti vnaprej. 

6 j54A 
Nadzor nad izvrševanjem sodbe Sodišča na ^ 
konvencije opravlja Odbor ministrov. Ta nadzor p ^ 
zor zakonodajnih ali upravnih reform, ki jih dr za e 
odziv na ugotovljeno kršitev, ob pravičnem za.aoŽMVt ° / 
členu pa pomeni zagotavljanje plačila, ki ga le ° j0teO>jj 
dati posamezniku. V Statutu Sveta Evrope je ^isVf. p 
sankcija in sicer njegov 8. člen pooblašča Odbor ^ 
suspendira ali celo izključi iz Sveta Evrope držav 
bi resno prekršila človekove pravice. 

7 y 
V zvezi z izvajanjem konvencije in protokolov ^tory 
Sloveniji je odprto tudi vprašanje organizacij ^ ^ 
države pred Komisijo in Sodiščem v primerih, ^ 
pojavljala kot stranka v sporu. Nujno je, da se 
rešuje vzporedno z ratifikacijo konvencije. 

I* 

Ip, 

\ 
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!IU^gencije za trg vrednostnih papirjev 

fi'Nalio ? tr9u vrednostnih papirjev (UL RS, št. 6/94, 
' trednoi, a

h
n'u: zakon) je bila ustanovljena Agencija za trg 

iisna 0'
nih.Papirjev (v nadaljevanju: Agencija) kot neod- 

' njem, w?a"?izac»ja, ki opravlja naloge v zvezi s poslova- 
"»I "Mnostnimi papirji. 
""in 
'it tolo^"39' 14.9, člena zakona ima Agencija statut, ki 

!Nrrm«r®an'zac''° in poslovanje Agencije. Statut 
VihliiT o ovni svet Agencije, potrdi pa ga Državni zbor , d "*6 Slovenije. 

' svet Agencije je na drugi seji dne 23. 3. 1994 

S'nT" 
' <ist R<f' .ilena zakona o trgu vrednostnih papirjev 

^ 0stnihr> ■ ■ 6/94) je strokovni svet Agencije za trg Papirjev na svoji 2. seji dne 23. 5. 1994 sprejel 

sprejel statut, ki ga v prilogi pošiljamo Državnemu zboru 
v potrditev. 

Hkrati navajamo, da je organ Agencije po zakonu nadzorni 
svet, ki ima tri člane, ki jih za dobo štirih let imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije. Zato predlagamo, da 
Državni zbor ob obravnavi statuta Agencije imenuje tudi 
člane nadzornega sveta. 

Predlagamo, da se gradivo uvrsti na prihodnjo sejo Držav- 
nega zbora. Kot predstavnik predlagatelja bo pri delu 
Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodeloval: 
- Jovan LUKOVAC, v. d. direktor. 

Art STATUT 
^ENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

!{tPL0ŠNE DOLOČBE 

¥ ^cija, 
^Somr9

0
Vtrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) 

1 k iSanizar' 9U vrednos,n'h papirjev ustanovljena neod- 
j *iie Vre<Jn 3' z namenom zaščite investitorjev in raz- 
I 2 Vr6dn°S\n'^ PaP'rieY opravlja naloge v zvezi s poslo- 

PAPIRJEV 

1. člen 

papirji. 

2. člen 
8r»cije j, 

An'agencije 

I® v Ljubljani. 

3. člen 
ciie so strokovni svet, nadzorni svet in direktor. 

4. člen 

V Pisnih av'ja devet članov, od tega šest članov iz 
s,0h

Vr|ik ^|ni ,rok°vnjakov, predstavnik Banke Slovenije, 
0rnske 

stva za 'inance in predstavnik Ministrstva an°se in razvoj. 

5. člen 

j! ''Sn,1
l1eo()visnil,e9a sve,a in predsednika strokovnega sveta 

" doh„ »s,rok°vnjakov imenuje Vlada Republike 
v Obo štirih let. 
Navezi,- 

Agenci lmenovan'em članov strokovnega sveta 

6. člen 
If" stroi^ 
°sveta iz vrst neodv >e*u manrlo«=  mandata ponovno imenovani. 

snih strokovnjakov 

'*ap°redo[JjgOVne9a sveta je lahko imenovan največ 

7. člen 
Dt6rt?Vr>eQa c 

'asrio r 'z vrst neodvisnih strokovnjakov je 
azrešen na lastno želio ali. če ne izDolniuie 

več z zakonom predpisanih pogojev za člana strokovnega 
sveta. 

