
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 14. avgust 2000 Letnik XXVI St. 68 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN DRŽAVO IZRAEL 
- EPA 1278 - II 

Zaradi povečanega obsega besedila Predloga 
zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti 
trgovini med Republiko Slovenijo in Državo 
Izrael, smo gradivo objavili v dveh zvezkih, in 
sicer v št.: 68 In 68/I. 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 PROSTI 

TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN DRŽAVO IZRAEL 

- EPA 1278 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 333-04/98-6 
Ljubljana, 03.08.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 3. avgusta 2000 
določila besedilo: 

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

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: 

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose In razvoj 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj 
- Metka JERINA, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, podpisan 

13. maja 1998 v Jeruzalemu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 

: ' . f 

* Sporazum v hebrejskem jeziku je na vpogled v sektoiju za mednarodnepravne zadeve 

Ministrstva za zunanje zadeve 
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SPORAZUM O PROSTI TRGOVINI 

• -V.' 

MED 

RE P U B LI KO S LO V E NIJ O 

IN 

DRŽAVO IZRAEL 
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UVOD 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Izrael (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta 

v ponovno potrditev svoje zavezanosti načelom tržnega gospodarstva, ki je podlaga za njune 
gospodarske odnose, in svoje ravnanje skladno s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz 
sporazumov Svetovne trgovinske organizacije in iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
1994 (v nadaljnjem besedilu "STO/GATT 1994"); 

ob upoštevanju svoje skupne želje, da dejavno sodelujeta pri mednarodnem gospodarskem 

združevanju; 

odločeni, da v ta namen postopoma odstranita vse ovire pri pretežnem delu medsebojnega 
trgovanja v skladu z določbami Splošnega spora/umu o carinah in trgovini 1994, 

prepričani, da bo ta sporazum ustvaril nove razmere za njune gospodarske odnose in posebej 
za razvoj trgovine, naložb ter gospodarskega in tehnološkega sodelovanja, 

sklenili: 

poročevalec, št. 68 6 14. avgust2000 



1. člen 
Cilji 

1. Pogodbenici v prehodnem obdobju, ki se bo končalo najkasneje 1. septembra 2000, 
postopoma ustanovita območje proste trgovine pri pretežnem delu vsega svojega 
medsebojnega trgovanja v skladu z določbami tega sporazuma in v skladu z določbami 
sporazumov STO/GATT 1994, posebej s XXIV. členom Splošnega sporazuma o carinah 
in trgovini 1994. 

2. Cilji tega sporazuma so: 

a) z razširitvijo medsebojne trgovine spodbujati usklajen razvoj gospodarskih 
odnosov med pogodbenicama in tako pospeševati napredek njunih gospodarskih 
dejavnosti, 

b) zagotavljati poštene pogoje konkurence v trgovinski menjavi med 
pogodbenicama, 

c) z odstranjevanjem trgovinskih ovir prispevati k skladnemu razvoju in širjenju 
svetovne trgovine, 

d) pospeševati sodelovanje na področjih vzajemnega interesa pogodbenic. 
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I. poglavje - Industrijslđ izdelki 

2. člen 

Obseg 

Določbe tega poglavja se nanašajo na industrijske izdelke s poreklom iz pogodbenic, pn čemer 
izraz "industrijski izdelki" v tem sporazumu pomeni izdelke iz 25. do 97. poglavja 
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga, razen izdelkov, navedenih v 
Prilogi I k temu sporazumu (v nadaljevanju Priloga 1). 

3. člen 
Carine pri uvozu 

1 Pogodbenici pn medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih carin pri uvozu. 

2. Carine pri uvozu in dajatve z enakovrednim učinkom, naštete v Prilogi fl k temu 
sporazumu (v nadaljevanju Priloga 2) se odpravijo v skladu z določbami Protokola 1 k 
temu sporazumu (v nadaljevanju Protokol 1). 

4. člen 
Osnovne dajatve 

1 Osnovna dajatev, za katero veljajo postopna zmanjševanja, določena s tem 
sporazumom, je pri vsakem izdelku stopnja dajatve za državo z največjimi ugodnostmi, 
ki je veljala v vsaki pogodbenici 1. januarja 1996 

2. Če se po začetku veljavnosti tega sporazuma uporablja kakršno koli znižanje carin na 
podlagi erga omnes, te znižane dajatve nadomestijo osnovne dajatve iz prvega odstavka 
od tistega dneva daije, ko se taka znižanja uporabijo. 

3. Znižane dajatve, izračunane v skladu s Protokolom l, se zaokrožijo na prvo decimalko 
ali pri posebnih dajatvah na drugo decimalko. 

4. Pogodbenici se v skladu z določbami drugega odstavka medsebojno obveščata o- 

stopnjah svojih osnovnih dajatev. 1 

5. člen 

Dajatve, enakovredne carinam 

1. Pogodbemci pn medsebojni trgovini ne uvajata nobene nove dajatve z enakovrednim 
učinkom, kot ga ima canna pn uvozu. 
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2. Vse dajatve, ki imajo enakovreden učinek kot carine pri uvozu, se odpravijo z dnem, 
ko začne veljati ta sporazum, razen v primerih, določenih v Prilogi H 

6. člen 
Fiskalne dajatve 

1. Določbe iz 3. člena veljajo tudi za carine fiskalne narave. 

2. Vsaka pogodbenica lahko v skladu z določbami 14. člena nadomesti carine fiskalne 
narave ali fiskalni del carine z notranjimi davščinami. 

7. člen 

Dajatve pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici pri medsebojni trgovini ne uvajata nobene nove dajatve pri izvozu ali 
dajatve z enakovrednim učinkom. 

2. Pogodbenici z dnem, ko začne veljati ta sporazum, odpravita vse medsebojne dajatve 

pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom. 

■ S. člen 

Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici pri medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih uvoznih količinskih 
omejitev ali ukrepov z enakovrednim učinkom. 

2. Vse količinske omejitve in ukrepi z enakovrednim učinkom pri uvozu izdelkov s 
poreklom iz pogodbenic se odpravijo z dnem, ko začne veljati ta sporazum, razen v 
primerih, navedenih v Prilogi Lil k temu sporazumu (v nadaljevanju Priloga Iti). 

9. čleu 

Količinske omejitve pri izvozu in ukrepi z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici pri medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih količinskih omejitev pri 
izvozu ali ukrepov z enakovrednim učinkom. 

2. Ne glede na prvi odstavek si vsaka pogodbenica pridržuje pravico uvesti količinske 
omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom pri izvozu v drugo pogodbenico za izdelke, 

navedene v Prilogi IV k temu sporazumu (v nadaljevanju Priloga IV). 
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II. poglavje - Kmetijski izdelki 

10. člen 
Obseg 

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za kmetijske izdelke s poreklom iz pogodbenic. 

2. V tem sporazumu pomeni izraz "kmetijski izdelki" izdelke iz 1. do 24. poglavja 
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak ter vse izdelke, navedene v 

Prilogi I. 

11. člen 

Trgoviua s kmetijskimi izdelki 

1. Pogodbenici si medsebojno dodelita ugodnosti, ki so navedene v prilogah k Protokolu 
2 k temu sporazumu (v nadaljevanju Protokol 2), kot je to določeno v tem protokolu in 
v skladu z določbami tega poglavja. 

2. Pogodbemci uporabljata svoje sanitarne in fitosanitarne ukrepe v skladu z določbami 
STO Sporazuma o uporabi sanitarnih in litosanitaniih ukrepov. Pogodbenici svojih 
predpisov na področju veterinarskih, fitosanitarnih in sanitarnih zadev ne uporabljata 
samovoljno, neupravičeno ali diskriminatomo ali za prikrito omejevanje medsebojne 
trgovine. 

3. Ne glede na dodeljene ugodnosti na podlagi tega čiena določbe prvega odstavka na 
noben način ne omejujejo uresničevanja kmetijske politike pogodbenic ali sprejemanja 
kakršnih koli ukrepov v skladu s to politiko. Pogodbenici se medsebojno nemudoma 
obvestita o spremembah svoje kmetijske politike ali ukrepov, ki bi utegnili vplivati na 
pogoje medsebojnega trgovanja s kmetijskimi izdelki. V takih primerih se na zahtevo 
katere koli od pogodbenic nemudoma sldiče posvet, na katerem se prouči nastali položaj 
ter najde ustrezna ter dogovorjena rešitev. 

4 Pogodbenici občasno v okviru Skupnega odbora (iz 32. člena) proučita možnosti za 
medsebojno dodeljevanje nadaljnjih ugodnosti pri trgovanju s kmetijskimi izdelki. 

