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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

DRŽAVAMI EFTE IN REPUBLIKO 

SLOVENIJO, PROTOKOLA, KI 

SPREMINJA PROTOKOL B, NAVEDEN V 

3. ČLENU SPORAZUMA TER 

PROTOKOLA, KI SPREMINJA 16. ČLEN 

IN PRILOGO VII K SPORAZUMU 

(MSMDERS) 

- EPA 65 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
DRŽAVAMI EFTE IN REPUBLIKO SLOVENIJO, PROTO- 
KOLA, KI SPREMINJA PROTOKOL B, NAVEDEN V 3. ČLENU 
SPORAZUMA TER PROTOKOLA, KI SPREMINJA 16. ČLEN 
IN PRILOGO VII K SPORAZUMU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

■ Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in 

razvoj; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med državami EFTE in Republiko Slovenijo, 
podpisan 13. junija 1995, Protokol, ki spreminja Protokol B, naveden 
v 3. členu Sporazuma, sklenjen 9. oktoba 1996 in Protokol, ki 
spreminja 16. člen in Prilogo VII k Sporazumu, sklenjen 9. oktobra 
1996. 

2. člen 

Sporazum in Protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in v 
prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 

SPORAZUM 

MED DRŽAVAMI EFTE IN 
REPUBLIKO SLOVENIJO 

UVOD 

Republika Islandija, Kneževina Liechtenstein, Kraljevina Nor- 
veška, Švicarska konfederacija (v nadaljevanju države EFTE) 

in 

Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija), 

ki se sklicujejo na svoj namen dejavno sodelovati v procesu 
gospodarskega vključevanja v Evropo in izražajo pripravljenost 
za sodelovanje pri iskanju poti in sredstev za izboljšanje tega 
procesa, 

ki upoštevajo pomembnost povezav med državami EFTE in 
Slovenijo, še posebej deklaracije, podpisane v Reykjaviku maja 
1992, in priznavajo skupne želje po izboljšanju teh povezav, s 
čimer bi ustvarili tesne in trajne odnose, 

ki se sklicujejo na svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariški listini o novi Evropi in 
še posebno načelom vsebovanim v sklepnem dokumentu Bonske 
konference KVSE o gospodarskem sodelovanju v Evropi, 

ki ponovno potrjujejo svojo zavezanost pluralni demokraciji, ki 
temelji na vladavini prava, človekovih pravicah skupaj s pravicami 
pripadnikov manjšin in na temeljnih svoboščinah, in se sklicujejo 
na svoje članstvo v Svetu Evrope, 

ki želijo izoblikovati ugodne razmere za razvoj in raznolikost 
trgovanja med seboj ter izboljšanje komercialnega in gospodar- 
skega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi 
enakopravnosti, vzajemnih koristi, obravnavanja po načelu 
največjih ugodnosti in mednarodnega prava, 

ki so odločene prispevati h krepitvi večstranskega trgovinskega 
sistema in razvijati odnose na področju trgovine v skladu z 
osnovnimi načeli Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
(GATT) in Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO), 

ki upoštevajo, da nobene določbe tega sporazuma ni mogoče 
razlagati tako, da bi države pogodbenice tega sporazuma oprostila 
obveznosti po drugih mednarodnih sporazumih, še posebej GATT 
in WTO, 

ki so odločene izvajati ta sporazum o prosti trgovini s ciljem 

ohranjanja in varovanja okolja ter zagotovitve optimalne izrabe 
naravnih virov v skladu z načelom uravnotežene rasti, 

ki so trdno prepričane, da bo ta sporazum o prosti trgovini pospešil 
ustvarjanje povečanega in enotnega območja proste trgovine v 
Evropi ter tako znatno pripomogel k evropskemu združevanju, 

ki izražajo svojo pripravljenost, da v luči vseh pomembnih 
dejavnikov proučijo možnost razvijanja in poglabljanja 
gospodarskih odnosov, da bi jih razširile na področja, ki jih ta 
sporazum ne pokriva, 

so se odločile, da za dosego navedenega sklenejo ta sporazum: 

1. člen 
Cilji 

1. Države EFTE in Slovenija v prehodnem obdobju, ki se bo 
končalo 31. decembra 2001, postopoma vzpostavijo območje 
proste trgovine v skladu z določbami tega sporazuma. 

2. Cilji tega sporazuma, ki temelji na trgovinskih odnosih med 
tržnimi gospodarstvi in spoštovanju demokratičnih načel ter 
človekovih pravic, so: 

(a) z razširitvijo vzajemne trgovine spodbujati usklajen razvoj 
gospodarskih odnosov med državami EFTE in Slovenijo in s tem 
v državah EFTE in Sloveniji pospeševati napredek gospodarske 
dejavnosti, izboljšanje življenjskih razmer in pogojev za 
zaposlovanje ter povečano storilnost in finančno stabilnost; 

(b) zagotavljati razmere poštene konkurence v trgovini med 
pogodbenicami tega sporazuma; 

(c) na ta način z odstranjevanjem trgovinskih ovir prispevati k 
skladnemu razvoju in širjenju svetovne trgovine. 

2. člen 
Obseg 

Sporazum se uporablja za: 

(a) izdelke iz poglavij 25 do 97 Harmoniziranega sistema! 
poimenovanja in šifrskih oznak blaga, izvzeti pa so izdelki, navedeni 
v Prilogi I; 

(b) izdelke, navedene v Protokolu A ob ustreznem upoštevanju " 
njem določene ureditve; 

(c) ribe in druge morske proizvode, določene v Prilogi II; 

s poreklom iz držav EFTE ali Slovenije. 

3. člen 
Pravila o poreklu in sodelovanje pri carinskih zadeval* 

1. Protokol B določa pravila o poreklu in načine sodelovanja p" 
upravnih zadevah. 

2. Države pogodbenice tega sporazuma sprejmejo ustrezne 
ukrepe, vključno z rednimi pregledi, ki jih opravlja Skupni odbor, i11 

dogovore za sodelovanje pri upravnih zadevah, da bi zagotovil® 
učinkovito in skladno uporabo določb 4. člena (Carinske dajatve 
pri uvozu in takse z enakim učinkom), 5. člena (Osnovne carinske 
dajatve), 6. člena (Carinske dajatve fiskalne narave), 7. člena 
(Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom), 8. člena 

poročevalec, št. 15 4 



(Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z enakim 
učinkom), 13. člena (Notranje obdavčitve), 22. člena (Reeksport 
In hudo pomanjkanje blaga) iz sporazuma in Protokola B in v 
največji možni meri zmanjšale formalnosti pri trgovanju ter dosegle 
vzajemno zadovoljive rešitve za vse morebitne težave, ki bi 
nastale pri izvajanju teh določb. 

3. Prvi pregled iz 2. odstavka je treba opraviti pred 1. julijem 1996. 
Nadaljnji pregledi bodo vsaki dve leti. Na podlagi teh pregledov 
države pogodbenice tega sporazuma določijo ustrezne ukrepe. 

4. člen 
Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom 

1. Države EFTE in Slovenija pri medsebojnem trgovanju ne bodo 
uvedle novih carinskih dajatev pri uvozu ali taks z enakim učinkom. 

2. Države EFTE z dnem, ko začne veljati ta sporazum, ukinejo 
vse carinske dajatve pri uvozu in vse takse z enakim učinkom za 
izdelke s poreklom iz Slovenije, razen za izdelke, ki so navedeni 
v Prilogi III, za katere bodo carinske dajatve pri uvozu in takse z 
snakim učinkom ukinjene postopoma v skladu z določili omenjene 

j priloge. 

3. Slovenija ukine carinske dajatve pri uvozu in vse takse z enakim 
učinkom za izdelke s poreklom iz držav EFTE, kot je določeno v 
Prilogi IV. 

5. člen 
Osnovne carinske dajatve 

1. Za vsak izdelek je osnovna carinska dajatev, na katero se 
niorajo nanašati postopna zmanjšanja, določena v tem 
sporazumu, carinska stopnja za države z največjimi ugodnostmi, 
ki se je uporabljala 1. januarja 1995. 

2. če se bo po 1. januarju 1995 uporabilo kakršno koli znižanje 
dajatev na ERGA OMNES podlagi, še posebej znižanje kot rezultat 
Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, take 
Znižane dajatve nadomestijo osnovne carinske dajatve, iz 1. 
odstavka, od dneva uveljavitve znižanja ali od dneva, ko začne 
veljati ta sporazum, če je to kasneje. 

3. Znižane dajatve, izračunane v skladu s 4. členom (Carinske 
dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom), se pri uporabi 
Zaokrožijo na eno, pri posebnih dajatvah pa na dve decimalki. 

6. člen 
Carinske dajatve fiskalne narave 

1. Določila 4. člena (Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim 
učinkom) se z izjemami iz Protokola C uporabljajo tudi za carinske 
dajatve fiskalne narave. 

2. Države pogodbenice tega sporazuma lahko nadomestijo 
carinsko dajatev fiskalne narave ali fiskalni del carine z notranjim 
davkom. 

7. člen 
Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim 

učinkom 

V trgovini med državami EFTE in Slovenijo ne bodo uvedene 
"obene nove carinske dajatve pri izvozu ali takse z enakim 
učinkom. 

2. Države EFTE z začetkom veljavnosti tega sporazuma ukinejo 
v$e carinske dajatve pri Izvozu in vse takse z enakim učinkom. 

3. Slovenija ukine carinske dajatve pri izvozu In takse z enakim 
učinkom, kot je določeno v Prilogi V. 

8. člen 
Količilnske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z 

enakim učinkom 

1. Države EFTE in Slovenija ne bodo pri medsebojnem trgovanju 
uvedle nobene nove količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in 
nobenih ukrepov z enakim učinkom. 

2. Države EFTE in Slovenija z začetkom veljavnosti tega 
sporazuma z izjemami iz Priloge VI ukinejo količinske omejitve pri 
uvozu ali izvozu in ukrepe z enakim učinkom. 

9. člen 
Splošne izjeme 

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza 
ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom 
ali javno varnostjo; varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali 
rastlin ter okolja; varstvom narodnega bogastva umetniške, 
zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstvom intelektualne 
lastnine; predpisi, ki se nanašajo na zlato ali srebro; ali z 
ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov, če se ti ukrepi uveljavljajo 
v povezavi z omejitvami domače proizvodnje ali porabe. Vendar 
omenjene prepovedi ali omejitve ne smejo biti način za samovoljno 
diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami 
pogodbenicami tega sporazuma. 

10. člen 
Državni monopoli 

1. Države pogodbenice tega sporazuma ob upoštevanju določb 
iz Protokola D zagotovijo, da se vsak državen monopol 
komercialne narave prilagodi tako, da glede pogojev, ki veljavjo 
za nabavo in trženje blaga, ne bo nikakršnega razlikovanja med 
državljani držav EFTE in Slovenije. 

2. Določbe tega člena veljajo za vsak organ, prek katerega 
pristojne oblasti državami pogodbenicami tega sporazuma pravno 
in dejansko, neposredno ali posredno nadzorujejo, določajo ali 
znatno vplivajo na uvoz ali izvoz med državami pogodbenicami 
tega sporazuma. Te določbe veljajo tudi za monopole, ki jih država 
prenese na druge. 

11. člen 
Tehnični predpisi 

Države pogodbenice tega sporazuma se lahko v Skupnem odboru 
dogovorijo, da: 

(a) se bodo nemudoma posvetovale v primeru, da če ena od 
držav pogodbenic meni, da je druga država pogodbenica sprejela 
ukrepe, ki lahko že ovirajo trgovanje; 

(b) bodo razpravljale o možnostih za tesnejše sodelovanje pri 
zadevah, povezanih z odpravljanjem ovir. Tako sodelovanje je 
možno na področjih, povezanih s tehničnimi predpisi in 
standardizacijo, kot tudi pri preizkušanju in certificiranju. 

12. člen 
Trgovanje s kmetijskimi proizvodi 

1. Države pogodbenice tega sporazuma izrekajo svojo 
pripravljenost za krepitev skladnega razvoja trgovine s kmetijskimi 
proizvodi v okviru možnosti, ki jih dopuščajo njihove kmetijske 
politike. 
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2. Za doseganje tega cilja sta vsaka posamezna država EFTE in 
Slovenija sklenili dvostranski dogovor, ki določa ukrepe za lažje 
trgovanje s kmetijskimi proizvodi. 

3. Države pogodbenice tega sporazuma uporabljajo svoje 
sanitarne in fitosanitarne predpise tako, da ne bodo povzročale 
diskriminacije, in ne uvajajo novih ukrepov, ki bi po nepotrebnem 
ovirali trgovanje. 

13. člen 
Notranje obdavčitve 

1. Države pogodbenice tega sporazuma se vzdržijo vseh ukrepov 
ali običajnih postopkov notranje fiskalne narave, ki neposredno 
ali posredno povzročajo diskriminacijo med izdelki s poreklom iz 
države EFTE in podobnimi izdelki s poreklom iz Slovenije. 

2. Za izdelke, izvožene na ozemlje ene od držav pogodbenic tega 
sporazuma, se ne sme uveljavljati vračilo notranjih davščin, katerih 
znesek je višji od posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje 
predpisana. 

14. člen 
Plačila 

1. Za plačila, ki se nanašajo na trgovino med državami EFTE in 
Slovenijo, in prenos takih plačil na ozemlje države pogodbenice 
tega sporazuma, kjer prebiva upnik, ni nikakršnih omejitev. 

2. Države pogodbenice tega sporazuma se vzdržijo vseh deviznih 
ali administrativnih omejitev za odobritev, odplačevanje ali 
prejemanje kratkoročnih in srednjeročnih kreditov za pokrivanje 
komercialnih poslov, v katerih je udeležen njihov rezident. 

15. člen 
Javne nabave 

1. Države pogodbenice tega sporazuma menijo, da je učinkovita 
liberalizacija njihovih trgov javnih nabav sestavni del cilja tega 
sporazuma, opredeljenega v 1. členu (Cilji). 

2. Z uveljavitvijo tega sporazuma bodo države EFTE zagotovile 
družbam iz Slovenije dostop do razpisov za pridobivanje pogodb 
na njihovih trgih javnih nabav v skladu s Sporazumom o vladnih 
nabavah z dne 12. aprila 1979, dopolnjenim s Protokolom o doplnilih 
z dne 2. februarja 1987, sklenjenim v okviru Splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini. Slovenija bo ob upoštevanju procesov 
prestrukturiranja in razvoja svojega gospodarstva postopoma 
zagotovila družbam iz držav EFTE dostop do razpisov za 
pridobivanje pogodb na svojem trgu javnih nabav po enakih 
načelih. 

3. Kar se da hitro po začetku veljavnosti tega sporazuma bodo 
države pogodbenice tega sporazuma postopoma pripravile in 
prilagodile predpise, pogoje in postopke, ki urejajo sodelovanje v 
pogodbah za javne nabave, ki jih dodeljujejo javne oblasti in javna 
podjetja ter zasebna podjetja, ki so jim bile dodeljene posebne ali 
izključne pravice, da bi zagotovili prost dostop in preglednost in 
da ne bi bilo nobene diskriminacije med možnimi dobavitelji držav 
pogodbenic tega sporazuma. Vse pravice in obveznosti med 
državami pogodbenicami tega sporazuma se uskladijo najkasneje 
ob koncu prehodnega obdobja, opredeljenega v prvem odstavku 
1. člena (Cilji). 

4. Skupni odbor se dogovori o praktični izvedbi tega razvoja, med 
drugim tudi obseg, časovni okvir in pravila. 

5. Države pogodbenice tega sporazuma, ki jih to zadeva, si 
prizadevajo pristopiti k ustreznim sporazumom, sklenjenim v okviru 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini v Tokijskem krogu 
pogajanj, kot tudi k Sporazumu o vladnih nabavah (GPA) v Aneksu 

IV k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske 
organizacije. 

16. člen 
Varstvo intelektualne lastnine 

1. Države pogodbenice k temu sporazumu priznavajo in 
zagotavljajo ustrezno, učinkovito in nediskriminacijsko varstvo 
pravic iz intelektualne lastnine pred kršenjem, ponarejanjem in 
piratstvom, vključno z ukrepi za uveljavljanje teh pravic. Posebne 
obveznosti držav pogodbenic tega sporazuma so vsebovane v 
Prilogi VII. 

2. Države pogodbenice tega sporazuma glede varstva 
intelektualne lastnine državljanov vsake druge države 
pogodbenice ne obravnavajo manj ugodno kot državljane katere 
koli druge države. Iz te obveznosti je izvzeta vsaka prednost, 
ugodnost, privilegij ali imuniteta, ki izvira iz: 

a) dvostranskih sporazumov, ki veljajo za katero od držav 
pogodbenic tega sporazuma ob začetku veljavnosti tega 
sporazuma, o katerih bodo druge države pogodbenice obveščene 
do 31. decembra 1995; 

b) obstoječih in prihodnjih večstranskih sporazumov in 
sporazumov z Evropsko skupnostjo, katerih pogodbenice še 
niso vse države pogodbenice tega sporazuma, 

je lahko izvzeta iz te obveznosti pod pogojem, da ne predstavlja 
samovoljne ali neupravičene diskriminacije državljanov drugih 
pogodbenic. 

Zaradi upoštevanja razvoja prihodnjih dogodkov so lahko določila 
pododstavka b) na zahtevo katere koli države pogodbenice tega 
sporazuma predmet posvetovanj, in če je potrebno pregleda. 

3. Dve ali več držav pogodbenic tega sporazuma lahko sklene 
nadaljnje sporazume, ki presegajo zahteve tega sporazuma. To 
lahko storijo pod pogojem, da bodo taki sporazumi odprti tudi za 
vse druge države pogodbenice tega sporazuma pod enakimi 
pogoji, kot so določeni v teh sporazumih, ter da bodo v ta namen 
pripravljene začeti pogajanja v dobri veri. 

4. Države pogodbenice tega sporazuma soglašajo, da bodo na 
zahtevo katere koli države EFTE ali Slovenije ponovno preučile 
določbe o varstvu pravic intelektualne lastnine, vsebovane v tem 
členu in Prilogi VII, da bi še izboljšale raven varstva in se izognile 
izkrivljanju trgovine, do katerega prihaja zaradi obstoječe ravni 
varstva pravic intelektualne lastnine, ali jih odpravile. 

17. člen 
Pravila konkurence v podjetništvu 

1. S pravilnim izvajanjem tega sporazuma je nezdružljivo naslednje, 
če lahko vpliva na trgovino med državami EFTE in Slovenijo, 

a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjetniških združenj in 
dogovorjeni postopki med podjetji, katerih cilj ali učinek j6 
preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence: 

b) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na 
celotnem ali pretežnem delu ozemlja držav pogodbenic tega 
sporazuma. 

2. Določila prvega odstavka se uporabljajo tudi za dejavnosti 
javnih podjetij in podjetij, ki jim države pogodbenice tega sporazuma 
dodelijo posebne ali izključne pravice, če uporaba teh določb 
pravno ali dejansko ne ovira opravljanja posebnih javnih nalog, ki 
so jim dodeljene. 

3. Če država pogodbenica tega sporazuma meni, da je določena 
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praksa nezdružljiva z določbami prvega in drugega odstavka, 
lahko sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopka, določenega 
v 25. členu in v skladu s temi postopki (Postopek za uporabo 
zaščitnih ukrepov). 

18. člen 
Državna pomoč 

1. Vsaka pomoč, ki jo odobri država pogodbenica tega spora- 
zuma ali je v kakršni koli obliki odobrena iz državnih sredstev in 
izkrivlja ali grozi, da bo izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti 
določenim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga, je 
nezdružljiva s pravilnim delovanjem tega sporazuma, če lahko 
vpliva na trgovino med državami EFTE in Slovenijo. 

2. Morebitne postopke, ki bi bili v nasprotju s prvim odstavkom, je 
treba oceniti na podlagi meril, navedenih v Prilogi VIII. 

3. Države pogodbenice tega sporazuma zagotovijo preglednost 
ukrepov državne pomoči z izmenjavo informacij v skladu z 
določbami izi Priloge IX. 

4. Če katera država pogodbenica tega sporazuma meni, da 
določena praksa ni v skladu z določbami prvega odstavka, lahko 
sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopkov navedenih v 25. 
členu tega sporazuma in v skladu s temi postopki (Postopek za 
uporabo zaščitnih ukrepov). 

19. člen 
Damping 

Če država EFTE ugotovi, da prihaja v trgovini s Slovenijo do 
dampinga v smislu VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in 
trgovini 1994. alli če Slovenija ugotovi, da prihaja do dampinga v 
'ern smislu v trgovini z državo EFTE, lahko prizadeta država 
Pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju v 
skladu s Sporazumom o izvajanju VI.člena splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini 1994 in s postopkom iz 25. člena (Postopek 
Za uporabo zaščitnih ukrepov). 

20. člen 
Nujno ukrepanje pri uvozu določenih izdelkov 

Kadar se kak izdelek uvaža v tako povečanih količinah in po 
takih pogojih, ki povzročijo ali bi lahko povzročili: 
a) resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno 
konkurenčnih izdelkov na ozemlju države pogodbenice tega 
sporazuma, ki je uvoznika, ali 

b) resne motnje v kateri koli sorodni gospodarski panogi ali težave, 
^i bi lahko zelo poslabšale gospodarske razmere določenega 
območja, 

'ahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe 
Po pogojih postopka določenega v 25. členu (Postopek za uporabo 
varnostnih ukrepov) in v skladu s tem postopkom. 

21. člen 
Strukturno prilagajanje 

'■ Slovenija lahko sprejme izredne ukrepe z omejenim trajanjem, 
to niso v skladu z določbami 4. člena (Carinske dajatve pri uvozu 
lri takse z enakim učinkom), v obliki povečanih carinskih dajatev. 

2- Ti ukrepi se smejo nanašati samo na gospodarske dejavnosti 
na začetku razvoja ali na določene sektorje, ki so v postopku 
Prestrukturiranja ali imajo resne težave, zlasti kadar te težave 
Povzročajo hude socialne probleme. 

3- Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Sloveniji za 

izdelke s poreklom iz držav EFTE uvedene na podlagi teh ukrepov, 
po uvedbi teh ukrepov ne smejo presegati 25% ad valorem in 
ohranijo preferencialni element za izdelke s poreklom iz držav 
EFTE. Ne smejo presegati carin na podobne izdelke, uvožene v 
Slovenijo iz katerih koli drugih držav. Celotna vrednost uvoza 
izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15% vsega 
uvoza industrijskih izdelkov iz držav EFTE, po določbah 2. člena 
v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični podatki. 

4. Ti ukrepi se uporabljajo največ pet let, razen če Skupni odbor 
ne odobri daljšega roka. Ukrepi prenehajo veljati najkasneje s 
pretekom prehodnega obdobja, določenega v prvem odstavku 1. 
člena (Cilji). 

5. Takih ukrepov v zvezi s kakim izdelkom pa ni mogoče uvajati, 
če so pretekla več kot tri leta od odprave vseh carinskih dajatev 
in količinskih omejitev ali taks ali ukrepov z enakim učinkom za ta 
izdelek. 

6. Slovenija obvesti Skupni odbor o vseh morebitnih izrednih 
ukrepih, ki jih namerava sprejeti. Na zahtevo držav EFTE bodo v 
Skupnem odboru opravljena posvetovanja o takih ukrepih in o 
sektorjih, na katere se nanašajo, preden se začno uporabljati. Pri 
sprejemanju takih ukrepov bo Slovenija Skupnemu odboru 
predložila terminski načrt odprave carinskih dajatev, uvedenih v 
skladu s tem členom. S terminskim načrtom mora biti po enakih 
letnih stopnjah predvideno ukinjanje teh dajatev z začetkom 
najkasneje dve leti po njihovi uvedbi. Skupni odbor se lahko odloči 
za drugačen terminski načrt. 

22. člen 
Reeksport in hudo pomanjkanje blaga 

Če zaradi spoštovanja določb 7. člena (Carinske dajatve pri izvozu 
in takse z enakim učinkom) in 8. člena (Količinske omejitve pri 
uvozu ali izvozu in ukrepi z enakim učinkom) prihaja do: 

a) reeksporta v kako tretjo državo, za katero je izvoznica, ki je 
država pogodbenica tega sporazuma, ki ima izvoz določenega 
izdelka količinske omejitve, carinske dajatve pri izvozu ali ukrepe 
ali dajatve z enakim učinkom); 
ali 

b) do hudega pomanjkanja ali nevarnosti hudega pomanjkanja 
kakega izdelka, ki je bistven za izvoznico, državo pogodbenico 
tega sporazuma, 

in če omenjene razmere izvoznico, državo pogodbenico tega 
sporazuma privedejo ali utegnejo privesti v večje težave, lahko ta 
sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopkov določenih v 25. 
členu (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov) in v skladu s temi 
postopki. Ti ukrepi ne smejo biti diskriminacijski in bodo odpravljeni, 
ko razmere ne bodo več upravičevale njihovega ohranjanja. 

23. člen 
Plačilnobilančne težave 

1. Če je država EFTE ali Slovenija v resnih plačilnobilančnih 
težavah ali če ji take težave neposredno grozijo, lahko država 
EFTE oziroma Slovenija v skladu s pogoji, določenimi po Splošnem 
sporazumu o carinah in trgovini 1994, sprejme omejevalne ukrepe 
na področju trgovine, ki morajo biti časovno omejeni in 
nediskrirrjinacijski ter ne smejo preseči nujnih ukrepov za 
izboljšanje plačilnobilančnega položaja. Države pogodbenice tega 
sporazuma dajejo prednost cenovnim ukrepom in jih postopno 
blažijo v skladu z izboljševanjem plačilnobilačnega položaja in 
ukinejo, ko razmere ne upravičujejo več njihove ohranitve. Država 
EFTE oziroma Slovenija takoj obvesti druge države pogodbenice 
tega sporazuma in Skupni odbor o uvedbi takih ukrepov in o 
terminskem načrtu za njihovo odpravo. 
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2. Države pogodbenice tega sporazuma se bodo vseeno skušale 
izogibati sprejemanju omejevalnih ukrepov za plačilnobilačne 
potrebe. 

24. člen 
Arbitražni postopek 

Spore med državami pogodbenicami tega sporazuma v zvezi z 
razlago ali uporabo tega sporazuma, ki v primernem času niso 
bili rešeni s pogajanji ali v Skupnem odboru, lahko vsaka država 
stranka v sporu posreduje v arbitražo s pisnim obvestilom, 
naslovljenim na drugo državo stranko v sporu. Kopijo tega 
obvestila se pošlje vsem državam pogodbenicam tega 
sporazuma. 

Sestavo in delovanje arbitražnega sodišča ureja Priloga X. 

25. člen 
Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov 

1. Preden začno postopek za uporabo zaščitnih ukrepov, določen 
v nadaljnjih odstavkih tega člena, si države pogodbenice tega 
sporazuma prizadevajo rešiti vsa medsebojna neskladja z 
neposrednimi posvetovanji ter o tem obvestijo druge države 
pogodbenice. 

2. Država pogodbenica, ki proučuje možnost uvedbe zaščitnih 
ukrepov, o tem nemudoma obvesti druge države pogodbenice in 
Skupni odbor ter priskrbi vse potrebne informacije, kar pa ne 
posega v določbe 6. odstavka tega člena. Brez odlašanja je treba 
začeti posvetovanja med državami pogodbenicami tega 
sporazuma v Skupnem odboru, da bi našli za vse sprejemljivo 
rešitev. 

3. (a) Glede 17. člena (Pravila konkurence v podjetnišvu) in 18. 
člena (Državna pomoč) zadevne države pogodbenice dajejo 
Skupnemu odboru vso potrebno pomoč za preučitev primera, in 
kjer je to primerno, opustijo sporno prakso, če zadevna država 
pogodbenica v času, ki ga določi Skupni odbor, ne opusti sporne 
prakse ali če Skupni odbor ne najde sporazumne rešitve po 
posvetovanjih ali tridesetih dni po tem, ko mu je zadeva poslana 
v posvetovanje, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme 
ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki jih povzroča sporna 
praksa. 

(b) Glede 19. člena (Damping), 20. člena (Nujno ukrepanje pri 
uvozu določenih izdelkov) in 22. člena (Reeksport in hudo 
pomanjkanje blaga) bo Skupni odbor proučil primer ali položaj in 
bo lahko sprejel kakršno koli odločitev, potrebno za rešitev težav, 
ki jih je sporočila prizadeta država pogodbenica. Če taka odločitev 
ni sprejeta v tridesetih dneh, ko je bil primer predložen Skupnemu 
odboru, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne 
ukrepe za ureditev položaja. 

(c) Glede 31. člena (Izpolnitev obveznosti) mora prizadeta država 
pogodbenica Skupnemu odboru dostaviti vse potrebne podatke 
za temeljito proučitev položaja, da bi našli za vse sprejemljivo 
rešitev. Če Skupni odbor ne najde take rešitve ali če ježe preteklo 
tri mesece od datuma uradnega obvestila, lahko prizadeta država 
pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe. 

4.0 sprejetih zaščitnih ukrepih je treba nemudoma obvestiti države 
pogodbenice tega sporazuma In Skupni odbor. Glede obsega in 
trajanja morajo biti omejeni tako, da izključno popravijo ffoložaj, ki 
je povzročil njihovo uporabo in ne smejo presegati obsega škode, 
ki jo je povzročila taka praksa ali težave. Prednost imajo taki 
ukrepi, ki bodo najmanj motili delovanje sporazuma. Ukrepi, ki jih 
sprejme Slovenija zaradi delovanja ali opustitev neke države EFTE, 
lahko vplivajo samo na trgovanje s to državo. Ukrepe proti Sloveniji 
zaradi njenega delovanja ali opustitve lahko sprejme samo tista 

država EFTE, na katere trgovino je vplivalo omenjeno delovanje 
ali opustitev. 

5. Skupni odbor se redno posvetuje o sprejetih zaščitnih ukrepih 
s ciljem, da se ublažijo, zamenjajo ali odpravijo, ko okoliščine ne 
upravičujejo več njihove uporabe. 

6. Kadar izredne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, 
onemogočajo pa prejšnjo proučitev, lahko prizadeta država 
pogodbenica v primeru 19. člena (Damping), 20. člena (Nujno 
ukrepanje pri uvozu določenih izdelkov) in 22. člena (Reeksport 
in hudo pomanjkanje blaga) ter v primerih državne pomoči, ki ima 
neposreden in takojšen učinek na trgovino med državami 
pogodbenicami, takoj začne uporabljati preventivne in začasne 
ukrepe, ki so nujno potrebni za popravljanje položaja. O teh ukrepih 
je treba nemudoma obvestiti države pogodbenice, v čim krajšem 
času pa se morajo v Skupnem odboru začeti posvetovanja držav 
pogodbenic. 

26. člen 
Izjeme zaradi varnosti 

Nič v tem sporazumu ne preprečuje državi pogodbenici tega 
sporazuma, da ne bi sprejela kakršnih koli ukrepov, ki se ji zdijo 
potrebni: 

a) da prepreči razkritje podatkov, ki so v nasprotju z njenimi 
temeljnimi varnostnimi interesi; 

b) da zavaruje svoje temeljne varnostne interese ali zpolnjuje 
mednarodne obveznosti ali izvaja državno politiko: 

(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom in vojaško 
opremo, če ti ukrepi ne slabšajo pogojev konkurence za izdelke, 
ki niso posebej za vojaške namene, in na promet z drugim blagom, 
materiali in storitvami, namenjenimi posrednemu ali neposrednemu 
oskrbovanju vojske; ali 

(ii) ki se nanašajo na neširjenje biološkega in kemičnega orožja, 
jedrskega orožja in drugih jedrskih eksplozivnih naprav; ali 

(iii) ki so sprejeti med vojno ali ob drugih resnih mednarodnih 
napetostih. 

27. člen 
Skupni odbor 

1. Izvajanje tega sporazuma nadzoruje in upravlja Skupni odbor, 
ki hkrati deluje v skladu z Deklaracijo iz Reykjavika. 

2. Za pravilno izvajanje sporazuma si države pogodbenice tega 
sporazuma izmenjajo informacije in se na zahtevo katere koli 
posvetujejo v Skupnem odboru. Skupni odbor stalno pregleduje 
možnosti za nadaljnje odpravljanje ovir za trgovino med državami 
EFTE in Slovenijo. 

3. Skupni odbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jlt1 

predvidevata sporazum. V zvezi z drugimi zadevami lahko Skupni 
odbor daje priporočila. 

28. člen 
Postopki Skupnega odbora 

1. Za pravilno izvajanje tega sporazuma se Skupni odbor sestaja 
po potrebi, v običajnih razmerah pa enkrat letno. Sklic sestanka 
lahko zahteva vsaka država pogodbenica tega sporazuma. 

2. Skupni odbor deluje na podlagi skupnega dogovora. 

3. Če je predstavnik države pogodbenice tega sporazuma v 

Skupnem odboru sprejel odločitev s pridržkom ustavnopravnih 

poročevalec, št. 15 8 



zahtev. Odločitev začne veljati na dan, ko je uradno sporočen 
umik pridržka, razen če v njej ni naveden kasnejši datum. 

4. Za namen tega sporazuma Skupni odbor sprejme svoj 
poslovnik, ki med drugim vsebuje določbe o sklicevanju sestankov 
in imenovanju predsednika ter trajanju njegovega mandata. 

5. Skupni odbor se lahko odloči za ustanovitev pododborov in 
delovnih teles, ki se mu zdijo potrebni za pomoč pri opravljanju 
njegovih nalog. 

29. člen 
Evolutivna klavzula 

1. Če katera od držav pogodbenic tega sporazuma meni, da bi 
bilo v interesu gospodarstev pogodbenic tega sporazuma koristno 
razvijati in poglabljati odnose, vzpostavljene s tem sporazumom, 
z njihovo razširitvijo na področja, ki jih sporazum ne pokriva, 
predloži državam pogodbenicam tega sporazuma razumno 
utemeljen zahtevek. Države pogodbenice tega sporazuma lahko 
naročijo Skupnemu odboru, da prouči zahtevek in jim, če je to 
primerno, da svoja priporočila, zlasti z namenom, da se začno 
pogajanja. 

2. Dogovore na podlagi postopka iz prvega odstavka bodo mo- 
rale države pogodbenice tega sporazuma ratificirati ali odobriti po 
svojih postopkih. 

30. člen 
Storitve in naložbe 

1. Države pogodbenice tega sporazuma se zavedajo narašča- 
jočega pomena določenih področij, kot so storitve in naložbe. V 
svojih prizadevanjih za postopno razvijanje in širitev sodelovanja 
bodo še posebej v okviru evropskega združevanja s sodelovanjem 
skušale doseči postopno liberalizacijo in vzajemno odpiranje trgov 
za naložbe in trženje storitev ob upoštevanju rezultatov 
Urugvajskega kroga in vseh morebitnih prihodnjih dejavnosti v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije. 

2. Države EFTE in Slovenija bodo s ciljem, da bi razvijale in 
poglabljale svoje odnose po tem sporazumu, o tem sodelovanju 
razpravljale v Skupnem odboru. 

31. člen 
Izpolnitev obveznosti 

1. Države pogodbenice tega sporazuma sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za dosego ciljev tega sporazuma in izpolnitev svojih 
obveznosti po tem sporazumu. 

2. Če država EFTE meni, da Slovenija, ali če Slovenija meni, da 
država EFTE ni izpolnila kakšne obveznosti po tem sporazumu, 
lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe 
po pogojih in v skladu s postopki 25. člena (Postopek za uporabo 
zaščitnih ukrepov). 

32. člen 
Priloge in protokoli 

Priloge in protokoli k temu sporazumu so njegov sestavni del. 
Skupni odbor se lahko odloči za spremembe in dopolnitve prilog 
in protokolov. 