8. člen 

(1) Banka Slovenije, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj imenujejo svoje predstavnike 
kot člane strokovnega sveta za nedoločen čas. 

(2) Organi in institucije iz prejšnjega odstavka lahko kadarkoli 
odpokličejo člana strokovnega sveta, ki so ga imenovali, 
vendar samo pod pogojem, da hkrati z odpoklicem imenuje 
drugega člana strokovnega sveta. 

9. člen 

(1) Član strokovnega sveta ob imenovanju poda pisno izjavo 
o tem, da ni pogodbeno vezan, zaposlen in ne opravlja nalog 
v organih pravnih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenja 
oziroma soglasja za poslovanje in da v teh pravnih osebah 
nima lastniških deležev ter da ne opravlja nalog v organih 
političnih organizacij. 
(2) Izjave iz prejšnjega odstavka shrani direktor Agencije. 

2.1.2. Pristojnosti 

Strokovni svet: 

10. člen 

- sprejema predpise, za katere je na podlagi zakona o trgu 
vrednostnih papirjev ter zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje pristojna Agencija, 
- sprejema načrt poslovanja Agencije, 
- sprejema statut Agencije, 
- sprejema finančni načrt in letni obračun Agencije, 
- sprejema sklep o začasnem financiranju Agencije, 
- izda tarifo Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije, 
- sprejema poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev, ki 
ga polletno predloži Državnemu zboru Republike Slovenije, 
- odloča o izdaji dovoljenj za ustanovitev borze vrednostnih 
papirjev, 
- odloča o ugovorih pooblaščenih udeležencev proti odloči- 
tvam organa borze o zahtevi za sprejem v članstvo na borzi in 
o ugovorih proti odločitvam organa borze o zahtevi za spre- 
jetje vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi, 
- odloča o izdaji dovoljenja za ustanovitev klirinško-depotne 
družbe, 
- odloča o izdaji dovoljenj za delo pooblaščenim udeležen- 
cem na trgu vrednostnih papirjev, 
- odloča o izdaji dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih 
papirjev, 
- odloča o podaljšanju roka za vpisovanje in vplačevanje 
vrednostnih papirjev, 
- pooblašča združenja pooblaščenih udeležencev za izvrše- 
vanje nalog v skladu z zakonom, 
- pooblašča druge pravne osebe za opravljanje poslov 
z vrednostnimi Dapirji izven borze, 
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- odloča o izdaji dovoljenj za delo investicijskim skladom in 
družbam za upravljanje, 
- izdaja odredbe in odločbe v zvezi z opravljanjem nadzora 
nad izvajanjem javne ponudbe vrednostnih papirjev ter nad 
poslovanjem borznoposredniških družb, bank, borze in klirin- 
ško depotne družbe, 
- potrjuje statut in druge splošne akte borze vrednostnih 
papirjev ter klirinško-depotne družbe, 
- sprejema razpored dela Agencije, 
- imenuje občasna delovna telesa (komisije, delovne sku- 
pine), 
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu v pristojnosti 
Agencije. 

2.1.3. Odločanje o posamičnih zadevah iz 161. člena zakona 
o trgu vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 

11. člen 

(1) Za odločanje o posamičnih zadevah iz 161. člena zakona 
o trgu vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
sprejme strokovni svet razpored dela Agencije. 

(2) V razporedu dela Agencije se za določeno časovno 
obdobje določijo pravila dodeljevanja zadev predsednikom 
senata ter druge okoliščine, ki vplivajo na nemoteno in tekoče 
delo strokovnega sveta. 

12. člen 

(1) Senat, ki odloča v posamičnih zadevah, sestavljajo vsi 
člani strokovnega sveta. Vsak član ima en glas. 

(2) Na seji oziroma na naroku mora biti navzoča večina vseh 
članov strokovnega sveta. 

(3) Kadar odloča o zadevah iz četrtega odstavka 36., 64., 65., 
71., 103. in 140. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev, ter 
zadevah iz tretjega in četrtega odstavka 112. člena in 118. 
člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravlja- 
nje, sprejema senat odločitve z večino glasov vseh članov. 

(4) O drugih zadevah odloča senat z večino glasov navzočih 
članov strokovnega sveta. 