5. S kmetijski izdelki, ki niso našteti v Protokolu 2, se trguje v skJadu z določbami 
STO/GATT 1994 ter obveznostim ene oziroma druge pogodbenice v okviru STO 
Sporazuma o kmetijstvu. 
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III. poglavje - Splošne določbe 

12. člcu 
Pravila o poreklu 

Protokol 3 k temu sporazumu (v nadaljnjem besedilu Protokol 3) določa pravila o poreklu in 
potrebna dokazila o poreklu. 

13. člen 
Carinsko sodelovanje 

1 Carinski organi pogodbenic sodelujejo in usklajujejo svoje delo, da zagotovilo 
učinkovito in usklajeno izvajanje določb Protokola 3 in ustreznih členov tega sporazuma 
v skladu z zakonodajo vsake pogodbenice ter čim bolj zmanjšajo formalnosti pri 
trgovanju in da dosežejo vzajemno zadovoljive rešitve za vse težave, ki bi izhajale iz 
izvajanja teh določb. 

2 Sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic bo zlasti osredotočeno na poenostavitev 
in računalniško vodenje carinskih postopkov, na potrjevanje porekla blaga in na 
preprečevanje tihotapstva, utaje davščin v zvezi s pretokom blaga med pogodbenicama 

in nedovoljenega trgovanja z drogami. 

14. člen 
Notranje obdavčenje 

1. Pogodbenici se vzdržita kakršnega koli ukrepa ali ustaljenega načina notranje fiskalne 
narave, ki neposredno ali posredno ustvarja neenakopravno razlikovanje med izdelki 

s poreklom iz obeh pogodbenic. 

2. Za izdelke, izvožene na ozemlje ene od pogodbenic, se ne sme uveljavljati povračilo 
notranjih davščin v znesku, ki je višji od posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje 
predpisana. 

15. člen 
Splošne izjeme 

V skladu z XX. členom GATT 1994 ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev pri 

uvozu, izvozu in tranzitu blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno 

varnostjo; z varovanjem zdravja ali življenja ljudi, živali in rastlin, vključno z ukrepi za varstvo 
okolja z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin; z varstvom narodnega 
bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; z varstvom intelektualne lastnine 

ali pravil, ki se nanašajo na zlato ali srebro ali na oliranjanje neobnovljivih naravnih virov. 
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Vendar omenjene prepovedi ali omejitve ne smejo biti način za samovoljno neenakopravno 
razlikovanje ali prikrito omejevanje trgovine med pogodbenicama. 

16. člcu 

Izjeme zaradi varnosti 

V skladu z X_XI. členom GATT 1994 nič v tem sporazumu ne preprečuje pogodbenici, da bi 
sprejela kakršen koli ukrep, ki ga ima za potrebnega: 

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

b) da zavaruje svoje bistvene varnostne interese ali da uresničuje mednarodne obveznosti 
ali državno politiko. 

17. člen 
Državni monopoli 

1 Pogodbenici zagotovita, da se vsak državni monopol trgovinske narave postopoma 
prilagodi tako, da se zagotovijo rtediskriminacijski pogoji nabave in trženja blaga za 
subjekte ene in druge pogodbenice. 

2. Določbe tega člena se uporabljajo za vsak organ, po katerem pristojne oblasti 
pogodbenic pravno ali dejansko, posredno ali neposredno nadzorujejo, določajo ali 

znatno vplivajo na uvoz ali izvoz med pogodbetucama ali na prodajo na domačem trgu. 
Te določbe veljajo tako ludi za monopole, ki jih je država prenesla na druga telesa. 

18. člen 
Plačila 

1. Za plačila v prosto zamenljivih valutah za trgovinske posle med pogodbenicama v 
okviru tega sporazuma in za prenos takih plačil na ozemlje pogodbenice, kjer je sedež 
upnika, m nikakršnih omejitev. 

2. Pogodbenici se vzdržita vseh deviznih ali upravnih omejitev za odobritev, odplačevanje 
ali sprejem kratkoročnih ali srednjeročnih kreditov za trgovinske posle v okviru tega 

sporazuma, v katerih so udeleženi njuni rezidenti. 

3. Ne glede na drugi odstavek so vsi ukrepi, ki se nanašajo na tekoče plačevanje v zvezi 

s pretokom blaga, v skladu z določbami Vili. člena Statuta Mednarodnega denarnega 
sklada. 
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19. cicu 
Pravila konkurence za podjetja 

1. Spodaj navedeno je nezdružljivo s pravilnim izvajanjem tega sporazuma, če vpliva na 
trgovino med pogodbenicama: 

a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjetniških združenj in dogovorjeni ustaljeni 
postopki med podjetji, ki imajo namen preprečevati, omejevati ali izkrivljati 
konkurenco; 

b) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na celotnem ali pretežnem 
delu ozemlja pogodbenice. 

2. Doiočbe prvega odstavka se uporabljajo za dejavnosti vseli podjetij, vključno z javnimi 
podjetji in podjetji, ki jim pogodbenici podeljujeta posebne ali izključne pravice. 

Za podjetja, ki jim je zaupano opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena ali 
imajo naravo monopola, s katerim se ustvarja prihodek, veljajo določbe prvega 
odstavka, če uporaba teh določb, pravno ali dejansko, ne ovira opravljanja posebnih 
javnih nalog, ki sojini dodeljene. 

3. Za izdelke, navedene v II. poglavju, se določbe prvega odstavka pod a) ne uporabljajo 
pri listih dogovorih, odločitvah in ustaljenih postopkih, ki so sestavni del domačega 
tržnega reda. 

4. Če pogodbenica meni, daje določena praksa v nasprotju s tem členom in če ta praksa 

povzroči ali grozi s povzročitvijo resne škode njenim interesom oziroma materialne 
škode njeni domači industriji, lahko sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s 

postopkom, navedenim v 29. členu. 

5. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zakoni, predpisi in politiko zagotovi pošteno in 
pravično obravnavanje posameznikov, podjetij, vladnih agencij in drugih subjektov 
druge pogodbenice, ki opravljajo dejavnosti po tem sporazumu. 

\ 

20. člen 
Državna pomoč 

1. Vsaka pomoč, ki jo dodeli pogodbenica ali je odobrena iz državnih virov v kakršni koli 

obliki, ki izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence z dajanjem prednosti določenim 
podjetjem ali proizvodnji določenega blaga, je nezdružljiva s pravilnim delovanjem tega 
sporazuma, če vpliva na trgovino med pogodbenicama. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, navedene v II. poglavju. 
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3. Pogodbenici zagotavljata preglednost državne pomoči v skladu z določbami Sporazuma 
o subvencijah in izravnalnih ukrepih in STO/GATT 1994 in vsaka pogodbenica bo na 
zahtevo druge pogodbenice zagotovila podatke o programih pomoči in o posameznih 
primerih državne pomoči. 

4. Če pogodbenica meni, daje določena praksa, vključno s kmetijsko: 

nezdružljiva z določili prvega odstavka ali 

če takšna praksa povzroča ali grozi s povzročitvijo resne škode interesom te 
pogodbenice oziroma materialne škode njeni domači industriji ali kmetijstvu, 

lahko po pogojih in v skladu z določbami, navedenimi v 29. členu, sprejme ustrezne 
ukrepe. Taki ustrezni ukrepi se lahko sprejmejo le v skladu s postopki in po pogojih, 
ki so določeni v Sporazumu o subvencijah in izravnalnih ukrepih ter v STO/GATT 
1994. 

21. člen 
Javna naročila 

1. Pogodbenici menita, daje liberalizacija njunih trgov javnih naročil tudi cilj tega 
sporazuma. 

2. Pogodbenici postopno oblikujeta svoje predpise za javna naročila z namenom, da 
dobaviteljem druge pogodbenice zagotovita dostop do postopkov za dodeljevanje 

pogodb vsaka na svojem trgu javnih naročil. 

3. Skupni odbor prouči razvoj na področju doseganja ciljev iz tega člena z namenom, da 
se zagotovijo prost dostop, preglednost in vzajemna odprtost trgov javnih naročil obeh 
pogodbenic. 

4. Med proučevanjem v skladu s tretjim odstavkom lahko Skupni odbor, zlasti v luči 
razvoja tega področja v mednarodnih odnosih, prouči možnosti za razširitev odprtosti 
tega trga. 

22. člen 
Odprava tehničnih ovir v trgovini 

• I 

1. Pravice in obveznosti pogodbenic v zvezi s standardi ali teliničninu predpisi ter s tem 
povezanimi ukrepi ureja STO Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini. 