33. člen 
Trgovinski odnosi, ki jih ureja ta sporazum 

Ta sporazum velja za trgovinske odnose med posameznimi 
državami EFTE na eni strani in Slovenijo na drugi, ne pa za 
trgovinske odnose med posameznimi državami EFTE, razen če 
v tem sporazumu ni drugače določeno. 

34. člen 
Območje uporabe 

Ta sporazum velja, se uporablja za ozemlja držav pogodbenic 
tega sporazuma. 

35. člen 
Carinske unije, območja proste trgovine in 

maloobmejni promet 

Sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih 
unij, območij proste trgovine ali dogovorov o maloobmejnem 
prometu, če ti ne vplivajo negativno na trgovinski režim in zlasti 
na določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na pravila o poreklu. 

36. člen 
Spremembe in dopolnitve 

Srpemembe in dopolnitve tega sporazuma, ki jih 32. člen (Priloge 
in protokoli) ne omenja in ki jih odobri Skupni odbor, bodo 
predložene državam pogodbenicam tega sporazuma v sprejem 
in bodo začele veljati, če jih bodo sprejele vse države pogodbenice 
tega sporazuma. Listine o sprejemu se deponirajo pri depozitarju. 

37. člen 
Pristop 

1. Vsaka država članica Evropskega združenja za svobodno 
trgovino lahko pristopi k temu sporazumu, če Skupni odbor odobri 
njen pristop, o katerem pa se mora država, ki pristopa, pogajati 
še z zadevnimi državami pogodbenicami po odločitvi Skupnega 
odbora. Listina o pristopu se deponira pri depozitarju. 

2. Za državo, ki pristopa k sporazumu, sporazum začne veljati s 
prvim dnem tretjega meseca od dneva, ki sledi dnevu deponiranja 
njene listine o pristopu. 

38. člen 
Odpoved in prenehanje veljavnosti 

1. Vsaka država pogodbenica tega sporazuma lahko odpove 
sporazum s pisno notifikacijo depozitarju. Odpoved začne veljati 
šest mesecev po dnevu, ko je depozitar prejel notifikacijo. 

2. Če sporazum odpove Slovenija, preneha veljati po odpovednem 
roku, če pa ga odpovejo vse države EFTE, preneha veljati ob 
koncu zadnjega odpovednega roka. 

3. Vsaka država EFTE, ki odstopi od Konvencije o ustanovitvi 
Evropskega združenja za svobodno trgovino, bo zaradi tega 
dejstva na isti dan, ko začne veljati odstop, tudi prenehala biti 
država pogodbenica tega sporazuma. 

39. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati 1. julija 1995 za tiste države 
podpisnice, ki so do takrat pri depozitarju deponirale svoje listine, 
o ratifikaciji ali sprejetja, če je Slovenija med državami, ki so 
deponirale svojo listino o ratifikaciji ali sprejemu. 

2. Za državo podpisnico, ki svojo listino o ratifikaciji ali sprejemu 
deponira po 1. juliju 1995, ta sporazum začne veljati prvi dan 
drugega meseca po deponiranju njene listine, če za Slovenijo 
sporazum začne veljati najkasneje na isti dan. 

3. Vsaka država podpisnica lahko že ob podpisu izjavi, da bo v 
začetnem obdobju sporazum uporabljala začasno, če zanjo 
sporazum ne more začeti veljati do 1. julija 1995. Za državo EFTE 
je začasna uporaba možna le, če je za Slovenijo sporazum že 
začel veljati ali če tudi Slovenija sporazum uporablja začasno. 
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40. člen 
Depozitar 

Vlada Norveške, ki je depozitar, obvesti vse države, ki so podpisale 
ta sporazum ali pristopile k njemu, o deponiranju vsake listine o 
ratifikaciji ali začasni uporabi, sprejemu ali pristopu, kot tudi o 
začetku veljavnosti sporazuma, o prenehanju njegove veljavnosti 
ali o vsaki odpovedi. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci, v ta namen pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Bergnu. 13. junija 1995, v enem samem verodostoj- 
nem izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri norveški vladi. 

Depozitar pošlje overjeno kopijo vsem državam podpisnicam in 
državam, ki pristopijo k temu sporazumu. 

Za Republiko Islandijo Za Republiko Slovenijo 
Halldor Asgrlmsson l.r. Janko Deželak l.r. 

Za Kneževino Liechtenstein 
Dr. Andrea Willi l.r. 

Za Kraljevino Norveško 
Grete Knudsen l.r. 

Za Švicarsko konfederacijo 
J.-R Delamuraz l.r. 

PRILOGA I 

OMENJENA V PODODSTAVKU 2. ČLENA 

OBSEG 

Izdelki iz 25. do 97. poglavja Harmoniziranega sistema 
poimenovanja in šifrskih oznak blaga (HS), za katere se pri uvozu 
v države EFTE ali Slovenijo ta sporazum ne uporablja, kot je to 
določeno pri vsakem izdelku posebej. 
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Tarifna 
oznaka HS 

Poimenovanje izdelkov Izključeno pri 
uvozu v: 

35.01 

3501.10 

Kazein, kazeinati in drugi 
kazeinski derivati; kazeinska 
lepila: 

- Kazein Liechtenstein 
Švica 
Slovenija 

ex 3501.90 - Drugo: 
— Drugo, razen kazeinska lepila Liechtenstein 

Švica 
Slovenija 

35.02 Albumini (vključno koncentrati 
dveh ali več proteinov iz sirotke 
z vsebnostjo 80 ut.% ali več 
proteinov iz sirotke, računano na 
suho snov), albuminati in drugi 
albuminski derivati: 

ex 3502.10 

ex 3502.90 

- Jajčni albumin: 
— Drugi, razen neustreznih ali Vse države 
tistih, ki bodo s predelavo EFTE 
postali neustrezni za človeško Slovenija 
prehrano 

- Drugo: 
— Mlečni albumin (lactalbumin), Vse države 
drugi razen neustreznih ali EFTE 
tistih, ki bodo s predelavo Slovenija 
postali neustrezni za človeško 
prehrano 

53.01 Lan, surov ali predelan, toda 
nepreden; laneno predivo in 
odpadki (vključno z odpadki 
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi 

Liechtenstein 
Švica 
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surovinami) 

53.02 Konoplja (Canab'is sativa L.)> Liechtenstein 
surova ali predelana, toda Švica 
nepredena; konopljeno predivo in 
odpadki (vključno z odpadki preje 
in razvlaknjenimi tekstilnimi 
surovinami) 

PROTOKOL A 

GLEDE IZDELKOV, OMENJENIH V PODODSTAVKU 
(b) 2. ČLENA 

OBSEG 

1. člen 

Določbe sporazuma se uporabljajo za izdelke, naštete v Tabeli I. 

2. člen 

Da bi lahko upoštevali razlike v ceni kmetijskih surovin, ki so 
vgrajene v blago, navedene v tabelah, omenjenih v 3. in 4. členu, 
sporazum ne izključuje: 

(i) obremenitve variabilne komponente ali fiksnega zneska ali 
uporabo notranjih ukrepov za cenovno nadomestilo pri uvozu; 

(ii) uporabo ukrepov, sprejetih pri izvozu. 

3. člen 

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije naštete v Tabelah II, III in IV 
posamezne države EFTE odobrijo ugodnosti, navedene v teh 
tabelah. 

2. Uvozna obravnava, ki jo mora odobriti Islandija, je določena v 
Tabeli III. Carinske dajatve so navedene v Seznamu 1, dajatve 

fiskalne narava pa v Seznamu 2 te tabele. Islandija lahko te dajatve 
nadomesti z drugimi ukrepi za cenovno nadomestilo v skladu z 2. 
členom, vendar posledica tega ne sme biti manj ugodna obravnava 
za Slovenijo, kot jo Islandija odobrava Evropski skupnosti. 

4. člen 

Za izdelke s poreklom iz držav EFTE, naštete v Tabeli V. mora 
Slovenija odobriti obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave za 
Evropsko skupnost ali za katero koli drugo državo, razen za 
države nekdanje Jugoslavije. 

5. člen 

1. Države EFTE uradno obvestijo Slovenijo in Slovenija uradno 
obvesti države EFTE o vseh ukrepih za cenovno nadomestilo, ki 
se uporabljajo v skladu z 2. členom tega protokola. 

2. Slovenija in države EFTE se obveščajo o vseh spremembah 
pri obravnavi za Evropsko skupnost. 

6. člen 

Države EFTE in Slovenija vsaki dve leti pregledajo razvoj 
medsebojnega trgovanja z izdelki, ki jih pokriva ta protokol. Prvi 
pogled je treba opraviti najkasneje po uvedbi kakršnih koli 
sprememb v odnosih z Evropsko skupnostjo. V skladu s temi 
pregledi in ob upoštevanju ureditve med pogodbenicami in 
Evropsko skupnostjo na tem področju in v STO se države EFTE 
in Slovenija odločijo o možnih spremembah glede izdelkov, ki jih 
pokriva ta protokol, ter o možnem razvoju pravil sistemov za 
cenovno nadomestilo. 
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TABELA I K PROTOKOLU A 

Tarifna HS Poimenovanje 
Številka oznaka proizvodov 

14.04 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni 
ne zajeti na drugem mestu: 

1404.20 - Linters iz bombaža 

15.16 Masti in olja živalskega in rastlinskega 
izvora in njihove frakcije, deloma ali v 
celoti hidrogenirani, interesterificirani, 
reesterificirani, ali elaidinizirani, 
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani: 

ex 1516.20 - Rastlinske masti in olja in njihove 
frakcije: 
— Hidrogensko ricinusovo olje, tako 
imenovani "opalni vosek" 

15.18 Živalske ali rastlinske masti in 
olja in njihove frakcije, kuhani, 
oksidirani, dehidrirani, žveplani, 
pihani, polimerizirani s segravanjem 
v vakuumu ali v inertnem plinu ali 
drugače kemično modificirani, razen 
tistih iz tar.št. 15.16; mešanice in 
preparati iz živalskih in rastlinskih 
masti ter olj ali iz frakcije različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni 
za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti 
na drugem mestu: 

ex 1518.00 - Linoksin 

********** 
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TABELA II K PROTOKOLU A 

LIECHTENSTEIN. ŠVICA 

i tarifna Poimenovanje carinska 
:evilka proizvodov stopnja (*) 

SFR/100kg 
bruto 

0403. Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali kislo mleko in smetana, koncen- 
trirano ali ne, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil, aromatizirano ali z 
dodanim sadjem, lešniki ali kakavom: 

- Jogurt 
1010 — Ki vsebujejo kakav vi 
1020 — Aromatiziran ali z dodanim 100, 

sadjem 

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

4000 - Sladka koruza vi 

13 02. Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi, pektinati in pek- 
tati; agar-agar in druge sluzi ter 
sredstva za zgoščevanje, dobljeni 
iz rastlinskih proizvodov, modifi- 
cirani ali nemodificirani: 

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, 
dobljeni iz rastlinskih proizvode", 
modificirani ali nemodificirani: 

ex 3100 — Agar-agar 
- Modificirani prosto 

— Sluzi in sredstva za zgoščevanje, 
ekstrahirani iz rožičev, rožičevih 
semen ali semena giara, modificirani 
ali nemodificirani: 

ex 3210   Za tehnično uporabo 
- Modificirani prosto 

ex 3290  Drugo 
- Modificirani prosto 

ex 3900 — Drugo 
- Modificirani prosto 

vi = variabilna dajatev 
(*) Proizvodi iz alkohola so obdavčeni v skladu z alkoholno 

zakonodajo 
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1519. Industrijske monokarboksilne maščobne 
kisline, kisla olja iz rafinacije: 
industrijski mastni alkohol: 
- Industrijske monokarboksilne maščo- 

bne kisline: 
1300 — Maščobne kisline tolovega prosto 

olja 

1702. Drugi sladkorji, vključno s kemično 
čisto laktozo, maltozo, glukozo in 
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za aromatizi- 
ranje ali barvil; umetni med in meša- 
nice umetnega in naravnega medu; kara- 
melni sladkor: 

5000 - Kemično čista fruktoza 

- Drugo, vključno invertni sladkor: 
ex 9010 — Trden 

- Kemično čista maltoza 

1704. Sladkorni proizvodi (ključno z belo 
čokolado), brez kakava: 

- Žvečilni gumi, prevlečen s slad- 
korjem ali ne: 

1010 — Ki po teZi vsebujeo več kot 
70 %saharoze 

1020 — Ki po teži ne vsebujejo manj kot 
60 % in ne več kot 70% saharoze 

1030 — Ki po te2i ne vsebujejo več kot 
60 % saharoze 

- Drugo: 
9010 — Bela čokolada 
9020 — Sladkorni proizvodi vseh vrst, 

ki vsebujejo sadje (vključno s 
sadnimi kašami, lešniki, 
marcipanom in podobno) 

- Sladkorni proizvodi vseh vrst 
narejeni iz soka sladkorne 
koreninice, z vsebnostjo 
saharoze po teži: 

9031   Več kot 10% 
- Drugi oblikovani sladkorni 

proizvodi: 
  Ki ne vsebujejo mlečne ali 

rastlinske maščobe, z 
vsebnostjo saharoze po teži: 

9041   Več kot 70% 
9042   Več kot 50% vendar ne več kot 

70% 
9043   Ne več kot 50% 
9050   Ki vsebujejo rastlinske maščobe, 

ne vsebujejo pa mlečnih maščob 

15 poročevalec, št. 15 

prosto 

prosto 

vi 

vi 

vi 

vi 
vi 

vi 

vi 
vi 

vi 
vi 



9060   Ki vsebujejo mlečno maščobo vi 
— Drugo, z vsebnostjo saharoze: 

9091 — Več kot 70% vi 
9092   Več kot 50% vendar ne več kot vi 

70% 
9093   Ne več kot 50% vi 

1806. čokolada in druga Živila, ki vsebu- 
jejo kakav: 

- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil: 

1010 — Ki po te2i vsebuje 65% ali več vi 
saharoze 

1020 — Ki po teži ne vsebuje več kot 65% vi 
saharoze 

- Drugi izdelki v blokih, mase nad 2kg, 
ali v tekočem stanju, pastozni masi, 
prahu, zrnih ali v drugih oblikah v 
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih 
nad 2kg: 

— Drugo: 
  Nepakirani bloki: 
  Ki vsebujejo sestavine iz mleka 

z vsebnostjo mlečne maSčobe po 
te2i: 

2091  Več kot 6% vi 
2092   Več kot 3% vendar ne več kot 6% vi 
2093  Ne več kot 3% vi 
2094   Ki ne vsebujejo sestavine vi 

pridobljene iz mleka 
  Drugo: 
  Ki vsebujejo sestavine 

pridobljene iz mleka: 
2095   Ki vsebujejo maščobe, razen vi 

mlečnih maščob 
2096  Drugo vi 
  Ki ne vsebujejo sestavine 

pridobljene iz mleka: 
2097   Ki vsebujejo maščobe vi 
2099  Drugo vi 

— Drugo, v blokih ploščah ali palicah: 
— Polnjeni: 
  Ki vsebuje sestavine 

pridobljene iz mleka: 
3111   Ki vsebujejo maščobe, razen vi 

mlečnih maščob 
3119 Drugo 
  Ki ne vsebujejo sestavin 

pridobljenih iz mleka: 
3121   Ki vsebujejo maščobe vi 
3129 Drugo vi 

— Nepolnjeni: 
  Mlečna čokolada z vsebnostjo 

mlečnih maščob po teži: 
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321 1 Več kot 6% vi 
3212   Več kot 3% vendar ne več kot 6% vi 
321 3 Ne več kot 3% vi 
3290  Drugo vi 

— Drugo: 
— Ki vsebujejo sestavine 

pridobljene iz mleka: 
9011   Ki vsebujejo maščobe, razen vi 

mlečnih maščob 
9019 Drugo vi 

— Ki ne vsebujejo sestavine 
pridobljene iz mleka: 

9021   Ki vsebujejo maščobe vi 
9029  Drugo vi 

1901. Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba in sladnega ekstrakta 
brez dodatka kakava ali z dodatkom 
kakava v prahu v količini manj kot 
40 ut.% preračunano na popolnoma odma- 
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar.št. 0401 do 0404 
brez dodatka kakavovega prahu ali 
z dodatkom kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 
— Proizvodi za otroško hrano, v paki- 

ranjih za prodajo na drobno 
— Ki vsebujejo Živila iz tar. št. 

0401 do 0404: 
1011   Ki vsebujejo več kot 12% vi 

mlečne maščobe po teži 
1012   Ki vsebujejo več kot 3% vendar vi 

ne več kot 12% mlečne maščobe po teži 
1013   Ki ne vsebujejo mlečne vi 

maščobe ali vsebujejo ne več kot 
3% mlečne maščobe po teži 

— Ki ne vsebujejo živila iz tar. 
št. od 0401 do 0404: 

1021   Ki vsebujejo sladkor vi 
1022   Ki ne vsebujejo sladkorja vi 

— Mešanice in testo za izdelovanje 
pekovskih izdelkov iz tar. št.1905: 

— Drugo, ki vsebuje živila iz tar. 
št. od 0401 do 0404: 

ex 2081   Ki vsebujejo več kot 25% mlečne 
maščobe po teži 
- V embalaži, ki po teži ne presega vi 

2kg 
ex 2082   Ki vsebujejo več kot 12% mlečne 

maščobe vendar ne več kot kot 25% 
mlečne maščobe po teži 
- V embalaži, ki po teži ne presega vi 
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ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

ex 

2kg 
2083   Ki ne vsebuje več kot 12% mlečne 

maščobe po te2i vi 
— Drugo, ki ne vsebuje živila iz tar. 

št. od 0401 do 0404: 
2091   Ki vsebuje več kot 25% mlečne 

maščobe po teži 
- V embalaži, ki po teži ne presega vi 

2kg 
2092   Ki vsebuje po teži več kot 12% 

in ne več kot 25% mlečne maščobe 
- V embalaži, ki po teži ne presega vi 

2kg 
  Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali 

vsebujejo ne več kot 12% mlečne 
maščobe po teži: 

2093   Ki vsebujejo maščobe vi 
2099  Drugo vi 

— Drugo: 
— Ekstrakt slada z vsebnostjo suhega 

ekstrakta: 
9051  Več kot 80% vi 
9052   Ne več kot 80% vi 
  Živila iz materiala iz tar. št. 

od 0401 do 0404, razen v prahu, 
zrnih ali v trdni obliki: 

  Drugo: 
  Ki vsebujejo mlečne maščobe, 

z vsebnostjo mlečnih maščob 
po teži: 

9071  Več kot 50% vi 
9072   Več kot 20% in ne več kot 50% vi 
9073   Več kot 3% in ne več kot 20% vi 
9074  Ne več kot 3% vi 
9075   Ki ne vsebujejo mlečnih maščob vi 
  Pripravki iz materiala iz tar. št. 

od 0401 do 0404 (razen tistih priprav- 
kov iz tar. št. od 1901.9061 do 
1901.9075 ) : 

9081   Ki vsebujejo več kot 25% 
mlečne maščobe po teži 
- V embalaži, ki po teži ne vi 

presega 2kg 
9082   Ki vsebujejo po teži več kot 12% 

vendar ne več kot 25% mlečne 
maščobe 
- V embalaži, ki po teži ne vi 

presega 2kg 
9089  Drugo vi 
  Drugi pripravki: 

9091   Ki vsebujejo po teži več kot 
25% mlečne maščobe 
- V embalaži, ki po teži ne vi 

presega 2kg 
9092   ki vsebuje po teži več kot 12% 

vendar ne več kot 25% mlečne 
maščobe 
- V embalaži, ki po teži ne vi 
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presega 2kg 
  Ki ne vsebuje mlečne maščobe 

ali vsebuje po teži manj kot 
12% mlečne maščobe: 

  Iz moke iz žit, zdroba, 
škroba ali ekstrakta slada: 

9093  Ki vsebuje maščobe vi 
9094  Ki ne vsebuje maščob vi 
  Drugo: 

9095  Ki vsebuje maščobe vi 
  Ki ne vsebuje maščob: vi 

9096  Ki vsebuje sladkor ali jajca vi 
9099  Drugo 

1902. Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, 
ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali nepripravljen: 

- Testenine, nekuhane, nepolnjene 
in ne drugače pripravljene: 

110.0 — Z jajci vi 
1900 — Druge: vi 

2000 - Testenine, polnjene, kuhane ali vi 
nekuhane ali drugače pripravljene 

3000 - Druge testenine vi 

- Kuskus: 
4010 — Nekuhan, nepripravljen vi 
4090 — Drugo vi 

1903.0000 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah 

- Narejena iz krompirjevega škroba 4.- 

- Drugo 2.- 

1904. Pripravljena živila, dobljena z nabre- 
kanjem ali praženjem žit ali žitnih 
izdelkov (npr.koruzni kosmiči); žita 
(razen koruze), v zrnu ali obliki 
kosmičev ali druge oblike (razen 
moke in zdroba), predkuhana ali 
drugače drugače pripravljena, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu: 

- Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit ali 
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žitnih izdelkov: 
1010 — Pripravki tipa "Muesli" vi 
1090 — Drugo 20.- 

- Drugo: 
— Drugo: 

9020   Parbaloiden riž 24.- 
9090  Drugo vi 

1905. Kruh, peciva, sladice, biskviti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom 
kakava ali brez njega; hostije, 
kapsule za farmacevtske proizvode, 
oblati, rižev papir in podobni izdelki: 

- Hrustljavi kruh (krisp) 
1010 — Ki ne vsebuje dodanega sladkorja 

in drugih sladil 
1020 — Ki vsebuje dodani sladkor ali druga 

sladila 

vi 

vi 

- Medenjak lect in podobno: 
2010 — Ki vsebuje mlečne maščobe 
2020 — Ki vsebuje druge maščobe 
2030 — Ki ne vsebuje maščobe 

vi 
vi 
vi 

- Sladki biskviti, vaflji in oblati: 
— Sladki biskviti: 

3011   Ki vsebujejo mlečne maščobe 
3019 Drugo 

-- Vaflji in oblati: 
3021   Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja 

ali drugih sladil 
3022   Ki vsebujejo dodani sladkor ali 

druga sladila 
- Prepečenec, toast in podobni toast 

izdelki: 
4010 — Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja 

ali drugih sladil 
— Ki vsebujejo dodani sladkor ali 

druga sladila: 
4021   Prepečenec 
4029  Drugo 

- Drugo: 
— Kruh in drugi pekovski izdelki, 

ki ne vsebujejo dodanega 
sladkorja ali drugih sladil, medu, 
jajc, maščob, sira ali sadja: 

  Ki ni za prodajo na drobno: 
9011   Kruhove drobtine 
901 2 Drugo 
  Za prodajo na drobno: 

901 3 Matzos 
9014   Kruhove drobtine 
901 9 Drugo 
9020 — Hostije, kapsule za farmacevtske 

proizvode, oblati, rižev papir 

vi 
vi 

vi 

vi 

vi 

vi 

vi 
vi 

vi 
vi 

vi 
vi 
vi 
32. 
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in podobni proizvodi 
— Drugo: 

9092   Drugo, ki ne vsebuje dodanega vi 
sladkorja ali drugih sladil 

  Drugo, ki vsebuje dodani sladkor ali 
druga sladila 

9093   Ki vsebuje mlečno maščobo vi 
9094   Ki vsebuje druge maščobe vi 
9095   Ki ne vsebuje maSčob vi 

2001. Vrtnine, sadje in drugi užitni 
deli rastlin, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini: 

- Drugo: 
— Zelenjava in drugi užitni deli 

rastlin: 
9021   Sladka koruza (Zea mays var. vi 

saccharata) 

2004. Druge vrtnine, pripravljene ali 
konzervirane drugače, razen v kisu 
ali ocetni kislini, zamrznjene, razen 
proizvodov iz tar.št. 2006: 

- Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
— V embalaži, ki po teži ne presega 

5kg: 
9023   Sladka koruza (Zea mays var. 'vi 

saccharata) 

2005. Druge vrtnine, pripravljene ali konzer- 
virane drugače, razen v kisu in ocetni 
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar. št. 2006: 
- Krompir: 
— v obliki moke, zdroba ali kosmičev 

2011   ki vsebujejo po teži več kot vi 
80% krompirja 

2012   ki vsebujejo po teži manj kot 80% vi 
krompirja 

8000 - Sladka koruza (Zea mays var. vi 
saccharata) 

2008. Sadje in drugi užitni deli rast- 
lin, drugače pripravljeni ali 
konzervirani, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali alkohola ali 
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu,: 
- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne 

koščice oziroma pečke, vključno 
mešanice tega sadja: 
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— Kikiriki: 
1110   Kikirikijevo maslo vi 

— Drugo, vključno mešanice, razen 
tistih iz podpoglavja St. 2008.19: 

9100 — Palmova jedra prosto 
— Mešanice: 

9210   Pripravki narejeni na osnovi vi 
nepraženih žitnih kosmičev tipa 
"Muesli" 

— Drugo: 
  Drugo: 

9993   Koruza, razen sladke koruze vi 
(Zea mays var.saccharata) 

2101. Ekstrakti, esence in koncentrati kave, 
Gaja, mate čaja in pripravki na njihovi 
osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi 
kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati: 

- Ekstrakti, esence in koncentrati kave 
ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, 
esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

1090 — Drugo 

ex 

— Ekstrakti, esence in koncentrati vi 
čaja, mate čaja in pripravki na 
osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
koncentratov ali na osnovi čaja ali 
mate čaja: 

2090 — Drugo vi 

3000 - Praženi kavni nadomestki in njiho- 
vi ekstrakti, esence in koncen- 
trati, razen pražena cikorija 
in njeni ekstrakti, esence in kon- 
centrati : 

— Celi ali v kosih 1.60 
— Drugo 29.- 

2102. Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi 
enocelični mikroorganizmi, mrtvi 
(razen cepiv iz tar.št. 3002); 
pripravljeni pecilni praški: 

ex 2000 - Neaktivni kvas: drugi enocelični 4,- 
mikroorganizmi, mrtvi: 

— Kvas, naravni, mrtvi 

2103. Pripravki za omake in pripravljene 
omake, mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična moka 
zdrob in pripravljena gorčica: 
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1000 - Sojina omaka 
2000 - Paradižnikov Ketchup in druge 

paradižnikove omake 
9000 - Drugo 

prosto 
prosto 

prosto 

2104. Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe; homogenizirana sestav- 
ljena živila: 

1000 - Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe 

prosto 

2105. Sladoled in druge ledene sladice s 
kakavom ali brez kakava: 

- Ki vsebuje kakav vl(l) 

- Drugo vl(2) 

2106. Živila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 

- Beljakovinski koncentrati in 
teksturirane beljakovinaste snovi: 

1011 — Ki vsebujejo mlečne maščobe, druge vi 
maSčobe ali sladkor 

1019 Drugo vi 

- Drugo: 
— Nealkoholne meSanice ekstraktov 

in koncentratov zelenjavnih 
snovi, uporabno za pripravo pijač: 

9021   Ki vsebujejo dodani sladkor ali vi 
druga sladila z vsebnostjo več 
kot 60% saharoze 

9022   Ki vsebujejo dodani sladkor ali vi 
ki vsebujejo več kot 50% vendar 
ne več kot 60% saharoze 

9023   Ki vsebujejo dodani sladkor ali vi 
ki vsebujejo več kot 50% 
saharoze 

9024   Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja vi 
ali drugih sladil 

9030 — Proteinski hidrolizati in avto- 20.- 
lizati kvasa 

(1) Švica do nadaljnjega uporablja namesto variabilne komponente 
fiksno stopnjo 47,50 SFR. 

(2) Švica do nadaljnjega uporablja namesto variabilne dajatve 
fiksno stopnjo 100,00 SFR. 
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9040 — Žvečilni gumi in bonboni, vi 
tablete, pastile in podobni 
proizvodi, ki ne vsebujejo 
sladkorja 

— Drugi proizvodi hrane: 
  Drugo: 
  Z vsebnostjo mlečnih maščob 

po teži: 
9081  Več kot 50% vi 

9082   Več kot 20% vendar ne več kot vi 
50% 

9083   Več kot 3% vendar ne več kot vi 
20% 

9084  Ne več kot 3%,ki ne vi 
vključujejo blago iz tar. št. 
2106.9091 

  Ki vsebujejo druge maščobe, z 
vsebnostjo maščob: 

9091  Več kot 40% vi 
9092   Več kot 10% vendar ne več kot vi 

40% 
9093  Ne več kot 10% vi 
  Ki ne vsebujejo maščob: 
  Z vsebnostjo sladkorja po vi 

teži: 
9094  Več kot 50% vi 
9095  Ne več kot 50% vi 
9096   Ki vsebujejo žitarice, vi 

ekstrakte slada ali jajc, 
brez sladkorja 

9099  Drugo vi 

2202. Vode, vključno mineralne vode in 
sodavice, s sladkorjem ali drugimi 
sladili ali sredstvi za aromatizi- 
ranje ter druge brezalkoholne pijače, 
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v tar.št. 2009: 

1000 - Vode, vključno mineralne vode in 6.40 
sodavice, s sladkorjem ali drugimi 
sladili ali sredstvi za aromatizi- 
ranje 

- Drugo: 
9090 — Drugo 6.40 

2203. Pivo iz slada (1) 

0010 - V posodah, ki vsebujejo več 6.- 
kot 2 hI 

0020 - V posodah , ki vsebujejo več 3.50 
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kot 2 1 vendar ne več kot 2 hI 

- V posodah, ki ne vsebujejo več 
kot 2 1: 

0031 — V steklenicah 6.- 
0039 — Drugo 8 . - 

2205. Vermut in druga vina iz svežega 
grozdja; aromatizirana z rastlinami 
ali sredstvi za aromatiziranje: 

- V posodah do 2 1: 
1010 — Z volumsko vsebnostjo alkohola prosto 

do vključno 18 vol.% 
1020 — Z volumsko vsebnostjo alkohola prosto 

nad 18 vol.% 

- Drugo: 
9010 — Z volumsko vsebnostjo 

do vključno 18 vol.% 
9020 — Z volumsko vsebnostjo 

alkohola nad 18 vol. % 

prosto 

prosto 

2208. Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo 
manj kot 80 vol.%; žganja, 
likerji in druge alkoholne pijače; 

- Drugo:   
ex 9090 -- Drugo 

- Likerji in druge sladkane alko- 45.- 
holne pijače, tudi aromatizirano 
žgane, ki vsebujejo sladkor ali 
jajca 

2905. Aciklični alkoholi in njihovi halogen- 
ski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati: 

- Drugi večhidroksilni alkoholi: 
4300 — Manitol vi 
4400 — D-glucitol (sorbitol) vi 

ex 2915. Nasičene aciklične monokarboksilne 
kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

- Estri manitola ali sorbitola prosto 

(1) Dodatna dajatev (ječmen in druge surovine za varjenje) 
t 
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ex 2916. Nenasičene aciklične monokarboksilne 
kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in perkisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

- Estri manitola ali sorbitola prosto 

2917. Polikarboksilne kisline, njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in 
peroksikisline; njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 

- Aciklične polikarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisiline in njihovi 
derivati: 

ex 1900 — Drugo 
- Itakonska kislina, njene soli in prosto 

estri 

ex 

2918. Karboksilne kisline z dodatno kisi- 
kovo funkcijo in njihovi 'anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 
- Karboksilne kisline z alkoholno funk- 

cijo, toda brez druge kisikove funk- 
cije, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline ali njihovi 
derivati: 

1100 — Mlečna kislina, njene soli in 
estri 

1400 — Citronska kislina 
1500 — Soli in estri citronske kisline 
1600 — Glukonska kislina, njene soli in 

estri 
1900 — Drugo 

- Glicerinska kislina, glikolna 
kislina, sladkorna kislina, 
izosladkorna kislina, -hepta 
sladkorna kislina, njihove soli 
in estri 

prosto 

prosto 
prosto 
prosto 

prosto 

2932. Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi kisika 
- Spojine, ki imajo v strukturi 

nekondenziran furanov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

ex 1900 — Drugo: 
- Anhidridi manita ali sorbita prosto 

(npr. sorbitan), vendar ne 
maltola in izomaltola 

ex 9000 - Drugo: 
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- Alfametilglukozit prosto 

ex 2940.0000 Sladkorji, kemično Cisti, razen 
saharoze, laktoze, maltoze, glukoze 
in fruktoze; sladkorni etri in slad- 
korni estri in njihove soli, razen 
proizvodov iz tar.št. 2937, 2938 
in 2939: 

- Sorboza, njene soli in estri prosto 

2941. Antibiotiki 

ex 1000 - Penicilin in njihovi derivati 
s strukturo penicilanske kisline; 
njihove soli: 

- Penicilin (1) prosto 

3001. žleze in drugi organi za organo- 
terapevtske namene, sušeni, tudi v 
prahu; ekstrakti iz 21ez in drugih 
organov ali njihovih izločkov za 
organoterapevtske namene; heparin 
in njegove soli; druge človeške 
ali živalske snovi, pripravljene 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ki niso navedene in ne 
zajete na drugem mestu 

ex 9000 - Drugo: 
- Heparin in njegove soli prosto 

3501. Kazein, kazeinati in drugi kazeinski 
derivati; kazeinska lepila 

ex 9000 - Drugo 
- Kazeinska lepila 15.- 

3505. Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr.preželatizirani in 
estrificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi deks- 
trina in drugih modificiranih 
škrobov 

(1) Po zdravstveni zakonodaji 
(2) Za izdelke, ki se uporabljajo kot hrana za živali, veljajo 

še dodatno cenovna dopolnila v skladu z zveznim zakonom o 
kmetijstvu. 
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1000 - Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi 
- škrobni estri ali etri (2) prosto 
- Drugo (2) 4.80 

2000 - Lepila (2) 4.80 

3506. Pripravljena lepila in druga priprav- 
ljena sredstva za lepljenje, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
proizvodi, ki so primerni za uporabo 
kot lepila ali sredstva za lepljenje, 
pripravljeni za prodajo na drobno kot 
lepila in sredstva za lepljenje v 
pakiranjih do vključno 1- kg neto mase: 

ex 1000 - Proizvodi, ki so ustrezni za upo- 
rabo kot lepila ali sredstva za 
lepljenje, pripravljeni za prodajo 
na drobno kot lepila ali sredstva 
za lepljenje v pakiranjih do 1 kg 
neto mase: 
- Na osnovi emulzij natrijevega prosto 

silikata 

- Drugo: 
ex 9900 — Drugo: 

- Na osnovi emulzij natrijevega prosto 
silikata 

3507. Encimi; pripravljeni encimi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu 

ex 9000 - Drugo:    
- Pripravljeni encimi z vi 

z vsebnostjo snovi s hranljivo 
vrednostjo 

3809. Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi proizvo- 
di (npr.sredstva za apreturo in jed- 
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso omenjeni in 
ne zajeti na drugem mestu 

ex 1000 - Na osnovi škrobnih snovi: 
- Pripravljeni preparati za ojač- prosto 

anje; pripravljeni preparati za 
grundiranje 

3823. 
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1000 - 

6000 - 

9090 — 

prosto 

prosto 

prosto 

3911. Naftne smole; kumaron-inden smole, 

politerpeni, polisulfidi, polisulfoni 
in drugi proizvodi, navedeni v 3. 
opombi v tem poglavju, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu, v primarnih oblikah 

Naftne smole, kumaron, inden in 
kumaron-inden smole in politerpeni 

V disperziji ali raztopini, v 
nevodnem mediju 
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto 

smol 
Drugo 
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto 

smol 

9000 - Drugo: 
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto 

smol 

1010 -- 

1090 — 

3913. Naravni polimeri (npr.: alginska 
kislina) in modificirani naravni 
polimeri (npr. strjene beljakovine, 
kemični derivati naravnega 
kavčuka), ki niso omenjeni in ne 
zajeti na drugem mestu, v primarnih 
oblikah 