2.1.4. Odločanje v drugih zadevah 

13. člen 

(1) Kadar ne gre za zadeve iz 161. člena zakona o trgu 
vrednostnih papirjev in prvega odstavka 124. člena zakona 
o investicijskih družbah in družbah za upravljanje, odloča 
strokovni svet na nejavnih sejah, ki jih skliče predsednik 
strokovnega sveta. 

(2) Predsednik strokovnega sveta mora sklicati sejo na pred- 
log najmanj treh članov. Če je ne skliče, jo lahko skličejo člani 
sami. 

(3) Seja strokovnega sveta je sklepčna, če se je udeleži večina 
članov strokovnega sveta. Sej strokovnega sveta se udeležuje 
direktor Agencije ter po potrebi drugi v Agenciji zaposleni 
strokovni delavci. 

(4) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov prisot- 
nih članov. 

14. člen 

(1) Seje strokovnega sveta vodi predsednik strokovnega 
sveta. 

(2) Predsednik strokovnega sveta določi namestnika predsed- 
nika strokovnega sveta, izmed članov strokovnega sveta. 
Namestnik vodi seje, podpisuje sklepe v odsotnosti ali zadrža- 
nosti predsednika strokovnega sveta. 

15. člen 

(1) V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje s s)(Ak 
sveta, lahko strokovni svet na predlog predsecin in« 
nega sveta odloči o posameznem gradivu, ne da 
(korespodenčna seja). 

1,0» 

ini 
Pra 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se pošlje 9r® .j s 
rem je treba odločiti, vsem članom stroko 
z navedbo, da v roku, ki ne sme biti krajši od stirin 
svojo odločitev oziroma pripombe Agenciji 

[ii. 

Din 
*40 
b 

odstavi 
(3) Za sprejem odločitve na način iz prvega 
člena je potrebna večina glasov vseh članov 
sveta. 

16. člen 

(1) Strokovni svet na nejavni seji sprejema tudi n ^ 
lišča o zadevah iz njegove pristojnosti s cilj0rn ^{la^ 
rabe zakona. Stališča sprejema z večino glasov 

iz nrd#0l 
(2) Strokovni svet lahko odloči, da se stališča 
odstavka objavijo. 

2.1.5. Prejemki in druga povračila članom strokov"®' 
sveta 

17. člen 

Člani strokovnega sveta so upravičeni do Pri,J,e' 
za opravljeno delo in do povrnitve vseh stroško • 

2.2. DIREKTOR 

18. člen 
c|0V0l 

Direktorja Agencije imenuje Vlada Republike 
dobo štirih let. 

iif 

19. člen 

Direktor: 

(S 
tort 

"iti 
HI; 

i 
ni 

delo. 
- vodi poslovanje Agencije in organizira njeno 

\ z načrtom poslovanja, ki ga sprejme strokovni ® otranj'0 ^ - s soglasjem strokovnega sveta sprejme akt o t 

nizaciji Agencije in akt o sistemizaciji delovnm ^ov 
- sprejema splošne in posamične akte s podrocj 
Agencije, ki niso v pristojnosti strokovnega 
- zastopa in predstavlja Agencijo 

sveta, 
. njh j* 

- poroča strokovnemu svetu Agencije o izdan 
drugih ukrepih iz svoje pristojnosti, . ^ sKl^ 
- poroča nadzornemu svetu "Agencije o izdan 
drugih ukrepih iz svoje pristojnosti, odPi5° 
- podpisuje Agencijo in daje pooblastila za P° 
zastopanje Agencije, 
- skrbi za zakonitost poslovanja Agencije, j, 
- sklepa pogodbe za Agencijo, . 0 in^L 
- v okviru finančnega načrta Agencije odloc ^ sreo^ 
skem vzdrževanju in nabavah ter prodajah osn° ^ 
- odloča o zaposlitvi delavcev in o razporejan) , 
določena delovna mesta, nieg°vi'' 
- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu v nj 
nosti. 