2. Pogodbenici sodelujeta in si izmenjavata informacije na področju standardizacije, 
meroslovja, ugotavljanja skladnosti in pooblastil s ciljem zmanjšanja tehničnih ovir v 
trgovini. 
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3. Pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice zagotovi informacije o določenih 
posameznih primerih ukrepov, ki se nanašajo na standarde. 

4. Za odpravo tehničnih ovir in za učinkovito izvajanje tega sporazuma pogodbenici, kadar 

je to primerno, začneta s pogajanji za sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju 
poročil o opravljenem preizkusu, certifikatov o skladnosti in drugih dokumentov v 

neposredni ali posredni zvezi z ugotavljanjem skladnosti izdelkov, ki so predmet 
blagovne menjave med pogodbenicama, na podlagi predpisov, ki veljajo v državi 

uvoznici. 

23. člen 
Damping 

Če katera od pogodbenic ugotovi, da v trgovini na podlagi tega sporazuma prihaja do dampinga 
v smislu VI. člena GATT 1994, lahko v skladu s STO Sporazumom o izvajanju VI. člena 

GATT 1994 sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju. 

24. člen 

Varstvo intelektualne lastnine 

1. Pogodbenici ustrezno, učinkovito in nediskriminatorno priznavata in zagotavljala 

varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z ukrepi za podeljevanje in uveljavljanje 
takih pravic. Varstvo se po potrebi še pred koncem leta 1998 razširi do ravni, ki ustreza 
bistvenim standardom večstranskih sporazumov, ki so navedeni v Prilogi V tega 
sporazuma (v nadaljevanju Priloga V). 

2. V tem sporazumu "varsto intelektualne lastnine" vključuje zlasti varstvo avtorskih 
pravic in sorodnih pravic za izvirna književna, znanstvena in umetniška dela, vključno 
z glasbenimi deii, računalniškimi programi, podatkovnimi zbirkami, avdio in vizualnimi 
posnetki, patenti, industrijskimi vzorci in modeli, blagovnimi in storitvenimi znamkami, 
označbami geografskega porekla vključno z imeni porekla, topografijami integriranih 
vezij, neobjavljenimi informacijami o znanjih in izkušnjah kakor tudi varstvom novih 
rastlinskih vrst. 

3. Pogodbenici sodelujeta na področju intelektualne lastnine. Na zahtevo katere koli 
pogodbenice organizirata strokovna posvetovanja o teh vprašanjih, posebej o 
dejavnostih, ki so povezane z obstoječimi ali prihodnjimi mednarodnimi konvencijami 

o usklajevanju, upravljanju in uveljavljanju intelektualne lastnine ter o dejavnostih na 
tem področju v mednarodnih organizacijah, kot sta Svetovna trgovinska organizacija. 
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), kakor tudi o odnosih 
pogodbenic z drugimi državami o zadevali, ki se nanašajo na intelektualno lastnino. 
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25. čleu 

Splošni znščiliii ukrepi 

1. Kadar se kakšen izdelek uvaža v tako povečanih količinah in po takih pogojih, da to 
povzroča ali utegne povzročiti: 

a) resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih 
izdelkov na ozemlju pogodbenice uvoznice ali 

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

lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu « 
postopkom, določenim v 29. členu. 

2. Kadar s stališča države uvoznice uvoz izdelka iz druge pogodbenice ni pretežni vzrok 
za resno škodo ali nevarnost resne škode, se izdelek druge pogodbenice izvzame iz 
zaščitnih ukrepov, ki se lahko uvedejo za uvoz tega izdelka iz drugih držav. 

26. člen 

Strukturno prilagajanje 

1. Katera koli pogodbenica lahko sprejme izredne ukrepe z omejenim trajanjem, ki 
odstopajo od določb 3. člena, in sicer v obliki povečanih carin. 

2. Ti ukrepi se sinejo nanašati samo na industrijske dejavnosti v razvoju ali na določena 
področja, ki so v postopku prestrukturiranja ali pa so v resnih težavah, ziasti tam, kjer 
te težave lahko povzročijo večje socialne probleme. 

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

4. Ti ukrepi se uporabljajo največ tn leta. Prenehajo se uporabljati najkasneje 1. januarja 
2001. 

5. Taki ukrepi se ne morejo uvesti za izdelek, če so minila več kot tri leta od odprave vseh 
carin in količinskih omejitev oziroma taks ali ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek. 

6. Prizadeta pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o vseh izrednih ukrepih, ki jih 
namerava uvesti po tem členu, in na zahtevo druge pogodbenice se v okviru Skupnega 
odbora opravijo posvetovanja o teh ukrepih ter o področjih, na katera se nanašajo, še 
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preden se začno uporabljati. Ob sprejemu takih ukrepov prizadeta pogodbenica 
Skupnemu odboru predloži časovni razpored odprave carinskih dajatev, uvedenih po 
tem členu. Časovni razpored mora zagotoviti opuščanje teh dajatev, ki se mora začeti 
najkasneje dve leti po njihovi uvedbi po enakili letnih stopnjah. Skupni odbor se lahko 
odloči za drugačen časovni razpored. 

27. člen 
Ponovili izvoz in hudo pomanjkanje blaga 

Kadar ravnanje v skladu z določbami 7. m 9. člena vodi v: 

a) ponovni izvoz v tretjo državo, za katere ima pogodbenica izvozaica za tak izdelek 
količinske izvozne omejitve, izvozne dajatve ali ukrepe ali takse z enakovrednim 
učinkom, ali 

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

in kadar razmere pogodbenico izvoznico privedejo ali utegnejo privesti v večje težave, lahko 
ta sprejme ustrezne ukrepe po pogojih m v skladu s postopki, določenimi v 29. členu. 
Ti ukrepi so nediskriminatorni in se odpravijo, ko jih razmere ne opravičujejo več. 

2S-. člen 
Izpolnjevanje obveznosti 

1. Pogodbenici sprejmeta kakršne koli splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnitev 
svojih obveznosti po tem sporazumu. Poskrbita, da bodo doseženi cilji tega sporazuma. 

2. Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti po tem sporazumu, 

lahko sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopkom, določenim v 29. 
členu. 

29. člen 
Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov 

1. Preden pogodbenici začneta postopek za uporabo zaščitnih ukrepov, določenih v 

naslednjih odstavkih tega člena, si prizadevata razrešiti vsa medsebojna nesoglasja z 
neposredninu posvetovanji. 

2. Če pogodbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročil razmere, omenjene v 25. členu, 
uvede upravni postopek, katerega cilj je hitro obveščanje o blagovnih tokovih, o tem 
obvesti drugo pogodbenico. 
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3. Ne glede na sedmi odstavek tega člena pogodbenica, ki se namerava zateči k zaščitnim 
ukrepom, nemudoma o tem obvesti drugo pogodbenico in ji dostavi vse podatke v zvezi 
s tem. Pogodbenici se takoj medsebojno posvetujeta v Skupnem odboru, da bi našli za 

obe sprejemljivo rešitev. 

4. a) V zvezi s 25. in 27. členom Skupni odbor pregleda primer ali nastali položaj in 
lahko sprejme odločitev, ki je potrebna za odstranitev težav, o katerih gaje 
obvestila prizadeta pogodbenica. Če take odločitve ne sprejme v petinštiridesetih 
dneh od prejema obvestila ali če v petinštiridesetih dneh od dneva obvestila 

drugi pogodbenici ni dosežena nobena druga zadovoljiva rešitev, sme prizadeta 
pogodbenica sprejeti ustrezne ukrepe z namenom, da popravi nastali položaj. 

b) V zvezi z 28. členom lahko pogodbenica po končanih posvetovanjih ali po izteku 
treh mesecev od dneva obvestila drugi pogodbenici sprejme ustrezne ukrepe. 

c) V zvezi z 19. in 20. členom prizadeta pogodbenica Skupnemu odboru zagotovi 
vso potrebno pomoč za pregled primera in po potrebi odpravi sporno ravnanje. 
Če pogodbenica ne preneha s spornim ravnanjem v roku, ki ga določi Skupni 
odbor, ali če Skupiu odbor ni dosegel dogovora v petinštiridesetih dneh od 

dneva, ko mu je bila zadeva predložena, sme prizadeta pogodbenica sprejeti 
ustrezne ukrepe za obvladovanje težav, ki so posledica takega ravnanja. 