9000 - Drugi: 
- Dekstrini in drugi produkti, prosto 

razen strjene beljakovine 

****** 
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TABELA III K PROTOKOLU A 

ISLANDIJA 

Seznam 1 

Islandska Poimenovanje Islandska carinska 
tarifna proi zvodov stopn.ia v % 
številka 

0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla 
smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali kislo mleko 
in smetana, koncentrirano ali ne, 
z dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil, aromantizirano ali z 
dodanim sadjem, lešniki ali kakavom: 
- Jogurt: 

0403.1001 — Ki vsebuje kakav 40 
0403.1003 — Kot pijača 40 

- Drugo: 
0403.9001 — Ki vsebuje kakav 40 
0403.9003 — Kot pijača 40 

1704 Sladkorni proizvodi (ključno z 
belo čokolado), brez kakava 

1704.1000 Žvečilni gumi, prevlečen s 
sladkorjem ali ne: 40 
- Drugo: 

1704.9005 - Preparati iz gumi Arabice 40 
1704.9009 — Drugo 40 

1306 čokolada in druga živila, 
ki vsebujejo kakav 
- Drugi izdelki v blokih ali 

ploščah, mase nad 2kg, ali 
v tekočem stanju, pastozni masi, 
prahu, zrnih ali v drugih oblikah 
v razsutem stanju, v posodah ali 
pakiranjih nad 2 kg: 

1806.2009 — Drugo: 
- Drugo, v 

palicah: 
blokih, ploščah ali 

40 

1.S06.3100 — Polnjeni 40 
— Nepolnjeni: 

1806.3201   Jedilna čokolada v palicah 
ali ploščah , ki vsebuje le 
kakav, sladkor in ne več kot 
30% kakavovega masla 40 

1806.3209   Drugo 
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- Drugo: 

1806.9002 — Hrana pripravljena za dietetično 
uporabo 40 

1806.9003 — Velikonočna jajca 40 
1806.9009 — Drugo 40 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba in sladnega ekstrakta 
brez dodatka kakava ali z dodatkom 
kakava v prahu v količini manj kot 
40 ut.% preračunano na popolnoma odma- 
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 
brez dodatka kakavovega prahu ali 
z dodatkom kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 

ex 1901.9000 — Drugo: 
— Sladni ekstrat 20 

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti 
in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; 
hostije, kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati, rižev papir in 
podobni izdelki: 

1905.1000 - Hrustljavi kruh (krisp) 32 
1905.2000 - Kruh in podobni izdelki 

začinjeni z ingverjem 32 
- Sladki biskviti; vaflji in 

oblati 
— Popolnoma ali delno prevlečeni 

s čokolado ali drugimi proizvodi, 
ki vsebujejo čokolado: 

1905.3011   Sladki biskviti 32 
1905.3019   Drugo 32 

— Drugo: 
1905.3091   Sladki biskviti ' 32 
1905.3099   Drugo 32 
1.905.4000 - Prepečenec, toast in podobni 

toast izdelki 32 

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave, čaja, mate čaja in pripravki 
na njihovi osnovi ali na osnovi 
kave, čaja ali mate čaja; pražena 
cikorija in drugi praženi kavni 
nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati: 
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2101.3000 — Pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki ter 
njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 28 

2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); 
drugi enocelični mikroorganizmi, 
mrtvi (razen cepiv iz tar.št. 
3002); pripravljeni pecilni 
praški: 

2102.1000 - Aktivni kvas 32 
- Neaktivni kvas; drugi enocelični 

mikroorganizmi, mrtvi: 
- Neaktivni kvas 32 2102.2001 

2102.3001 
in 
2102.3009 

- Pripravljeni pecilni praški 40 

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe; homogenizirana 
sestavljena živila: 

ex 2104.1004 
in 
2104.1009 

Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe, ki ne vsebujejo 
pripravke za juhe, ki so pakirani 
po 5 kg ali več 40 

2106 živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 
- Drugo: 

2106.903.1 
in — Praški za pripravo desertov 40 
2106.9039 

2202 Vode, vključno mineralne vode 
in sodavice, s sladkorjem ali 
drugimi sladili ali sredstvi za 
aromatiziranje ter druge 
brezalkoholne pijače, 
razen sadnih in zelenjavnih sokov, 
ki se uvrščajo v tar.št. 200^: 
- Vode, vključno mineralne vode 

in sodavice, s sladkorjem ali 
drugimi sladila ali sredstvi za 
aromati zi ranje: 

2202.1001 — Gazirane pijače 40 
2202.1009 — Drugo 40 

- Drugo: 
2202.9001 — Iz mlečnih izdelkov z 

drugimi sestavinami, pod 
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pogojem da je mlečnih izdelkov 
75% ali več, glede na neto 
težo 

2202.9009 — Drugo 
40 
40 

>203 Pivo iz slada: 

2203.0001 - Svetlo pivo iz slada in drugo 
fermentirano svetlo pivo z vseb- 
nostjo alkohola več kot 0,5%, 
vendar ne več kot 2,25 volumskih 

2203.0009 - 
procentov 
Drugo 

40 
40 

3501 Kazein, kazeinati in drugi 

kazeinski derivati; kazeinska 
lepila 

3501.1000 - Kazein: 12 
3501.9000 - Drugo 12 

5506 Pripravljena lepila in druga 
pripravljena sredstva za 
lepljenje, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu; 
proizvodi, ki so primerni za 
uporabo kot lepila ali sredstva 
za lepljenje, pripravljeni za 
prodajo na drobno kot lepila in 
sredstva za lepljenje v pakiranjih 
do vključno 1 kg neto mase: 

3506.1000 - Proizvodi, ki so ustrezni za 
uporabo kot lepila ali sredstva 
za lepljenje, pripravljeni za 
prodajo na drobno kot lepila ali 
sredstva za lepljenje v 
pakiranjih do vključno 1 kg 
neto mase: 

- Drugo: 
3506.9100 — Sredstva za lepljenje na 

osnovi kavčuka ali plastičnih 
mas (vključno umetne smole) 

•- Drugo 3506.9900 — 

16 

12 
12 

****** 
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Seznam 2 k Tabeli III 

IZDELKI, KI SE NE PROIZVAJAJO V ISLANDIJI IN ZA KATERE PRI UVOZU 
VELJAJO CARINSKE DAJATVE FISKALNE NARAVE 

Islandska Poimenovanje Carinska 
carinska izdelkov stopnja v % 
tari fna 
številka 

1702 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
maltozo, glukozo in fruktozo, 
v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 

1702.5000 - Kemično čista fruktoza 18 
- Drugo, vključno invertni sladkor 

1702.9004 — Kemično čista maltoza 18 

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
ždroba, škroba in sladnega ekstrakta 
brez dodatka kakava ali z dodatkom 

* kakava v prahu v količini manj kot 
40 ut.% preračunano na popolnoma odma- 
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 
brez dodatka kakavovega prahu ali 
z dodatkom kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 

ex 1901.1000 - Proizvodi za otroško hrano, v 
pakiranjih za prodajo na drobno, 
ki ne vsebujejo sladnega ekstrakta, 
in živila iz tar.št. 0401 do 0404 
z dodatkom kakava v količini 
pod 10%: 

— Živila iz tar.št. 0401 
do 0404, brez dodatka kakava 100 

— Drugo 50 

ex 1901.2000 - Mešanice in testo za izdelovanje 
pekovskih izdelkov iz tar.št. 1905, 
ne pa tudi sladni ekstrati in 
živila iz tart.št. 0401 do 0404 
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z dodatkom kakava v količini pod 
10%: 

— Živila iz tar.št. 0401 do 
0404, brez dodatka kakava 100 

— Drugo 50 

ex 1901.9000 - Drugo, ki ne vključuje 
sladnih ekstratov in živil 
iz tar.št. 0401 do 0404, 
z dodatkom kakava v količini 
pod 10%: 

— Prah za pripravo desertov 
— Živila iz tar.št. 0401 do 

0404, brez dodatka kakava 
— Drugo 

50 
100 

100 
50 

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, 
cmoki, ravioli, kaneloni; 
kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen: 
- Testenine, nekuhane, 

nepoljnjene in ne drugače 
pripravijene: 

1902.1100 — Z jajci 
1902.1900 — Druge: 

- Testenine, polnjene, kuhane ali 
nekuhane ali drugače pripravijene: 

1902.2009 — Druge 
1902.3000 — Druge testenine 

- Kuskus: 
1902.4001 — Kuhan 
1902.4009 — Drugo 

60 
60 

100 
100 

100 
60 

1903 Tapioka in njeni nadomestki, , 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah: 

1903.0001 - V pakiranju za prodajo na 
drobno po 5 kg ali manj 

1903.0009 - Drugo 
20 
20 

1904. Pripravljena živila, dobljena z nabre- 
kanjem ali praženjem žit ali žitnih 
izdelkov (npr.koruzni kosmiči); žita 
(razen koruze), v zrnu ali obliki 
kosmičev ali druge oblike (razen 
moke in zdroba), predkuhana ali 
drugače drugače pripravljena, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu: 

1904.1000 - Pripravljena živila, dobljena z 
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nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov: 50 

1904.9000 - Drugo 50 

2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni 
deli rastlin, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 
- Drugo: 

ex 2001.9009 — Sladka koruza 60 

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzei— 
virane drugače, razen v kisu ali ocetni 
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar.št. 2006: 

- Grah (Pisum sativum): 
ex 2005.4000 — Preparati samo iz graha 50 

- Fižol (Vigna spp., 
Phaseolus spp.): 

ex 2005.5900 — Drugo: 
  Preparati samo na osnovi 

fižolne moke 50 
2005.8000 - Sladka koruza (Zea mays var. 

saccharata) 60 
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 

ex 2005.9000 — Mešanice vrtnin, ki imajo 
za osnovno sestavino krompirjeve 
kosmiče 100 

ex 2005.9000 — Mešanice na osnovi zelenjavne 
moke 50 

2008 Sadje in drugi užitni deli rast- 
lin, drugače pripravljeni ali 
konzervirani, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali alkohola ali 

» brez njih, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu 
- Drugo, vključno mešanice, razen 

tistih iz tar. podšt. 2008.19: 
2008.9100 — Palmova jedra 100 

— Drugo: 
ex 2008.9909   Drugi užitni deli rastlin, 

neomenjeni na drugih mestih 100 

2101 Ekstrakti, esence-in koncentrati 
kave, pravega čaja, mate čaja in 
pripravki na njihovi osnovi ali na 
osnovi kave, čaja ali mate čaja; 
pražena cikorija in drugi praženi 
kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati: 
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave 
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ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, 
esenc ali koncentratov ali na osnovi 
kave: 

2101.1001 — Kavine paste, ki sestojijo iz 
mešanice, pražene kave z rastlin- 
skimi maščobami in včasih z 
drugimi sestavinami 100 

- Ekstrakti, esence in koncentrati 
pravega čaja, mate čaja in pripravki 
na osnovi teh ekstraktov, esenc ali 
koncentratov ali na osnovi pravega 
čaja ali mate čaja: 

2101.2001 — Pripravki za pravi čaj, ki so 
sestavljeni iz mešanice pravega 
čaja, mleka v prahu in sladkorja 100 

2103 Pripravki za omake in pripravljene 
omake, mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična moka in 
zdrob in pripravljena gorčica: 
- Drugo: 

2103.9001 — Pripravki za zelenjavne omake 
z glavnimi dodatki kot so moka, 
grobo mleta moka, škrob ali 
sladnega ekstrakta 50 

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe; homogenizirana sestavljena 
živila: 
- Juhe in ragu juhe in pripravki 

za te juhe: 

2104.1001 — Pripravki iz zelenjavnih juh 
z osnovnimi sestavinami iz moke, 
črne moke, škroba ali sladnega ^ 
ekstrakta 50 

2106 živila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 

2106.1000 - Beljakovinski koncentrati in 
teksturirane beljakovinaste snovi: 100 

- Drugo: 
— Sadni sokovi, pripravljeni in 

zmešani bolj, kot je navedeno v 
tar.št. 2009r 

2106.9011   Nefermentirani in brez dodanega 
sladkorja, pakirani po 50 kg 
ali več 50 

2106.9019   Drugo: 50 
-- Pripravki za pripravo pijač: 

2106.9021   Nealkoholni pripravki 
(koncentrirani ekstrati) 30 
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2106.9022 - 

ex 2106.9029 - 

Aromatizirani ali obarvani 
si rup 
Hrana za uživanje v 
posebno težkih položajih, v 
embalaži na kateri je to označeno 

ex 2106.9029   Hrana posebej pripravljena 
za diabetike, v embalaži na 
kateri je to označeno 
Drugo 

Bonboni, brez sladkorja in 
kakava 

2106.9042 — Sadne juhe in zelenjavne juhe 

2106.9029 — 
2106.9041 — 

100 

20 

50 
100 

100 
100 

ex 2204 Vino iz svežega grozdja, vključno 
ojačena vina; grozdni mošt, razen 
tistega iz tar.št. 2009: 
- Druga vina; grozdni mošt, katerega 

fermentacija je ustavljena z 
dodajanjem alkohola: 

— V posodah od 21 ali manj: 

2204.2101   Z dodanim alkoholon ojačan 
grozdni mošt ^ 20 

-- Drugo: 
2204.2901   Z dodanim alkoholom ojačan 

grozdni mošt 20 

2205 Vermut in druga vina iz svežega 
grozdja; a romatizirana z rastlinami 
ali sredstvi za aromatiziranje: 

2205.1000 - V posodah do 2 1 ali manj 20 
2205.9000 - Drugo 20 

2208 Nedenaturi ran etanol, z vsebnostjo 
alkohola 30 vol.% žganja, likerji 
in druge alkoholne pijače 
- Sestavljeni alkoholni izdelki 

za proizvodnjo pijač: 

2208.1001 — Z alkoholnim deležem več kot 
2.25% vol. 

2208.1009 — Drugo 
- Alkoholne pijćiče dobljene z 

destilacijo grozdnega vina ali 
tropin: 

- Konjak 
- Drugo 
Viskiji 
Rum in tafia 
Gin in brinjevec: 

- Gin 
- Brinjevec 
Drugo 

- Z alkoholnim deležem več kot 

2208.2001 
2208.2009 
2208.3000 
2208.4000 

2208.5001 
2208.5002 - 

2208.9001 - 

20 
20 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
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2.25 vol.%: 
— Etanol, nedenaturiran (neusrnrajen) 

z močjo manj kot 80% vol. 25 
— Drugo 20 

2208.9002 — Aqua vitae (brennivin) 20 
2208.9003 — Vodka 20 
2208.9004 — Likerji 20 
2208.9009 — Drugo 20 

ex 2520 Surova sadra, anhidirid sadre; 
mavec (ki sestoji iz žgane sadre 
ali kalcijevega sulfata), 
barvana ali nebarvana, za majhnimi 
količinami pospeševalcev ali 
zaviralcev vezanja ali brez njih: 
— Mavci: 

2520.2001 — Mavec posebej pripravljen za 
uporabo v zobozdravstvu 50 

2839 Silikati; komercialni silikati 
alkalijskih kovin: 

ex 2839.9000 - Drugi; izključujoč komercialne 
metasilikate (litijevi-, rubidijevi-, 
cezijevi-, in francijevi silikati) 50 

2905 Aciklični alkoholi in njihovi halogen- 
ski sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati 
- Nasičeni enohidroksilni alkoholi: 

2905.1200 — 

2905.1300 — 
2905.1.400 — 
2905.1500 — 

2905.1600 — 

2905.1700 — 

2905.1900 — 

2905. 
2905. 
2905. 

2905. 
2905. 

2905. 

2905. 

2100 
2200 
2900 

3200 
3900 

4100 

4200 

Propan-l-ol (propilalkohol) 
in propan-2-ol (izopropil- 
alkohol) 18 
Butan-l-ol (n--butilalkohol) 18 
Drugi butanoli 18 
Pentanol (amilalkohol) 
in njegovi izorneri 18 
Oktanol (oktilalkohol) 
in njegovi izomeri 13 
Dodekan-l-ol (laurilalkohol), 
heksadekan-l-ol (četilalkohol) 
in oktadekan-l-ol(stearilalkohol) 18 
Drugo 18 

Nenasičeni enohidroksilni 
alkoholi: 

- Alilalkohol 18 
- Aciklični terpenski alkohol IS 
- Drugo 18 
Dioli: 

- Propilenglikol (propan-1,2-diol 18 
- Drugi 18 
Drugi večhidroksilni alkoholi: 

- 2-etil-2-(hidroksimetil) 
propan-1,3-diol (trimetiolpropan) 18 

- Pentaeritritol 18 
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2905.4300 — Manitol 18 
2905.4400 — D-glucitol (sorbitol) 18 
2905.4900 — Drugo 18 
2905.5000 - Halogenski, sulfo-, nitro- 

ali nitrozo- derivati 
acikličnih alkoholov 18 

2911.0000 Acetali in polacetali z drugimi 
kisikovimi funkcijami ali brez 
njih in njihovi halogenski, 
sulfo-, nitrio- ali nitrozo- derivati 18 

2915 Nasičene aciklične monokarboksilne 
kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 
- Mravljinčna kislina, njene soli 

in estri: 

2915.1200 — Soli mravljinčne kisline 18 
2915.1300 — Estri mravljinčne kisline 18 

- Ocetna kislina in njene soli, 
anhidrid ocetne kisline: 

2915.2100 — Ocetna kislina 18 
2915.2200 — Natrijev acetat 18 
2915.2300 -- Kobaltovi acetati 18 
2915.2400 — Anhidrid ocetne kisline 18 
2915.2900 — Drugo 18 

Estri ocetne kisline: 
2915.3100 -- Etilacetat 18 
2915.3200 — Vinilacetat 18 
2915.3300 — N-butilacetat 18 
2915.3400 — Izobutilacetat 18 
2915.3500 -- 2-etoksietilacetat 18 
2915.3900 — Drugo 18 
2915.4000 - Mono-, di- ali triklorocetna 

kislina, njene soli in estri 18 
2915.5000 - Propionska kislina, njene 

soli in estri 18 
2915.6000 - Maslene kisline, valerijanske 

kisline, njihove soli in estri 13 
29L5.7000 - Palmitinska kislina, stearinska 

kislina, njune soli in estri 18 
2915.9000 - Drugo 18 

291.6 Nenasičene aciklične monokarboksilne 
kisline, ciklične monokarboksilne 
kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 
- Nenasičene aciklične monokarboksilne 

kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 

poročevalec, št. 15 



derivati: 

2916.1100 
2916.1200 
2916.1300 
2916.1400 
2916.1500 

2916.1900 
2916.2000 

2916.3100 — 

2916.3200 — 
2916.3300 — 

2916.3900 — 

Akrilna kislina in njene soli 18 
Estri akrilne kisline IS 
Metakrilna kislina in njene soli 18 
Estri metakrilne kisline 18 
Oleinska, linolna in linoleinska 
kislina, njihove soli in estri 18 
Drugo 18 

Ciklanske, ciklenske in ciklo- 
terpenske monokarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in 
njihovi derivati 18 
Aromatične monokarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 
8enzojska kislina, njene soli 
in estri 18 
Benzoilperoksid in benzoilklorid 18 
Fenilocetna kislina, njene soli 
in estri 18 
Drugo 18 

2917 Polikarksilne kisline, njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in 
peroksikisline; njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 
- Aciklične polikarboksilne kisline, 

njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisiline in njihovi 
derivati: 

2917.1100 — Oksalna kislina, njene soli 
in estri 

2917.1200 — Adipinska kislina, njene soli 
in estri 

2917.1300 — Azelainska kislina, sebacinska 
kislina, njune soli in estri 

2917.1400 — Anhidrid maleinske kisline 
2917.1900 — Drugo 
2917.2000 - Ciklanske, ciklenske in ciklo- 

terpenske polikarboksilne kisline 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline ali njihovi 
derivati 

- Aromatske polikarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njinovi 
derivati: 

2917.3100 — Dibutil ortoftalaci 
2917.3200 — Dioktil ortoftalti 
2917.3300 — Dinonil ali didecil ortoftalati 
2917.3400 — Drugi estri ortoftalne kisline 
2917.3500 — Anhidrid ftalne kisline 
2917.3600 — Tereftalna kislina in njene soli 

18 

18 

18 
18 
18 

18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
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2917.3700 — Dimetilterftalat 
2917.3900 — Drugo 

18 
18 

2918 Karboksilne kisline z dodatno kisi- 
kovo funkcijo in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 
- Karboksilne kisline z alkoholno funk- 

cijo, toda brez druge kisikove funk- 
cije, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 

2918.1100 — 

2918. 
2918. 
2918. 
2918. 
2918. 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 

2918.1700 — 

2918.1900 — 

2918.2100 

2918.2200 

2918.2300 

2918.2900 
2^.18.3000 

2918.9000 

Mlečna kislina, njene soli in 
estri 
Vinska kislina 
Soli in estri vinske kisline 
Citronska kislina 
Soli in estri citronske kisline 
Glukonska kislina, njene soli in 
estri 
Fenilglikolna kislina 
(mandeljnova kislina), njene soli 
in estri 
D rugo 

Karbonksilne kisline s fenolno 
funkcijo, toda brez drugih kisikovih 
funkcij, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline 
in njihovi derivati: 
Salicilna kislina, njene soli 
in estri 
0-acetilsalicilna kislina in 
njene soli in estri 
Drugi estri salicilne kisline 
in njihove soli 
D rugo 

Karboksilne kisline z aldehidno ali 
ketonsko funkcijo, toda brez drugih 
kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, oeroksikisline 
in njihovi derivati 
Drugo 

18 
18 
18 
18 
18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 
18 

2932 Hetarociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi kisika.: 
~ Spojine, ki irnajo v strukturi 

nekondenziran furanov obroč 
(hidrogeniranfe ali ne): 

2932.1100 — Tetrahidrofuran 18 
2932.1200 — 2-furaldehid (furfuraldehid) 18 
2932.1300 — Furfurilalkohol in 

tetrahidrofurfuril alkohol 18 
2932.1900 — Drugo 18 

- Laktoni: 
2932.2100 — Kumarin, metilkumarini in 
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etilkumarini 
2932.2900 — Drugi laktoni 
2932.9000 - Drugo 

18 
18 
18 

2933 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi 
dušika, nukleinske kisline in 
njihove soli: 
- Spojine, ki imajo v strukturi 

nekondenziran pirazolov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

2933.1100 — Fenazon (antipirin) in njegovi 
derivati 

2933.1900 — Druge 
- Spojine, ki imajo v strukturi 

nekondenziran imidazolov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

- Drugo 
Spojine, ki imajo v strukturi 
nekondenziran piridinov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

- Piridin in njegove soli 
- Drugo 
Spojine, ki imajo kinolinsko 
ali izokinolinsko obročasto 
strukturo (hidrogenirane ali ne), 
nadalje nekondenzirane: 
Spojine, ki imajo v strukturi 
pirimidinski obroč (hidrogenirane 
ali ne) ali piperazinski obroč 

- Drugo 
Spojine, ki imajo v strukturi 
nekondenziran obroč triazina 
(hidrogenirane ali ne): 

- Melamin 
- Druge 

Laktami: 
- 6-keksanlaktam 

(epislonkaprolaktam) 
- Drugi laktami 
- Drugo 

2933.2900 - 

2933.3100 
2933.3900 
2933.4000 

2933.5900 

2933.6100 
2933.6900 

2933.7100 - 

2933.7900 - 
2933.9000 - 

18 
18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 
18 
18 

2934 Nukleinske kisline in njihove 
soli; druge heterociklične spojine: 

2934.1000 - Spojine, ki imajo v strukturi 
nekondenziran tiazolov 
obroč (hidrogenirane ali ne) 18 

2934.2000 - Spojine, ki imajo v strukturi 
benzotiazolov obroč (hidrogenirane 
ali ne), naprej nekondenzirane: 18 

2934.3000 - Spojine, ki imajo v strukturi 
fenotiazinov obroč (hidrogenirane 
ali ne), naprej nekondenzirane: 18 

2934.9000 - Drugo 18 

43 poročevalec, št. 15 



2940.0000 Sladkorji, kemično čisti, razen 
saharoze, laktoze, maltoze, 
glukoze in fruktoze; sladkorni etri 
in sladkorni estri in njihove soli, 
razen proizvodov iz tar.št. 2937, 
2938 ali 2939 18 

ex 2941 Antibiotiki: 
294L.1000 - Penicilin in njihovi derivati 

s strukturo penicilanske kisline; 
njihove soli: 

2941.2000 - Streptomicini in njihovi 
derivati; njihove soli: 

2941.3000 - Tetraciklini in njihovi 
derivati; njihove soli: 

2941.4000 - Kloramfenikol in njegovi 
derivati; njihove soli 

2941.5000 - Eritromicin in njegovi 
derivati; njihove soli 

2941.9000 - Drugo 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

$006 Farmacevtsko blago, navedeno v 
4. opombi k temu poglavju: 
- Zobarski cement in druga 

zobarska polnila; cementi za 
rekonstrukcijo kosti: 

3006.4002 

ex 3006.6000 

-- Srebrni amalgami za zobarska 
po 1 n i 1 a 

- Kemična sredstva za kontracepcijo 
na osnovi hormonov ali spermicidov: 

-- Kemična kontracepcija na 
bazi hormonov 

50 

50 

3403 Mazalni preparati (vključno s preparati 
na osnovi olj za hlajenje, kaljenje 
in preparati za popuščanje vijakov 
in matic, preparati zoper rjo in 
korozijo ter preparati za ločevanje 
kalupov na osnovi mazalnih sredstev) 
ter preparati, ki se uporabljajo za 
pooljitev in maščenje tekstilnih 
materialov, usnja, krzna ali drugih 
materialov, toda brez preparatov, ki 
vsebujejo 70% ali več naftnega 
olja ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, kot osnovne 
sestavine: 
- Ki vsebujejo naftna olja ali olja 

iz bituminoznih mineralov: 
ex 3403.1100 -- Preparati za obdelavo tekstilnih 

materialov, usnja, krzna ali drugih 
materialov: 

  Preparati za mazanje tekstilnih 
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izdelkov, ki se disperzirajo v vodi 
in ki vsebujejo velik delež 
površinsko aktivnih snovi skupaj 
z mineralnimi olji in drugimi 
kemikalijami 50 

— Drugo: 
3403.1901   Sredstva proti rjavenju 

na osnovi lanolina in belega 
špirita tudi, če vsebuje belega 
špirita 70% ali več 50 

•3407 Mase za modeliranje (tudi pripravljene 
za otroško igro); preparati t.i. 
"zobarski voski" ali "zmesi za zobne 
odtise" v kompletih, pakiranjih za 
prodajo na drobno, v ploščicah, 
podkvicah, paličicah in podobno; drugi 
preparati, ki se uporabljajo v 
zobozdravstvu, na osnovi mavca (žgane 
sadre ali kalcijevega sulfata): 

3407.0001 - Sredstva za uporabo v zobozdravstvu 
na osnovi mavca 50 

>505 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr.preželatizirani in 
estrificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi deks- 
trina in drugih modificiranih 
škrobov: 

3505.1000 - Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi 25 

3505.2000 - Lepila 25 

3801 Umetni grafit, koloidni ali 
polkoloidni grafit; preparati na 
osnovi grafita ali drugih vrst 
ogljika v obliki paste, blokov, 
plošč in drugih polizdelkov: 

ex 3801.2000 - Koloidni ali polkoloidni grafit: 
— Koloidni grafit v oljni 

suspenziji; polkoloidni grafit 50 
ex 3801.3000 - Ogljikove paste za elektrode in 

podobne paste za oblaganje peči 50 
- Drugo: 

ex 3801.9000 — Preparati na osnovi grafita ali 
drugih vrst ogljika, v obliki 
paste, mešane z oljem 50 

3304.0000 Lužnice iz proizvodnje lesne 
celuloze, nekoncetrirane ali 
koncentrirane, razsladkane 
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ali kemično obdelane, vključno z 
lignin sulfonati, toda brez tal-olja 
iz tar.št. 3S03 50 

>805 Smolni ali sulfatni lesni 
terpentin ter druga terpentinova 
olja, dobljena z destilacijo 
ali po drugačnem postopku iz 
lesa iglavcev; surovi dipenten; 
sulfitni terpentin in drugi 
surovi paracimeni; borovo olje, 
ki vsebuje alfa-terpineol kot 
glavno sestavino: 

ex 3805.9000 - Drugo: 
— Surovi paracimen, ne pa tudi 

sulfitni terpentin 50 

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi proizvo- 
di (npr.:sredstva za apreturo in jed- 
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu: 

— Na osnovi škrobnih snovi: 
ex 3809.1000 — Pomožni preparati 50 
ex 3809.1000 -- Drugo 25 

— Drugo: 
— Ki se uporabljajo v tekstilni 

ali podobnih indstrijah: 
sx 3809.9100   Pomožni preparati 50 
ex 3809.9100   Drugo 25 

— Ki se uporabljajo v papirni 
ali podobnih industrijah: 

sx 3809.9201. Pomožni preparati 50 
ex 3809.9201   Drugo 25 

— Ki se uporabljajo v usnjarski 
ali podobnih industrijah: 

o>< 3809.9309  Pomožni preparati 50 
ex 3809.9309   Drugo 25 

3811 Preparati zoper detonacijo, 
preparati za preprečevanje 
oksidacije, za preprečevanje 
kopičenja smole, za zboljšanje 
viskoznosti, preparati za preprečevanje 
korozije in drugi pripravljani 
aditivi, za mineralna olja 
(vključno bencin) ali za druge 
tekočine, ki se uporabljajo v 
iste namene kot mineralna olja: 
- Preparati zoper detonacijo: 
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ex 3811.1100 — Na osnovi svinčevih spojin, 
vključno bencin, ne pa tudi 
mineralna olja 50 

ex 3811.1900 — Drugo, vključno bencin, 
ne pa tudi mineralna olja 50 

- Aditivi za mazalna olja: 
ex 3811.2100 — Ki vsebujejo naftna olja in 

olja iz bituminoznih mineralov, 
ne pa tudi mineralna olja 50 

ex 3811.2900 — Drugo, ne pa tudi mineralna 
olja 50 

ex 3811.9000 - Drugo, vključno bencin, ne pa 
tudi mineralna olja 50 

3812 Pripravljeni pospeševalci 
vulkani zacije, sestavljeni plasti- 
fikatorji za gumo in plastične 
mase, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu, antioksidanti 
in drugi sestavljeni štabi 1 izatorj i 
za gumo ali plastične mase: 

3812.2000 - Sestavljeni mehčalci za gumo in 
plastične mase 50 

3812.3000 - Antioksidanti in drugi 
sestavljeni stabilizatorji 
za gumo ali plastične mase 50 

3817 Mešani alkilbenzeni in mešani 
alkiInaftaleni, ražen tistih iz 
tar.št. 2707 ali 2902: 

3817.1000 - Mešani alkilbenzeni 50 
3817.2000 - Mešani alkilnaf taleni. 50 

3818.0000 Kemični elementi, dopirani za 
uporabo v elektroniki, v obliki 
kolutov, ploščic ali podobnih 
oblikah; kemične spojine, 
dopirane za uporabo v elektroniki: 50 

T 823 
3823.1000 - 50 
3823.3000 - 50 
3823.5000 - 50 
3323.6000 - 50 

ex 3323.9001 -- 50 
3823.9002 — 50 
3823.9003 — 50 
3823.9004 — 50 
3823.9005 — 50 
3823.9006 — 50 
3823.9009 -- 50 
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ex 3919 Samolepilne plošče, listi, 
filmi, folije, trakovi in druge 
podobne oblike iz plastičnih mas, 
vključno tudi tiste v zavitkih (npr. 
iz polietilena, polietrahaloetilena, 
pol i izobutilena, polistirena, 
polivinilklorida, polivinil acetata, 
polivinil klor acetata in 
drugih polivinil derivatov, poli- 
akrilnih in polimetakrilnih 
derivatov, kumoron-indenskih smol): 
- Drugo: 

3919.9001 — Za prekrivanje sten in stropov 40 
3919.9009 — Drugo 40 

ex 3919 Samolepilne plošče, listi, filmi, 
folije, trakovi, in druge podobne 
cJblike iz plastičnih mas, vštevši 
tudi tiste v zavitkih, iz drugih 
višjih polimerov, umetnih smol in 
umetnih plastičnih materialov, 
vključno iz alginske kisline ter 
njenih soli in estrov; linoksin: 
- Drugo: 

3919.9001 — Za prekrivanje sten in stropov 30 
3919.9009 — Drugo 30 

ex 3920 Druge plošče, listi, filmi, folije 
in trakovi iz plastičnih mas, ki 
nimajo celičaste strukture, neojačeni, 
nelaminirani, brez podloge, ali ki niso 
kombinirani z drugimi materiali, 
iz proizvodov polimeri zacije in 
kopolimeri zacije (npr.: iz 
polietilena,pol i tetrahaloeti 1rnov, 
pol i izobutilena, polistirena, 
polivinil klorida, polivinil acetata, 
polivinil kloracetata in drugih 
polivinilnih derivatov, poliakrilnih 
i. n polimetakrilnih derivatov, 
kumaron-indenskih smol), izključujoč 
izdelke za foto-graviranje, čevljarsko 
industrijo in izdelkov, ki niso 
potiskani in katerih debelina ne 
presega 0,4 mm 40 

ex 3920 Druge plošče, listi, filmi, folije 
in trakovi iz plastičnih mas , ki 
nimajo celične strukture, neojačeni, 
nelaminirtani, brez podloge, ali ki 
niso kombinirani z drugimi materiali, 
iz drugih višjih polimerov, 
umetnih smol ali umetnih 
plastičnih materialov, vključujoč 
iz alginske kisline njenih soli in 
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estrov; iz linoksina, 
izdelke za fotogravi 
čevljarsko industrijo 
ki niso potiskani in 
ne presega 0,4 mm 

i zklj učujoč 
ranje, 
in izdelkov, 
katerih debelina 

30 

ex 3921 Druge plošče, listi, filmi, folije 
in trakovi iz plastičnih mas iz 
proizvodov polimerizacije in 
kopolimerizacije (npr.: polietilen, 
politetrahaloetilen, poliizobutilen, 
polistiren, polivinil klorid, 
polivinil acetat, polivinil 
kloracetat in drugi polivinilni 
derivati, poliakrilni in 
polimetakrilni derivati, 
kumaron-indenske smole), izključujoč 
izdelke za foto-graviranje, 
čevljarsko industrijo in izdelkov, 
ki niso potiskani in katerih 
debelina ne presega 0,4 mm 40 

ex 3921 Druge plošče, listi, filmi, folije 
in trakovi iz plastičnih mas 
višjih polimerov, umetnih smol in 
umetnih plastičnih materialov, 
vključujoč iz alginske kisline 
njenih soli in estrov; iz linoksina, 
izključujoč izdelke za foto-graviranje, 
čevljarsko industrijo in izdelkov, 
ki niso potiskani in katerih debelina 
ne presega 0,4 mm 30 

* ***** * 
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TABELA IV K PROTOKOLU A 

NORVEŠKA 

HS tarifna Poimenovanje izdelkov Carinska 

St;<?vUK? stopnia (*) 

04.03 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali kislo mleko in smetana, koncen- 
trirano ali ne, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil, aromatizirano ali z 
dodanim sadjem, lešniki ali kakavom: 

— Jogurt: 
— Z dodatkom sadja, lešnikov ali 

jagod 
10.2   V prahu, zrnih ali drugih 

trdnih oblikah VK + 0,50 
10.3   Drugo VK + 0,50 

ex 10.9 — Drugo: 
  Aromatiziran ali z dodatkom 

kakava VK 

ex 90.0 - Drugo: 
— Aromatiziran ali z dodatkom 

kakava VK 
— Z dodatkom sadja, lešnikov 

ali jagod VK + 0,50 

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

40.9 - Sladka koruza (Zea mays var. 
saccharata) prosto 

* VK = Variabilna komponenta se lahko spreminja po notranjih 
ukrepih. 

n = Notranji ukrep v 'kombinaciji z izravnalno takso, 
lahko se spremeni v variabilno komponento, 

prosto = Ukrepi za cenovno nadomestilo se ne uporabljajo, lahko 
pa se uvedejo. 
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07.11 Vrtnine, začasno konzervirane 
(npr.: z žveplovim dioksidom, v 
slanici, žveplani vodi ali 
drugih razstopinah za 
konzerviranje), vendar takšne 
neprimerne za takojšnjo prehrano: 
- Druge vrtnine, mešanice vrtnin: 

90.2 — Sladka koruza (Zea mays var. 
saccharata) prosto 

13.02 Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi, pektinati in pek- 
tati; agar-agar in druge sluzi ter 
sredstva za zgoščevanje, dobljeni 
iz rastlinskih proizvodov, modifi- 
cirani ali nemodificirani: 

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje 
dobljeni iz rastlinskih proizvodov 
modificirani ali nemodificirani: 

ex 31.0 — Agar-agar: 
  Modificirani n 

ex 32.0 - Sluzi in sredstva za zgoščevanje 

ekstrahirani iz rožičev, rožičevih 
semen ali semena giara, 
modificirani ali nemodificirani: 

. Modificirani n 

ex 39.0 — Drugo: 
  Modificirani n 

15.19 Industrijske monokarboksilne maščobne 
kisline, kisla olja iz rafinacije: 
industrijski maščobni alkohol: 

- Industrijske monokarboksilne maščo- 
bne kisline: 

13.9 — Maščobne kisline tal olja prosto 

17.02 Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
maltozo, glukozo in fruktozo, 
v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 
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50.9 - Kemično čista fruktoza prosto 

- Drugo, vključno invertni sladkor 
ex 90.9 — Drugo 

  Kemično čista maltoza prosto 

17.04 Sladkorni proizvodi (ključno z belo 
čokolado), brez kakava n 

18.06 Čokolada in druga živila, ki vsebu- 
jejo kakav: 

10.0 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil: VK 

- Drugi izdelki v blokih ali 
ploščah, mase nad 2kg, ali v 
tekočem stanju, masi, prahu, zrnih 
ali v drugih oblikah v razsutem 
stanju, v posodah ali pakiranjih 
nad 2kg: 

20.1 — Praški za sladolede in praški za 
kreme VK 

20.9 — Drugo n 

- Drugi v blokih, ploščah ali 
palicah: 

31.0 — Poljnjeni VK 
32.0 — Nepolnjeni VK 

- Drugi: 
90.1 — Druga čokolada VK 

90.2 — Praški za sladolede in praški 
za kreme VK 

90.9 — Drugi užitni preparati n 

19.01 Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba in sladnega ekstrakta 
brez dodatka kakava ali z dodatkom 
kakava v prahu v količini manj kot 
4 0 ut.% preračunano na popolnoma odma- 
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 
brez dodatka kakavovega prahu ali 
z dodatkom kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 

- Proizvodi za otroško hrano, v paki- 
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ranj ih za prodajo na drobno: 
10.1 — Ki vsebujejo živila iz tar. št. 