20. člen 

(1) Za direktorja je lahko imenovana 
naslednje pogoje: 

izP0' 

- da je državljan Republike Slovenije, 
- da ima visoko strokovno izobrazbo, . ng , 
- da ima najmanj pet let delovnih izkušen) j 
financ, ■ 0 

- da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
gospodarski prestopek. 
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P'avnih vezan, zaposlen, ne opravlja nalog v orga- 
teje, osel3' ki i'm Agencija izdaja dovoljenje oziroma « Dosinuar^io jn v (eh pravnih osebah nima 

ter da ne opravlja nalog v organih političnih 

po izteku mandatne dobe lahko ponovno ime- 

ti Racij 

namestnika direktorja, ki nadomešča 
tem Dri«, njegove odsotnosti ali zadržanosti ter ima 

li 9, meru vse pravice, dolžnosti in pooblastila direk- 

n*D20rni 

koi 
'^Cuhifi! s®stavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni Ke Slovenije za dobo štirih let. 

j, 22. člen 
7>svef 

Ta VnH^ ■ 
"Sdjifa , "le Poslov Agencije, '■ ° usklajer 

Načrtom 
zboru o svojih ugotovitvah 

n 'lfa u<sk»- agencije, )en?st finančnega poslovanja Agencije 

SVET 

21. člen 

N; 
23. člen 

"KSa. !ahko zahteva poročilo direktorja Agencije 

Ji in pr^
8? 'T13 Pri opravljanju nadzora pravico pregle- 

^naiin, 'ati knjige in dokumentacijo Agencije, ki se 
"ančno stanje Agencije. 

Nktor a 
' ?vi nadz0r9enc'ie pred predložitvijo Državnemu zboru 
J6 leto ,;nernu svetu Agencije sprejeti letni obračun za lat. 

f| "»oiu r\yci IOIJC cjcii icuii vuiauuu £.a 
rgg vrert

anćni načrt Agenciie' polletno poročilo o sta- 
rostnih papirjev in letno poročilo o svojem 

24. člen 
Svet vodi predsednik nadzornega sveta. 

/ ^^ta^po^®?a sve,a sklicuje in vodi predsednik nadzor- 
Potrebi, vendar pa najmanj enkrat letno. 

y V 

A 

2°rni 

3. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE V AGENCIJI 

25. člen 

(1) Agencija organizira poslovanje v sektorjih tako, da zago- 
tavlja uresničevanje nalog in pooblastil po zakonu o trgu 
vrednostnih papirjev in zakonu o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje. 

(2) Akt o notranji organizaciji sprejme direktor Agencije 
s soglasjem strokovnega sveta. 

26. člen 

(1) V finančnem načrtu Agencije se določijo sredstva, 
potrebna za poslovanje Agencije ter sredstva rezerv. 

(2) O porabi sredstev za poslovanje Agencije, določenimi 
s finančnim načrtom, odloča direktor. 

4. RAZMERJE AGENCIJE DO DRŽAVNEGA ZBORA TER 
STIKI Z JAVNOSTJO 

27. člen 

(1) Agencija polletno poroča Državnemu zboru Republike 
Slovenije o stanju na trgu vrednostnih papirjev ter letno 
o opravljenem delu. 

(2) Agencija ne daje informacij in pojasnil o posamičnih 
zadevah, ki so v postopku na Agenciji, dokler postopek pred 
Agencijo ni končan. 

(3) Strokovni svet Agencije lahko sprejme poseben akt, s kate- 
rim natančneje določi podatke, ki spadajo v poslovno skriv- 
nost ter načine pretoka informacij znotraj in izven Agencije. 

28. člen 

Agencija komunicira z javnostjo v obliki sporočil strokovnega 
sveta za javnost in preko direktorja ali pooblaščenega pred- 
stavnika za stike z javnostjo. 

5. KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Državni zbor 
Republike Slovenije. 
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POROČILO 
Komisije za poslovnik o obravnavi razlage 15. in 16. člena poslovnika 
o parlamentarni preiskavi 

Komisija za poslovnik je na 27. korespondenčni seji dne 20. 5. 
1994 obravnavala zahtevo za razlago 15. in 16. člena poslov- 
nika o parlamentarni preiskavi, ki jo je dne 25. 4. 1994 predlo- 
žila parlamentarna preiskovalna komisija o vpletenosti in 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja 
na mariborskem letališču (v nadaljevanju: preiskovalna komi- 
sija). V vlogi predlagatelj navaja, da preiskovalna komisija 
obravnava in razpolaga s številnimi gradivi, označenimi 
s »strogo zaupno« ali »zaupno«. Komisija je seje zapirala za 
javnost, saj so na njih zaslišali priče, ki bi lahko po mnenju 
preiskovalne komisije povedale podatke, ki veljajo za zaupne. 
Ker pa se je v tem času začel kazenski postopek v predmetno 
isti zadevi, obravnave pa so bile javne, se je predlagatelju 
postavilo vprašanje, ali naj bodo seje preiskovalne komisije 
ves čas zaprte za javnost. Člani preiskovalne komisije menijo, 
da bi bile seje preiskovalne komisije odprte za javnost, vendar 
pa vselej brez prisotnosti javnosti, ko bi komisija obravnavala 
zaupne dokumente, kot v primerih izpovedi prič o stvareh, ki 
so zaupne narave. 