5. Drugo pogodbenico je treba takoj obvestiti o sprejetih zaščitnih ukrepih. Obseg in 
trajanje ukrepov sta omejena na tisto, kar je nujno potrebno, da <e popravi položaj, ki 
je pnvedel do njihove uporabe, in ne smeta preseči škode, ki jo je povzročilo neustrezno 
ravnanje ali take težave. Prednost morajo imeti ukrepi, ki najmanj ovirajo izvajanje 
tega sporazuma. Ukrepi, ki jih je uvedla pogodbenica proti dejanju ali opustitvi druge 
pogodbenice, smejo vplivati samo na trgovino s to pogodbenico. 

6. O uvedenih zaščitnih ukrepih potekajo občasna posvetovanja v Skupnem odboru s 
ciljem njihove čimprejšnje ublažitve ali odprave, ko razmere ne opravičujejo več 
njihove uporabe. 

7. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, zadeve ni mogoče 
predhodno proučiti, lahko prizadeta pogodbenica v primerih iz 19, 20., 25. in 27. člena 
takoj uporabi začasne ukrepe, ki so nujno potrebni za ureditev razmer. O ukrepih je 
treba nemudoma obvestiti drugo pogodbenico in je neba v čim krajšem času v Skupnem 
odboru opraviti posvetovanja med pogodbenicama. 

30. čleu 
Phičiliiobilnnčuc težave 

Pogodbenici si prizadevata izogibati se uvajanju omejitvenih ukrepov, vključno takšnih 
ukrepov, ki se nanašajo na omejevanje uvoza iz phičilnobilančnih razlogov 
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2. Kadar je ena od pogodbenic v resnih plačilnobilančnih težavah ali ji to neizbežno grozi, 
sme v sklada s pogoji STO/GATT 1994 sprejeti omejitvene ukrepe, vključno z ukrepi, 
povezanimi z uvozom, ki pa morajo biti časovno omejeni in ne smejo presegati tega, kar 
je nujno potrebno za izboljšanje plačilnobilančnega položaja. Z izboljšanjem 
plačilnobilančnega stanja je treba ukrepe postopno ublažiti in jih odpraviti takoj, ko 

razmere ne opravičujejo več njihovega obstoja. Pogodbenica mora o njihovi uvedbi 
takoj obvestiti drugo pogodbenico, in če je to le mogoče, tudi o časovnem razporedu 
njihove odprave. 

3. Pri uporabi takšnih začasnih trgovinskih ukrepov prizadeta pogodbenica ne obravnava 
manj ugodno uvoza izdelkov s poreklom iz druge pogodbenice kot uvoza izdelkov s 
poreklom iz katere koli druge države in ne poslabša relativnih ugodnosti za drugo 
pogodbenico po tem sporazumu. 

4. Večje zaostrovanje trgovinskih ukrepov je lahko povod za posvetovanje med 
pogodbenicama. 

31. člen 
Evolutivn:i klavzula 

Če pogodbenica sodi. daje v interesu gospodarstev obeh pogodbenic koristno razviti i:; 
poglobiti odnose, vzpostavljene s tem sporazumom, z razširitvijo na druga področja, ki jih ta 
sporazum ne zajema, drugi pogodbenici predloži svoj utemeljeni predlog. Skupni odbor ta 
predlog prouči in če je primemo, lahko da priporočila zlasti z namenom, da se začno pogajanja. 
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IV. poglavje - Organizacijske in končne določbe 

32. člen 
Skupni odbor 

1. S tem se ustanovi Skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vlad obeh pogodbenic. 

2. Skupni odbor je odgovoren za upravljanje tega sporazuma in zagotovi njegovo ustrezno 
izvajanje. Proučuje vse pomembnejše zadeve iz tega sporazuma in vse druge trgovinske 
ali gospodarske zadeve vzajemnega interesa. Skupni odbor stalno proučuje možnosti 
za nadaljnjo odstranitev ovir pri trgovanju med pogodbenicama. 

3. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma si pogodbenici izmenjavata informacije in se na 
zahtevo katere koli pogodbenice posvetujeta v Skupnem odboru. 

4 Skupni odbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jih določa ta sporazum. Te 
odločitve pogodbenici izvajata v skladu s svojo zakonodajo. Skupni odbor lahko tudi 
daje priporočila o vseh drugih trgovinskih in gospodarskih zadevali vzajemnega interesa 
pogodbenic. 

33. člen 
1'ostopUi Skupnega odbora 

1. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma se Skupni odbor sestaja po potrebi, vendar 

najmanj enkrat letno. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sestanek. 

2. Skupni odbor ukrepa soglasno. 

3. Če je predstavnik ene pogodbenice v Skupnem odboru sprejel odločitev s pridržkom 
izpolnitve notranjepravnih žalitev, začne odločitev veljati na dan prejema uradnega 
pisnega obvestila o izpolnitvi takih žalitev, če v njem ni naveden kasnejši datum. 

4. Za ta sporazum Skupni odbor sprejme svoj poslovnik. 

5. Skupni odbor se lahko odloči, da ustanovi take pododbore in delovne skupine, za katere 
sodi, da mu lahko pomagajo pn izpolnjevanju njegovih nalog. 

34. člen 
Reševanje sporov 

1. Vsaka pogodbenica lahko predloži Skupnemu odboru kateri koli spor, ki se nanaša na 

uporabo ali razlago tega sporazuma. 
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2. Skupni odbor lahko reši spor z odločitvijo. 

3. Vsaka pogodbenica jc dolžan sprejeli ukrepe, ki so potrebni za izvedbo odločitve iz 
drugega odstavka. 

4. Če spor, ki je bil predložen Skupnemu odboru, ni bil rešen v skladu z dragim 
odstavkom tega člena, lahko pogodbenica obvesti drago o imenovanju razsodnika; 
draga pogodbenica mora nato v dveli mesecih imenovati dragega razsodnika. 

5. Skupni odbor nato v šestdesetih dneh izbere med strokovnjaki, ki sta jih predlagala oba 
razsodnika, tretjega razsodnika, ki ni državljan nobene od pogodbenic in ki bo opravljal 
funkcijo predsednika. 

6. Razsodniki sprejmejo odločitev z večino glasov v devetdesetih dneh ali v takem daljšem 
roku, kot ga lahko določi Skupni odbor. 

7. Vsaka pogodbenica mora sprejeli ukrepe, ki so potrebni za izvedbo odločitve 

razsodni kov. 

35. člen 

Trgovinski odnosi, kijih urejajo l:i in drugi .sporazumi 

Ta sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih unij, območij proste trgovine 
ali dogovorov o obmejni trgovini, ki so v skladu z določbami XXIV. člena GATT 1994 in 
Sporazuma o uporabi XXIV. člena GATT. 

36. člen 
Priloge, protokoli 

1. Priloge in protokoli k temu sporazumu so njegov sestavni del. 

2. Skupni odbor se lahko odloči za spremembo prilog in protokolov. V tem primera 
začnejo spremembe veljati rrajdan prejema zadnje od diplomatskih not, s katerima 
pogodbenici potrdita odobritev v skladu z njunimi notranjimi predpisi. 

37. člen 

Ozemlja uporabe 

Ta sporazum se uporablja na carinskih ozemljih in v prostih conah Republike Slovenije in 
Države Izrael. 
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38. člen 
Spremembe 

Spremembe tega sporazuma, razen tistih iz drugega odstavka 36. člena, začnejo veljati na dan 

prejema zadnje od diplomatskih not, s katerima pogodbenici potrdita, da so končani vsi 
notranjepravni postopki, potrebni za začetek njihove veljavnosti. 

39. čleu 
Začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi datumu, ko sta se pogodbenici 
uradno obvestili, da so izpolnjene notranje zahteve za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

2. Ta sporazum se začasno uporablja od prvega dne drugega meseca, ki sledi datumu 
uradnega obvestila Države Izrael, da so izpolnjene njene notranje zahteve za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

40. člen 

Veljavnost in odpoved 

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

2. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom drugi 
pogodbenici. Sporazum preneha veljati prvi dan sedmega meseca, ki sledi datumu, ko 

je druga pogodbenica prejela uradno obvestilo. 

DA BI TO POTRDILA, sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dne.A^Jrrr??^®^ 1998, ki ustreza datumu 
A?* !.otr«rr.  5758 v dveh izvirnikih v slovenskem, hebrejskem in angleškem jeziku, pri 

čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi je odločilno angleško besedilo. 

Za' 

\ 

Vlado Republike Slovenije 

r 

Marjan Senjur l.r. 