0401 do 0404: VK + 0,50 
10.9 — Drugo VK + 0,50 

- Mešanice in testo za 
izdelovanje pekovskih izdelkov iz 
tar.št. 1905: 

20.1 — v pakiranjih z ne več kot 
2 kg neto teže VK 

20.9 — Drugo VK + 0,50 

- Drugo: 
90.1 — Sladni ekstrat prosto 

90.9 ~ Drugo VK + 0,50 

19.02 Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravljene, kot so špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, 
ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali nepripravljen: 

- Testenine, nekuhane, nepolnjene 
in ne drugače pripravljene: 

11.0 — Z jajci n + 0,20 

19.0 — Drugo: n + 0,20 

- Testenine, polnjene, kuhane ali 
nekuhane ali drugače pripravljene 

20.9 — Druge VK 

3 0.0 - Druge testenie VK 

4 0.0 - Kuskus n + 0,20 

19.03 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, zrnca, perle in v 
podobnih oblikah VK + 0,20 

19.04 Pripravljena živila, dobljena z nabre- 
kanjem ali praženjem žit ali žitnih 
izdelkov (npr.koruzni kosmiči); žita 
(razen koruze), v zrnu ali obliki 
kosmičev ali druge oblike (razen 
moke in zdroba), predkuhana ali 
drugače drugače pripravljena, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem 
mestu: 
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- Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit ali 
žitnih izdelkov: 

10.1 —"Corn flakes" - koruzni kosmiči VK 
10.9 — Drugo VK 

- Drugo: 
- Predkuhan riž , ki ne vsebuje 

dodatkov: 

90.2   Druga, razen tistih, ki so 
namenjeni za prehrano VK 

90.9 — Drugo VK 

19.05 Kruh, peciva, sladice, biskviti 
in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez njega; 
hostije, kapsule za farmacevtske 
proizvode, oblati, rižev papir in 
podobni izdelki: 

10.0 - Hrustljavi kruh (krisp) VK + 10% 

20.0 - Kruh in podobni izdelki 
začinjeni z ingverjem VK 

30.0 - Sladki biskviti; vaflji in 
oblati: VK 

40.0 - Prepečenec, toast in podobni toast 
izdelki: VK 

- Drugo: 
— Pizza (vključno porcije pice in 

podobno) 
90.1   Z dodatkom klobas, mesa ali 

užitnih mesnih ostankov VK 
90.2   Drugo, vključno osnovo 

za pizzo VK 
90.3 — Drugo pecivo, tanki oblati 

hrustljavega kruha, "Dunajski" 
kruh (vključno "Dunajske" krušne 
paličke in podobno) in biskviti, 
razen tistih iz tar. podšt. 
1905.3001 VK 

90.9 — Drugo VK 

20.01 Vrtnine, sadje in drugi užitni 
deli rastlin, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini: 

- Drugo: 
— Zelenjava: 
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90.4 — Sladka koruza (Zea mays var. 
saccharata) prosto 

20.04 Druge vrtnine, pripravljene ali 
konzervirane drugače, razen v kisu 
ali ocetni kislini, zamrznjene, razen 
proizvodov iz tar.št. 2006: 

- Krompir: 
- V obliki moke, zdroba ali 

kosmičev: 
10.1   Ki vsebujejo 75% ali več krompirja n + 0,20 
10.2  Drugo n + 0,20 

- Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
90.2 — Sladka koruza (Zea mays var. 

saccharata) n 

20.05 Druge vrtnine, pripravljene ali konzer- 
virane drugače, razen v kisu in ocetni 
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov 
iz tar.št. 2006: 

- Krompir: 
- V obliki moke, zdroba ali kosmičev 

20.1   Ki vsebujejo po teži več kot 
75% krompirja n + 0,20 

20.2   Drugo n + 0,20 

80.9 - Sladka koruza (Zea mays var. 
saccharata) n 

20.08 Sadje in drugi užitni deli rast- 
lin, drugače pripravljeni ali 
konzervirani, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali alkohola ali 
brez njih, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu: 

- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne 
koščice oziroma pečke, vključno 
mešanice tega sadja: 

— Kikiriki: 
11.1   Kikirikijevo maslo prosto 

21.01 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, 
čaja, mate čaja in pripravki na njihovi 
osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate 
čaja; pražena cikorija in drugi praženi 
kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, 
esence in koncentrati: 

- Ekstrakti, esence in koncentrati kave 
ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, 
esenc ali koncentratov ali na osnovi 
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kave: 

ex 10.9 Pripravki na osnovi kave (vključno 
kavine paste) prosto 

- Ekstrakti, esence in koncentrati 
pravega čaja, mate čaja in 
pripravki na osnovi teh ekstraktov, 
esenc ali koncentratov ali na 
osnovi čaja ali mate čaja: 

ex 20.9 — Pripravki na osnovi pravega čaja 
ali mate čaja prosto 

30.0 - Pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki ter 
njihovi ekstrati, esence in 
koncentrati prosto 

21.02 Kvas (aktiven ali neaktiven); 
drugi enocelični mikroorganizmi, 
mrtvi (razen cepiv iz tar.št. 
3002);pripravljeni pecilni praški: 

- Aktivni kvas: 
10.1. — Vinski kvas 

10.9 — Drugo 

- Neaktivni kvas, drugi enocelični 
mikroorganizmi, mrtvi : 

20.1 — Kvas za hranjenje živali 

20.2 — Drugi neaktivni kvas 

VK 

VK 

prosto 

VK 

21.03 Pripravki za omake in pripravljene 
omake, mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva; gorčična moka in 
zdrob in pripravljena gorčica: 

10.0 - Sojina omaka n 

- Ketchup in druge paradižnikove 
omake: 

20.1 - Drugo 

20.2 — Druge paradižnikove omake n 

- Drugo: 
90.1 — Majoneza in remulade 

(majoneze z zelišči, solatne 
majoneze) n 

90.2 — Drugo n 
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21.04 Juhe in ragu juhe in pripravki 
za te juhe; homogenizirana sestav- 
ljena živila: 

— Juhe in ragu juhe ter pripravki 
za te juhe: 

— V zračno tesnih kontejnerjih 
10.1   Mesne juhe n 

10.2   Zelenjavne juhe in ragu juhe, 
koncentrirane ali nekoncentrirane, 
brez dodatka mesa ali mesnih 
ekstraktov n 

10.3   Ribje juhe (ki vsebujejo po 
teži ne manj kot 25% rib) n 

10.4  Drugo VK 

— Drugo: 
10.5  Ki vsebujejo meso al,i mesne 

ekstrakte VK 

10.6   Ribje juhe (ki vsebujejo po 
teži ne manj kot 25% rib) n 

10.9  Drugo VK 

21.05 Sladoled in druge ledene sladice s 
kakavom ali brez kakava: 

00.1 - Ki vsebujejo kakav VK + 0,90 

- Drugo: 
00.2 — Ki vsebujejo maščobe VK + 1,70 

00.9 — Drugo VK 

21.06 Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu: 

10.0 - Beljakovinski koncentrati in 
teksturirane beljakovinaste snovi: VK 

- Drugo: 
90.1 — Nealkoholne mešanice na osnovi 

ekstratov iz tar.št. 1302 za 
pripravo pijač n 

90.2 — Mešanice za sokove iz jabolk ali 
črnega ribeza za pripravo pijač n + 10% 

90.3 — Mešanice drugih sokov za 
pripravo pijač n 

90.4 — Bonboni in žvečilni gumij i, 
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90. 5 

90. 6 

90.9 

22.02 

22.03 

22.05 

22.08 

ex 90.0 

29.05 

43.0 

44.0 

29.15 

ki ne vsebujejo sladkorja VK 

— Drugo: 

  Kremni nadomestki VK 

  Maščobne emulzije in podobni 
pripravki, ki vsebujejo po teži 
več kot 15% mlečne maščobe VK + 2 5% 

— Drugo VK 

Vode, vključno mineralne vode in 
sodavice, s sladkorjem ali drugimi 
sladili ali sredstvi za aromatizi- 
ranje ter druge brezalkoholne pijače, 
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v tar.št. 2 009 VK 

Pivo iz slada VK 

Vermut in druga vina iz svežega 
grozdja; aromatizirana z rastlinami 
ali sredstvi za aromatiziranje: prosto 

Nedenaturiran etilalkohol, koncentracije 
pod 80 vol.%; žganja, likerji in druge 
alkoholne pijače, sestavljeni alkoholni 
izdelki: 

- Drugo: 
— Likerji in druge sladkane 

alkoholne pijače, tudi aromatizirano 
žgane, ki vsebujejo sladkor 
(saharozo ali invertni sladkor) ali 
jajca prosto 

Aciklični alkoholi in njihovi 
halogenski, sulfo, nitro- 
ali nitrozo derivati: 

— Drugi večhidroksilni alkoholi: 
— Manitol VK 

— D-glucitol (sorbitol) VK 

Nasičene aciklične monokarboksilne 
kisline in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksi- 
kisline; njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitrozo derivati: 
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- Mravljinčna kislina, njene soli 
in estri: 

ex 13.0 — Estri mravljinčne kisline: 
  Estri manitola in sorbitola n 

- Estri ocetne kisline 
ex 39.0 — Drugo: 

  Estri manitola in sorbitola n 

- Mono-, di- ali triklorocetna 
kislina, njihove soli in estri: 

ex 40.2 — Soli in estri: 
  Estri manitola in sorbitola n 

- Propionska kislina, njene soli 
in estri: 

ex 50.2 — Soli in estri propionske 
kisline: 

  Estri manitola in sorbitola n 

- Maslene kisline, valerijanske 
kisline, njihove soli in estri: 

ex 60.2 — Soli in estri maslene in 
valerijanske kisline: 

  Estri manitola in sorbitola n 

- Palmitinska kislina, stearinska 
kislina, njihove soli in estri: 

ex 70.2 — Soli in estri palmitinske in 
stearinske kisline: 

  Estri manitola in sorbitola n 

- Drugo: 
ex 90.9 — Drugo: 

  Estri manitola in sorbitola n 

29.16 Nenasičene aciklične monokarboksilne, 
ciklične monokarboksilne kisline in 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; njihovi 
halogenski, sulfo-, nitriro- ali 
nitrozo- derivati: 

- Nenasičene aciklične monokarboksilne 
kisline, njihovi anhidridi, halogenidi 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 

ex 12.0 — Estri akrilne kisline: 
  Estri manitola in sorbitola n 

ex 14.0 — Estri metakrilne kisline: 
  Estri manitola in sorbitola n 

— Oleinska, linolna ali 
linoleinska kislina, njihove 

59 poročevalec, št. 15 



ex 15.2 
soli in estri: 

• Soli in estri oleinske, 
linolne ali linoleinske kisline: 

-- Estri manitola in sorbitola n 

ex 19.9 
Drugo: 

- Drugo: 
— Estri manitola in sorbitola n 

29.17 Polikarboksilne kisline, njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in 
peroksikisline; njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 

- Aciklične polikarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisiline in njihovi 
derivati: 

ex 19.1 

ex 19.9 

— Drugo: 
  Itakonska kislina in njene soli n 

  Estri itakonske kisline n 

29.18 Karboksilne kisline z dodatno kisi- 
kovo funkcijo in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

- Karboksilne kisline z alkoholno funk- 
cijo, toda brez druge kisikove funk- 
cije, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 

— Mlečna kislina, njene soli in 
estri: 

11.1   Mlečna kislina in njene soli prosto 

11.2   Estri mlečne kisline n 

14.0 — Citronska kislina prosto 

— Soli in estri citronske kisline: 
15.1   Soli prosto 

15.2  Estri n 

— Drugo: 
 Glicerinska 'kislina, glikolna 

kislina, sladkorna kislina, 
izosladkorna kislina, hepta 
sladkorna kislina, njihove soli 
in estri: 

ex 19.1   Kisline in soli prosto 
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ex 19.9   Estri n 

29.32 Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi kisika: 

- Spojine, ki imajo v strukturi 
nekondenziran furanov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

ex 19.0 — Drugo: 
  Anhidridi manitola ali sorbitola 

vendar ne maltola in izomaltola n 

ex 90.0 - Drugo: 
— Metilglukozit n 

— Anhidridi manitola ali sorbitola 
vendar ne maltola in izomaltola n 

29.40 Sladkorji, kemično čisti, razen 
saharoze, laktoze, maltoze, glukoze 
in fruktoze; sladkorni etri in slad- 
korni estri in njihove soli, razen 
proizvodov iz tar.št. 2937, 2938 
in 2939: 

ex 00.0 - Drugi kot ramnoza, rafinoza in 
manoza n 

29.41 Antibiotiki: 

10.0 - Penicilin in njihovi derivati 
s strukturo penicilinske kisline; 
njihove soli prosto 

30.01 Zleze in drugi organi za organot- 
erapevtske namene, sušeni, tudi v 
prahu; ekstrakti iz žlez in drugih 
organov in njihovih izločkov za 
organoterapevtske namene; heparin 
in njegove soli; druge človeške 
ali živalske snovi, pripravljene 
za terapevtske ali profilaktične 
namene, ki niso navedene in ne 
zajete na drugem mestu 

ex 90.0 - Drugo: 
— Heparin in njegove soli prosto 

35.01 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski 
derivati; kazeinska lepila 
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10.0 - Kazein VK 
\ 

- Drugo: 
90.1 — Kazeinati in drugi kazeinski 

derivati n 

90.2 — Kazeinska lepila n 

35.05 Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi (npr.preželatizirani in 
estrificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi deks- 
trina in drugih modificiranih 
škrobov 

10.0 - Dekstrini in drugi modificirani 
škrobi n 

20.0 - Lepila n 

35.06 Pripravljena lepila in druga priprav- 
ljena sredstva za lepljenje, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
proizvodi, ki so primerni za uporabo 
kot lepila ali sredstva za lepljenje, 
pripravljeni za prodajo na drobno kot 
lepila in sredstva za lepljenje v 
pakiranjih do vključno 1 kg neto mase 

ex 10.0 - Proizvodi, ki so ustrezni za upo- 
rabo kot lepila ali sredstva za 
lepljenje, pripravljeni za prodajo 
na drobno kot lepila ali sredstva 
za lepljenje v pakiranjih do vključno 
1 kg neto mase: 

— Na osnovi emulzij natrijevega 
silikata VK 

- Drugo: 
ex 99.0 — Drugo: 

  Na osnovi emulzij natrijevega 
silikata ali emulzij smol VK 

3 5.07 Encimi; pripravljeni encimi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu: 

ex 90.0 - Drugo: 
— Pripravljeni encimi z 

z vsebnostjo snovi s hranljivo 
vrednostjo prosto 

38.09 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja in 
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fiksiranje barvil ter drugi proizvo- 
di (npr.: sredstva za apreturo in jed- 
kanje) , ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu: 

10.0 - Na osnovi škrobnih snovi: n 

— Drugo: 
ex 91.0 — Ki se uporabljajo v tekstilni 

ali podobnih industrijah: 
  Ki vsebujejo škrob ali izdelke 

pridobljene iz škroba n 

ex 92.0 — Ki se uporabljajo v papirni 
ali podobnih industrijah: 

  Ki vsebujejo škrob ali izdelke 
pridobljene iz škroba n 

ex 93.0 — Ki se uporabljajo v usnjarski 
ali podobnih industrijah: 

 Ki vsebujejo škrob ali izdelke 
pridobljene iz škroba n 

•? •? -> •? -> •> •> •? •? •? -> •? • •••••••••••• 
38.23 ?Pripravljena vezivna sredstva za 

?livarske modele in livarska jedra, 
?kemični proizvodi in preparati kemijske 
?industrije in sorodnih industrij 
?(vključno tudi tisti, ki so sestav- 
?ljeni iz mešanic naravnih proiz- 
?vodov), ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu, ostanki iz proizvodnje 
kemijske industrije ali sorodnih indus- 
trij, ki niso navedeni in ne zajeti 
na drugem mestu 

ex 10.0 - Pripravljena vezivna sredstva za 
livarske modele ali livarska jedra: 

— Na osnovi umetnih smol prosto 

60.0 - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. 
podšt. 2905.44 VK 

ex 90.0 - Drugo: 

— Izdelki iz razkrojnih produktov 
sorbitola n 

39.11 Naftne smole; kumaron-inden smole, 
politerpeni, polisulfidi, polisulfoni 
in drugi proizvodi, navedeni v 3. 
opombi v tem poglavju, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu, 
v primarnih oblikah 
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ex 10.0 - Naftne smole, kumaron, inden ali 
kumaron-inden smole in politerpeni 

— Lepila na osnovi smolnih emulzij n 

- Drugo: 
ex 90.9 — Drugo: 

  Lepila na osnovi smolnih emulzij n 

39.13 Naravni polimeri (npr.: alginska 
kislina) in modificirani naravni 
polimeri (nprstrjene beljakovine, 
kemični derivati naravnega kavčuka), 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih oblikah 

90.0 - Drugo n 

******* 

poročevalec, št. 15 64 



TABELA V K PROTOKOLU A 

SLOVENIJA 

HS tarifna Poimenovanje izdelkov 
številka 

0403. Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana 
jogurt, kefir in drugo fermentirano 
ali kislo mleko in smetana, koncen- 
trirano ali ne, z dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil, aromatizirano ali 
dodanim sadjem, lešniki ali kakavom: 

ex 10 - Jogurt: 
— Aromatiziran ali z dodanim sadjem, 

lešniki ali kakavom 

0710. 

40 

Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari 
ali vreli vodi), zamrznjene: 
- Sladka koruza 

1302. • Rastlinski sokovi in ekstrakti; 
pektinske snovi, pektinati in pek- 
tati; agat—agar in druge sluzi ter 
sredstva za zgoščevanje, dobljeni 
iz rastlinskih proizvodov, modifi- 
cirani ali nemodificirani: 

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje 
dobljeni iz rastlinskih proizvodov 
modificirani ali nemodificirani: 

ex 31 — Agar-agar 
- Modificirani 

ex 32 — Sluzi in sredstva za zgoščevanje 
pridobljena iz fižola, semena fižola 
ali semen guar 
- Modificirani 

ex 39 — Drugo 
- Modificirani 

1519. Industrijske monokarboksilne maščobne 
kisline, kisla olja iz rafinacije: 
industrijski maščobni alkohol: 
- Industrijske monokarboksilne maščobne 

kisi ine: 
13 -- Maščobne kisline tolovega olja 

1702. Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
maltozo, glukozo in fruktozo, 
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v trdnem stanju; sladkorni 
sirupi brez dodatkov za 
aromatiziranje ali barvil; 
umetni med in mešanice 
umetnega ter naravnega medu; 
karamelni sladkor: 

50 - Kemično čista fruktoza 
ex 90 - Drugo, vključno invertni sladkor 

- Kemično čista maltoza, trdna 

1704. Sladkorni proizvodi (ključno z belo 
čokolado), brez kakava 

10 - žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem 
ali ne: 

ex 90 - Drugo: 
— Razen sladkornih proizvodov vseh 

vrst narejenih iz soka sladkorne 
koreninice, z vsebnostjo saharoze po 
teži ne več kot 10 % 

1806. čokolada in druga živila, ki vsebujejo 
kakav: 

10 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja in drugih 
sladil 

ex 20 - Drugi izdelki v blokih ali ploščah, 
mase nad 2kg, ali v tekočem stanju, 
masi, prahu, zrnih ali v drugih 
oblikah v razsutem stanju, v 
posodah ali pakiranjih nad 2kg: 

- Razen mešanic, ki vsebujejo več 
kot 12% mlečne maščobe po teži ali 
vsebujejo več kot 20% sestavin 
pridobljenih iz mleka, po teži 

- Drugo, v blokih, ploščah ali palicah: 
31 -- Polnjeni 

32 — Nepolnjeni 
90 - Drugo 

1901. Sladni ekstrakt; živila iz moke, 
zdroba, škroba in sladnega ekstrakta 
brez dodatka kakava ali z dodatkom 
kakava v prahu v količini manj kot 

> 40 ut.% preračunano na popolnoma odma- 
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu; živila iz 
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 
brez dodatka kakavovega prahu ali 
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z dodatkom kakavovega prahu v količini 
manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma 
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in 
ne zajeta na drugem mestu: 

10 - Proizvodi za otroško hrano, v paki- 
ranjih za prodajo na drobno: 

ex 20 - Mešanice in testo za izdelovanje 
pekovskih izdelkov iz tar. št.1905: 
- Razen tistih, ki vsebujejo po teži 

več kot 10%, vendar ne ve kot 
20 % mesa, drobovine, krvi, klobase 
ali katere koli njihove kombinacije 

ex 90 — Drugo 
- Razen tistih, ki po teži vsebujejo 

več kot 10%, vendar ne več kot 20 % 
mesa, drobovine, krvi ali klobas 
ali katerekoli njihove kombinacije; 
sladni ekstrakti; živila iz materiala 
iz tar. št. 0401 do 0404, razen 
tisith v prahu, zrnih ali drugi 
trdni obliki; pripravki iz materialov 
iz tar.št. 0401 do 0404, ki po teži 
vsebujejo več kot 12 % mlečnih maščob, 
v embalaži, ki po teži ne presega 2 kg 
ali ki ne vsebujejo več kot 12 % 
mlečne maščobe; drugi pripravki, ki 
po teži vsebujejo več kot 12 % 
mlečne maščobe, v embalaži ki po 
teži ne presega 2 kg; drugi pripravki 
ki ne vsebujejo mlečne maščobe. 

1902. Testenine, kuhane ali nekuhane 
ali polnjene (z mesom ali 
drugimi snovmi) ali drugače 
pripravijene, kot so špageti, 
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, 
ravioli, kaneloni; kuskus, 
pripravljen ali nepripravljen. 

1.903. 00 Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot kosmiči, 
zrnca, perle in v podobnih oblikah 

ex 1904. Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem 
ali praženjern žit ali žitnih izdelkov 
(npr. koruzni kosmiči); žita (razen 
koruze), v zrnu, ali v obliki kosmičev 
ali drugače pripravljena, ki niso navedena 
in ne zajeta na drugem mestu: 

- Razen tistih, ki vsebujejo po teži 
več kot 10% vendar ne več kot 20% 
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mesa, drobovine, krvi, klobas ali 
katerekoli njihove kombinacije. 

ex 1905. Kruh, peciva, sladice, biskviti in 
drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava 
ali brez njega; hostije, kapsule za 
farmacevtske proizvode, oblati, rižev 
papir in podobni izdelki: 

- Razen tistih, ki vsebujejo po teži 
več kot 10% vendar ne več kot 
20% mesa, drobovine, krvi, klobas 
ali katerekoli njihove kombinacije 

2001, Vrtnine, sadje in drugi užitni deli 
rastlin, pripravljeni ali konzervirani 
v kisu ali ocetni kislini: 

ex 90 - Drugo: 
- Sladka koruza (Zea mays var.saccharata) 

2004. Druge vrtnine, pripravljene ali 
konzervirane drugače, razen v kisu 
ali ocetni kislini, zamrznjene: 

ex 90 - Druge vrtnine in mešanice vrtnin: 
- Sladka koruza (Zea mays var.saccharata), v 

embalaži, ki po teži ne presega 5 kg 

2005. Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane 
drugače, razen v kisu in ocetni kislini, 
nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.št. 
2006: 

ex 20 - Krompir: 
- Pripravki v obliki moke, zdroba ali 

kosmičev, ki v glavnem vsebujejo krompir 
30 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) 

2008. Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače 
pripravljeni ali konzervi rani, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali 
alkohola ali brez njih, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne 
koščice oziroma pečke, vključno 
mešanice tega sadja: 

ex 11 — Kikiriki: 
- Kikirikijevo maslo 

- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz 
podpoglavja št. 2003.19: 
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91 — Palmova jedra 
ex 92 — Mešanice: 

- Pripravki narejeni na osnovi 
nepraženih žitnih kosmičev tipa 
"Muesli" 

sx 99 — Drugo: 
- Koruza, razen sladke koruze (Zea mays 

var.saccharata) 

2101. Ekstrakti, esence in koncentrati kave, 
čaja, mate čaja in pripravki na njihovi 
osnovi ali na osnovi kave, čaja ali 
mate čaja; pražena cikorija in drugi 
praženi kavni nadomestki in njihovi 
ekstrakti, esence in koncentrati: 

ex 10 - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter 
pripravki na osnovi teh ekstraktov, 
esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: 
- Pripravki na osnovi kave 

ex 20 - Eksrakti, esence in koncentrati čaja, 
mate čaja in pripravki na osnovi teh 
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na 
osnovi čaja ali mate čaja 
- Pripravki na osnovi mate čaja 

ex 30 - Pražena cikorija in drugi praženi kavni 
nadomstki ter njihovi ekstrakti, esence in 
koncentrati 
- Razen pražena cikorija in njeni ekstrakti, 

esence in koncentrati 

2102. Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični 
mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar.št. 
3002); pripravljeni pecilni praški: 

qx 20 - Neaktivni kvas: drugi enocelični 
mikroorganizrni, mrtvi 
- Kvas, naravni, mrtvi 

103. Pripravki za omake in pripravljene omake, 
mešane začimbe in mešana začirnbna 
sredstva; gorčična moka in zdrob in 
pripravljena gorčica: 

10 - Sojina omaka 
20 - Ketchup in drugS paradižnikove omake 
90 - Drugo 

2104. Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; 
homogenizirana sestavljena živila: 

10 - Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe 

69 poročevalec, št. 15 



2105. 00 Sladoled in druge ledene sladice s 
kakavom ali brez kakava 

2106. Živila, ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 

10 - Beljakovinski koncentrati in teksturirane 
beljakovinaste snovi 

ex 90 - Drugo 
- Razen sladila v obliki tablet ali drugi 

pripravki ki vsebujejo po teži več kot 
10 % vendar ne več kot 20 % mesa, 
drobovine, krvi, klobas ali katerih koli 
njihovih kombinacij 

2202. Vode, vključno mineralne vode in sodavice, 
s sladkorjem ali drugimi sladili ali 
sredstvi za aromatiziranje ter druge 
brezalkoholne pijače, razen sadnih in 
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 
2009: 

10' - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, 
s sladkorjem ali drugimi sladili ali 
sredstvi za aromatiziranje 

ex 90 - Drugo: 
- Razen sadnih ali zelenjavnih sokov razredčenih 

z vodo ali sodavico 

2203. Pivo iz slada 

2205. Vermut in druga vina iz svežega grozdja; 
aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za 
aromati zi ranje 

2208. Nedenaturi ran etanol, z vsebnostjo manj kot 
80 vol.%; žganja, likerji in druge 
alkoholne pijače; 

ex 90 - Drugo: 
- Likerji in druge sladkane alkoholne pijače, 

tudi aromatizirano žgane, ki vsebujejo sladkor 
ali jajca 

2905. Aciklični alkoholi in njihovi halogenski 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 

- Drugi večhidroksilni alkoholi: 
43 — Manitol - 
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44 — D-glucitol (sorbitol) 

ex 2915. Nasičene aciklične monokarboksilne kisline 
in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in 
peroksikisline; njihovi halogenski 
sulfo-, ni tro- ali nitrozo- derivati: 

- Estri manitola ali sorbitola 

ex 2916. Nenasičene aciklične monokarboksilne 
kisline, ciklične monokarboksilne kisline 
in njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; njihovi 
halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- 
derivati: 

- Estri manitola ali sorbitola 

2917. Polikarboksilne kisline, njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in 
peroksikisline; njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 

- Aciklične polikarboksilne kisline, 
njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisiline in njihovi 
derivati: 

ex 19 -- Drugo 
- Itakonska kislina, njene soli in estri 

2918. Karboksilne kisline z dodatno kisi- 
kovo funkcijo in njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

- Karboksilne kisline z alkoholno funk- 
cijo, toda brez druge kisikove funk- 
cije, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 

11 — Mlečna kislina, njene soli in estri 
14 — Citronska kislina 
15 — Soli in estri citronske kisline 
16 — Glukonska kislina, njene soli in estri 

ex 19 — Drugo 
- Glicerinska kislina, glikolna kislina, 

sladkorna kislina, izosladkorna kislina, 
hepta sladkorna kislina, njihove soli 
in estri 

2932. Heterociklične spojine samo s 
heteroatomom ali heteroatomi kisika: 
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- Spojine, ki imajo v strukturi 
nekondenziran furanov obroč 
(hidrogenirane ali ne): 

ex 19 — Drugo: 
- Anhidridi manita ali sorbita 

(npr. sorbitan), vendar ne maltola 
in izomaltola 

ex 90 - Drugo: 
- Alfametilglukozit 

ex 2940. 00 Sladkorji, kemično čisti, razen 
saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in 
fruktoze; sladkorni etri in sladkorni 
estri in njihove soli, razen proizvodov 
iz tar.št. 2937, 2938 in 2939: 

- Sorboza, njene soli in estri 

2941. Antibiotiki: 

ex 10 - Penicilin in njihovi derivati s 
strukturo penicilinske kisline; 
njihove soli (1): 
- Penicilin 

3001. Žleze in drugi organi za organoterapevtske 
namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti 
i'z žlez in drugih organov in njihovih 
izločkov za organoterapevtske namene; 
heparin in njegove soli; druge človeške 
ali živalske snovi, pripravljene za 
terapevtske ali profilaktične namene, ki 
niso navedene in ne zajete na drugem mestu: 

ex 90 - Drugo: 
- Heparin in njegove soli 

3501. . Kazein, kazeinati in drugi kazeinski 
derivati; kazeinska lepila 

3505 

10 
20 

Dekstrini in drugi modificirani škrobi 
(npr.preželatizirani in estrificirani 
škrobi); lepila na osnovi škrobov ali 
na osnovi dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov: 
- Dekstrini in drugi modificirani škrobi 
- Lepila 

Z506. Pripravljena lepila in druga priprav- 
ljena sredstva za lepljenje, ki niso 
navedena in ne zajeta na drugem mestu; 
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proizvodi, ki so primerni za uporabo 
kot lepila ali sredstva za lepljenje, 
pripravljeni za prodajo na drobno kot 
lepila in sredstva za lepljenje v 
pakiranjih do vključno 1 kg neto mase 

Encimi; pripravljeni encimi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu: 

- Drugo: 
- Pripravljeni encimi z vsebnostjo snovi s 

hranljivo vrednostjo 

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, 
sredstva za pospeševanje barvanja in 
fiksiranje barvil ter drugi proizvo- 
di (npr.: sredstva za apreturo in jed- 
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, 
papirni, usnjarski in podobnih 
industrijah, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu: 

— Na osnovi škrobnih snovi: 

— Drugo 
— Ki se uporabljajo v tekstilni ali 

podobnih industrijah: 
  Ki vsebujejo škrob ali izdelke 

pridobljene iz škroba 

— Ki se uporabljajo v papirni ali 
podobnih industrijah: 

  Ki vsebujejo škrob ali izdelke 
pridobljene iz škroba 

— Ki se uporabljajo v usnjarski ali 
podobnih industrijah: 

  Ki vsebujejo škrob ali izdelke 
pridobljene iz škroba 

Naftne smole; kumaron-inden smole, 
politerpeni, polisulfidi, polisulfoni 
in drugi proizvodi, navedeni v 3. 

poročevalec, št. 15 73 



opombi v tem poglavju, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu, 
v primarnih oblikah 

ex 10 - Naftne smole, kumaron, inden in 
kumaron-inden smole in politerpeni: 
- Lepila na osnovi emulzij takih smol 

ex 90 - Drugo: 
- Lepila na osnovi emulzij takih smol 

3913. Naravni polimeri (npr.: alginska 
kislina) in modificirani naravni 
polimeri (npr.-.strjene beljakovine, 
kemični derivati naravnega kavčuka), 
ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, v primarnih oblikah 

ex 90 - Drugo: 
- Dekstrini in drugi produkti, razen strjene 

beljakovine 
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PRILOGAH 

OMENJENA V PODODSTAVKU (c) 2. ČLENA 

OBSEG 

1. člen 

1. Če v tej prilogi ni drugače določeno, veljajo za naštete ribe in 
druge morske proizvode določbe tega sporazuma. 

2. Na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se za te proizvode 
s poreklom iz države EFTE in iz Slovenije ukinejo vse carinske 
dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom, razen če ni v 
nadaljevanju določeno drugače. 