Člani komisije so na korespondenčni seji soglasno sprejeli 
naslednjo 

razlago 

Praviloma se izvajajo dokazi na seji preiskovalne komisije 
javno, razen če preiskovalna komisija Izvaja dokaze, ozna- 
čene kot zaupne. 

Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izključiti 
javnost v celoti ali pri posameznih dokazilih, če to narekuje 
utemeljen interes posameznika ali če preiskovanec ali priča 
v navzočnosti javnosti noče izpovedati ali če okoliščine 
kažejo, da v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice 
Preiskovalna komisija odloči o Izkjučitvi javnosti v teh pri- 
merih z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 

Pri izvajanju dokazov sme preiskovalna komisija Izključiti 
javnost tudi, če to narekuje javni interes. Takšno odločitev 
mora sprejeti preiskovalna komisija z dvotretjinsko večino 
navzočih članov komisije. 

—pSJ 
delni izključitvi javnosti preiskovalna komisija obi"" 

Preiskovalna komisija sprejme odločitev o 
sti na seji brez navzočnosti javnosti. Sklep 0 

ki je odprta za javnost. 

Obrazložitev 
;k0»» 

Poslovnik o parlamentarni preiskavi določa, da P ^ 
komisija praviloma izvaja dokaze na seji, ki J 
javnost. Vendar pa poslovnik določa tudi neCT 
javnost ne more prisostvovati izvajanju nekater 
Poslovnik pozna: 

- obvezno izključitev javnosti, odi"''"" 
- fakultativno izključitev, in je pobuda za takšno 
strani »stranke« v parlamentarni preiskavi ^ jjvf" i/ 
- fakultativna izključitev, vzrok pa je v vai 
interesa. 

Preiskovalna komisija mora v prvem primeru 0 \ 
čiti javnost in to vselej, kadar izvaja dokaze, ki s° eg|ed" p 
zaupni. Pri tem je izvajanje dokazi (zaslišanje, P ^ / 
in podobno) lahko zaprto za javnost le v de /t'udis5Vw 
zaupne podatke. Preiskovalna komisija ne more11 ^ o 
sklepom) odločiti, da bi dokaze, ki so označen 

i i* 
;i? ;l) .»■ 
f ^ 

t! 

izvajala na seji, odprti za javnost. 

V drugem primeru lahko preiskovalna komisij® * 
nost v celoti ali pri posameznih dokazilih, ®nec al'& . 
utemeljen interes posameznika ali če preiskov ^ii^j f), 
v navzočnosti javnosti noče izpovedati ali snic«,, 
kažejo, da v navzočnosti javnosti ne bo govoru ^ pri!" 
skovalna komisija odloči o izključitvi javnosti » ^ ^jr 
z večino opredeljenih glasov navzočih ć,a".°D 0 i*' 
primeru pa preiskovalna komisija sprejme s ® prei 
javnosti z dvotretjinsko večino navzočih članov v 
komisije. J A 

izkii^Mto Preiskovalna komisija sprejme odločitev o 
na seji brez navzočnosti javnosti. Sklep o r-.g 
izključitvi javnosti preiskovalna komisija objav 
odprta za javnost. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica: 
telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij i ,         ... ,      
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61 
(061) 12 58-173. 

rtnica: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. 'fl kot j 
»revij p.o.. Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 170 tolarjev (brez poStnine) - Letna /215)' nrtuhlikA ^InuAniin I iuhlinnn VI1 — Nnrni*nin«ka mHnun tolofnn 12 61"** / 

P 

l! 


	ZAČETNE STRANI
	DRŽAVLJANSTVO
	Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije - EPA 671 - prva obravnava

	MEDNARODNE LISTINE
	Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko - EPA 672
	Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, in 11 - EPA 681

	STATUTI
	Statut Agencije za trg vrednostnih papirjev

	Iz dela delovnih teles državnega zbora