Za Vlado Države Izrael 

',QJ ><?/K) J 

/ 
/ 

Natan Sharansky l.r. 
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PRILOCA I 

Seznani izdelkov iz 2. in II. elenn: 

Oznaka I IS Poimenovanje 

3501 Knzcin. knzcinnii in drugi kazeinski derivati: kazeinska 
lepila 

3502 Albumini. albuminati in drugi albuminski derivati 
(vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z 
vsebnostjo 80 ut. % ali već proteinov iz sirotke, računano 
na sulio snov), albuminati in drugi albuminski derivati 

3505 Dckstrini in drugi modificirani škrobi (npr. 
režclatinizirani in estrificirnni škrobi): lepila na osnovi 
škrobov ali na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in 
drugih modinciranih škrobov 

14. avgust2000 23 poročevalec, št. 68 



PRILOGA II 

(omenjena v drugem odstavku 3. člena in drugem odstavku 5. člena) 

Carine in druge dajatve z enakovrednim učinkom pn uvozu spodaj naštetih izdelkov s 
poreklom iz Republike Slovenije se postopno zmanjšujejo v skladu s časovnim razporedom, 
določenim v Prilogi D k Protokolu 1 ter na podlagi stopnje dajatve za države z največjimi 
ugodnostmi, kot je določena v 4. členu tega sporazuma. 

Izraelske tarifne podštevilke 

4202 12 
4202 22 
4202 32 
4202 92 
5210 11 20 
5513 11 
5516 11 
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PRILOCA III 
(omenjena v drugem odstavku 8. člena ) 

Država Izrael najkasneje do I . januarja 2001 odpravi količinske omejitve pri uvozu in 
ukrepe z enakim učinkom za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, ki so 
navedeni spodaj: 

Oznaka IIS Poimenovanje 

c.\ S"K>2 - Avtobusi 
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PRILOGA IV 
(omenjena v drugem odstavku 9. člena) 

Izdelki, za katere odprava izvoznih omejitev, ki se uporabljajo v pogodbenicah, ne velja: 

7204 Odpadki in ostanki iz železa in jekla 

7404 Bakrovi odpadki in ostanki 

7503 Nikljasti odpadki in ostanki 

7602 Aluminijasti odpadki in ostanki 

7S02 Svinčeni odpadki in ostanki 

7902 Cinkovi odpadki in ostanki 

8002 Kositrni odpadki in ostanki 
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PRILOGA V 
(omenjena v prvem odstavku 24. člena) 

O INTELEKTUALNI LASTNINI 

1. Mnogostranske konvencije, omenjene v prvem odstavku 24. člena, so: 

• Budimpeštanska pogodba o mednaroilnem priznavanju deponiranja mikroorganizmov 
za postopek patentiranja (1977, dopolnjen 1980); 

• Mednarodna konvencija za zaščito novih vrst rastlin ((UPOV), Ženevski akt, 1991). 

Skupni odbor se lahko odloči, da prvi odstavek 24. člena velja tudi za druge 
mnogostranske konvencije. 

2. Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih 
mnogostranskih konvencij: 

• Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije - Sporazuma o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) (Marakeš 1994); 

• Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Stockholmski akt 1967 in 

dopolnjen leta 1979); 

• Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi 
registracije znamk (Stockholm 1967); 

• Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (V/ashington 1970, dopolnjene leta 
1979 in spremenjene leta 1984), 

• Bemske konvencije za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt 1971). 
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PROTOKOL 1 

(omenjen v drugem odstavku 3. člena) 

ODPRAVA CARIN MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN DRŽAVO IZRAEL 

1. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 

Države Izrael, naštete v Prilogi A k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v 
skladu z naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan, ko začne veljati ta sporazum - na 33 % osnovne dajatve, 

- 1. januarja 1999 - preostale dajatve se odpravijo. 

2. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Države Izrael, naštele v Prilogi B k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu 

z naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan, ko začne veljati ta sporazum - na 65 % osnovne dajatve, 

-1. septembra 1998 - na 50 % osnovne dajatve, 

-1. septembra 1999 - na 35 % osnovne dajatve, 

-1. septembra 2000 - preostale dajatve se odpravijo. 

3. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Države Izrael, ki niso naštete v Prilogah A in B k temu protokolu, se odpravijo na dan, 
ko začne veljati ta sporazum. 

4. Carine pri uvozu, ki se v Državi Izrael uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike 
Slovenije, naštete v Prilogi C k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan, ko začne veljati ta sporazum - na 33 % osnovne dajatve, 

-1. januarja 1999 - preostale dajatve se odpravijo. 
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5. Carine pri uvozu, ki se v Državi Izrael uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike 
Slovenije, naštete v Prilogi D k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v skladu z 
naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan, ko začne veljati ta sporazum - na 65 % osnovne dajatve, 

- 1. septembra 1998 - na 50 % osnovne dajatve, 

- 1. septembra 1999 - na 35 % osnovne dajatve, 

- 1 septembra 2000 - preostale dajatve se odpravijo. 
• 

6. Caiine pri uvozu, ki se v Državi Izrael uporabljajo za izdelke s poreklom iz Republike 
Slovenije, ki niso našteti v Prilogah C in D k temu protokolu, se odpravijo na dan, ko 
začne veljati ta sporazum. 

■ 1 ■ ''-V.: . 'li-'. ... ■!'■■■ >1 ' '/■• ■: v ■ .v . "1 

7. Vsaka pogodbenica zagotovi, da na časovni razpored liberalizacije, ki je določen v tem 
protokolu, ne vplivajo negativno nobene spremembe carinske razvrstitve za uvoz, 

vključno z dodajanjem novih carinskih oznak. 

p i' 
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PRILOGA A K PROTOKOLU 1 
(Oznake slovenske carinske tarife 1996) 

2710 00 110 8538 
2710 00 610 8703 
3005 90 8703 
3925 30 000 8703 
3925 90 8703 
4803 00 310 8716 
4803 00 390 9018 
4803 00 901 9018 
4803 00 909 9019 
4818 40 9020 
5601 21 100 9026 
560121 900 9026 
5601 22 100 9026 
560122 910 9402 
560122 990 9403 
5603 91 9404 
5603 92 
5901 10 000 
6114 30 000 
6209 20 000 
6210 10 
6211 43 
6302 32 
6307 90 
7213 10 
7214 
7215 
7419 99 000 
7604 29 100 
7606 91 000 
7610 
7612 
8419 20 000 
8419 40 000 
8422 19 000 
8481 80 
8505 11 000 
8517 50 100 
8517 80 
8536 41 
8536 49 000 
8537 10 
8538 10 000 

199 
100 
199 
190 
000 
100 
000 

100 
100 
910 
990 
000 
990 

90 
23 
24 
32 
33 
80 
31 
39 
10 
00 
80 
80 
80 
90 
20 
90 
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44109010 
441229201 
441229202 
44129920 
44181000 
44181010 
44181090 
44183000 
U4184000 
44185000 
44189010 
44189090 
44190000 
44209000 
51061010 
51071010 
51072010 
5IC81010 
51082010 
51099010 
51122000 
52041100 
52041900 
52053100 
52053300 
52053400 
52054100 
52054200 
52054300 

PRILOGA B K PROTOKOLU 1 
(Oznake slovenske carinske tarife 1996) 

52063100 
52063200 
52063300 
52063400 
52063500 
52064100 
52064200 
52084100 
52084200 
52084300 
52084900 
52085100 
52085200 
52085300 
52085900 
52094100 
52094200 
52094300 
52094900 
52095100 
52095200 
52095900 
52101190 
52102190 
52103190 
52104100 
52104200 
52104900 
52105100 

52105200 
52105900 
52114100 
52114200 
52114300 
52114900 
52115100 
52115200 
52115900 
52121190 
52121290 
52122190 
52122290 
52122390 
54076190 
54076990 
54082290 
54082390 
55092110 
55093290 
55094110 
55094220 
55096110 
55096190 
55099120 
55121100 
55122100 
55129100 
55131200 

55131300 
55131900 
55132100 
55132200 
55132300 
55132900 
55133100 
55133200 
55133300 
55133900 
55134100 
55134200 
55134300 
55134900 
55141100 
55141200 
55141300 
55141900 
55142100 
55142200 
55142300 
55142900 
55143100 
55143200 
55143300 
55143900 
55144100 
55144200 
55144300 
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PRILOGA H K PROTOKOLU 1 
(Oznake sloveuske carinske tarife 1996) 