HS tarifna 
številka 

Poimenovanje proizvodov 

02.08 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični 
proizvodi, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno: 

ex 02 08.90 - Drugo: 
— Kitovina 1 

3. poglavje 

15.04 

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarj i 

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove 
frakcije, prečiščeni ,ali neprečiščeni, toda 
kemično nemodificirani x 

15.16 

ex 1516.10 

Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in 
njihove frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, intersteref icirani, 
reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani 
ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani: 

v 
- Živalske masti in olja in njihove frakcije: 
— Popolnoma pridobljene iz rib ali morskih 

sesalcev1 

16.03 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, 
mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev 

ex 1630.00 - Ekstrakti in sokovi iz mesa kitov, rib ali rakov 
mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev 

1. Prepoved uvoza za izdelke iz kitovine uporabljajo Liechten- 
stein, Slovenija in Švica na podlagi konvencije CITES. 
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16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in 
kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih 
jajčec 

16.05 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarj i, 
pripravljeni ali konzervirani 

23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, 
rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev, neustreznih za hrano ljudi; 
ocvirki: 

ex 2301.10 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih 
odpadkov; ocvirki: 

— kitovina 1 

2301.20 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, 
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev 

23.09 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali: 

ex 2309.90 - Drugo 
— Topljiva hrana za ribe 

'Prepoved uvoza za izdelke iz kitovine uporabljajo Liechtenstein, Slovenija in Švica na podlagi Konvencije CITES. 

2. člen 

1. Če v 2. in 4. odstavku ni določeno drugače, so ukrepi pomoči 
na področju ribištva v skladu s pravili 18. člena tega sporazuma 
in njegovo razlago v Prilogi VIII. 

2. Za spodaj naštete ukrepe pomoči na področju ribištva se 
običajno šteje, da niso v skladu s sporazumom: 

- splošni ukrepi pomoči, ki zadevajo področje kot celoto in niso v 
celoti namenjeni kot strukturni ukrepi v skladu z določili odstavka 
(c) (ii) Priloge VIII; 

- davčne ugodnosti, razen tistih, ki neposredno izravnavajo 
cenovne neugodnosti, ki so jasno povezane s posebnimi 
okoliščinami, prevladujočimi na področju ribištva; 

- socialni ukrepi, če subvencija po teh ukrepih presega stopnjo, ki 
je normalno uporabljena na drugih področjih, ob upoštevanju 
posebnih okoliščin, ki prevladujejo na področju ribištva. 

3. Za spodaj naštete ukrepe pomoči na področju ribištva se 
običajno šteje, da so v skladu z 18. členom tega sporazuma: 

- ukrepi pomoči v obliki najnižje dovoljene domače cene za prvo 
prodajo rib in odkupa presežkov, uporabljeni z namenom izravnati 
resne spremembe na tržišču; 

- regionalni ukrepi pomoči do take mere, kot je potrebna za 
vzdrževanje ribiških dejavnosti na območjih, ki so nadpovprečno 
odvisna od teh dejavnosti in kjer je dohodek od ribištva očitno pod 
državnim povprečjem na področju ribištva. Taki regionalni ukrepi 

lahko samo izravnajo cenovne neugodnosti v primerjavi z drugimi 
ribolovnimi območji. Države pogodbenice tega sporazuma, ki bodo 
uvedle ali ohranile take ukrepe, morajo v skladu z določili Priloge 
IX zagotoviti dovolj podatkov o razmerah na območju, ki so 
pripeljale do uvedbe ali ohranitve takih ukrepov. 

4. Za spodaj našteta ukrepa pomoči se šteje, da nista v skladu s 
tem sporazumom: 

- pomoč v skladu z odstavkom (c) (vi) Priloge VIII. kot zadeva 
področje ribištva; 

- pomoč v skladu z odstavkom (c) (viii) Priloge VIII, kot zadeva 
področje ribištva. 

3. člen 

1. Švica vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein lahko ohrani 
carinske dajatve pri uvozu za spodaj naštete izdelke s poreklom 
iz Slovenije: 

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov 

ex 03.01 do 03.05 Ribe, razen ex 03.04, zmrznjeni fileti, 
drugo kot morske ribe, krapi, jegulje in 
losos 

To ureditev je treba ponovno pregledati pred 1. januarjem 2000 z 
namenom, da se skuša izboljšati trgovanje z ribami in drugimi 
morskimi proizvodi. 

2. Švica vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein lahko 
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ohrani carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom za 
spodaj naštete ribe in druge morske proizvode s poreklom iz 
Slovenije: 

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov 

ex 15. poglavje Masti in olja za hrano ljudi 
ex 23. poglavje Pripravljena krma za živali 

4. člen 

1. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma Slovenija za spodaj 
naštete izdelke s poreklom iz Norveške ali Islandije zniža osnovne 
carinske dajatve za 20 odstotnih točk. Preostale dajatve se ukinejo 
v štirih enakih letnih stopnjah z začetkom 1. januarja 1996: 

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov 

ex 03.01 do 03.05 Druge sladkovodne ribe razen jegulj 
16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar 

in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz 
ribjih jajčec 

2. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma Slovenija za spodaj 
naštete izdelke, s poreklom iz Švice vključno z ozemljem 
Kneževine Liechtenstein, zniža osnovne carinske dajatve za 20 
odstotnih točk. Preostale dajatve se ukinejo v štirih enakih letnih 
stopnjah z začetkom 1. januarja 1996: 

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov 

16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar 
in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz 
ribjih jajčec 

3. Slovenija lahko ohrani carinske dajatve pri uvozu za spodaj 
naštete izdelke, s poreklom iz Švice vključno z ozemljem 
Kneževine Liechtenstein: 

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov 

ex 03.01 do 03.05 Druge sladkovodne ribe razen jegulj 

To ureditev je treba ponovno pregledati pred 1. januarjem 2000 z 
namenom, da se skuša izboljšati trgovanje z ribami in drugimi 
morskimi proizvodi. 

PRILOGA III 

OMENJENA V 2. ODSTAVKU 4. ČLENA 

CARINSKE DAJATVE PRI UVOZU IN TAKSE Z 
ENAKIM UČINKOM 

1. Na Norveškem veljavne carinske dajatve pri uvozu za tekstilne 
izdelke in za oblačila s poreklom iz Slovenije, ki so navedeni v 
tabeli k tej prilogi, se postopoma ukinejo v skladu s tu navedenim 
časovnim razporedom: 

(a) na dan začetka veljavnosti tega sporazuma je treba vsako 
dajatev znižati na štiri sedmine osnovne dajatve; 

(b) vsako dajatev je treba nadalje znižati na tri sedmine, dve 
sedmini in eno sedmino osnovne dajatve, in sicer 1 januarja 
1996,1997 in 1998. Preostala dajatev se odpravi 1. januarja 1999. 

2. Liechtenstein in Švica na dan začetka veljavnosti tega 
sporazuma znižata carinske dajatve za industrijske izdelke s 
poreklom iz Slovenij na 0 % osnovnih dajatev. Če pride na 
domačem trgu do resnih motenj zaradi manjše zaščite tekstilnih 
izdelkov (50. do 63. poglavje Carinske tarife) v primerjavi z zaščito, 
ki jo uporabljajo druge evropske države, lahko ponovno uvedeta 
dajatve. S tem zagotavljata raven zaščite, ki ni višja od tiste, ki v 
tem času prevladuje pri odnosih Evropske skupnosti do Slovenije, 
v nobenem primeru pa ne sme presegati dajatev za državo z 
največjimi ugodnostmi, ki veljajo v tem času. 
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TABELA K PRILOGI III 

HS tarifna Poimenovanje izdelkov 
števjlka 

61.05 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane 

61.07 Spodnje hlače, spalne 
plašči, domače halje 
in dečke, pleteni ali 

srajce, pižame, kopalni 
in podobni izdelki za moške 
kvačkani 

61.10 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, 
brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali 
kvačkani 

61.12 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali 
kopalne obleke, pletene ali kvačkane 
- Trenirke: 

6112.11 — Bombažne 
6112.12 — Iz sintetičnih vlaken 
6112.19 — Iz drugih tekstilnih materialov 
6112.20 - Smučarske obleke 

62.01 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco 
tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke 
s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni 
izdelki za moške in dečke, razen izdelkov iz tar. 
št. 6203 

62.02 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco 
tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke 
s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni 
izdelki za ženske in deklice, razen izdelkov iz 
tar. št. 6204 

62.03 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom 
in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače 
(razen kopalnih hlačk), za moške in dečke 

62.04 Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke, 
krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in 
naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk 
in kopalnih oblek), za ženske in deklice 

62.05 Srajce za moške in dečke 

62.10 Oblačila izdelana iz materialov iz tar. št. 5602, 
5603, 5903, 5906 in 5907 
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62.11 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali 
kopalne obleke; druga oblačila: 

6211.20 - Smučarske obleke 
- Druga oblačila za moške in dečke: 

6211.31 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6211.32 — Bombažne 
6211.33 — Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
6211.39 — Iz drugih tekstilnih materialov 

- Druga oblačila za ženske in deklice: 
6211.41 — Iz volne ali fine živalske dlake 
6211.42 — Bombažna 
6211.43 — Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 
6211.49 — Iz drugih tekstilnih materialov 

63.02 

6302.21 
ex 6302.22 

6302.29 

6302.31 
ex 6302.32 

6302.39 

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo 
— Drugo posteljno perilo, tiskano: 
— Bombažno 
— Iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkanih 
— Iz drugih tekstilnih materialov 
— Drugo posteljno perilo: 
— Iz bombaža 
— Iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkanih 
— Iz drugih tekstilnih materialov 

63.03 

6303.11 
6303.12 
6303.19 

ex 6303.91 
ex 6303.92 

ex 6303.99 

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene 
navojniče, kratke okrasne draperije za okna ali 
postelje: 
— Pletene ali kvačkane: 
— Bombažne 
— Iz sintetičnih vlaken 
— Iz drugih tekstilnih materialov 
— Drugo: 
— Iz bombaža, razen notranjih platnenih rolet 
— Iz sintetičnih vlaken, razen notranjih 

platnenih navojnic 
— Iz drugih tekstilnih materialov, razen 

notranjih platnenih navojnic 

****** 
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PRILOGA IV 
OMENJENA V L. ODSTAVKU 4.._ ČLENA 

CARINSKE DAJATVE PRI UVOZU IN TAKSE Z ENAKIM UČINKOM 

I. Slovenija z začetkom veljavnosti tega sporazuma ukine 
carinske dajatve pri uvozu za izdelke po poreklu iz držav EFTE. 
razen za izdelke, navedene v naslednjih seznamih: 

a) za izdelke, naštete v seznamu 
postopno ukinjajo , in sicer: 

A se carinske dajatve 

1. januarja 1996 
1. januarja 1997 
1. januarja 1998 
1. januarja 1999 
1. januarja 2000 

na 80% osnovne carine, 
na 60% osnovne carine, 
na 40% osnovne carine, 
na 20% osnovne carine, 
na nič; 

b) za izdelke, naštete v seznamu 
postopno ukinjajo, in sicer: 

B se carinske dajatve 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1 . 
31 

januarja 
januarja 
januarja 
januarja 
januarja 
januarja 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

decembra 2001: 

na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 

90% 
75% 
60% 
45% 
30% 
15% 
nič. 

osnovne carine, 
osnovne carine, 
osnovne carine, 
osnovne carine, 
osnovne carine, 
osnovne carine 

2. Slovenija pri uvozu izdelkov s poreklom iz države EFTE ukine 
naslednje takse z enakim učinkom kot ga imajo carinske dajatve, 
in sicer po naslednjem časovnem rarporedu: 

(a) 1% davščina ra carinsko evidentiranje se ukine s 
J. januarjem 1996; 

(b) 1% davščina za izravnavo davčne obremenitve se ukine 
i. . januar j em 1996 

3. Slovenija 
uvoz rabljenih 
mo to r n i h vozi .1 

s 1. januarjem 1997 ukine 1.5% posebno takso 
osebnih avtomobilov, motornih koles avtobusov in 
za prevoz blaga s poreklom iz države EFTE. 
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SEZNAM A K PRILOGI IV 

SEZNAM IZDELKOV PO POREKLU IZ. DRŽAVE EFTE. ZA KATERE 
SE V SLOVENIJI UKINEJO CARINSKE DAJATVE MED 

1. JANUARJEM 1996 IN j. JANUARJEM 2000 

Tarifna HS 
šteri Ika omaka 

2501 Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti 
natrijev klorid, v vodni razstopini ali ne, ali i dodatkom 
snovi proti skepljanja ali za sipkost ali ne; aorska voda 

2505 Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan, razen 
kovinonosnega peska iz 26. poglavja 

2506 Kremen (razen naravnega peska); kvarcit, vključno grobo 
tesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne 
(vključno kvadratne) bloke ali plošče: 

- Kvarcit (kremenec): 
2506.21 - Surov ali grobo klesan 
2506.29 — Drugo 

2508 Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar. št. 
6806), andaluzi t, kianit in s ilimani t, žgani ali 
nežgani; mulit; samotne in dinas Zemljine: 

2508.10 - Bentonit 
2508.30 - Ognjevarna glina 
2508 .<0 - Druga glina 
2508.60 - Mul i t 

2509 Kreda 

2517 Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se 
navadno uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje 
cest in železniških prog ter za druga nasipanja, debeli 
gramoz, vključno termično obdelan; makadam iz žlindre, 
troske in podobnih industrijskih odpadkov, vključno 
mešani z materiali iz prvega dela te tarifne številke; 
termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz 
tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani: 

2517.10 - Prodniki, gramoz, looljen ali zdrobljen kamen, ki 
se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za 
nasipanje cest ali železniških prog in za druga 
nasipanja, debeli in drobni gramoz, vključno 
termično obdelani: 
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- Drobljenec, odlomki in prah iz kasna iz tar.št. 
2515 ali 2516, vključno termično obdelani: 

2517.<1 -- Iz marmorja 
2517.49 — Drugo 

2518 Do lom i t, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan ali 
razžagan ali kako drugače razrezan ? kvadratne ali 
pravokotne bloke ali plošče, ag1omeri rani dolomit 
(vključno terdoloait). 

2521 Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnenčev 
kamen in druge apnenčaste kamenine, ki se uporabljajo 
za proizvodnjo apna in cementa. 

2522 Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen 
kalcijevega oksida in hidroksida iz tar. št. 2825. 

2523 Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, 
supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, 
vštevši barvane in v obliki klinkerja: 

2523.10 - Cement v obliki klinkerja 
- Portlandski cement: 

2523.29 -- Drugi 
2523.30 - Aluminatni cement 
2523.90 - Drugi hidravlični cementi 

2528 Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani ali 
nežgani), razen boratov, izločenih iz naravne slane 
vode; naravna borova kislina, ki vsebuje do 85 \ H3B03, 
računano na suhi izdelek. 

2528.90 - Drugo 

2530 ki ne raI ne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem 
mestu: 

2530.90 - Drugo: 

2710 Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz 
b i turni nožni h mineralov, razen surovih; proizvodi, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki 
vsebujejo po masi 70* ali več olj iz nafte ali olj, 
dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja 
osnovne sestavine teh proizvodov. 

2715 Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega 
katrana ali mineralne katranske smole (npr.: 
bi turni nožni kit, "cutback"). 
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2804 

2804.10 

2804.21 

2805 

2805.40 

2810 

2811 

2811.19 

2811.22 
2811.23 
2811.29 

2815 

2815.11 
2815.30 

2817 

2318 

2818.10 
2818.20 

2821 

Vodik, žlahtni plini in druge nekovine: 

- Vodik 

- Žlahtni plini: 
~ Argon 

Alkalijske in zeae 1 jsko-aIkalijske kovine; 
redke zemeljske kovine in skandij in itrij, 
vključno njihove medsebojne mešanice in ilitine; 
živo srebro: 

- Živo srebro 

Borovi oksidi; borove kisline 

Oruge anorganske kisline in druge anorganske kisikove 
spojine nekovin: 

- Druge anorganske kisline: 
-- Oruge 

- Druge anorganske kisikove spojine nekovin: 
- Silicijev dioksid 
- Žveplov dioksid 
-- Druge 

Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid 
(kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi: 

- Natrijev hidroksid (kavstična soda): 
-- Trden 
- Natrijevi ali kalijevi peroksidi 

Cinkov oksid; cinkov peroksid 

Umetni korund, kemično določen ali ne; aluminije? 
oksid, aluminijev hidroksid: 

- Umetni korund, kemično določen ali ne 
- Aluminijev oksid, razen umetnega korunda 

železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki 
vsebujejo po masi 70 ut.K ali več vezanega železa, 
preračunanega kot Fe203. 

Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid. 
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2826 FLuoridi; f luorosi likat i, f luoroa1u»inat i in druge 
kompleksne fluorove soli: 

- Fluoridi: 
2826.19 -- Drugi 
2826. 20 - Hatrijevi ali kalijevi f luorosilikati 
2826.90 - Drugo: 

2827 Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; broiidi in 
oksibroaidi; jodidi in oksijodidi: 

2827.20 - Kalcijev klorid 
- Drugi kloridi: 

2827.36 -- Cinka 
2827.39 -- Drugi 

- Oksikloridi in tiidroksikloridi: 

2828 Hipokloriti; koiercialni kalcijev h i poklor i t (klorovo 
apno); kloriti; hipobroiiti: 

2828.10 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi kalcijevi 
hipokloriti 

2829 Klorati in perklorati; bromati in perbroiati; jodati 
perjodati: 

0 
■ Klorati: - 

2829.90 - Drugo: 

2830 Sulfidi; polisulfidi: 

2830.30 - Kadaijev sulfid 
2830.90 -Drugi: 

2831 Ditioniti in sulfoksilati: 

2831.90 - Drugi 

2832 Sulfiti; tiosulfati: 

2832.10 - Natrijevi sulfiti 
2832.20 - Drugi sulfiti 

2833 Sulfati; galuni; peroksi s ulfat i (persulfati): 

- Natrijevi sulfati: 
2833.19 -- Drugi 

- Drugi sulfati: 
2833.21 — Magnetija 
2833.26 -- Cinka 
2833 .29 -Drugi: 
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2833 .40 - Peroks i su 1fat i (persulfati) 

2834 Nitriti; nitrati: 

2834.22 — Biznuta 
2834.29 -- Drugi: 

283} Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati 
in poli fos f at i: 

2835 . 10 - Fos f i na t i (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti) 
- Fosfati: 

2835.21 — Triamonija 
2835.22 — Kononatrija in dinatrija 
2835.23 — Trinatrija 
2835.24 -- Kalija 
2835.25 -- Kalcijev hidrogenortofosfat (dikalcijev fosfat) 
2835.26 -- Drugi kalcijevi fosfati: 
2835.29 -- Drugi 

- Po L i fosf at i: 
2835 . 39 -Drugi: 

2836 Karbonati: peroksi karbonat i (perkarbonati); koiercialni 
amonijev karbonat, ki vsebuje aionijev karbaiat: 

2836.10 • Koiercialni aionijev karbonat in drugi aaonijevi 
karbonati 

- JJrugo: 
2836.91 -- Litijevi karbonati 
2836.92 -- Stroncijev karbonat 
2836 .93 — Binutov karbonat 
2836.99 - Drugo: 

2837 Cianidi, oksicianidi in koapleksni cianidi: 

- Cianidi in oksicianidi: 
2837.19 -- Drugi 
2837.20 - Koapleksni cianidi 

2838 Fuliinati, cianati in tiocianati 

2839 Silikati; koiercialni silikati alkalijskih kovin 

2840 Borati; peroksiborati (perborati): 

- Dinatrijev tetraborat (rafinirati boraks): 
2840.11 -- Brezvodni 
2840.19 -Drug 
2840.20 - Drugi borati: 
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2841 Oksi in peroksi soli kovinskih kislin: 

28*1.10 - Aluminati 
2841.50 - Drugi kronati in dikromati; peroksikronati 
2841.70 - Molibdati 
2841 . 80 - Vo1framat i 
2841.90 - Drugi: 

2842 Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin, razen 
azidov. 

2843 Pleoenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in 
organske spojine plemenitih kovin, kemično določene ali 
nedoločene; amalgami plemenitih kovin: 

- Srebrove spojine: 
2843.29 -- Druge 

2846 Anorganske in organske spojine kovin redkih zemeljskih 
kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin. 

2848 Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen železovih 
fosfidov. 

2849 Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni: 

2849.20 - Silicija 
2849.90 - Drugi: 

2850 Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično 
določeni ali ne; razen spojin, ki so tudi karbidi iz 
tar.št. 2849. 

2851 Druge anorganske spojine (vključno z destilirano ali 
elektroprevodno vodo in vodo podobne čistoče); 
utekočinjeni zrak (z izločenimi ali neizločeniii 
žlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, 
razen amalgamov plemenitih kovin. 

2901 Aciklični ogljikovodiki. 

2902 Ciklični ogljikovodiki: 

- Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni: 
2902.11 -- Cikloheksan 
2902.19 -- Drugi: 
2902.42 - M-ksilen 
2902.43 -- P-ksilen 
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2902.60 - EtiIbenzen 
2902.70 - Kuaen 
2902.90 - Dragi: 

2903 Halogenski ogljikovodiki derivati: 

- Nasičeni klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov: 
2903 . 12 — Diklorietan (metilenklorid) - CH2C12 
2903.13 — Klorofor® (trikloraetan) - CHC13 
2903 . 14 -- Ogljikov tetraklorid - CC14 
2903.15 — 1,2-dikloretan (etilenkloridj - C2H4C12 
2903.16 -- 1.2-diklorpropan (propilen-diklorid) in diklorbutani 
2903.19 -- [Ttugi: 

- Klorirani derivati nenasičenih acikličnih 
ogljikovodikov 

2903.29 - Drugi: 
2903.30 - Pluorirani, broairani in jodirani derivati acikličnih 

ogljikovodikov: 
2903.40 - Halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, ki 

vsebujejo dva ali več railičnih halogenskih elementov: 
- Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in 

cikloterpenskih ogljikovodikov: 
2903.51 - 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan: 
2903.59 — Drugi 
2903.61 -- Klorbenien, o- diklorbenzen in p-diklorbenzen 
2903.62 — Heksaklorbenzen in DDT (1,1,l-triklor-2,2 bis 

(p- klorfenil etan) 
2903.69 -- Drugi 

2904 Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, 
halogenirani ali nehalogenirani: 

2904.10 - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine, njihove 
soli in etil estre 

2904.90 - Drugi: 

2905 Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

- Nasičeni enohidroksilni aikoholi: 
2905 . 1 1 -- Metanol (metilaIkohol) 
2905.14 -- Drugi butanoli: 
2905 . 15 -- Pentanol (ani lalkohol) in njegovi izoneri 
2905.17 -- Dodekan-l-ol (laurilalkohol}, heksadekan-l-ol 

(cetilalkohol) in oktadekan-l-ol (stearilalkohol) 
2905.19 — Drugi: 
2905.21 - Ali lalkohol 
2905.22 -- Aciklični terpenski alkohol: 
2905.29 - Drugi 

- Dioli: 
2905.39 -- Drugi: 
2905.41 -- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol 

(triaetilolpropan) 
2905.43 -- Kanitol 
2905.49 -- Drugi: 
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2905.SO - Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati 
acikličnih alkoholov 

2906 Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati 

- Ciklanski, ciklenski ali cikloterpeaski: 
2906.12 — Cikloheksanol, meti Icikloheksanoli in 

dimetilcikloheksanoli 
2906 . 13 -- Steroii in inoiitoli 
2906.14 -- Terp i no 1 i (terpineoli) 
2906.19 -- Drugo 

- Aromatski: 
2906.21 — Benzilalkohol 
2906.29 — Drugo: 

2907 Fenoli; fenolni alkoholi 

- Konofenoli: 
2907 .H -- Ksilenoli in njihove soli 
2907.15 — Naftoli in njihove soli 
2907.19 -Drugi: 

- Polifenoli: 
2907.22 -- Hidrokinon (kinol) in njegove soli: 
2907.23 — 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A, 

difenilolpropan) in njegove soli: 
2907.29 -- Drugo: 
2907.30 - Fenolni alkoholi 

2908 Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov 
ali fenol alkoholov. 

2909 Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol- fenoli, 
peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov 
(kemično določeni ali nedoločeni) in njihovi 
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 

2909.20 • - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri in 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivat 

2909.30 - Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- 
ali nitrozo- derivati: 

2909.50 - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi halogenski, 
sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati: 

2909.60 - Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi 
ketonov in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali 
nitrozo- derivati 

2910 Epoksidi, epoksi a Ikohoi i, epoksi fenoli in epoksietri s 
tričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitrozo- derivati: 

2910.20 - Propilenoksid (metiloksiran) 
2910.90 - Drugo 
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2912 Aldehid i, z drugiii k i s i kov i d i funkci jami ali brez njih; 
ciklični polioeri aldehidov; paraforaaldehid: 

- Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij: 
2912.12 — Etanal (acetaldehid) 
2912.13 — Butanal (butiraldehid, normalni izomeri] 
2912.19 -- Drugi 

- Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkci 
2912.21 — Benzaldehid 
2912.30 - Aldehid-alkoholi 

- Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugiii 
kisikoviii funkcijaii: 

2912.42 — Etilvanilin (3-etoksM-hidroksibenzaldehid) 
2912.49 — Drugi 
2912.50 - Ciklični poliaeri aldehidov 
2912.60 - Parafornaldehid 

2913 Halogenski,suIfo-,nitro- ali nitrozo- derivati 
proizvodov iz tar.št. 2912. 

2914 Keton i in kinoni z drugimi kisi kovini funkcijami ali brez 
njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- 
derivati: 

- Akciklični ketoni brez drugih kisikovih funkcij: 
2914.19 -- Drugi 

- Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni brez drugih 
kisikovih funkcij: 

2914.21 -- Kafra 
2914, 23 -- Jononi in met iljononi 
2914.29 -- Drugi 
2914.30 - Aroiatski ketoni brez drugih kisikovih funkcij: 
2914.41 — 4-hidroksi-4-aetilpentan-2-on (diaceton alkohol) 
2914.SO - Ketonski fenoli in ketoni z drugiii kisikoviii 

funkcijami 
2914.70 - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 

291S Nasičene aciklične lonokarboksilne kisline in njihovi 
anhidr id i, halogenidi, peroksidi in peroks i k i sline; 
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati: 

- Kravlj i nčna kislina, njene soli in estri: 
2915.23 — Kobaltovi acetati 
2915.40 - Kono-, di- ali triklorocetna kislina, njihove soli in 

estri 
2915.50 - Propionska kislina, njene soli in estri 
2915.60 - Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove soli in 

estri 

2916 Nenasičene aciklične lonokarboksilne kisline, ciklične 
nonokarboksilne kisline in-njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroks ik i sli ne; njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitrozo- derivati: 
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- Nenasičene aciklične nonokarboksiliie kisline, njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi 
derivati: 

2916.19 -- Drugo: 
2916.20 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske uonokarboksilne 

kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, 
peroksikisline in njihovi derivati 

- Aroiatične lonokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati: 

29 16 . 32 -- Benzoilperoksid in benzoiIklorid 
2916.33 -- Fenilocetna kislina, njene soli in estri 
2916.39 -- Drugo 

2917 Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitroio- derivati: 

- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati: 

2917.13 - Azelainska kislina, sebacinska kislina, njune soli 
in estri 

2917.14 - Anhidrid inaleinske kisline 
2917.20 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske polikarboksilne 

kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, 
peroksikisline in njihovi derivat 

- Aroaatske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati: 

2917.34 — Drugi estri ortoftalne kisline: 
2917 .36 Tereftalna kislina in njene soli 

2918 KarboksiIne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi 
anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi 
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati: 

- Karboks i Ine kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge 
kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi, peroksikisline ali njihovi derivati 

2918.17 -- Fenilglikolna kislina (mande1jnova kislina) njene 
soli in estri 

2918.19 -Drugo: 
- Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez drugih 

kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, 
peroksikisline in njihovi derivati: 

2918.23 -- Drugi estri salicilne kisline in njihove soli: 
2918.29 -- Drugo: 
2918.30 - Karboks i Ine kisline z aldehidno ali ketonsko funkcijo, 

toda brez drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 

2918.90 - Drugo 

2919 Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z 
laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro ali 
nitrozo- derivati. 
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2921 Spojine z ara i no funkcijo: 

- Aciklični nonoamini in njihovi derivati; njihove soli: 
2921.12 -- Diet i lamin in njegove soli 
2921 . 22 -- Heksanet i lendiaain in njegove soli 
2921.30 - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski lono- ali 

poliamini in njihovi derivati; njihove soli: 
2921.41 — Anilin in njegove soli 
2921.42 — Derivati anilina in njihove soli: 
2921.43 -- Toluidini in njihovi derivati; njihove soli: 
2921.44 — Difenilamin in njegovi derivati; njihove soli 
292t .45 -- 1 -naf t ilaa i n (alfa-naft ilaain), 2-naft ilaain (beta- 

naftilamin] in njihovi derivati; njihove soli 
2921.49 — Drugo 

2922 Ani nospoj ine s kisikovo funkcijo: 

- Aminoalkoholi in njihovi etri in estri men tistih, 
ki vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo; njihove 
soli: 

2922.21 -- Aminohidroksinaftalinsulfonske kisline in njihove 
soli 

2922.22 — Anizidini, dianizidini, fenetidini in njihove soli 
2922.29 — Drugo 
2922. 30 - Aminoaldehidi, ara i noketon i in aiinokinoni, razen 

tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo; 
njihove soli 

2923 Kvaterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini 
in drugi fosfoaminolipidi: 

2923.90 - Drugo 

2924 Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline 
z amidno funkcijo: 

- Ciklični anidi (vključno ciklični karbaraati} in njihovi 
derivati; njihove soli 

2924.21 -- Ore i ni in njihovi derivati; njihove soli 

2925 Spojine s karboks i inidno funkcijo (vključno saharin in 
njegove soli) in spojine z i ni no funkcijo: 

- Imidi in njihovi derivati; njihove soli: 
2925.19 -- Drugo: 
2925.20 - Imini in njihovi derivati, njihove soli 

2926 Spojine z nitrilno funkcijo: 

2926 . 20 - 1 -c i anogvan id i n (diciandiamid) 
2926.90 - Drugo: 
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2928 Organski derivati h i d raz i na ali hidroksi tanina 

2929 Spojine z drugimi duš i kov imi funkcijami: 

2929.90 -- Drugo 

2930 Organske žveplove spojine: 

2930 . 10 - Ditiokarbonati (ksantati) 

2933 Heterociklične spojine samo s heteroatonom ali 
heteroatomi dušika: 

- Spojine, ki inajo v strukturi nekondenziran 
p i razo lov obroč (hidrogenirane ali ne): 

2933.21 -- Hidrantoin in njegovi derivati 
- Laktami: 

2933.79 -- Drugi laktami 

2942 Druge organske spojine 

3004 Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 in 
3006), ki sestoje iz pomešanih ali nepomešanih 
proizvodov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, 
pripravljena v odmerjenih dozah ali v oblikah ali 
pakiranjih za prodajo na drobno. 

3005 Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, 
obkladki), impregnirani, premazani ali prevlečeni 
s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na drobno za medicinske, 
kirurške, zobarske ati veterinarske namene: 

3006 Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu poglavju: 

3006.20 - Reagenti za določanje krvnih skupin 
3006.30 - Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave; 

diagnostični reagenti, namenjeni za uporabo na bolnikih 
3006.40 - Zobarski cementi in druga zobarska polnila; cementi za 

rekonstrukcijo kosti; 
3006.50 - Omarice in kompleti za prvo pomoč 
3006.60 - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov 

ali sperm i c i dov; 

3101 Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, nepomešana 
ali med seboj pomešana ali kemično obdelana; gnojila, 
dobljena z mešanjem ali kemično obdelavo proizvodov 
živalskega ali rastlinskega izvora 
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3105 Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri 
gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga 
gnojila; proizvodi i z tega poglavja v tabletah ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih do vkijučno 10 kg 
bruto mase: 

3105.10 - Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih 
oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase 

3201 Stroji Ini ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in 
njihove soli, etri, estri in drugi derivati: 

3201.30 - Hrastovi ali kostanjevi ekstrakti 
3201.90 - Drugo 

3207 Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje 
in pripravljanje barve, steklasti emajli is glazure, 
lošči, tekoči keramični laki in podobni preparati, ki 
se uporabljajo v keramični, enajlni in steklarski 
industriji; steklena frita in drugo steklo v prahu, 
zrnih ali luskah. 

3209 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih 
polimerov ali kemično modificiranih naravnih polimerov, 
dispergiranih ali raztopljenih v vodni sredini. 

3209.90 - Drugo 

3210 Druga premazna sredstva (emajli,laki in vodne barve) in 
pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se uporabljajo za dodelavo 
usnja. 

3212 Pigmenti (vključno kovinski prah in luske), 
dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v 
pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji premaznih 
sredstev (vključno lak barve); tiskarske folije, barve 
in druga barvila, ki so pripravljena v oblikah ali 
pakiranjih za prodajo na drobno. 

3213 Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za pleskanje, 
barve za niansiranje, barve in podobno za razvedrilo in 
zabavo, v tabletah, tubah, kozarčkih, stekleničkah, 
skodelicah ali podobnih oblikah ali pakiranjih. 

3214 Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), snolni ometi, 
druge tesnilne mase, polnila za pleskarsko-barvarska 
dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih 
zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni; 

3214.90 - Drugo 
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Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali risanje 
in druga črnila, vključno nekoncent r i rane ali v trdne« 
stanju: 

— Tiskarske barve: 
— Črna 
— Druge 

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) 
na osnovi ene ali več tek snovi, ki se uporabljajo kot 
surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav 
vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač. 

Dišave (parfumi) in toaletne vode. 

Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože 
(razen zdravil), vključno preparati za zaščito pred 
soncem ali za pojačenje pigmentacije pri sončenju ali 
za rjavenje in preparati za manikiranje in pedikiranje. 

Preparati za lase. 

Preparati za higieno ust in zob, vključno s praški in 
pastami za pritrjevanje protez; nitke za čiščenje zob, 
v posameznih pakiranjih za prodajo na drobno. 

Preparati za britje, vključno s preparati za uporabo 
pred britjem in po njem, dezodoranti za osebno nego, 
preparati za kopanje, depilatorji ter drugi parfuierijski, 
kozmetični ali toaletni preparati, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu; pripravljeni dezodoranti za 
prostore, parfumi rani ali neparfumi rani, vključno s 
tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi: 

Kilo; organski površinsko aktivni proizvodi in 
preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki 
paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z 
dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst is 
netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom ali 
detergentom. 

Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila); 
površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi 
pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z 
dodatkom mila ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 
3401: 

- Organska površinsko aktivna sredstva, pripravljena 
in nepripravljena za prodajo na drobno: 

— Anionska 

94 



3402.12 
3402.13 
3402.19 

- Kat ionska 
- Heionogena 
- Druga 

3403 Mazalni preparati (»ključno s preparati na osnovi olj za 
hlajenje, kaljenje in preparati za popuščanje »ijako? 
in »atic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati 
za ločevanje kalupov na osnovi nazalnih sredstev) ter 
preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in naščenje 
tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih 
aaterialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo 70 l tli 
več naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituninoznih 
mineralov, kot osnovne sestavine. 

3404 Umetni voski in pripravljeni voski. 

3405 Loščila in krene za obutev, pohištvo, tla, karoserije, 
steklo ali kovine, paste in praški za čiščenje in 
podobni preparati (ne glede na to, ali so v obliki 
papirja, vate, polsti, netkanih tkanin, gobastih 
naterialov, iz plastike ali gute, iipregnirani ali 
premazani s takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 
3404. 

340? Mase za modeliranje (tudi pripravljene za otroško 
igro); t.i. "zobarski voski" ali "zmesi za zobne 
odtise" v kompletih, pakiranjih za prodajo na 
drobno, v ploščicah, podkvicah, paličicah in podobno; 
drugi preparati, ki se uporabljajo v zobarstvu, na 
osnovi sadre (žgane sadre ali kalcijevega sulfata) 

3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; 
kazeinska lepila: 

3501.90 ■ - Drugo 

3505 Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.: 
prežela t i n i z i ran i in estrificirani škrobi); lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih 
modificiranih škrobov. 