55144900 
55161100 
55161200 
55161300 
55162100 
55162200 
55163100' 
55163200 
55163300 
55164100 
55164200 
55164300 
55164400 
55169100 
55169200 
55169300 
55169400 
56031110 
56031190 
56031210 
56031290 
56031310 
56031390 
56031410 
56039190 
56039210 
56039290 
56039310 
56039390 

56039410 
56039490 
56071000 
56072100 
56073000 
56074100 
57021000 
57022000 
57023290 
57023910 
57023990 
57024290 
57024910 
57024990 
57025100 
57025200 
57029100 
57029200 
57031090 
57039090 
58039010 
580421 10 
58050000 
58101010 
58101090 
58109110 
58109190 
58109210 
58109290 

58109910 
60011000 
60012100 
60019210 
60023090 
60024331 
60024339 
60024910 
60029310 
61031100 
61031200 
61031900 
61032100 
61032200 
61032300 
61032900 
61033100 
61033200 
61033300 
61033900 
61041 100 
61041200 
61041300 
6104 1900 
61042100 
61042200 
61042300 
61042900 
61043100 

61043200 
61043300 
61043900 
61044100 
61044200 
61044300 
61044400 
61044900 
61045100 
61045200 
61045300 
61045900 
61051000 
61061000 
61062000 
61071100 
61071200 
61071900 
61072100 
61072200 
61072900 
61079200 
61079900 
61082100 
61082200 
61082900 
61083900 
61089200 
61099010 
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PRILOGA 15 K PROTOKOLU 1 
(Oznake slovenske carinske tarife 1996) 

61102000 
61103000 
61112040 
61113030 
61123100 
61123900 
61124900 
61151919 
61151991 
61152011 
61159311 
62011200 
62011300 
62021200 
62021300 
62031900 
62032200 
62032300 
62032900 
62033200 
62033900 
62034100 
62034200 
62034300 
62034900 
62041900 
62042300 
62042900 
62043200 

62043300 
62046200 
62059000 
62069000 
620711000 
620719000 
620721000 
620722000 
620791 
620792000 
620799000 
620811000 
620819 
620821000 
620822000 
620829000 
620891 
620892 
620910100- 
621010 
621111000 
621112000 
621120000 
621131100 
621132100 
621133 
621133900 
621142 
621143 

621149900 
621220000 
621230000 
621320000 
621390000 
621410000 
621420000 
621430000 
621440000 
621490 
621510000 
621520000 
621590000 
630110000 
630120 
630130 
630140 
630190 
630210100 
630210900 
630222900 
630229100 
63022990 
630231 
630232 
630251 
630252000 
630253 
630259000 

630260000 
630291 
630292000 
630293100 
630311000 
630312000 
630319000 
630391000 
630392 
630419 
630691000 
630699000 
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PRILOGA C K PROTOKOLU 1 
(Oznake izraelske cariuske tarife 1996) 

31021090 
31023090 
31028000 
34011100 
34011900 
36050000 
39011099 
39021090 
39023090 
39031100 
39031990 
39041990 
39211130 
39211230 
39211320 
39211980 
39219084 
39219085 
39219091 
39219092 
44101120 
44101190 
44101920 
44101990 
44109010 
44109090 
44121320 
44121390 
44121420 
44121490 
44121930 
44121990 
44122220 
44122290 
44122310 
44122390 
44122920 
44122990 
44129220 
44129290 
44129310 
44129390 
44129920 
44129990 
44181000 
44181010 
44181090 
44183000 
44184000 
44185000 
44189010 
44189090 
44190000 
44209000 
48112100 
48171000 
48172000 
48173000 
48181000 
48182000 
48183000 

48184000 
48185000 
48189000 
48191000 
48192010 
48192090 
48201010 
48202000 
48203000 
48204000 
48205000 
48209090 
48231190 
48231900 
48235900 
69101020 
69101090 
69109020 
69109090 
69111000 
69119000 
69120000 
69131000 
69139000 
70031200 
70031900 
70042000 
70049000 
70051090 
70052190 
70052990 
70199090 
71131110 
71131120 
71131190 
71131910 
71131990 
71132090 
72131000 
72142000 
73079110 
73079290 
73079340 
73079399 
73079920 
73083010 
73083090 
73089030 
73089090 
73101000 
73102000 
73170090 
73180000 
73221120 
73229010 
73229090 
73239390 
73269092 
73269099 
76041099 
76042120 

7610 
7612 
S 2074090 
82075010 
S2076010 
82151000 
82152000 
32159100 
82159900 
83011000 
83012000 
83013000 
83014000 
83016000 
83017000 
83030010 
83030020 
33030030 
33030090 
33111000 
34099190 
34099990 
S-iS 18010 
34818020 
S4813091 
84819020 
84819090 
35013120 
85013250 
S5061090 
S5065090 
35131010 
S5173010 
85173020 
35340000 
85351020 
85351090 
85352120 
35352190 
85353030 
35353090 
S5354030 
85354090 
85359030 
85359060 
85359099 
85361010 
85361099 
85362010 
85362030 
85362099 
85364121 
85364129 
85364130 
85364199 
35364929 
85364999 
85365030 
85365099 
85366100 
35366990 

85369019 
35369020 
85369040 
85369051 
85369059 
85369060 
85369099 
85392200 
85392990 
85444121 
85444130 
85444921 
85444930 
85445121 
85445921 
85445930 
90178092 
94031000 
94032000 
94033000 
94034000 
94035000 
94036000 
94039000 
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PRILOGA D K PROTOKOLU 1 
(Oznake izraelske carinske tarife 1996) 

42021200 
42022290 
42023290 
42029240 
42029290 
44182000 
44182010 
44182090 
48025290 
51061010 
51062010 
51071010 
51072010 
510S1010 
51082010 
51091010 
51099010 
51100011 
5 U 00091 
51121100 
51121900 
51122000 
51123000 
51129000 
51130010 
52041100 
5204 1900 
52051100 
52051200 
52051300 
52051400 
52052100 
52052200 
52052300 
52052400 
52053100 
52053200 
52053300 
52053400 
52054100 
52054200 
52054300 
52054410 
52054490 
52061100 
52061200 
52061300 
52061400 
52061500 
52062100 
52062200 
52062300 
52062400 
52062500 
52063100 

2063200 
2063300 
2063400 
2063500 
2064100 
2064200 
2064300 
2064400 
2064500 
20SI190 
2081290 
2031390 
2081990 
2082110 
2082190 
2082290 
20S2390 
20S2990 
2083190 
2CS3290 
2083390 
20S3990 
2084100 
2084200 
2084300 
20S4900 
2085100 
2085200 
20S5300 
2085900 
2091190 
2091290 
2091990 
2092190 
2092290 
2092990 
2093190 
2093290 
2093990 
2094100 
2094200 
2094300 
2094900 
2095100 
2095200 
2095900 
2101120 
2101190 
2101290 
2101990 
2102190 
2102290 
2102990 
2103190 
2103290 

52103990 
52104100 
52104200 
52104900 
52105100 
52105200 
52105900 
52111190 
52111290 
52111990 
52112190 
52112290 
52112990 
52113190 
52113290 
52113990 
52114100 
52114200 
52114300 
52114900 
52115100 
52115200 
52115900 
52121190 
52121290 
52121390 
52121400 
52121500 
52122190 
52122290 
52122390 
52122400 
52122500 
54074190 
54074290 
54074390 
54074490 
54075190 
54075290 
54075390 
54075490 
54076190 
54076990 
54077190 
54077290 
54077390 
54077490 
54078190 
54078290 
5407S390 
54078490 
54079190 
54079290 
54079390 
54079490 

4081090 
4082190 
4082290 
4082390 
4082490 
4083190 
4083290 
4083390 
4083490 
5081000 
5082000 
5091110 
5091220 
5092110 
5092220 
5093100 
5093290 
5094110 
5094220 
5095120 
5095220 
5095320 
5095920 
5096110 
5096190 
5096210 
5096290 
5096910 
5096920 
5099120 
5099220 
5099910 
5099920 
5101120 
5101230 
5102020 
5103030 
5109030 
5111020 
5111030 
5112020 
5 U 2030 
5113030 
5121100 
5121900 
5122100 
5122900 
5129100 
5129900 
5131100 
5131200 
5131300 
5131900 
5132100 
5132200 

55132300 
55132900 
55133100 
55133200 
55133300 
55133900 
55134100 
55134200 
55134300 
55134900 
55141100 
55141200 
55141300 
55141900 
55142100 
55142200 
55142300 
55142900 
55143100 
55143200 
55143300 
55143900 
55144100 
55144200 
55144300 
55144900 
55151100 
55151200 
55151300 
55151900 
55152100 
55152200 
55152900 
55159100 
55159200 
55159900 
55161100 
55161200 
55161300 
55161400 
55162100 
55162200 
55162300 
55162400 
55163100 
55163200 
55163300 
55163400 
55164100 
55164200 
55164300 
55164400 
55169100 
55169200 
55169300 
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PRILOGA I) K PROTOKOLU 1 
(Oznake izraelske carinske tarife 1996) 

55169400 
56031110 
56031190 
56031210 
56031240 
56031290 
56031310 
56031390 
56031410 
56031420 
5O<jj 1490 
56039110 
56039130 
56039190 
56039210 
56039240 
56039290 
56039310 
56039390 
56039410 
56039420 
56039490 
56071000 
56072100 
56072900 
56073000 
56074100 
56074900 
56075000 
56079090 
57011000 
57019000 
57021000 
57022000 
57023100 
57023290 
57023910 
57023990 
57024100 
57024290 
57024910 
57024990 
57025100 
57025200 
57025910 
57025990 
57029100 
57029200 
57029910 
57029990 
57031090 
57032090 
57033090 
57039020 

57039090 
57050091 
57050099 
58021112 
58021114 
58021132 
58021140 
58021191 
58021912 
58021914 
58021931 
58021940 
58021991 
58022013 
58022015 
53022032 
58022040 
58022091 
58022099 
58023014 
58023015 
58023032 
58023034 
58023040 
58023059 
58023071 
58023079 
58023091 
53023099 
5S039010 
58041013 
58041032 
58041040 
58042110 
58042140 
58042199 
58042940 
58042993 
58043011 
58043040 
58043093 
58050000 
58079021 
58079029 
58081090 
58101010 
58101090 
58109110 
58109190 
58109210 
58109290 
58109910 
58109990 
58110047 

58110062 
58110068 
53110071 
58110073 
5S110089 
58110093 
58110095 
59031019 
59031021 
59031029 
59031030 
59031044 
59031049 
59031099 
59032019 
59032021 
59032022 
59032023 
59032029 
59032030 
59032049 
59032099 
59039019 
59039021 
59039029 
59039030 
59039059 
59039099 
59050014 
59050015 
59050060 
59050071 
59050072 
59050081 
59050083 
59050084 
59050086 
59061011 
59061019 
590699!1 
59069919 
59070099 
60011000 
60012100 
60012210 
60012229 
60012293 
60012299 
60012900 
60019100 
60019210 
60019229 
00019299 
60019900 

60021000 
60022000 
60023010 
60023030 
60023040 
60023052 
60023059 
60023090 
60024110 
60024130 
6C024141 
60024149 
60024190 
60024211 
60024219 
60024231 
60024233 
60024239 
6002424 1 
60024242 
60024249 
60024291 
60024299 
60024310 
60024331 
60024339 
60024352 
60024359 
60024390 
60024910 
60024932 
60024939 
60024941 
60024949 
60024990 
60029110 
60029120 
60029141 
60029149 
60029190 
60029211 
60029219 
60029221 
60029223 
60029229 
60029231 
60029232 
60029239 
60029291 
60029299 
60029310 
60029321 
O0029329 
60029352 

60029359 
60029390 
60029910 
60029922 
60029929 
60029941 
60029949 
60029999 
61011000 
61012000 
61013000 
61019000 
61021000 
61022000 
61023000 
61029000 
61031100 
61031200 
61031900 
61032100 
61032200 
61032300 
61032900 
61033100 
61033200 
61033300 
61033900 
61034100 
61034200 
61034300 
61034900 
61041100 
61041200 
61041300 
61041900 
61042100 
61042200 
61042300 
61042900 
61043100 
61043200 
61043300 
61043900 
61044100 
61044200 
61044300 
61044400 
61044900 
61045100 
61045200 
61045300 
61045900 
61046100 
61046200 
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PRILOGA D K PROTOKOLU 1 
(Oznake izraelske carinske tarife 1996) 

61046300 
61046900 
61051000 
61052000 
61059000 
61061000 
61062000 
61069000 
61071100 
61071200 
61071900 
61072100 
61072200 
61072900 
61079100 
61079200 
61079900 
61081100 
61081900 
61082100 
610S2200 
61082900 
610S3100 
61083200 
61083900 
61089100 
61089200 
61089900 
61091010 
61091090 
61099010 
61099090 
61101000 
61102000 
61103000 
61109000 
61111030 
61111040 
61111070 
61111090 
61112030 
61112040 
61112090 
61113030 
61113040 
61113090 
61119030 
61119040 
61119090 
61121100 
61121200 
61121900 
61122000 
61123100 

61123900 
61124100 
61124900 
61130090 
61141000 
61142000 
61143000 
61149000 
61151111 
61151119 
61151191 
61151199 
61151211 
61151219 
61151291 
61151299 
61151911 
61151919 
61151991 
61151999 
61152011 
61152019 
61152091 
61152099 
61159111 
61159119 
61159192 
61159199 
61159211 
61159219 
61159292 
61159299 
61159311 
61159319 
61159392 
61159399 
61159911 
61159919 
61159992 
61159999 
61172000 
62011100 
62011200 
62011300 
62011900 
62019100 
62019200 
62019300 
62019900 
62021100 
62021200 
62021300 
62021900 
62029100 

62029200 
62029300 
62029900 
62031100 
62031200 
62031900 
62032100 
62032200 
62032300 
62032900 
62033100 
62033200 
62033300 
62033900 
62034100 
62034200 
62034300 
62034900 
62041100 
62041200 
62041300 
62041900 
62042100 
62042200 
62042300 
62042900 
62043100 
62043200 
62043300 
62043900 
62044100 
62044200 
62044300 
62044400 
62044900 
62045100 
62045200 
62045300 
62045900 
62046100 
62046200 
62046300 
62046900 
62051000 
62052000 
62053000 
62059000 
62061000 
62062000 
62063000 
62064000 
62069000 
62071100 
62071900 

62072100 
62072200 
62072900 
62079100 
62079200 
62079900 
62081100 
62081900 
62082100 
620S2200 
62032900 
62089100 
62089200 
62089900 
62091010 
62091020 
62091040 
62091060 
62091090 
62092010 
62092090 
62093010 
62093090 
62099010 
62099050 
62099060 
62099090 
62101000 
62102090 
62103090 
62104090 
62105090 
62111100 
62111200 
62112000 
62113110 
62113190 
62113210 
62113290 
62113310 
62113390 
62113910 
62113990 
62114110 
62114190 
62114210 
62114290 
62114310 
62114390 
62114910 
62114990 
62121010 
62121090 
62122000 

62123000 
62129010 
62129099 
62131000 
62132000 
62139000 
62141000 
62142000 
62143000 
62144000 
62149000 
62151000 
62152000 
62159000 
62160090 
62171030 
62179000 
630 U 000 
63012000 
63013000 
63014000 
63019010 
63019090 
63021010 
63021090 
63022110 
63022190 
63022210 
63022220 
63022290 
63022910 
63022990 
63023110 
63023190 
63023210 
63023220 
63023290 
63023910 
63023990 
63024000 
63025100 
63025200 
63025300 
63025900 
63026000 
63029100 
63029200 
63029310 
63029390 
63029900 
63031100 
63031200 
63031900 
63039100 
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PRILOGA D K PROTOKOLU 1 
(Oznake izraelske carinske tarife 1996) 

63039200 
63039900 
63041100 
63041900 
63049100 
63049220 
63049290 
63049310 
63049390 
63049910 
63049990 
63069100 
63069900 
64011000 
64019100 
64019200 
64019900 
64022000 
64023000 
64029129 
64029190 
64029929 
64029930 
64029990 
64032000 
64033000 
64034000 
64035119 
64035190 

64035919 
64035990 
64039119 
64039190 
64039919 
64039990 
64041110 
64041199 
64041910 
64041920 
64041990 
64042190 
64042900 
64051000 
64052100 
64052200 
64052900 
64059010 
64059090 
72171099 
72172099 
72 i 79099 
73030000 
73061011 
73061090 
73062011 
73062090 
73063090 
73066099 

73069099 
73071130 
73071140 
73071900 
73239320 
73239329 
73251013 
73251014 
73251090 
73259910 
73259990 
85011099 
35012019 
85012099 
85013159 
85013199 
85013290 
85013390 
85013490 
85014099 
85015199 
85015290 
85015390 
85016199 
85016290 
85016390 
85016490 
S5024O99 
85041000 

85042191 
85042210 
85042290 
85042310 
85042390 
85043121 
85043391 
85043399 
85043410 
85043490 
85045020 
85045092 
85045099 
85049090 
85071010 
S5072010 
S5079090 
85363010 
S5363020 
85363099 
85366910 
85366920 
85369080 
S5441120 
85441190 
85441920 
85441990 
85442090 
85443010 

85443090 
85444110 
85444129 
85444142 
85444149 
85444190 
85444910 
85444929 
85444942 
85444949 
85444990 
S5445110 
85445129 
85445130 
85445142 
85445149 
85445910 
S5445929 
85445942 
85445949 
85445990 
85446010 
85446020 
85446030 
85446049 
85446090 
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PROTOKOL 2 

IZMENJAVA KMETIJSKIH UGODNOSTI MED 

REPUULIKO SLOVENIJO 

IN 

DRŽAVO IZRAEL 

1. Znižanja carin, dogovorjena po tem protokolu, se navezujejo na stopnje dajatev za 
državo z največjimi ugodnostmi, ki veljajo v času dejanskega uvoza. 