3506 Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za 
lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem 
mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila 
ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na 
drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih 
do vključno 1 kg neto mase. 

3507 Encimi; pripravljeni enciai, ki niso navedeni it ne 
zajeti na drugea mestu: 
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3507.10 - Sirilo in njegovi koncentrati 

3601 Saodnik 

3604 Pirotehnični proizvodi za ognjeaete, signalne rakete, 
rakete proti toči, signalne rakete za gosto leglo in 
drugi pirotehnični proizvodi. 

3606 Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh oblikah; 
proizvodi iz vnetljivih snovi, navedeni v 2. opoibi k 
temu poglavju. 

3701 Fotografske plošče in plan filni, občutljivi za 
svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli aateriala, 
razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filii za 
trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, 
neosvetljeni, v kasetah ali brez njih: 

- Drugo: 
3701.99 -- Drugo 

3801 Uietni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; 
preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v 
obliki paste, blokov, plošč in drugih polizdrlko? 

3801.90 - Drugi 

3804 Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncentrirane 
ali koncentrirane, des aha r i f i c i rane ali 
keaično obdelani, vključno z lignin sulfonati, toda brez 
tal-olja iz tar.št. 3803. 

3805 Snolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga 
terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po 
drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi dipenten; 
sulfitni terpentin in drugi surovi paraciaeni; borovo 
olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot glavno sestavino. 

3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, 
sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti 
rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, 
pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na 
drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani 
trakovi, stenji, sveče in iuholovke|. 

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za 
pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi 
proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki 
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se uporabljajo t tekstilni, papirni, usnjarski in 
podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na 
drugem aestu: 

3809.10 - Ha osnovi škrobnih snovi: 
3809.91 — Ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih industrijah 
3809.92 — Ki se uporabljajo v papirni ali podobnih industrijah 
3809.93 — Ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih industrijah 

3810 Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in 
drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; 
praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so 
sestavljeni iz kovin in drugih laterialov; preparati, 
ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali 
varilne palice. 

3814 Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso 
omenjena in ne zajeta na druge® mestu; pripravljena 
sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov: 

3816 Ognjevarni cementi, ognjevame malte, ognjevarni 
betoni in podobne ognjevarne mase, razen proizvodov iz 
tar.št. 3801. 

3817 Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen 
tistih iz tar.št. 2707 ali 2902. 

3817.20 - Mešani alkilnaftaleni 

3819 Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene 
tekočine za hidravlični prenos, ki po masi ne vsebujejo 
ali vsebujejo pod 70* naftnega olja ali olj, dobljenih 
iz bituminoznih mineralov. 

3820 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za 
odtajanje. 

3822 Sestavljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na 
podlagi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični ali 
laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, 
razen tistih i i tar.št. 3002 ali 3006. 

3824 Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in 
livarska jedra, kemični proizvodi in preparati kemične 
industrije in sorodnih industrij (vključno tudi tisti, 
ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz 
proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: 

3824.10 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali 
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livarska jedra 
- Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in 

njihovi estri 
- Meagloneri rani karbidi kovin, med seboj pomešani ali 

posesani s kovinskimi vezivi 
- Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali betone 
- Neognjevarne malte in betoni 

Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov, v primarnih 
oblikah; drugi polimeri vinila, v primarnih oblikah. 

Akrilni polimeri v primarnih oblikah. 

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v 
primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, 
polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah: 

- Alkidne smole 
- Drugi polietri: 
-- ^nasičeni: 
- Drugi 

Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih 
oblikah. 

Odpadki, ostruzki in ostanki iz plastičnih mas. 

Monofilamenti, katerih katerikoli prečni prerez presega 
1 um, palice, paličice in profilne oblike iz plastičnih 
mas, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neobdelane 

Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice, kolena 
prirobnice) iz plastičnih mas: 

— Cevi in tulci, togi: 
-- Iz polimerov etilena 
— Iz polimerov propi lena 
— Iz polimerov viniklorida 
-- Iz drugih plastičnih mas 

Druge cevi in tulci: 
-- Gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 HPa ali več 
— Druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z drugimi 

materiali, brez pribora 
— Druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z drugimi 

materiali, s priborom 
— Druge 
— Pribor 

Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v 
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zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali strope, 
definirane z 9. opombo v tem poglavja: 

3918.90 - Iz drugih plastičnih mas 

3919 Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in 
druge podobne oblike iz plastičnih mas, vključno tudi 
tiste v zvitkih. 

3920 Druge plošče, listi, filmi, folije it trakovi iz 
plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture, 
neojačeni, ne l am i n i ran i, brez podloge, ali ki niso 
kombinirani z drugimi materiali: 

3920.20 - Iz polimerov propilena 
3920.30 - iz polimerov stirena 

- Iz polimerov vinilklorida: 
3920.<1 -- Togi (negibki) 
3920 .42 --Gibki 
3920.51 — Iz polimetilmetakrilatov 
3920.59 — Drugo 

- Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih 
estrov ali drugih poliestrov: 

3920.61 -- Iz polikarbonatov 
3920.62 -- Iz polietilentereftalata 
3920.63 -- Iz nenasičenih poliestrov 
3920.69 -- Iz drugih poliestrov 

- Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov: 
3920.72 — Iz vulkanfibra 
3920.73 -- Iz celuloznega acetata 
3920.79 -- Iz drugih derivatov celuloze 

- Iz drugih plastičnih mas: 
3920.92 -- Iz poliamidov 
3920.93 -- Iz amino smol 
3920.94 -- Iz fenolnih smol 
3920.99 -- Iz drugih plastičnih mas 

3921 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz 
plastičnih mas. 

3922 Radi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne školjke, 
deske in pokrovi, i zp 1 akova l n i kotliči in podobni 
sanitarni proizvodi iz plastičnih nas: 

3922.20 - Straniščne deske in pokrovi 
3922.90 - Drugo 

3923 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plastičnih 
mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz 
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plastičnih ias: 

3923.10 - škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi 

- Vreče in vrečke (»ključno trikotne): 
3923.29 -- Iz drugih plastičnih ias 
3923.30 - Baloni, steklenice, stekleničke in podobni 

proizvodi 
3923.40 - Kotki, kopsi, vretena in podobne podloge 
3923 .SO - Zaiaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala 
3923.90 - Drugo 

3924 Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi gospodinjski 
proizvodi in toaletni izdelki iz plastičnih ias. 

3925 Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih ias, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu. 

3926 Drugi proizvodi iz plastičnih ias in proizvodi iz drugih 
materialov iz tar.št. 3901 do 3914. 

4003 Regenerirana guaa v primarnih oblikah ali v ploščah, 
listih ali trakovih. 

4004 Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), 
prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov. 

4005 Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah 
ali ploščah, v listih ali trakovih. 

4006 Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in 
proizvodi (npr.: koluti in obroči) iz nevulkaniziranega 
kavčuka. 

4008 Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz gume, 
razen iz trde gume. 

4009 Cevi iz vuIkani z i ranega kavčuka (guie), razen iz trde goie, 
• s priboroB ali brez njega (npr.: spojnice, kolena, 

prirobnice). 

4010 Trakovi ali jerieni iz vulkaniziranega kavčuka (gime) 
za transport ali transiisijo. 

4011 Nove zunanje pnevmatične guie (plašči): 

4011.40 - Za notorna kolesa 
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<011.50 - Za dvokolesa 

- Drugo: 

- Drage: 
4011.91 -- Z vzorce® ribje kosti ali podobnii vzorce« 
♦011.99 -- Druge: 

4012 Protekt i rane ali rabljene zunanje guie (plašči); polne 
gume in gume z zračnimi koiorati, zaoenlj ivi 
protektorji (plasti) in ščitniki iz gume. 

4013 Notranje guae (zračnice): 

4013.90 -- Drugo 

4015 Oblačilni predmet i in pribor za oblačila (vključno 
rokavice) za vse vrste namenov, iz gume, razen trde 
gume: 

- Rokavice: 
4015.19 -- Druge: 
4015.90 - Drugo 

4016 Drugi proizvodi iz gume , razen iz trde guae. 

4104 Usnje goveda in kopitarjev, brez dlake, razen usnja 
iz tar.št. 4108 ali 4109. 

4105 Ovčje in jagnječje usnje, brez volne, razen usnja 
tistih iz tar.št. 4108 ali 4109. 

4106 Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen usnja 
iz tar.št. 4108 ali 4109. 

4107 Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja 
iz tar.št. 4108 ali 4109. 

4108 Semiš usnje (vključno s koibinacijo seniš usnja). 

4109 Lakas to usnje in lakasto p las tov i to usnje, 
ne tal iz i rano usnje. 

4110 Odpadki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja, 
neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in 
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moki iz usnja. 

♦111 Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v 
ploščah, listih ali trakovih, tudi v ivitkih. 

*302 Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami, repi, 
tacami ali drugimi kosi aii odrezki), nesestavljeno ali 
sestavljeno (z dodajanjem drugih materialov ali brez 
dodajanja), razen tistega, ki se uvršča v tar.št, <303. 

4701 Mehanična lesna celuloza (lesovina). 

4702 Topljiva kemična lesna celuloza. 

4704 Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive. 

4707 Papirni ali kartonski odpadki in ostanki. 

4802 Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za 
pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, 
vključno papir in karton za luknjane kartice in trakove 
v zvitkih ali listih, razen papirja iz tar.št. 4801 
ali 4803; ročno izdelana papir in karton: 

4802.40 - Papirna podlaga za tapete 

- Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim 

- Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z 
mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje po masi do 
vključno 10H teh vlaken od skupne vsebine vlaken: 

4802.51 — Z maso pod 40 g/m2 
4802.53 — Z maso nad 150 g/m2 

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za 
kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali 
impregniran papir za matrice za razmnoževanje ali 
ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v zvitkih, 
širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno 
kvadratnih) listih z najmanj eno stranico, daljšo 
od 36 cm, v neprepognjenem stanju. 

4810 Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s 
kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi z vezivom ali 
brez njega, toda brez drugega premaza, površinsko 
barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana 
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ili netiskana, v zvitkih ali listih: 

- Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za drage 
grafične namene, ki v skupni količini vlaken vsebujeta 
po lasi do 10* vlaken, dobljenih z mehanični« 
postopkom: 

4810.21 — Papir majhne mase, premazan 
♦810.29 -- Drugo 

4811 Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz 
celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, 
površinsko barvani, površinsko okrašeni ali tiskani, v 
zvitkih ali listih, razen proizvodov iz tar.št. 4803, 
4809, 4810. 

- Papir in karton, premazana z lepilom: 
4811.29 — Drugo 

- Papir in karton, premazana, impregnirana ali pokrita s 
s plastičnimi masami (razen lepil). 

4811.31 -- Beljena, z maso nad 150 g/m2 
4811.39 — Drugo 

4814 Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja; 
prozorni papir za okna: 

4814.10 - Papir z zrnato površino ("ingrain") 
4814.90 - Drugo 

4815 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona, 
nerazrezane ali razrezane v določene velikosti. 

4816 Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za 
kopiranje in prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz 
papirja, v škatlah ali brez škatel: 

4816.30 - Katrice za razmnoževanje 
4816.90 - Drugo 

4817 Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in 
karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali 
kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, 
notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona. 

4820 Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za 
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, 
dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za 
pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po 
sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki in 

103 poročevalec, št. 15 



fascikli za spise, z lozi j ivi poslovni obrazci; koap Leti 
z vstavljenim karbon papirjea in podobni izdelki za 
pisanje iz papirja ali kartona, albini za vzorce ali 
zbirke in knjižni ovitki if papirja ali kartona: 

♦820.50 - Albumi za vzorce ali zbirke 
4820.90 - Drugo 

♦821 Papirne ali karbonske etikete, vseh vrst, tiskane ali 
netiskane: 

♦821.90 - Druge 

♦823 Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi 
iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti 
ali oblike, drugi izdelki iz celuloze, papirja, 
kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken: 

- Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z lepilom: 
♦823.11 -- Samolepilni: 
♦823.19 -- Drugi 
♦823.51 -- Tiskana, reliefna ali luknjana 
♦823.60 - Papirni ali kartonski pladnji, sklede, krožniki, 

skodelice in podobno: 
♦823.90 - Drugo: 

♦901 Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano 
gradivo, vključno s prostimi listi: 

- Drugi: 
♦901.99 -- Drugo 

♦90? Poštne znamke, kolki ali podobne znamke, neuničeni, ki 
so v obtoku ali bodo v obtoku v namembni državi; taksni 
papirji; bankovci; čeki; akcije, delnice, obligacije in 
podobne listine. 

♦908 Papir za preslikavanje (dekalkomanije): 

♦908.10 - Papir za preslikavanje (dekalkomanije) 
za steklo 

♦909 Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi 
sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z 
ovitki ali okraski ali brez njih. 

♦910 Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi 
bloki. 

poročevalec, št. 15 104 



4911 Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije. 

5111 Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake. 

5205 Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje 
po naši 85 i ali več bombaža, nepripravljena za prodajo 
na drobno. 

5206 Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje 
po masi pod 85)1 bombaža, nepripravljena za prodajo na 
drobno. 

5207 Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) pripravljena 
za prodajo na drobno. 

5308 Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna 
preja: 

5308.20 - Preja iz konoplje 

5310 Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken 
iz tar. št. 5303: 

5310.10 - Nebeljene 

5401 Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali 
sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen za 
prodajo na drobno. 

5402 Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), 
nepripravljena za prodajo na drobno, vključno sintetične 
monofilanentne številke pod 67 deciteksov: 

- Teksturirana preja: 
5402.31 -- Iz najlona ali drugih poliamidov, številke na eno 

nit do vključno 50 deciteksov 
5402.32 — Iz najlona ali drugih poliamidov, številke na eno 

nit nad 50 teksov 
5402.33 -- Iz poliestra 
5402.41 — Iz najlona ali drugih poliamidov 
5402.51 — Iz najlona ali drugih poliamidov 
5402.52 -- Iz poliestra 

5407 Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno 
tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.št. 5404 : 

5407.10 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona ali 
drugih poliamidov ali iz poliestra . 

5407.20 - Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih izdelkov 
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- Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku 

- Druge tkanine, ki vsebujejo po nas i 85 \ ali več 
filamentov iz najlona ali drugih poLiamidov: 

- Nebeljene ali beljene 
-- Barvane 
- Iz preje različnih barv 
-- Tiskane 

- Druge tkanine, ki vsebujejo po »asi 85* ali več 
teksturiranih poliestrskih filanentov: 

-- Nebeljene ali beljene 
-- Barvane 
-- Iz raznobarvne preje 
-- Tiskane 
- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 X ali več 

neteksturiranih poliestrskih filamentov: 

- Druge tkanine, ki vsebujejo po naši 85X ali več 
sintetičnih f i lamentov: 

-- Nebeljene ali beljene 
-- Barvane 
- Iz raznobarvne preje 
-- Tiskane 

Tkanine iz preje iz umetnih fi lamentov, vključno 
tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.št. 5405: 

- Tkanine iz preje velike trdnosti, iz viskoznega 
rajona 

- Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 X ali več 
umetnih f ilamentov ali trakov ali podobnih izdelkov: 

- Nebeljene ali beljene 
-- Barvane 
-- Tiskane 

Sintetična vlakna, rezana, nem i kana, nečesana in ne 
drugače pripravljena za predenje: 

- Iz polipropilena 

Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri česanju, 
odpadke iz preje in razvlaknjene tekstilne odpadke) iz 
umetnih ali sintetičnih vlaken. 

Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali sintetičnih 
vlaken, pripravljen ali nepripravljen za prodajo na 
drobno. 

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih sintetičnih 
vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno: 
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- Ki vsebuje po nas i 85 X ali več najlona ali drugih 
rezanih poliamidnih vlaken: 

5509.31 — Enojna preja 
5509 .32 -- Dvojna, večnitna ali pranenska preja 

- Druga preja, ki vsebuje po lasi 85)1 ali več drugih 
rezanih sintetičnih vlaken: 

5509.42 -- Dvojna, večnitna ali pramenska preja 

- Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken: 
5509.51 — V mešanici pretežno ali samo z umetnini rezanimi 

vlakni 

- Druga preja iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken: 
5509.61 — V mešanici pretežno ali samo z volno ali fino 

živalsko dlako 
5509.62 — V mešanici pretežno ali samo z bombažem 

- Druga preja: 
5509.92 — V mešanici pretežno ali samo z bombažem 

5510 Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih 
vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno: 

- Ki vsebuje po »asi 85 * ali več rezanih umetnih 
vlaken: 

5510.11 -- Enojna preja 
5510.12 — Dvojna, večnitna ali pramenska preja 

5511 Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih ali 
sintetičnih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno. 

5512 Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 X ali več rezanih 
sintetičnih tkanin. 

5513 Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po 
masi pod 85 X teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo 
z bombažem, mase do 170 g/ia2. 

5514 Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po 
masi pod 85 1 teh vlaken v mešanici pretežno ali samo z 
bombažem, mase nad 110 g/m2. 

5515 Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken. 

5516 Tkanine iz rezanih umetnih vlaken. 

5601 Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; 
tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči); prah in 
nopki - vlaknati vozlički. 
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5606 Posukma preja, zviti trakovi in podobne oblike iz 
tar.št. 5404 in 5405, razen povitih proizvodov iz 
tar.št. 5605 in povite preje iz konjske dlake iz grive 
in repa; ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska 
preja); efektno vozličasta preja. 

5607 Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno pletene, 
impregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z gumo ali 
plastično maso 

5607.10 - Iz jute ali drugih likastih vlaken iz tar.št. 
53.03 

- Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave: 
5607.21 -- vrvi za vezenje ali strojno pakiranje 
5607.29 -- Drugo 
5607.30 - Iz abake (manila ali Kusa teitilis Nee) ali drugih 

listnih vlaken 

- Iz polietilena ali polipropilena: 
5607.41 — Vrvi za vezanje ali strojno vezanje 
5607.90 - Drugo 

5801 Tkanine z zankasto oz. lakasto površino s florom in tkanine 
iz ženiljske preje, razen tkanin iz tar.št. 5802 in 5806: 

- Iz bombaža: 
5801.21 -t Tkanine z nerazrezaniai zankami po votku 
5801.22 -- Rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po 

votku) 
5801.23 — Druge tkanine z razrezanimi zankami po votku 
5801.24 — Tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi 

- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken: 
5801.31 -- Tkanine z nerazrezanimi zankami po votku 
5801.32 — Rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po 

votku) 
5801.33 -- Druge tkanine z razrezanimi zankami po votku 
5801.34 -- Tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi 
5801.90 - Iz drugih tekstilnih surovin 

5804 Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega 
ali kvačkanega, čipke v metraži, trakovih ali motivih. 

5806 Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807; ozki 
materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere 
niti so med seboj zlepljene, preje ali vlaken (boIduk): 

5806.20 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 X 
ali več elastomerne preje ali gumenih niti 

- Druge ozke tkanine: 
5806.31 — Bombažne 
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5806. 32 -- I: me t ni h ali sintetičnih vlaken 
5806.39 — Iz drugih tekstilnih surovin 

5807 Nalepke, značke in podobni izdelki iz tekstilnega 
materiala, v metraži, trakovih ali razrezani v določene 
oblike ali velikosti, nevezeni. 

5903 Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane, prevlečene 
ali prekrite ali laminirane s plastičnimi masami, razen 
tistih iz tar.št. 5902. 

5911 Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene, 
navedeni v 7. opombi k temu poglavju: 

5911.20 - Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno uporabo. 

- Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne ali 
z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih 
za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih 
(npr. za celulozo ali azbest cement): 

5911.32 — Kase 650 g/m2 ali več 
5911.90 - Drugo 

6001 Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in 
bukie materiali, pleteni in kvačkani: 

- .Bukle (zankasti) materiali: 
6001.29 -- Iz drugih tekstilnih surovin 
6001.91 — Iz bombaža 
6001.92 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken 

6002 Drugi pleteni ali kvačkani materiali: 

6002.10 - široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5* 
ali več elastoaerne preje ali niti iz kavčuka 
ali gume 

6002.20 - Drugi, široki do 30 cm 

- Drugo: 
6002.91 -- Iz volne ali fine živalske dlake 
6002.99 - Drugi 

6116 Rokavice vseh vrst, pletene ali kvačkane. 

- Drugo: 
6116.91 -- I: volne ali fine živalske dlake 
6116.92 - Bombažne 
6116.93 -- Iz sintetičnih vlaken 
6116.99 - Ii drugih tekstilnih surovin 

6210 Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št. 5602, 
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5603, 5903, 5906 in 5907. 

6216 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov. 

6307 Dragi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji za 
oblačila: 

6307.20 - Reševalni jopiči in pasovi 

6308 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in 
preje, s pri borom ali brez njega, za izdelavo preprog 
in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in 
serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni 
v zavitkih za prodajo na drobno. 

6406 Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete in 
podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki 
in njihovi deli. 

6601 Dežniki in sončniki (vključno palice - dežniki, vrtni 
dežniki in podobni dežniki. 

6603 Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št. 6601 in 
6602 . 

6801 Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za pločnike iz 
naravnega kama (razen iz skrilavcev). 

6802 Obdelani kasen za spomenike in stavbe (razen iz 
skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz 
tar.št. 6801; kockice za mozaik in podobno iz 
naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na 
podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, 
luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz 
skrilavcev). 

6803 Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali 
aglomeriranega skrilavca. 

Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno brez 
ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje, poliranje, 
izravnavanje ali rezanje, brusi za ročno ostrenje ali 
poliranje in njihovi deli iz naravnega kamna, iz 
aglome r i ranega naravnega ali umetnega abrazivnega 
materiala ali iz keramike, z deli iz drugih materialov 
ali brez njih: 

- Drugi mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in 
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podobno: 
6804.21 -- li agloaeriranega sintetičnega ili naravnega 

diamanta 
6804.22 -- Ii drugih aglomeriranih abraz ivnih aater i a lov 

ali iz keramike 
6804.23 -- Iz naravnega kamna 
6804.30 - Brusi za ročno ostrenje ali poliranje 

6805 Naravni ali umetni abrazivni materiali ? prahu ali 
zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja, kartona ali 
drugih materialov, vključno tudi razrezane v določene 
oblike, prešite ali kako drugače sestavljene. 

6806 žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne 
volne; ekspandirani ali listasti veraikulit, 
ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni 
ekspandirani mineralni materiali, mešanice in izdelki 
iz mineralnih materialov za toplotno ali zvočno 
izolacijo ali za absorpcijo zvoka, razen izdelkov iz 
tar.št. 68.11, 68.12 ali iz 69. poglavja: 

6806.10 - žlindrina volna, volna iz kamna in podobne 
mineralne volne (vključno tudi medsebojne mešanice). 
v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih 

6806.90 - Drugo 

6809 Proizvodi iz sadre ali mešanice na bazi sadre. 

6812 Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi azbesta ali 
na bazi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz 
teh mešanic ali iz azbesta (npr.: preja, tkanine, 
oblačila, pokrivala, obutev, tesnila), ojačeni ali 
neojačeni, razen proizvodov iz tar.št. 6811 in 6813: 

6812.70 - Tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v obliki 
listov, plošč ali zvitkov 

6815 Proizvodi iz kamna ali drugih mineralnih materialov 
(vključno z izdelki iz šote), ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu: 

- Drugi izdelki: 
6815.91 -- Ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit 

6901 Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz 
silikatne fosilne moke (npr. iz kremenčeve sige, 
t r i pol i t a) ali iz podobnih silikatnih zemljin. 

6903 Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr.: retorte, 
talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, 
podloge, kadi, cevi, obloge in palice), razen iz 
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silikatne fosilne moke ali iz podobne silikatne 
Zemljine. 

6906 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor la cevi, 

6907 Neglazirane keramične ploščice la tlakovanje in 
oblaganje; neglazirane keramične kockice za mozaik in 
podobno, na podlagi ali brez podlage: 

6907.90 - Drugo 

6908 Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, 
glazirane keramične kockice in podobno, za mozaik, na 
podlagi ali brez podlage: 

6908.90 - Drugo 

6909 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo 
tehnično rabo; korita in podobne posode, ki se 
uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci, kozarci in 
podobni izdelki, ki se uporabljajo za transport ali 
pakiranje blaga: 

- Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in drugo 
tehnično rabo: 

6909.11 — Iz porcelana 

6912 Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi predmeti, 
ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, 
razen iz porcelana. 

6913 Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike. 

6913.10 - Iz porcelana 

6914 Drugi izdelki iz keramike. 

7007 Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla: 

- Kaljeno varnostno steklo: 
7007.19 -- Drugo: 
7007.29 -- Drugo 

7008 Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz stekla. 

7010 Baloni, steklenice, kozarci,_ lonci, fiole, ampule in 
druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje 
blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in 
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7010.90 

druga zapirala, iz stekla: 

- Drugo: 

7013 Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za lizo, v kuhinji, 
za toaletne naiene, v pisarnah, izdelki za notranjo 
dekoracijo in podobne naiene (razen tistih iz tar. št. 
7010 in 7018): 

- Kozarci za pitje, razen iz steklene keraiike: 
7013.21 — Iz svinčevega kristalnega stekla: 
7013.29 — Drugi 

- Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za aizo 
(razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske naiene, 
razen steklene keraiike: 

7013.31 — Iz svinčevega kristalnega stekla 
7013.39 -- Drugi 

- Drugi stekleni predieti: 
7013.91 — Iz svinčevega kristalnega stekla 
7013.99 — Drugo 

7017 Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali 
fariacevtske naiene, graduirani ali negraduirani, 
uierjeni ali neuierjeni: 

7017.90 - Drugo 

7019 Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in izdelki iz 
njih (npr. preja, tkanine): 

7019.20 

- Tančice (voal), ireže, rogoznice, zimice, plošče in 
podobni netkani izdelki 

7019.90 - Drugo 

7020 Drugi stekleni izdelki. 

7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) 
iz železa ali jekla: 

- Liti pribor: 
. 7307.19 -- Drugo 

Drug, iz nerjavnega jekla: 
7307.21 — Prirobnice 

7308 Konstrukcije (razen lontaznih zgradb iz tar. št. 
9406) in deli konstrukcij (npr.: lostovi in lostne 
sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, 
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strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri 
zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), 
iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, 
cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, 
iz železa ali jekla: 

- Kostovi in deli mostne sekcije 
- Stolpi in predalčni stebri 
- Podporniki in drugi elementi za gradbene 

odre in opaže in podporniki za rudniške jaške 
- Drugo 

Kontejnerji za stisnjene ali utekočinjene pline, iz 
železa ali jekla. 

Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vpredeni) 
trakovi ali enojna ploščata žica, z bodicami ali brez njih, 
in rahlo torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se 
uporablja za ograje, iz železa ali jekla. 

Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, ireže in 
ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z 
razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine 
ali traku, iz železa ali jekla: 

- Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, 
iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm 
in več in z velikostjo odprtine 100 cm2 ali več 

- Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na 
stičnih točkah 

- Druge rešetke, mreže in ograje: 
-- Platirane ali prevlečene s cinkom 
- Prevlečene s plastično maso 
-- Druge 
- Rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem 

kosa pločevine ali traku. 

Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla. 

Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla. 

Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta 
ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim 
kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne 
pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki, 
grelniki krožnikov in podobni neelektrični gospodinjski 
aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla: 

— Drugi aparati: 
— Na plin ali kombinirani na plin in na druga goriva 
— Na tekoča goriva: 
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7321.83 
7321.90 

— Ha trda goriva 
- Deli 

'322 Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z 
električno energijo, in njihovi deli iz železa ali jekla; 
grelniki za zrak in distributorji toplega zraka 
(vključno z razdelilei, ki lahko oddajajo tudi 
svež ali obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z 
električno energijo, z vgrajeni® električnim ventilatorjem, 
in njihovi deli iz železa ali jekla. 

7324 Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa ali 
jekla: 

7324.29 
- Kadi: 
-- Druge 

"1" Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 
9406) in deli konstrukcij (npr.: aostovi in deli 
in mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna 
ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni 
pragi, ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, 
palice, profili, cevi in podobno, iz aluminija, 
pripravljeni za uporabo v konstrukcijah: 

7610.90 - Drugo: 

Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji 
(tudi togi in upogljivi cevasti kontejnerji) za 
kakršen koli material (razen komprimiranih sli 
utekočinjenih plinov), s prostornino največ 300 litrov, 
i oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, 
toda brez mehaničnih ali termičnih naprav. 

8201 Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače, motike, 
vile, grablje; sekire, vinjeki in podobno rezilno 
orodje; škarje vseh vrst (razen škarij z ušesi za 
prste); kose, srpi, kline za travo, škarje za živo 
mejo, klini za klanje debel in drugo orodje, ki se 
uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu. 

8202 Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z listi za 
žage za vrezovanje, prerezovanje ter liste žag brez 
zob). 

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave: 

8208.10 - Za obdelavo kovin 
8208.20 - Za obdelavo lesa 
8208.30 - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se 

uporabljajo v živilski industriji: 
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8208.40 - Za stroje ? kne t i jstvu, hortikulturi in goidarst?a 

8213 škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in rezila 
zanje. 

8303 Blagajne, šefi, vrata in pregraje za trezorje, 
prenosne varnostne kasete za denar ali dokuiente is 
podobno, iz navadnih kovin. 

8304 Arhivske omare, kartotečne onare, škatle za sortiranje 
dokumentov, regali za papir, stojala za peresa, stojala 
za žige in podobna pisarniška ali namizna opreaa 
iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva iz 
tar.št. 9403. 

8307 Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priboroi ali brez 
njega. 

8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z 
zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko, 
obutev, ročne torbe, potovalne prediete in druge gotove 
proizvode; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih 
kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin: 

8308.20 - Cevaste ali razcepne kovice. 

8309 Zanaški (vključno kronska zapirala, navojni zaaaški in 
zamaški, skozi katere se vliva), čepi za steklenice, 
pokrovi iz pločevine z navojem ali brez njega, zalivke 
in drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin. 

8310 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plošče, 
številke, črke in drugi znaki iz navadnih kovin, razen 
tistih iz tar.št. 9405. 

8403 Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.št. 
8402: 

8403 .90 -Deli. 

8404 Pomožne naprave za kotle iz tar.št. 8402 in 8403 
(npr. ekononizerj i, odstranjevalniki saj in lovilniki 
plina, kondenzatorji za energetske enote na vodno 
ali drugo paro. 

8408 Batni motor j i z notranjim zgorevanjem, na vžig s 
kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji). 
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8412 Drugi pogonski stroji in motorji 

- Hidravlični storji in motorji: 
8412.21 -- Z linearnim gibanjem (cilindri): 

- Pnevmatični stroji in motorji: 
8412,31 -- z linearnim gibanjem (cilindri): 

8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski 
kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali 
recirkuiacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno 
s tistimi, ki imajo filtre: 

8414.20 - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon 
8414.30 - Kompresorji za hladilne naprave 
8414.40 - Zračni kompresorji, vgrajeni aa šasiji priklopnika 
8414.80 - Drugo 

8416 Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno 
gorivo v prahu ali na plin; mehanične naprave za kurjenje, 
vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi 
odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami. 

8417 Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za 
sežiganje, neelektrične: 

8417.10 - Peči za prazen je, taljenje ali drugo topiotno 
obdelavo rud, pirita ali kovin. 

8419 Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno 
električno ogrevani), za obdelavo materiala s spremembo 
temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, 
destilacija, rektifikacija, sterilizacija, 
pasterizacija, parjenje, sušenje, evaporizacija, 
vaporizacija, kondenzacija ali hlajenje, razen 
gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in 
akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični: 

- Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, 
neelektrični: 

8419.11 - Pretočni grelniki za vodo na plin 
8419.19 -- Drugi 
8419.20 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski aparati 

za sterilizacijo 

- Sušilnice: 
8419.31 -- Za kmetijske proizvode 
8419.32 -- Za les, papirno maso, papir ali karton 
8419.39 -- Druge 
8419.40 - Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z 

destilacijo 
8419.50 - Toplotni izmenjalniki 
8419 JO - Naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov 
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3*19.8! 
- Drugi stroji, naprave in oprema: 
-- h pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali 

gretje hrane 

Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje; naprave za 
filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov: 

- Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje: 
8421.11 — [zločevalniki smetane 
3421.12 -- Centrifuge za sušenje (oženanje) perila 
8421.19 -- Druge 

- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin: 
8421.21 -- h filtriranje in čiščenje vode 
8421.22 — Za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode 
8421.23 — Filtri za olje ali gorivo, za motorje z notranjim 

zgorevanjem 
8421.29 -- Druge 

- Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov: 
8421.31 -- Filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim 

zgorevanjem 
8421.39 -- Druge 

- Deli: 
8421.91 -- Centrifug, vključno centrifuge za sušenje 

Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje 
steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, 
zapiranje, hermetično zapiranje ali 
etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in 
drugih posod; stroji za kapsuli ran j e steklenic, kozarcev 
za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi 
stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za 
zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za 
gaziranje pijač: 

- Pomivalni stroji 

8422.30 - Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje, ali 
etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in 
druge posode; stroji za kapsuliranje steklenic, 
kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; stroji 
za gaziranje pijač 

8422.40 - Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno 
stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja) 

Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za 
brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; 
gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; 
brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za 
brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje 
s curkom: 

8424.20 - Brizgalne pištole in podobne naprave 
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8424.89 
8424.90 

- Drage naprate: 
-- Drugo 
-Deli 

8426 Dvigala, vključno kabelska dvigala, ladijski žerjavi; 
po r t a 1 na dvigala, luška dvigala in avto dvigala, 
opremljena z dvigalom. 

8428 Drugi stroji ta dviganje, manipulacijo, nakladanje 
ali razkladanje (npr.: dvigala, premične stopnice, 
transporterji in žičnice); 

- Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago 
ali material: 

8428.39 — Drugi 

8429 Buldožerji, angledozerj i, grejderji, ravnalniki, 
skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za 
nabijanje in cestni valjarji, sanovozni. 

8430 Drugi stroji ta ravnanje, strganje, izkopavanje, 
nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali 
rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi 
in snežni odmetalniki: 

8430.20 - Snežni plugi in snežni odmetalniki 

8431 Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s 
stroji iz tar.št. 8425 do 8430. 

8432 Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, 
hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in 
Športne terene: 

8432.10 -Plugi: 

- Brane, kolutne brane, kultivatorji, pleve laiki, 
i tkopa laiki: 

8432.21 - Kolutne brane 
8432.29 -- Drugo 
8432.30 - Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje 
8432.80 - Drugi stroji 
8432.90 - Deli 

8433 Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno balarji 
za slaio in krmo; kosilnice za travo; stroji za 
čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali 
drugih kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar. 
it. 8437: 

- Kosilnice za travo (za travnike, parke ali 
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športne terene): 
8*33.11 -- Kotorne, z rezilno napravo, vrtljivo v 

vodoravni ravni 
8433.40 - Balarji za seno in krao,'vključno s stroji 

za pobiranje in povezovanje v bale 

- Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov 
(žetev in obiranje itd.); stroji za ločevanje 
zrn od rastline (za ilatev, rpbkanje itd.) 

8*33.52 — Drugi stroji za ločevanje zrn od rastline 
(nlatev, robkanje itd.) 

8*33.53 -- Stroji za izkopavanje korenastih ali 
gomoljastih plodov 

8*33.60 - Stroji za čiščenje ali sortiranje jajc, sadja 
ali drugih kmetijskih pridelkov: 

8*33.90 - Deli 

8*3* Kolzni stroji in mlekarski stroji. 

8*35 Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se 
uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnih, sadnih 
sokov ali podobnih napitkov ali pijač. 

8*36 Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, 
perutninarstvo in čebelarstvo, vključno z napravami za 
kalitev z mehansko ali termično opremo; valilniki in 
tople baterije za piščance: 

8*36.80 - Drugi stroji 

8**1 Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali 
kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst: 

8**1.80 - Drugi stroji 

8*51 Stroji (razen strojev iz tar.it. 8*50) za pranje, 
čiščenje, ožemanje (perila), sušenje, likanje (vključno 
s stiskalnicami za fiksiranje), beljenje, barvanje, 
apret i ran j e, dovrševanje, prev lačen je ali impregniranje 
tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali gotovih 
tekstilnih predmetov in stroji za nanašanje paste na 
osnovno tkanino ali drugo podlago, ki se uporablja pri 
proizvodnji talnih oblog, kot je linolej; stroji za 
navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali 
zobčasto izrezovanje tekstilnih tkan-in. 

8*53 Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih 
ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), proizvodnjo 
ali popravilo obutve ali drugih predmetov iz surovih 
ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), razen 
šivalnih strojev. 
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Konvertor j i, livarski lonci, forme za ingote in 
livarski stroji, ki se uporabljajo v Metalurgij ž ali 
livarnah kovin: 

- Konvertorj i 
- Forme za ingote in livarski lonci 

Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst s 
posnemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim 
ali fotonskis snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, 
elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, 
ionskim snopom ali curkom plazme. 

Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu 
standardnih enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z 
več postajami, za obdelavo kovin. 

Stružnice za obdelavo kovin. 

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem 
materiala (vključno s stroji z delovnimi enotami na 
vodilih), z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s 
struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem 
ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar, št. 
8458. 

Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, 
honanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo 
kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z 
brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen 
strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali 
dodelavo zobnikov iz tar.št. 8461. 

Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih 
kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem 
materiala: s skob1janjera, z izdelavo utorov, vlečenjem, 
rezanjem zobnikov, brušenjem ali dodelavo zobnikov, z 
žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso 
na drugem mestu navedeni in ne zajeti. 

Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo 
kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v u t o p i h; 
obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo 
kovin z upogibanjem, prepogi banjem, ravnanjem 
uravnavanjem , prerezovanjem ali izrezovanjem, za 
rezanje s striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali 
kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene 

Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih 
karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala. 
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8464 Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, 
cementa in podobnih mineralnih meterialov ali za hladno 
obdelavo stekla, 

Stroji (vključno stroji za povezovanje z žeblji, žičnimi 
sponkami, lepljenjem ali kako drugače) za obdelavo 
lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali 
podobnih trdih materialov. 

Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno primerni 
za uporabo s stroji iz tar.št. 8456 do 8465, vključno z 
držali za obdelovance in orodje, sanoodpiralnimi glavami 
za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi 
specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne stroje; 
držala za katero koli vrsto orodja, ki se pri delu 
držijo v roki. 

Ročno orodje, pnevmatično ali z vdelanim neelektričnim 
motorjem: 

- Drugo orodje: 
8467.81 -- Verižne žage 

Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, 
drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna, 
rudnin ali drugih trdnih mineralnih materialov (vključno 
s prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje 
ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične 
mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih proizvodov v 
obliki prahu ali paste; stroji za izdelavo peščenih 
livarskih kalupov. 

Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za 
izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju. 

Stroji in mehanične naprave s posebnimi funkcijami, 
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju. 

8*83 Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in 
kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni 
ležaj i; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; 
navojna vretena s kroglicami in valji; menjalniška 
ohišja in drugi menjalniki hitrosti, vključno pretvorniki 
navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s 
tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno 
križni in kardanski zglobi): 

8*83.10 - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in 
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I 

8484 

8546 

8601 

8602 

8603 

8604 

8605 

8606 

8607 

8701 

kolenaste gredi) in ročice 
83.20 - Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalniai ležaji 
83 . 30 - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; 

drsni ležaji 
83.50 - Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi 

za škripčevja) 
83.60 - Sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski 

zglobi) 
83 .90 -Deli 

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim 
materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; 
garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v 
vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanski čepi 
ali tesnila. 

Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala: 

8546.10 - Iz stekla 
8546.20 - Iz keramičnih materialov 

Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira 
električne energije ali iz električnega akumulatorja: 

Druge tirne lokomotive; lokomotive z za logovn i kom. 

Samovozni železniški in tramvajski potniški in 
tovorni vagoni, razen tistih iz tar.št. 8604, 

Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje ali 
servisiranje, vključno samovozna (na primer vagon i - 
delavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki 
tolčenca, vagoni-ravna Ini k i tirov, poskusno-preskusni 
vagoni in progovna inšpekcijska vozila). 

Železniški in tramvajski potniški vagoni, 
nesaaovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi 
železniški in tramvajski vagoni za specialne namene, 
nesamovozni (razen tistih iz tar.št. 8604 ). 

Železniški in tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni. 

Deli tirnih vozil. 

Traktorji, cestni vlačilci za polpri k lopnike 
in druga vlečna vozila (razen.tistih iz tar. 
št. 8709): 
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8701.10 - Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni: 

Deli in pribor za ao tor na vozila iz tar. št. ' 
8101 do 8705: 

8708.50 - Pogonske gredi z diferencialom, tudi 
tiste, ki imajo druge transmisijske komponente 

8708.60 - Gredi (razen pogonskih) in njihovi deli 
8708.70 - Kolesa, njihovi deli in pribor 

8712 Kolesa in druga podobna vozila (tudi dostavni 
triciklij, brez motornega pogona. 

8713 . Invalidski vozički, vključno z vozički z motornim ali 
drugačnim mehaničnim pogonom. 

9002 Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz 
kakršnega koli matriala, montirani, ki so deli ali 
pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih 
neobdelanih steklenih elementov: 

- Objektivi: 
9002.11 -- Za foto aparate, projektorje ali aparate za 

fotografsko povečevanje ali pomanjševanje 

9013 Sklopi s tekočimi kristali, ki ne pomenijo izdelkov, 
podrobneje opisanih v drugih tarifnih številkah; 
laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in 
instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem 
mestu v tem poglavju: 

9013.80 - Druge naprave, aparati in instrumenti 

9018 Hedicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski 
instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, 
elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo 
vida: 

- Elektrodiagnostični aparati (tudi aparat za 
funkcionalne raziskovalne preiskave ali za preverjanje 
fizioloških parametrov): 

9018.32 -- Cevaste kovinske igle in kirurške igle za šivanje 
9018.39 -- Drugo 

- Drugi zobozdravniški instrumenti in aparati: 
9018.41 — Zobozdravniški vrtalni stroji, tudi 

kombinirani z drugo zobozdravniško opremo na 
skupnem stojalu 

.49 -- Drugo 

9031 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, 
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ki niso navedeni in ne zajeti na drugen testu t tej 
poglavju; projektorji profilov: 

9031.80 - Dragi instruaenti, aparati in stroji 

9032 Ins t rueent i in aparati za avtomatsko regulacijo ali 
krniljenje: 

9032.20 - Kanostati (regulatorji pritiska) 

- Drugi instrumenti in aparati: 
9032.SI -- Ridravlični ali pnevmatski 
9032.89 -- Drugi 

9403 Drugo pohištvo in njegovi deli: 

9403.10 - Kovinsko pisarniško pohištvo 
9403.20 - Drugo kovinsko pohištvo 
9403.90 - Deli 

9405 Svetilke in druga svetila, vključno z reflektorji in 
njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na druge« 
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in 
podobno, s fiksirani® svetlobni* virom, in njihovi 
deli, ki niso navedeni in ne zajeti na druge« mestu: 

- Deli: 
«405.91 -- Stekleni 

9506 Proizvodi in oprema za telovadbo, atletiko, druge 
športe (vključno za namizni tenis) in igre na prosten, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem 
poglavju; plavalni bazeni in bazeni za otroke: 

- Drugi: 
9506.99 — Drugo 

9606 Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce 
in drugi deli teh proizvodov, nedokončani gumbi: 

9606.10 - Pritiskači in njihovi deli 

- Gumbi: 
9606.21 -- lz plastične mase, ki niso preoblečeni s 

tekstilnim materialom 
9606.30 - Zaklopni gumbi in drugi deli gumbov; 

nedokončani gumbi 

9607 Zadrge in njihovi deli. 

C 
9615 Glavniki, sponke za lase in podobno;, lasnice, igle za 

kodre, sponke za kodre, navijalke za lase in podobno, 
razen tistih iz tar.št. 8516, in njihovi deli; 

- Glavniki, sponke za lase in podobno 
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SEZNAM B K PRILOGI IV 

SEZNAM IZDELKOV S POREKLOM IZ DRŽAVE EFTE. ZA KATERE ££ V 
SLOVENIJI UKINEJO CARINSKE DAJATVE MED 
L*. JANUARJEM 1996 IN JANUARJEM 2002 

Tarifna HS 
številka oznaka 

2702 Rjavi preiog (lignit), agloieriran ali neagloieriran, 
razen gagata. 

2801 Fluor, klor, broi in jod: 

2801.10 - Klor 

2804 Vodik, žlahtni plini in druge nekovine: 

2804.30 • Dušik 
2804.40 -Kisik 

2806 Klorovodik (klorovodikova kislina): klorsulfonska kislina: 

2806.10 * Klorovodik (klorovodikova kislina) 

2811 Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove 
spojine nekovin: 

- Druge anorganske kisline: 
2811.21 -- Ogljikov dioksid 

2815 Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid 
(kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi: 

• Natrijev hidroksid (kavstična soda): 
2815.12 -• V vodni raztopini (tekoča soda) 

2823 Titanovi oksidi. 

2828 Hipokloriti; koiercialni kalcijev hipoklorit (klorovo 
apno); kloriti; hipobroiiti: 

2828.90 - Drugo 
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2833 Sulfati; galuni; peroltsisulfati (persulfati): 

• Natrijevi sulfati: 
2833.22 — Aluiinija 

2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati 
in polifosfati: 

• Polifosfati: 
2835.31 - Natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) 

2840 Borati; peroksiborati (perborati): 

- Oinatrijev tetraborat (rafinirani boraks): 
2840.30 • Peroksiborati (perborati) 

2847 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne. 

2849 Karbidi, keiično določeni ali nedoločeni; 

2849.10 - kalcija 

2912 Aldehiđi, z drugiai kisikoviii funkcijaii ali brez 
njih; ciklični poliieri aldehidov; paraforialdehid: 

- AkciKlični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij: 
2912.11 -- Hetanal (fonaldehid) 

291? Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, 
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitrozo- derivati: 

- »ciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, 
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati: 

2917.31 - Oibutil ortoftalati 
2917.32 •• Oioktil ortoftalati 
2917.33 - Oinonil ali didecil ortoftalati 
2917.35 -- Anhidrid ftalne kisline 

3206 Oruga barvila; preparati, navedeni v 3. opoibi v tei 
poglavju, razen tistih iz tar.št. 3203, 3204 ali 
3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot 
luiinofori, keiično določeni ali nedoločeni: 

3206.10 - Pigienti in preparati na osnovi titanovega dioksida 

3208 Preiazna sredstva (barv: in laki) na osnovi sintetičnih 
poliierov ali keiično lodificiranih naravnih poliierov, 
dispergiranih ali raztopljenih v nevodnei lediju; 
raztopine, definirane v 4. opoibi v te* poglavju'. 
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3209 Preiazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih 
poliaerov ali keaično lodificiranih naravnih poliierov, 
đispergiranih ali raztopljenih v vodni sredini: 

5209.10 - Ha osnovi akrilnih ali vinilnih poliierov 

3211 Pripravljeni sikativi. 

3214 Riti (steklarski, ;.a cepljenje idr.), stolni oieti, 
druge tesnilne »ase, polnila ;a pleskarsko-barvarska 
dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih 
zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni: 

3214.10 - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, stolni 
ceienti, tesnilne lase in drugi kiti; polnila za 
pleskarskobarvarska dela. 

3402 Organska površinsko aktivna sredstva (razen lila); 
površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi 
poiožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z 
dodatkoi lila ali brez njega, razen tistih iz tar.št. 
3401: 

3402.20 -- Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno 
3402.90 - Orugo 

3406 Sveče, svečke in podobno. 

3602 Pripravljena razstreliva, razen siodnika. 

3603 Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne 
in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni 
detonatorji 

3918 Talne obloge iz plastičnih las, saiolepilne ali ne, v 
zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali strope, 
definirane z 9. opoibo v tei poglavju: 

3918.10 - Iz poliierov viniklorida. 

3920 Druge plošče, listi, filii, folije in trakovi iz 
plastičnih las, ki niiajo celičaste strukture, 
neojačeni, nelaiinirani, brez podloge, ali ki niso 
koibinirani z drugiii lateriali: 

3920.10 - Iz poliierov etilena 

3922 kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne školjke, 
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deske in pokrovi, izplakovalni kotlići in podobni 
sanitarni proizvodi iz plastičnih ias: 

3922.10 - kadi, prsne kadi in lijaki 

3923 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plastičnih 
ias; zaiaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz 
plastičnih ias: 

- Vreče in vrečke (vključno trikotne): 
3923.21 - Iz poliierov etilena 

4011 Kove zunanje pneviatične guie (plašči): 

4011.10 - Za osebne avtoiobile (vključno za avtodoie in dirkalne 
avtoiobile) 

4013 Notranje guie (zračnice): 

4013.10 - Za osebne avtoiobile (vključno za avtodoie in dirkalie 
avtoiobile), avtobuse in tovornjake: 

4013.20 -- Za dvokolesa 

4201 Sedlarski in jenenarski proizvodi za katero koli žival 
(vključno vprežne vrvi za koiate, povodci, ščitniki za 
kolena, nagobčniki, podstavki in blazine za sedla, 
torbe-bisage, plašči za pse in podobno), iz 
kakršnega koli lateriala. 

4202 kovčki za obleko, neseserji, ataše-kovčki, aktovke, šolske 
torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za 
fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za 
saiokrese in podobni izdelki; potne torbe, toaletne 
torbe, nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe, 
listnice, denarnice za kovance, tulci in lape za 
zeiljevide ali dokuiente, tobačnice, lošnjički za 
tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za 
steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle 
za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, uietnega 
usnja, iz folij iz plastičnih ias, iz tekstilnih 
laterialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti 
ali pretežno prevlečeni s teii lateriali. 

4203 Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali uietnega usnja. 

4204 Izdelki iz usnja ali uietnega usnja, ki se uporabljajo 
v strojih ali lehaničnih napravah ali za druge tehnične 
naiene. 

4205 Orugi proizvodi iz usnja ali uietnega usnja. 
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Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki. 

Dietno krzno in proizvodi iz uietnega krzna. 

Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in dragih 
lesnatih (ligninskih) laterialov, neagloierirane ali 
agloierirane s siolaii ali drugiii organskiii vezivi. 

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih laterialov, 
agloierirane ali neagloierirane s siolaii ali drugiii 
organskiii vezivi. 

Vezan les, furnirske plošče in podoben laieliran les. 

časopisni papir, v zvitkih ali listih. 

Nepreiazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, 
tiskanje in druge grafične naiene, vključno papir in 
karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali 
listih, razen papirja iz tar.št. 4801 ali 4803; ročno 
izdelana papir in karton: 

.10 - Ročno izdelana papir in karton 

- Orug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z 
lehaničnii postopkoi, ali ki vsebuje po lasi do vključno 
10? teh vlaken od skupne vsebine vlaken: 

.52 -- l laso od vključno 40 do vključno 1S0 g/i2 

.60 - Drug papir in karton, ki od skupne količine vlaken 
vsebujeta po lasi nad 10? vlaken, dobljenih z 
lehaničnii postopkoi. 

Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, papir 
za brisače, serviete in robčke ter podoben papir za 
uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne naiene, 
celulozna vata, listi in trakovi iz celuloznih vlaken, 
vključno nabrane (krep, plisirane idr.), reliefne, 
luknjane, površinsko barvane, površinsko okrašene ali 
tiskane, v zvitkih, širokih nad 36 ci ali v pravokotnih 
(vključno kvadratnih) listih z najianj eno stranico 
daljšo kot 36 ci, v neprepognjenei stanju. 

Orug nepreiazan papir in karton, v zvitkih ali listih, 
dalje neonbdelan, razen obdelav, ki so navedene v 
2. opoibi tega poglavja: 

.70 - Orug papir in karton, z laso nad 150 g/i2, toda 
pod 225 g/s2: 

.80 - Orug papir in karton, z laso 225 g/i2 ali več 
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Papir in karton, valovita (z zlepijeniii ravnili 
površinskiii listi ali brez njih), nabrana (krep, 
plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali 
listih, razen tistih iz tar.št. 4803: 

4808.10 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana 

Papir in karton, preiazana z ene ali z obeh strani s 
kaolinoi ali drugiii anorganskiii snovii z vezivoi ali 
brez njega, toda brez drugega preiaza, površinsko 
barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena, 
tiskana ali netiskana, v zvitkih ali listih: 

- Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge 
grafične naiene, ki v skupni količni vlaken vsebujeta 
po lasi do vključno 101 vlaken, dobljenih z lehaničnii 
postopkoi: 

4810.11 - l laso do vključno 150 g/i2 
4810.12 -- l laso nad 150g/i2 

Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja; 
prozorni papir za okna: 

4814.20 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s 
prednjo stranjo, preiazano ali prekrito s slojei 
plastične lase, ki iia zrnato, reliefno, barvano, 
tiskano ali drugače okrašeno površino 

4814.30 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s 
sprednjo stranjo, prekrito s pletarskii iaterialo», ki 
je led seboj spojen ali nespojen v vzporedne niti ali 
tkan 

Karbon papir, saiokopirni papir in drug papir za 
kopiranje in prenašanje, razen tistih iz tar. št. 
4809; latrice za razinoževanje in ofsetne plošče iz 
papirja, v škatlah ali brez škatel: 

4816.10 - karbon in podoben kopirni papir 
4816.20 - Saiokopirni papir 

loaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje ličila, 
brisače, naiizni prti, serviete, otroške plenice, 
taiponi, rjuhe in podobni predieti za gospodinjstvo, 
bolnišnice in sanitarne potrebe, oblačilni predieti in 
pribor iz papirne tase, papirja, celulozne vate ali iz 
listov ali trakov iz celuloznih vlaken: 

4818.10 - loaletni papir 
4818.20 - Robčki, listi za odstranjevanje ličila in brisače 
4818.30 - Haiizni prti in serviete 
4818.40 - Vložki, taiponi, otroške plenice, plenične podloge 

in podobni sanitarni predieti 



<819 Škatle, »reče in drugi izdelki 21 pakiranje, iz 
papirja, kartona, celulozne vate in listov ali trikov 
iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja 
ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah 
ali podobno: 

9.10 - škatle iz valovitega papirja ali kartona 
819.20 - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in kartoBa 
819.« - Oruge vreče in vrečke, vključno trikotne vrečke 
819.50 - Oruga eibalaža za pakiranje, vključno z ovitki za plošče 

9.60 - Kartonaini izdelki iz papirja ali kartona, ki se 
uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno 

4820 Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za 
naročilnice in "pobotnice, agende, rokovniki, 
dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za 
pisanje, koibinirani s pivniki, povezi za knjige (po 
sisteiu prostih listov ali druge), lape, ovitki in 
fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci; koipleti 
z vstavljenii karbon papirjei in podobni izdelki za 
pisanje iz papirja ali kartona, albuii za vzorce ali 
zbirk« in knjižni ovitki iz papirja ali kartona: 

4820.10 - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za 
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, 
dnevniki in podobni izdelki 

4820.20 - šolski zvezki 
4820.30 - Povezi za knjige, lape in fascikli za spise 
4820.40 - Poslovni obrazci v več izvodih in koipleti z 

vstavljenii karbon papirjei 

4821 Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane ali 
netiskane: 

4821.10 - Tiskane 

4822 Tuljave, lotki, kopsi in podobne podlage iz papirne 
•ase, papirja ali kartona (luknjani ali neluknjani, 
ojačeni ali neojačeni). 

4823 Orug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi 
iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti 
ali oblike, drugi izdelki iz ceiuloze, papirja, 
kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz 
celuloznih vlaken: 

4823.<0 • Zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne 
aparate 

- Orug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge 
grafične naiene 

4823.59 — Drugo 
4823.70 - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne lase 
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5112 Tkanine iz česane volne tli česme fine živilske dlake: 

5208 Bonbazne tkanine, ki vsebujejo po lasi 85 \ ali več 
boibaža, lase do 200 g/i2. 

5209 8oibažne tkanine, ki vsebujejo po lasi 851 ali več 
boibaža, lase nad 200 g/i2. 

5210 8oibažne tkanine, ki vsebujejo po lasi pod 85 i 
boibaža, v lešanici pretežno ali saio z uietniii ali 
sintetičniii vlakni, lase do 200 g/n2. 

5211 Boibažne tkanine, ki vsebujejo po lasi pod 851 
boibaža, v lešanici pretežno ali saio z uietniii ali 
sintetičniii vlakni, lase nad 200 g/i2. 

5212 Oruge boibažne tkanine. 

5(02 Klobučevina, vključno z iipregnirano, prevlečeno ali 
laiinirano. 

5603 Hetkani tekstil, vključno iipregniran, prevlečen, 
prekrit ali laiiniran. 

560? Vrvi, lotvozi, konopi in praieni, vključno pleten, 
iipregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z guio 
ali plastično laso: 

- Iz polietilena ali polipropilena: 
560?.<9 -- Drugo 
5607.50 - Iz drugih sintetičnih vlaken 

5801 Tkanine z zankasto oz. lakasto površino iz 
ženiljske preje, razen tkanin iz tar.št. 
5802 in 5806: 

5801.10 • Iz volne ali fine živalske dlake 

• Iz boibaža: 
5801.25 - Ikanine z razrezaniii zankaii po osnovi 
5801.26 •• ženiljske tkanine 

- Iz uietnih ali sintetičnih vlaken: 
5801.35 - Tkanine z razrezanii zankaii po osnovi 
5801.36 - Ženiljske tkanine 

5802 Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste 
tkanine, tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št. 
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5806; taftane teksti Ine tkanine, razen proizvodov 
iz tar.št. 5703. ) 

5803 Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št. 5806. 

5808 Plenice v letraži; okrasna pozaieneterija in podobni 
okrasni izdelki v letraži, nevezeni, razen pletenih ali 
kvačkanih, rese, poiponi in podobni izdelki. 

5810 Vezenina v letraži, trakovih ali lotivih. 

5811 Prešiti tekstilni izdelki v letraži, ki so sestavljeni 
iz ene ali več plasti tekstilnih laterialov, spojenih s 
polnilo*, prešivanjei ali na drug način, razen vezenin 
iz tar.št. 5810. 

5904 Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala 
na tekstilni podlagi, preiazani, prevlečeni ali 
prekriti, vključno z razrezaniii v oblike: 

- Drugo; 
5904.91 -- Na'podlagi iz iglane klobučevine ali netkanega 

tekstila 

5906 Suiirani tekstilni lateriali, razen tistih iz tar.št. 
5902. 

6002 Orugi pleteni ali kvačkani lateriali: 

6002.30 - širine več kot 30 ci, ki vsebjejo po lasi 51 ali 
več elastoierne preje ali niti iz kavčuka ali guie 

- Orugi lateriali, pleteni po osnovi (vključno z lateriali, 
dobljeniii z "galoon" pletenini stroji); 

6002.41 -- Iz volne ali fine živalske dlake 
6002.42 - Iz bonbaža 
6002.43 -- Iz uietnih ali sintetičnih vlaken 
6002.49 -- Orugo 

- Orugi: 
6002.92 -- Iz bonbaža 
6002.93 — Iz uietnih ali sintetičnih vlaken 

6101 Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak 
(vključno snučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 
vložkoi ali brez njih in podobni izdelki za loške in 
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkoviz tar.št. 
6103. 

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa 
anorak (vključno stočarski jopiči), vetrovke s podlogo 
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ali vložkoi ali brez njih in podobni izdelki za ženske 
in deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz 
tar.št. 6104. 

4103 Obleke, koipleti, suknjiči in jopiči, hlače z oprsnikoi 
in narainicaii, jahalne hlače in kratke hlače (razen 
kopalnih hlačk), za loške in dečke, pleteni ali 
kvačkani: 

6104 kostiii, koipleti, jakne in jopiči, obleke, krila, 
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikoi in narainicaii, 
jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in 
kopalnih oblek), za ženske in deklice, pleteni ali 
kvačkani. 

(105 Srajce za loške in dečke, pletene ali kvačkane. 

6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, 
pletene ali kvačkane. 

6107 Spodnje hlače, spalne srajce, pižaie, kopalni plašči, 
doiače halje in podobni izdelki za loške in dečke, 
pleteni ali kvačkani. 

6108 Koibineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne 
srajce, pižaie, jutranjke, kopalni plašči, doiače 
halje in podobni izdelki, za ženske in deklice, 
pleteni ali kvačkani. 

6109 T-iajice, spodnje lajice in druge tajice, pletene 
ali kvačkane. 

6110 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki 
in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani. 

6111 Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, pleteni ali 
kvačkani. 

6112 Trenirke, siučarske obleke in kopalne hlačke 
ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane. 

6113 Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih laterialov 
iz tar.št. 5903, 5906 in 5907. 

6114 Oruga oblačila, pletena ali kvačkana. 
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611S Hlačne nogavice, nogavice, »ključno nogavice zi krčne 
lile in nogavice brez podplatov, pletene ali kvižkane. 

4114 Rokavice, palčniki in rokvice brez prstov, pletene ali 
kvačkane: 

4114.10 • Iipregtirane, prevlečene ali prekrite s 
plastično laso ali goao 

4117 Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan; pleteni 
ali kvačkani deli oblačil ali pribora za oblačila. 

4201 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa 
anorak (vključno stočarski jopiči), vetrovke s podlogo 
ali z vložkoi ali brez njih in podobni izdelki za loške 
in dečke, razen izdelkov iz tar.št. 4203. 

4202 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak 
(vključno siučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali 
vložkoi ali brez njih in podobni izdelki za ženske ali 
deklice, razen izdelkov iz tar.št. 4204. 

4203 Obleke, koipleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikoi in 
narainicaii, jahalne hlače in kratke hlače (razen 
kopalnih hlačk), za loške in dečke. 

4204 Kostiai, koipleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, hlačna 
krila, hlače, hlače z oprsnikoi in narainicaii in 
kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), 
za ženske in deklice. 

4205 Srajce za loške in dečke. 

4204 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice. 

4207 Spodnje lajice in druge lajice, spodnje hlače, spalne 
srajce, pižaie, kopalni plašči, doiače halje in podobni 
izdelki za loške in dečke. 

4208 Spodnje ujice in druge lajice, koibineže, spodnja 
krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižaie, 
jatranjke, kopalni plašči, doiače halje in podobni 
izdelki, za ženske in deklice. 

4209 Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke. 
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Trenirke, siočarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne 
obleke; druga oblačila. 

(212 Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, narainice, 
podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno 
s pleteniii ali kvačkaniii. 

(213 Robčki. 

(214 šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni 
izdelki. 

(215 kravate in letuljčki. 

(217 Orug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora 
za oblačila, razen tistih iz tar. št.(212. 

(301 Odeje in podobni pokrivači. 

♦ 
(301.30 • Odeje (razen električnih odej) in podobna pregrinjala, iz 

boibaža 
(301.40 - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna pregrinjala, 

iz sintetičnih vlaken 
(301.90 - Oruge odeje in podobna pregrinjala 

(302 Posteljno, naiizno, toaletno in kuhinjsko perilo. 

(303 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, 
kratke okrasne draperije za okna ali postelje. 

(304 Drugi izdelki za notranjo opreio, brez izdelkov iz tar.št. 
9404. 

(305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga. 

(30( Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); 
šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozeina 
vozila); izdelki za taborjenje. 

(307 Orugi gotovi izdelki, vključno z todniii kroji za oblačila: 

6307.10 - krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje 
(307.90 - Orugo: 
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6309 Ponošena-izrabljena oblačila in drugi izrabljeni 
tekstilni izdelki 

6310 Krpe, lotvozi, vrvi, konopi in praieni v obliki 
odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega 
lateriala. 

6401 Nepreiočljiva obutev s podplati in z zgornjii deloi 
iz kavčuka, guie ali plastične lase, katere 
zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z njii s 
šivanjei, z zakovicaii ali z žeblji, vijaki, čepi ali 
po podobnih postopkih. 

6402 Druga obutev s podplati in zgorniji deloi iz 
kavčuka, guie ali plastične lase. 

6403 Obutev s podplati iz kavčuka, guie, plastične lase, usnja 
ali uietnega usnja in z zgorniji deloi iz usnja. 

6404 Obutev s podplati iz kavčuka, guie, plastične lase, iz 
usnja ali uietnega usnja in z zgorniji deloi iz tekstilnih 
laterialov. 

6405 Oruga obutev. 

6501 Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine, 
neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri (vključno 
z rezaniii cilindri) iz klobučevine. 

6502 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali izdelani 
s sestavljanjei trakov iz katerega koli lateriala, 
neoblikovani in brez oboda, nepodloženi in neokrašeni. 

6503 Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz 
tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar.št. 6501, 
vključno tudi podloženi ali okrašeni. 

6504 klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani s 
sestavljanjei trakov iz katerega koli lateriala, vključno 
tudi podloženi ali okrašeni. 

6505 klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani 
iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih letražnih 
laterialov (razen iz trakov), vključno s podloženiii ali 
okrašeniii; irežice za lase iz kakršnega koli lateriala, 
vključno podložene ali okrašene. 
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6506 Draga pokrivali, uključio podložen ili okrašeni. 

6507 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke, osnove 
in ogrodja, ščitniki za oči in podbradoiki, za pokrivala. 

6807 Izdelki iz bituina ali iz podobnih laterialov (npr.: 
iz bitima iz nafte ali iz preiogove katranske siole). 

Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken, 
slaie, koruznega ličja, iverja, žagovinc ali drugih 
lesnih odpadkov, agloierirani s ceientoi, sidro ali 
drugiii aineralniai vezivi. 

6810 Izdelki iz ceienta, betoia ali uietnega kaina, anirani 
ali neanirani. 

6811 Azbestnoceaentni izdelki, izdelki iz ceienta s 
celulozniii vlakni ipd.. 

6904 Keraiične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki 
in podobno. 

6905 Strešniki, deli diinikov, okrasni in drugi izdelki za 
gradbeništvo iz kemike. 

7113 Nakit in deli nakita, iz pleienitih kovin ali kovin, 
platiranih s pleienitiii kovinaii. 

7114 Zlatarski predieti in njihovi deli, iz pleienitih kovin 
ali kovin, platiranih s pleienitiii kovinaii. 

7202 železove predzlitine: 

- Fero-iangan: 
7202.21 - ki vsebuje več kot 55 nt.I silicija 

- Fero-silicij: 
7202.29 - Orugo 

- Fero-kroi: 
7202.41 - (i vsebuje več kot 4 ut.t ogljika 
7202.49 -- Orugo 

- Orugo: 
7202.99 - Orugo 

7208 Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali 
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nelegiranega jekli, širine 600 u ali več, neplatirani 
in neprevlečeni. 

7209 Ploščati valjani izdelki iz železa ali Delegiranega 
jekla, širine 600 u ali več, hladno valjani (hladno 
defonirani), neplatirani in neprevlečeni. 

7211 Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega 
jekla, širine tanj kot 600 u, neplatirani in 
neprevlečeni. 

7213 Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali 
nelegiranega jekla. 

7214 Oruge palice in žica, iz železa ali nelegiranega 
jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali 
toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave, vključno 
s tistiii, ki so spiralno zvite po valjanju. 

7215 Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega jekla. 

7216 Profili iz železa ali nelegiranega jekla: 

7216.60 - Profili, saio hladno oblikovani ali hladno dokončani 
7216.90 - Orugi 

7217 Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla. 

7218 Herjavno jeklo v ingotih ali drugih priaarnih oblikah; 
polizdelki iz nerjavnega jekla: 

7218.90 - Orugo 

7219 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 
600 u in več. 

7220 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 
nanj kot 600 n. 

7221 Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, 
iz nerjavnega jekla. 

7222 Oruge palice in žica, kotniki in drugi profili iz nerjavnega 
jekla: 

7222.10 - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, 
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brez nadaljnje obdelave 
7222.20 - Palice in lica, hladno oblikovane ali Isladno dodelane, 

brez nadaljnje obdelave 
7222.30 - Oruge palice in žica 

7225 Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, 
širine 600 11 in več. 

7226 Ploščati valjani izdeiki iz drugih legiranih jekel, 
širine tanj kot 600 ii. 

7227 Palice in žica, tolplo vljani, v ohlapno navitih kolobarjih, 
iz drugih legiranih jekel. 

7228 Palice, kotniki in drugi profili iz dragih legiranih.jekel; 
votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel: 

7228.10 - Palice iz hitroreznega jekla 
7228.20 - Palice iz silicij-naiganovega jekla 
7228.30 - Oruge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane, 

brez nadaljnje obdelave 
7228.40 - Oruge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave 
7228.50 ■ Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez 

nadaljnje obdelave 
7228.60 - Oruge palice 
7228.70 - kotniki in drugi profili 

7229 Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel. 

7301 Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali 
izdelani iz sestavljenih eleientov; zvarjeni profili in 
kotniki železa ali jekla. 

7306 Oruge cevi in votli profili (npr. z odprtiii spoji, 
varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz 
železa ali jekla: 

7306.30 - Orugi, varjeni, s krožnii prečni* prerezoi, iz železa 
ali nelegiranega jekla 

7306.40 • Orugi, varjeni, s krožnii prečnii prerezoi, iz 
nerjavnega jekla 

7306.50 - Orugi, varjeni, s krožnii prečnii prerezoi, iz drugih 
legiranih jekel 

7306.60 • Orugi, varjeni, ki niiajo krožnega prečnega prereza 
7306.90 * Orugo 

7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz 
železa ali jekla: 

- liti pribor (fitingi): 
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7307.11 - Iz leteipranega litega železi 

- Pribor iz nerjavnega jekla: 
7307.21 - Prirobnice 
7307.22 - Kolena, loki in oglavki z navoje« 
7307.23 -- Pribor (fitingi) za varjenje 
7307.29 -• Orag 

- Drago: 
7307.91 -- Prirobnice 
7307.92 - Kolena, loki in oglavki z navoje« 
7307.93 -- Pribor (fitingi) za varjenje 
7307.99 -- Drugo 

7308 Konstrukcije (razen lontažnih zgradb iz tar. št. 9406) 
in deli konstrukcij (npr.: lostovi in lostne sekcije, 
vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, 
strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, 
pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa 
ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi 
in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, 
iz železa ali jekla: 

7308.30 • Vrata, okna in okviri zanje ter pragovi za vrata 

7309 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za 
kakršen koli laterial (razen koipriiiranih ali 
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino 
nad 300 litrov, i oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo 
ali brez nje, toda brez aehaničiiih ali teničnih 
naprav. 

7310 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, 
za kakršen koli laterial (razen koipriiiranih ali 
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino 
do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno 
izolacije ali brez nje, toda brez lehaničnih ali 
teničnih naprav. 

7314 Tkanine (vključno z brezkončniii trakovi), rešetke, ireže ii 
ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z 
razrezovanjei ali raztegovanjei enega kosa pločevine 
ali traku, iz železa ali jekla: 

- Tkani izdelki: 
7314.11 - 
7314.19 - Orugi 

7317 žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, 
prešivne spojke (razen iz tar.št. 8305) in podobni predieti, 
iz železa in jekla, z glavo iz drugega uteriala ali 
brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo. 
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Vijaki, utiče, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljei, 
kovice, klini za natezanje, razcepite, podložke (vključno 
vnetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali 
jekla. 

Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasti 
ognjišča, kuhinjske peči (vključno s poiožnii 
kotloi za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne 
pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki, 
grelniki krožnikov in podobni neelefctrični gospodinjski 
aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla: 

- Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov: 
7321.11 - Na plinsko gorivo ali koibinirani na plinsko 

gorivo in na druga goriva 
7321.12 - Ha tekoča goriva 
7321.13 - Ha trda goriva 

Naiizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo 
in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali 
jeklca volna; gobe za ribanje posode in blazinice za 
čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali 
jekla: 

- Orujo: 
7323.91 -- Iz litega železa, neeiajlirano 
7323.92 -- Iz litega železa, eiajlirano 
7323.93 -- Iz nerjavnega jekla 
7323.94 - Iz železa (razen iz litega železa) ali jekla, 

eiajlirano 
7323.99 -- Drugi 

Drugi liti izdelki iz železa ali jekla: 

7325.10 - Iz neteipranega litega železa 

- Drugi: 
7325.99 - Orugi 

Drugi železni ali jekleni izdelki: 

7326.20 - Izdelki iz železne ali jeklene žice 

Bakrene palice in profili. 

Bakrena žica. 

Drugi bakreni izdelki: 

- Drugi deli: 
7419.91 - Odlitki, stiskanci in odkovki, brez 
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nadaljnje obdelave 
7419.99 - Drugo 

7601 Aluiinij, surov: 

7(01.20 • Aluiinijeve zlitine 

7604 Aluiinijaste palice in profili. 

7605 Aluiinijasta žica. 

7606 Plošče, pločevine in trakovi iz aluiinija, debeline več 
kot 0,20 it. 

7607 Ahiinjaste folije (tudi tiskane ali s podlogo 
iz papirja, kartona, plastične lase in podobnih 
laterialov), debeline do vključno 0,20 n (brez 
podlage). 

7608 Aluiinijaste cevi. 

7609 Aluiinijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, 
kolena, oglavki). 

7610 Konstrukcije (razen lontažnih zgradb iz tar.št. 9406) 
in deli konstrukcij (npr.: lostovi in deli lostov, 
stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, 
vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in 
stebri) iz aluiinija; pločevine, palice, profili, cevi 
in podobno, iz aluiinija, pripravljeni za uporabo v 
konstrukcijah: 

7610.10 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata 

7616 Orugi proizvodi iz aluiinija: 

7616.90 - Orugo: 

7901 Cink, surov: 

- Delegiran cink: 
7901.20 • Cinkove zlitine 

7904 Cinkove palice, profili in žica. 

7905 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije: 
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Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, 
oglavki), iz cinka 

7907 Orugi cinkovi izdelki 

<203 Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje); 
pincete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi, 
sekala za svornike, klešče za vrtanje it podobno ročno 
orodje. 

8204 Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vkljočno 
z loientniii ključi); izienljivi vložki za ključe, z 
držajei ali brez njega. 

8205 Sočno orodje in priprave (vključno s stekloreškiii 
diaianti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugei 
testu; spajkalne plaienke; priieži, vpenjala i« 
podobno, razen pribora in delov za obdelovalne stroje; 
nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni 
ali nožni pogon. 

8206 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v 
garniturah za prodajo na drobno. 

8207 Izienljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na 
■ehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne 
stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, 
prerezovanje, narekovanje in vrezovanje navojev, 
vrtanje, povečevanje odprtine s struganje«, 
prevlačenje, rezkanje), vključno z latricaii za izvlačenje 
ali iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in 
zeilje. 

8301 žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne) 
iz navadnih kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki 
iiajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi 
katerega koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin. 

8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih 
kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete, 
karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in 
podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki 
(za pohištvo ipd.), s pritrdilniii eleienti iz navadnih 
kovin; avtoiatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin. 

8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z 
zaponkaii, sponke, očesca in podobno, za obleko, 
obutev, ročne torbe, potovalne prediete in droge 
gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz 
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navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin: 

8308.10 - Sponke in očesca 
8308.90 - Drugo, vključno z deli 

8403 Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 
8402: 

8403.10 - kotli 

8407 Batni lotorji z notranji« zgorevanje!, na vžig s 
svečkaii, z izieničnii ali vrtilnii gibanje« bati: 

- Pogonski lotorji za plovila: 
8407.21 -- Izvenkrini lotorji 
8407.29 -- Orugi 

- Satni lotorji z izieničnii gibanje« bata, za pogon 
vozil iz 87. poglavja: 

8407.31 - S prostornino do vključno 50 ci3 
8407.32 - S prostornino nad 50 do vključno 250 ci3 

8410 Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi 
regulatorji. 

8413 črpalke za tekočine, z lerilniii napravaii ali brez 
njih, ekvatorji za tekočine. 

8414 Zračne ali vakuuiske črpalke, zračni ali plinski 
koipresorji in ventilatorji; ventilacijske ali 
recirkulacijske nape z vgrajenii ventilatorjei, vključno 
s tistiii, ki iiajo filtre: 

8414.10 - Vakuuiske črpalke 

- Ventilatorji: 
8414.51 — Haiizni, talni, stenski, okenski, stropni ali 

strešni ventilatorji, z vgrajenii elektroiotorjei loči 
do vključno 125 * 

8414.59 -- Orugi 
8414.60 • Nape z največjo horizontalno stranico do vključno 

120 ci 

8415 Kliiatizacijske naprave z ventilatorje« na lotorni 
pogon in eleienti za spreiinjanje teiperature in 
vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni 
logoče posebej regulirati. 

8417 Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči zi 
sežiganje, neelektrične: 
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8417.20 • Pekarske peči, vključno peči za kekse 
8417.90 - Deli 

8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje 
ali zairzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, 
razen kliiatizacijskih naprav iz tar.št. 8415. 

8419 Stroji, naprave in laboratorijska opreta (vključno 
električno ogrevani), za obdelavo tateriala s spreieibo 
teiperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, 
destilacija, rektifikacija, sterilizacija, 
pasterizacija, parjenje, sušenje, evaporizacija, 
vaporizacija, kondenzacija ali hlajenje, razen 
gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in 
akuiulacijski grelniki za vodo, neelektrični: 

- Pretočni in akuiulacijski grelniki za vodo, 
neelektrični: 

8419.89 - Drugo 
8419.90 - Deli 

8421 Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje; naprave in 
aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov: 

- Deli: 
8421.99 - Orugi 

8422 Poiivalni stroji, stroji za polivanje in sušenje 
steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, 
zapiranje, henetično zapiranje ali etiketiranje 
steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; 
stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, 
cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali 
zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi 
toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač: 

- Poiivalni stroji: 
8422.11 •* Gospodinjski 
8422.19 •- Orugi 
8422.20 - Stroji za polivanje in sušenje steklenic in druge 

posode 

842J Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo 
do vključno S centigraiov (O.OSg)), vključno s stroji za 
štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi urjenja use; 
uteži za tehtnice vseh vrst. 

8424 Hehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za 
brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; 
gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; 
brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za 
brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje 
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s curkoi: 

8424.10 - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni 
8424.30 - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji 

za brizganje s curkoi 

- Druge naprave: 
8424.81 - Za kietijstvo ali hortikulturo 

8427 Viličarji; druga avto dvigala z napravaii za dviganje 
ali lanipulacijo. 

8432 Stroji za pripravo in kultiviranje zeilje v kietijstvu, 
hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in 
športne terene: 

8432.40 - Trosilniki hlevskega gnoja in keiičnih gnojil 

8433 Stroji za obiranje, žetev in ilatev, vključno z balarji za 
slaio in krio; kosilnice za travo; stroji za čiščenje, 
sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih 
kietijskih pridelkov, razen strojev iz tar.št. 8437: 

- kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne terene): 
8433.19 - Oruge: 
8433.20 • Oruge kosilnice, vključno vzvodne priključne kosilnice 

za lontiranje na traktor 
8433.30 - Orugi stroji za seno 

- Orugi stroji za pobiranje kietijskih pridelkov (žetev it obiranje 
itd.); stroji za ločevanje zrn od rastline (za ilatev, 
robkanje itd.): 

8433.51 -- Koibajni za pobiranje kietijskih pridelkov in za 
ločevanje zrn od rastline 

8433.59 -- Orugi 

8438 Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih 
številkah tega poglavja, za industrijsko pripravljanje 
ali proizvodnjo hrane ali pijač, razen strojev za 
ekstrakcijo ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih 
■asti in olj: 

8438.10 - Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo lakaronov, 
špagetov in podobnih izdelkov 

8450 Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno 
s stroji, ki perejo in sušijo: 

- Stroji z ziogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila: 
8450.11 - Popolnoia avtoiatski 
8450.12 -- Drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za ožeianje 
8450.19 - Orugi 
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8454 Konvertorji, livarski lonci, fone a ingote i« 
livarski stroji, ki se uporabljajo v netalorgiji ali 
livarnah kovin: 

8454.30 • Livarski stroji 
8454.« - Odi 

8455 Valjarnilka ogrodja in proge, za kovine; valji za 
valjarniška ogrodja in proge: 

8455.30 - Valji za valjarniška ogrodja in proge 

8471 Stroji za avtoiatsko obdelavo podatkov in njihove 
enote; lagnetni ali optični čitalniki, stroji za 
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani 
obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugei nestu: 

• Drugo: 
8471.92 - 

8480 Livarski okvirji za livarne kovin; lodelne plošče; lodelne 
plošče; lodeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov 
za ingote), kovinske karbide, steklo, lineralne aateriale, 
guno in plastične lase: 

- Kalupi z kovino ali kovinske karbide: 
8480.41 - Za brizganje ali koipresijo 

8481 Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, 
rezervoarje, velike sode in podobno, vključno z 
redukcijskiii ventili in teriostatsko krniljeniii 
ventili. 

8482 Kotalni leiiji: 

8482 *10 - kroglični lez'aji 

8483 Iransnisijske gredi (vključno odlične gredi in kolenaste 
gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni lelaji, 
zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna 
vretena s kroglični ali valji; nenjalniška ohišja in drugi 
tenjalniki hitrosti, vključno pretvorniki navora; 
vztrajniki, jerienice in vrvenice (vključno s tistiii za 
škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno krizni in 
kardanski zglobi): 

8483.40 ■ Zobniški in frikcijski prenosniki, brez zobnikov, 
verilnic in drugih transnisijskih eleientov, 
dobavljenih posebej; navojna vretena s krogiicani; 
nenjalniška ohišja in drugi tenjalniki hitrosti, 
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vključno i pretvorniki lavora. 

8501 Elektroiotorji ii električni generatorji (rizeo 
generatorskih agregatov): 

8501.10 - Motorji 2 nočjo do 37,5 V 

- Orugi enosaerni notorji; generatorji in enosiernega 
toka: 

8501.31 - Z nočjo do vključno 750 II 
8501.32 - Z nočjo nad 750 II do vključno 75 k* 
8501.40 - Orugi izienični notorji, enofazni 

- Orugi izienični notorji, večfazni: 
8501.51 - Z nočjo do vključno 750 I 
8501.52 - Z nočjo nad 750 V do vključno 75 kV 

8502 Električni generatorski agregati in rotacijski 
konvertorji (pretvorniki): 

- Generatorski agregati z batniii notorji z notranjii 
zgorevanje! na vžig s koipresijo (dieselski ali poldieselski 
notorji): 

8502.11 - Z nočjo do vključno 75 kVA 
8502.20 - Generatorski agregati z batniii notorji z notranjii 

zgorevanjen na vžig s svečkaii 
8502.30 - Orugi generatorski agregati 

8503 Deli, ki so izključno ali pretežno priaerni za uporabo 
s stroji iz tar.st. 8501 ali 8502. 

8504 Električni transf omator j i, statični konvertorji (npr. 
usnerniki) in indukcijske tuljave. 

8505 Elektronagneti; trajni nagneti in izdelki, ki so 
nanenjeni, da po tagnetenju postanejo trajni nagneti; 
vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za 
obdelovance na osnovi elektronagnetov ali trajnih 
nagnetov; elektroiagnetne sklopke in zavore; 
elektroiagnetne dvigalne glave: 

- Trajni lagneti in izdelki, ki so nanenjeni, da po 
nagnetenju postanejo trajni lagneti: 

8505.11 -- Kovinski 
8505.19 ** Orugi 
8505.20 - Elektronagnetne sklopke in zavore 

8504 Priiarne celice in priiarne baterije: 

• Katerih zunanja prostornina ne presega 300 ci3: 
8506.11 -- Z langanovii dioksidoi 
8506.12 - Z živosrebrovii oksidoi 
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8506.13 -- S srebrovia oksidoi 
8506.20 • Z zunanjo prostornino nad 300 »3 

Električni akuiolatorji, vključno s separatorji zanje, 
pravokotni ali ne, vključno s kvadratniii: 

8507.10 - Svinčevi akunulatorji za zagon batnih notorjev 
8507.20 • Dragi svinčevi akunulatorji 
8507.80 • Orngi akunulatorji 
8507.90 - Deli 

Elektroiehansko ročno orodje 2 vdelanin elektronotorjei: 

8508.20 - 2age 
8508.80 - Drugo orodje 

Elektroiehanski gospodinjski aparati z vdelanin 
elektronotorjei. 

Aparati za britje, striženje ter naprave za odstranjevanje 
dlak z vdelanin elektronotorjei: 

8510.10 • Brivski aparati 

Električna oprena za vžiganje in zaganjanje notorjev z 
notranjii zgorevanjen, ki se viigajo s svečko ali 
koipresijo (npr.: vz'igalni nagneti, dinanoiagneti, 
vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke, 
električni zaganjalniki); generatorji (npr. 
dinane in alternatorji) in reglerji zanje: 

8511.10 - Vžigalne svečke 
8511.20 - Vžigalni nagneti; dinaionagneti; nagnetni vztrajniki 
8511.50 • Drugi generatorji 
8511.80 - Druga oprena 

Električna opreta za razsvetljavo in signalizacijo 
(razen izdelkov iz tar.št. 8539), vetrobranski 
brisalci, naprave za odirznitev in naprave za 
razieglitev, za kolesa in lotoma vozila: 

8512.10 - Opreta za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za 
kolesa 

8512.20 - Druga opreia za razsvetljavo in vizualno 
signalizacijo 

Prenosne električne svetilke z lastnii viroi energije 
(npr. suhe baterije, akuiulatorji ali elektroiagneti), 
razen oprete za razsvetljavo iz tar.št. 8512: 

8513.10 • Svetilke 



Stroji in aparati 2a iehko in trdo spijkanje in urjenje, 
električni (vključno z električno segrevalaii plinoi), laserski 
ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, 
ultrazvoka, elektronskega snopa, lagnetnih iipulzov ali 
plazeiskega obloka, vključno s tistiii, s kateriii se lahko 
reze; električni stroji in aparati za vroče brizganje 
kovin ali kenetov. 

Električni pretočni in akuiulacijski grelniki vode in 
potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje 
prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; 
elektroteriični aparati za urejanje las (npr. aparati 
za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in ' 
aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge 
gospodinjske elektrotenične naprave; električni grelni 
upori, razen tistih iz tar.št. 8545: 

9516.10 - Električni pretočni in akuiulacijski grelniki vode in 
potopni grelniki 

• Električni aparati za ogrevanje prostorov in električne 
naprave za ogrevanje tal: 

8516.21 - Akuiulacijski 
8516.29 - Orugi 

- Elektroteriični aparati za urejanje las ali sušenje rok: 
8516.31 - Aparati za sušenje las 
8516.32 - Orugi aparati za urejanje las 
8516.33 - Aparati za sušenje rok 
8516.40 - Električni likalniki 
8516.60 ■ Oruge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne plošče; 

opekači in ražnji 

- Oruge elektrotenične naprave: 
8516.71 •• Aparati za pripravljanje kave ali čaja 
8516.72 - Opekači 
8516.79 -* Oruge 
8516.80 • Električni grelni upori 

Električni aparati za lično telefonijo in telegrafijo, 
vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter 
telekoiunikacijski aparati za lične sisteie z nosilnii 
tokoi ali za digitalne žične sisteie: 

8517.10 • lelefonski aparati (telefoni); videofoni 
8517.30 - Koiutacijski aparati za telefonijo in telegrafijo 
8517.40 - Drugi aparati za žične sisteie z nosilnii tokoi ali za 

digitalne žične sisteie 

- Orugi aparati: 
8517.81 -• li telefonijo 

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z 
zvočniki v zvočnih oiaricah; naglavne slušalke, 
slušalke za eno uho in koibinacije z likrofonoi; 
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aadiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni 
koipleti za ojačevanje zvoka: 

8518.40 - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki 

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafi jo in 
radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z 
vgrajenii sprejemikoi ali aparatoi za sneianje ali 
reprodukcijo zvoka; televizijske kaiere; video katere 
za sneianje posaiičnih slik in druge video sneialne 
katere : 

8525.10 - Oddajniki 
8525.20 - Oddajniki z vdelanii sprejemikoi 

Televizijski sprejemiki, koibinirani ali nekoibinirani 
v istei ohišju z radijskiii sprejeiniki ali aparati za 
sneianje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videoionitorji 
in videoprojektorji. 

Deli, ki so izključno ali pretežno naienjeni za uporabo 
z aparati iz tar.št. 8525 do 8528. 

Električna opreia za signalizacijo, varnost, nadzor 
ali upravljanje proieta na železniških progah, traivajskih 
progah, cestah, notranjih vodnih poteh, parkiriščih, 
lukah ali letališčih (razen opreie iz tar.št. 8608). 

Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo 
(npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmi 
aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz 
tar.št. 8512 in 8530: 

8531.10 - Alarmi aparati proti tatvini ali požaru in podobni 
aparati 

8531.20 - Indikatorske table z vdelaniii napravaii s tekočiii 
kristali ali svetlečiii diodaii 

8531.80 • Orugi aparati 

Električni kondenzatorji, konstantni, spreienljivi ali 
nastavljivi (vnaprej nastavljeni); 

8532.10 - konstantni kondenzatorji, naienjeni za uporabo v 
tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s koipenzacijo 
jalove loči najianj 0,5 kVflr (ločnostni kondenzatorji) 

- Orugi konstantni kondenzatorji: 
8532.22 - ftluiinijski elektrolitni 
8532.23 -- keraiični, enoplastni 
8532.24 -- keraiični, večplastni 
8532.25 - papirnii ali plastičnii dielektrikoi 
8532.29 -- Orugi 
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8533 Električni upori (»ključno 2 reostati in potencioietri), 
razen grelnih uporov. 

8534 Tiskana vezja. 

8535 Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali 
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z 
električniii tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, 
varovalke, prenapetostni odvodniki, oiejevalniki 
napetosti, dušilni eleienti lotečih valov, priključne 
razdelilne priprave in stikalne oiare), za napetost 
nad l.OOO V. 

8536 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali 
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z 
električniii tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala, 
releji, varovalke, dušilni eleienti lotečih valov, 
vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne oiarice), 
za napetosti do vključno 1.000 V. 

8537 Table, plošče, pulti, lize, oiare in druge osnove, 
opreiljene z dveia ali več izdelki iz tar.št. 8535 
in 8536, za električno kriiljenje ali razdeljevanje 
električnega toka, vključno s tistiii z vgrajeniii 
instruienti in aparati iz 90. poglavja in aparati za 
nuierično kriiljenje, razen koiutacijskih aparatov iz 
tar.št. 8517. 

8538 Oeli, ki so izključno ali pretežno priierni za uporabo 
z aparati iz tar.št. 8535, 8536 in 8537. 

8541 Oiode, tranzistorji in podobni polprevodniški eleienti; 
fotoobčutljivi polprevodniški eleienti, vključno 
fotonapetostne celice, sestavljene v iodule ali plošče 
ali ne; diode za sevanje svetlobe; lontirani 
piezoelektrični kristali: 

8541.10 - Oiode, razen fotoobčutljivih diod in diod za sevanje 
svetlobe 

8542 Elektronska integrirana vezja in likrosestavi: 

8542.20 - Hibridna integrirana vezja 
8542.80 • Druga 

8544 Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko 
oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialniii kabli) in 
drugi izolirani električni vodniki, s konektorjei ali brez 
njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posaiično 
oplaščenih vlaken, koibinirani z električniii vodniki 
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ili ne, s konektorjei ali brez njega: 

8544.41 
8544.49 
8544.70 

8546 Električni izolatorji iz kakršnega koli lateriala: 

8546.90 - Ortigi 

8547 izolirni deli za električne stroje, naprave ali opreio, 
izdelani v ceioti iz izolirnega lateriala ali saio z 
lanjšiii kovinskiii. koiponentaii (npr. tulci z 
navojei), vdelaniii led stiskanje« izključno zaradi 
vezave, razen izolatorjev iz tar.lt. 8546; cevi za 
električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, 
obložene z izolirnii laterialoi. 

8701 Traktorji, cestni vlačilci za polpriklopnike in druga 
vlečna vozila (razen tistih iz tar.št. 8709): 

8701.20 • Cestni vlačilci za polpriklopnike 
8701.90 • Orugi 

8702 Kotoma vozila za javni prevoz potnikov, 

8703 Osebni avtoiobili in druga lotoma vozila, 
konstruirana predvsei za prevoz ljudi (razen vozil 
iz tar.št. 8702), vključno z lotorniii vozili za 
koibinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", 
"koibi" itd.) in dirkalniii avtoiobili: 

Druga vozila z batnii lotorjei in vžigoi s svečko, 
razen z rotacijskiii batniii itorji 

S prostornino cilindrov do vključno 1000 ci3 
S prostornino cilindrov nad 1000 do vključno 1500 ci3 
S prostornino cilindrov nad 1500 do vključno 3000 ci3 
S prostornino cilindrov nad 3000 ci3 

- Druga vozila z batnii lotorjei z notranjii zgorevanjei 
na vžig s koipresijo (dieselskii ali poldieselskii): 

8703.31 -- S prostornino cilindrov do vključno 1500 ci3 
8703.32 - S prostornino cilindrov nad 1500 do vključno 2500 ci3 
8703.33 -• S prostornino cilindrov nad 2500 ci3 
8703.90 • Druga 

8704 Kotoma vozila za prevoz blaga. 

8705 Kotoma vozila za posebne naiene (npr.: saionakladalna 
vozila za prevoz vozil z okvaraii, vozila z dvigali, 

- žica za navijanje: 
-• S konektorji 
-- Drugi 
- Kabli iz optičnih vlaken 

8703.21 -- 
8703.22 - 
8703.23 -- 
8703.24 - 
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gasilska vozili, vozila z vgrajeniii betoaskiii 
lešaloiki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje 
in posipavanje, tobilne delavnice, leteče 
radiološke enote), razen lotornih vozil, ki so 
konstruirana predvsei za prevoz potnikov ali blaga. 

8706 šasije z vdelaniii lotorji, za lotoma vozila iz tar. 
št. 8701 do 8705. 

8709 Saiozvani delovni vozički brez naprav za dviganje ali 
lanipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, 
lukah ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih 
razdaljah; vlečna vozila (razen tistih iz tar.št. 8701), 
ki se upoprabljajo na peronih železniških postaj; deli 
navedenih vozil. 

8711 Kotoma kolesa (tudi topedi), kolesa in podobna 
vozila s poiožnii lotorjei, z bočno prikolico ali brez 
nje; bočne prikolice; 

8711.10 - 2 batnii lotorjei in prostornino cilindrov do 
vključno 50 ci3 

8711.20 - 2 batnii lotorjei in prostornino cilindrov nad 50 do 
vključno 250 ci3 

8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesaiovozna; 
njihovi deli: 

8716.10 - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kaipiranje 
8716.20 - Saionakladalni ali saiorazkladalni priklopniki in 

polpriklopniki za kietijske naiene 

- Orugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga: 
8716.31 - Priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne 
8716.39 - Orugi 
8716.40 - Orugi priklopniki in polpriklopniki 
8716.80 - Oruga vozila 

8801 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, 
pilotirani ziaji in druga letala brez pogona: 

8801.10 - Jadralna letala in pilotirani ziaji 

8903 Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni 
na vesla in kanuji: 

- Orugo: 
8903.91 -- Jadrnice, s poiožnii lotorjei ali brez njega 
8903.92 - Hotorni čolni, razen čolnov z izvenkrmiii lotorji 
8903.99 -- Orugo 
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9001 Optična vlakni in snopi optičnih vlaken; kabli iz 
optičnih vlaken (nevgrajeni in neopliščeni), razen 
tistih iz tar.it. 8544; listi in plošče iz 
polarizirajočega uteriala; leče (vkljočno kontaktne 
leče); prizie, zrcala in drugi optični eleienti iz 
kakršnega koli aateriala, neiontirani, razen takih 
optično neobdelanih steklenih eleientov: 

9001.10 - Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli iz 
optičnih vlaken 

9004 Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni in 
drugi: 

9004.90 - Orugo 

Projektorji slik, razen kinoiatografskih; fotografski 
aparati (razen kineiatografskih) za povečevanje in 
poianjševanje: 

9008.10 - Projektorji diapozitivov 
9008.20 • čitalniki za likrofili, likrofiš ajj drugo 

likroobliko, ki lahko izdelajo kopijo ali ne 
9008.30 - Drugi projektorji slik 

9013 Sklopi s tekočiii kristali, ki ne poienijo izdelkov, 
podrobneje opisanih v drugih tarifnih številkah'; 
laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in 
instruienti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugei 
testu v tei poglavju: 

9013.20 - Laserji, razen laserskih diod 

9016 lehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigraiov (0,05 9), 
z utehi ali brez njih. 

9019 Aparati za aehanoterapijo; aparati za tasažo; aparati 
za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, 
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, uietno dihanje in 
drugi terapevtski dihalni aparati. 

9020 Orugi dihalni aparati in plinske laske, razen 
varovalnih lask brez tehanskih delov in zaienljivih 
filtrov. 

9026 Instruienti in aparati za urjenje ali kontrolo 
pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin 
pri tekočinah ali plinih (npr. aerilniki pretoka, 
kazalniki nivoja, lanoietri, aerilniki količine 
toplote), razen instruientov in aparatov iz tar. št. 
9014, 9015, 9028 in 9032. 
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9028 Herilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali 
električne energije, vključno z lerilniki za njihovo 
uierjanje: 

9028.30 • Električni števci 
9028.90 - Oeli in pribor 

9029 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksiietri, 
kiloietrski števci, števci korakov in podobno; 
kazalniki hitrosti in tahoietri, razen tistih, ki se 
uvrščajo v tar.št. 9014 in 9015; stroboskopi: 

9029.20 - kazalniki hitrosti in tahoietri; stroboskopi 
9029.90 - Oeli in pribor 

9030 

9030.10 

9030.31 
9030.39 
9030.40 

9030.81 
9030.89 

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi 
instruienti in aparati za urjenje in kontrolo 
električnih veličin, razen lerilnikov iz tar.št. 
9028; instruienti in aparati za terjenje ali 
odkrivanje alfa, beta, gaia, rentgenskih, koziičnih 
ali drugih ioniziranih sevanj: 

- Instruienti in aparati za terjenje ali odkrivanje 
ioniziranih sevanj 

- Drugi instruienti in aparati za terjenje in kontrolo 
napetosti, jakosti toka, upornosti ali loči, brez naprav 
za registriranje: 

- Hultiietri 
- Orugi 
- Orugi instruienti in aparati, posebej naienjeni za 

telekoiunikacije (npr. instruienti za terjenje presluha, 
instruienti za lerjenje ojačenja, instruienti za 
terjenje popačenja, psofoietri) 

- Orugi instruienti in aparati: 
-- 2 napravo za registriranje 
•• Orugi 

9103 Hišne, pisarniške in podobne ure z lehanizioi za osebne 
ure, razen ur iz tar.št. 9104. 

9105 Oruge ure: 

9105.21 
9105.29 

- Stenske ure: 
-- Električne 
-- Druge 

9105.99 
- Oruge: 
— Oruge 

9106 Aparati za kontrolo in terjenje časa, z urnii tehanizioi 
ali sinhronskii lotorjei (npr. ki registrirajo saio čas 
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ali čas in datui): 

9106.10 - Aparati, ki registrirajo saio čas; aparati, ki 
registrirajo čas in datui 

časovna prekinjala z urnii lehanizioi ali sinhronskii 
lotorjei. 

Nosilci za žianice: posteljnina in podobno blago (npr. 
žiinice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), 
ki iiajo vzieti ali so napolnjeni s kakršnii koli 
■aterialoi ali iz penaste guie ali plastične lase, 
vključno prevlečene. 

Svetilke in druga svetila, vključno z reflektorji in 
njihoviii deli, ki niso navedeni in ne zajeti na druget 
testu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z iieni in 
podobno, s fiksiranii svetlobnii viroi, in njihovi 
deli, ki niso navedeni in ne zajeti na druge« testu: 

9405.10 - Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, 
razen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali 
proietnih poti 

9405.20 • Električne svetilke, ki se postavijo na lizo, ob posteljo 
ali na tla 

9405.30 • Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk 
9405.40 - Oruge električne svetilke in druga svetila 
9405.50 - Neelektrične svetilke in svetila 
9405.60 - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z iieni in 

podobno 

Montažne zgradbe. 

Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, 
aparatov ali vozil), lehanične priprave za čiščenje 
podov, ki se držijo v roki, brez lotorja; oiela in 
pernata oiela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo 
letel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; 
brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z 
valjei). 

Guibi, pritiskači, zaklopni guibi, guibi za srajce in 
drugi deli teh proizvodov; nedokončani guibi: 

9606.22 -- Iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s tekstilni! 
■aterialoi 

siiti 
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PROTOKOL C 

OMENJEN V 1. ODSTAVKU 6. ČLENA 

CARINSKE DAJATVE FISKALNE NARAVE 

Liechtenstein in Švica lahko uporabljata dajatve fiksalne narave 

za izdelke iz tarifnih številk, določenih v tabeli k temu protokolu, 
ob opoštevanju pogojev iz 13. člena tega sporazuma. 

Ko se v Llechtensteinu in Švici začne proizvodnja izdelka podobne 
vrste, kot je kak izdelek iz tabele k temu protokolu, je treba opustiti 
carino, ki velja za slednjega. 

TABELA K PROTOKOLU C 

 ——    
Tarifna HS oznaka Poimenovanje izdelkov 
Številka 

27.07 Olja in drugi proizvodi dobljeni z 
destilacijo katrana iz Črnega premoga 
pri visoki temperaturi; podobni 
proizvodi, pri katerih masa aromatskih 
sestavin presega maso nearomatskih 
sestavin. 

27.09 Nafta in olja, dobljeni iz 
bituminoznih mineralov, surovi. 

27.10 Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih mineralov, 
razen surovih; proizvodi, ki niso 
navedeni in ne zajeti na drugem mestu, 
ki vsebujejo po masi 70% ali več olj 
iz nafte ali olj, dobljenih iz 
bituminoznih mineralov, če so osnovne 
sestavine teh proizvodov. 

27.11 Naftni plini in drugi plinasti 
oglj ikovodiki. 

Proizvodi, ki se uporabljajo kot 
vsa tarifna motorno gorivo, 
poglavja 

84.07 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, 
na vžig s svečkami, z izmeničnim ali 
vrtilnim gibanjem bata. 
- Batni motorji z izmeničnim gibanjem 

bata, za pogon vozil iz 87. 
poglavja: 

ex 8407.33 — S prostornino nad 250 cm3 do 
vključno 1000 cm3: 

10   Za motorna vozila iz tar. št. ex 
8702.90 (10), ex 8703.10, 8703.21, 
ex 8703.90 in ex 8704.31 (10/20) 

ex 8407.34 — S prostornino nad 1000 cm3: 
10   Za motorna vozila iz tar. št. 

ex 8702.90 (10), ex 8703.10, 
8703.22/23, ex 8703.90 in ex 
8704.31 (10/20) 

ex 8407.90 - Drugi motorji: 
— Drugi: 

92   Težki več kot 100 kg do vključno 
2500 kg 
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84.08 

ex 8408.20 

84.09 

  Batni motorji z vrtilnim gibanjem 
bata za motorna vozila iz tar. 
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10 
8703.90 in ex 8704.31 (10/20) 

93   Te2ki do 100 kg: 
  Batni motorji z vrtilnim gibanjem 

bata za motorna vozila iz tar. 
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10,' 
8703.90 in ex 8704.31 (10/20) 

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, 
na vžig s kompresijo (dieselski ali 
poldieselski motorji). 

- Motorji za pogon vozil iz 87. 
poglavja: 

10 — Za motorna vozila iz tar. št. 
8702.10 (10) , ex 8703.10, 
8703.31/33 in ex 8704.21 (10/20) 

Deli, ki so primerni izključno ali 
pretežno za motorje iz tar.št. 8407 
ali 8408. 

ex 8409.91 
- Drugo: 
— Primerni izključno ali pretežno za 

batne motorje z notranjim 
zgorevanjem na vžig s kompresijo 

12   Cilindrični bloki in cilindrične 
glave za motorna vozila iz tar. 
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10, 
ex 8703.21/24 in ex 8704.31 
(10/20) 

ex 8409.99 

87.02 

ex 8702.10 

— Drugo: 
12   Cilindrični bloki in cilindrične 

glave za motorna vozila iz tar. 
št. ex 8702.10(10), ex 8703.10, 
8703.31/33 in ex 8704.21 (10/20) 

Motorna vozila za javni prevoz 
potnikov. 

- Z batnim motorjem z notranjim 
zgorevanjem na vžig s kompresijo 
(dieselskim ali poldieselskim): 

10 — Težki ne več kot 1600 kg 

ex 8702.90 

87.03 

- Drugo: 
10 — Težki ne več kot 1600 kg 

Osebni avtomobili in druga motorna 
vozila, konstruirana predvsem za 
prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 
8702), vključno z motornimi vozili za 
kombinirani prevoz ljudi in blaga 
(tipa "karavan", "kombi" itd.) in 
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dirkalnimi avtomobili. 

87.04 Motorna vozila za prevoz blaga. 

- Druga z batnim motorjem z notranjim 
zgorevanjem na vžig s kompresijo 
(dieselskim ali poldieselskim) 

ex 8704.21 — Bruto mase do vključno 5 t: 
10   Težka ne več kot 1200 kg 

20   Težka več kot 1200 kg do 
vključno 1600 kg 

- Druga z batnim motorjem z notranjim 
zgorevanjem na vžig s svečko: 

ex 8704.31 — Bruto mase do vključno 5 t: 
10   Težka ne več kot 1200 kg 

20   Težka več kot 1200 kg do 
vključno 1600 kg 

8704.90 - Druga: 
10 — Težka ne več kot 1200 kg 

20 — Težka več kot 1200 kg do 
vključno 1600 kg 

87.06 šasije z vdelanimi motorji, za motorna 
vozila iz tar.št. 8701 do 8705: 

ex 8706.00 - Za motorna vozila iz tar. št. ex 
8702.10 (10) in ex 8702.90 (10): 

21 — Težke ne več kot 1600 kg 

- Za motorna vozila iz tar.št. 8703: 
31 — Težke ne več kot 1200 kg 

32 — Težke več kot 1200 kg do 
vključno 1600 kg 

33 — Težke do vključno 1600 kg 

- Za motorna vozila iz tar. št. ex . 
8704.21 (10/20), ex 8704.31 (10/20' 
in ex 8704.90 (10/20): 

42 — Težke ne več kot 1200 kg 

43 — Težke več kot 1200 kg do 
vključno 1600 kg 

87.07 Karoserije (vključno kabine) za 
motorna vozila iz tar.št. 8701 do 
8705. 

8707.10 - Za motorna vozila iz tar.št. 8703 

ex 8707.90 - Drugo: 
90 — Drugo, za motorna vozila iz tar- 
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