2. Na dan, ko začne veljati ta sporazum, se carine pn uvozu, ki se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji za izdelke s poreklom iz Države Izrael, ki so navedeni v 

Prilogi A k temu protokolu, znižajo, kot je to določeno v prilogi ter v okviru kvot. 
določenih v omenjeni prilogi. 

3. Na dan, ko začne veljati ta sporazum, se carine pri uvozu, ki se uporabljajo v 
Državi Izrael za izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, ki so navedeni v 

Prilogi B k temu protokolu, znižajo, kot je to določeno v prilogi ter v okviru kvot. 
določenih v omenjeni prilogi. 

4. Za izdelke, navedene v prilogah A in B k temu protokolu, za katere je potrebno 

uvozno dovoljenje, se dovoljenja izdajajo brez zamud, v skladu z notranjo 

zakonodajo in postopki vsake pogodbenice, dokler ne bodo dosežene količine, ki 
so tam navedene. 

5. Carine, omenjene v diugem in tretjem odstavku tega protokola, vključujejo canne 
ad valorem in posebne dajatve. 

V 
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PRILOGA A K PROTOKOLU 2 

Uvoz iz Izraela v Slovenijo 

Slovenska carinska 
tarifa 

Kratko poimenovanje izdelkov Carina Letna količina 
(v tonah) 

06.01 Čebulnice, gomolji prosto 10 

0602 20 90 
0602 90 

Drevesa in grmovje 
Drugo 

prosto 15 

0603 51-69 Sveže cvetje 1.11.-31.5. prosto 400 

0603 91 
0603 99 

Drugo cvetje, ne sveže prosto 10 

0604 90 Listje prosto 10 

0701 90 51 Krompir 1.1.-15.5 prosto 200 

0702 00 001 
0702 00 005 

Paradižnik 1.1 - 14.5 
1.11.-31.12 

prosto 50 

0703 10 11 Čebulček (šarlotka) 50 % znižanje neomejena 

ex 0709 90 Sveža zališča 50 % znižanje neomejena 

0711 20 Konzervirane olive 50 % znižanje neomejena 

0804 40 Avokado 50 % znižanje neomejena 

0804 50 Mango 50 % znižanje neomejena 

0805 10 Sveže pomaranče (JafFa) 50 % znižanje neomejena 

0805 20 Mandarine in podobni agrumni 
križanci 

50 % znižanje 1000 

0805 30 Limone 50 % znižanje 1000 

0805 40 Grenivke 50 % znižanje neomejena 

0805 90 Drugi agrumi prosto 50 

0806 10 100 Sveže namizno grozdje 50 % znižanje neomejena 

0807 11 
0807 19 

Lubenice 
Melone 

prosto 50 

ex OS 10 90 85 Kaki prosto 10 

ex 0811 90 85 Zamrznjeni datlji prosto 10 | 

poročevalec, št. 68 40 14. avgust2000 



PRILOGA A K PROTOKOLU 2 

Slovenska carinska 
tarifa 

Kratko poimeuovanje izdelkov Cariua Letua količina 
(v touah) 

0910 40 ll Poljska materina dušica 50 % znižanje neomejeua 

0910 40 90 Lovoijev list 50 % znižanje neomejena 

1211 90 Rastline in njihovi deli 50 % ziužanje neomejeua 

18.06 Čokolada: 

1806 20 - v blokih > 2 kg 65 % znižanje 

150 1806 31 
1806 32 

- drugo, v blokih ali palicah 65 % znižanje 

1806 90 - drugo 10 % 

1901 10 00 Proizvodi za otroško hrano 10% 50 

2001 20 Čebula 50 % znižanje 20 

2007 10 Homogenizirani izdelki 50 % znižanje 50 

200S 11 Kikiriki 50 0,o znižanje neomejena 

2008 19 Drugo sadje in orešč.ki 50 % znižanje neomejena 

2008 30 Pripravki iz agrumov 50 % zniža uje neomejeua 

2103 20 Paradižnikov ketehup 50 % zuižanje 50 

2106 10 Beljakovinski koncentrati in 
tekslurirane bcljakovinastc snovi 

50 % znižanje neomejena 

2106 90 30 

Aromatizirani ali obarvani 

sirupi 

65 % znižanje 

300 

2106 90 51 65 % zuižanje 

2106 90 55 65 % znižanje 

2106 90 59 65 % zuižanje 

2106 90 92 Druga živila 50 % znižanje 

ex 2106 90 98 Druga živila, razen baz za 
osvežilne pijače in konceutnranih 
izvlečkov z a 30 % agi-umov 

65 % znižanje 

ex 2106 90 98 Baze za osvežilne pijače m 
koncentrirani izvečki z i 30 % 
agrumov 

65 % znižanje 

i« 

300 

\ 
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PRILOGA A K PROTOKOLU 2 

Slovenska carinska 
tarifa 

Kratko poimenovanje izdelkov Carina Letna količina 
(v tonah) 

2202 10 Vode 50 % znižanje neomejena 

22.03 Pivo 50 % znižanje neomejena 
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PRILOGA B K PROTOKOLU 2 

Uvoz iz Slovenije v Izrael 

Izraelska carinska 
tarifa 

Kratko poimenovanje izdelkov Ca lina Letna količina 
(v tonah) 

0402 10 00 Mleko v prahu, zrnih, z s 1.5% 
maščobe prosto 200 

0402 21 00 Mleko v prahu, zrnih, z > 1.5% 
maščobe 

0406 90 00 Trdi sir 50 % znižanje 50 

0407 00 20 Valilna jajca 15 % neomejena 

0409 00 10 Naravni med (v embalaži >1.5 

kg) 

prosto 10 

0S08 10 00 Jabolka prosto 100 

0808 20 20 Hruške prosto 100 

12.10 Hmelj, lupulin prosto neomejena 

1704 10 10 Žvečilni gumiji, ki vsebujejo 2: 
10% osnove za izdelavo 

30 % zuižauje 
+ 0.04 NIS/kg 

neomejeua 

1704 90 39 Sladkorni proizvodi 7.5 % + 0.ll 
NIS/kg 

150 

18.06 Čokolada: 

1806 20 - v blokih > 2 kg 

prosto 100 1806 30 - drugo, v blokih ali palicah 

1806 90 20 - druga čokolada 

1806 90 90 drugo 

1901 10 Proizvodi za otroško hrano 10% 50 . 

2001 10 Kumare in kumarice, pripravljene 50 % znižanje 50 

2007 10 Džemi, homogenizirani 50 % znižanje 50 

2009 80 Sok iz drugega sadja ali vrtnin 50 % znižanje 150 

2009 90 90 Mešanice sokov, drugo 50 % znižanje 150 

2102 30 Pripravljeni pecilni praški 50 % mi žanje 10 

2103 20 i Paradižnikov ketchup 50 % znižanje 50 
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PRILOGA li K PROTOKOLU 2 

Izraelska carinska 
tarifa 

Kratko poimenovanje izdelkov Ca iina Letna količina 
(v tonah) 

2103 30 Gorčica 7 % ueomejeua 

2106 90 99 Druga živila 50 % mifanje 300 

2201 10 Vode 50 % znižanje neomejena 

2202 10 Vode, ki vsebujejo dodani sladkor 
ali okuse 

50 % znižanje neomejena 

22.03 Pivo iz slada 50 % znižanje neomejena 
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PROTOKOL 3 

(omenjen v 12.čleuu) 

o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja 

VSEBINA 

I.ODDELEK S1'LOŠ iS'E DOLOČBE 

1. člen Definicije 

U.ODDELEK DEFIjNICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

2. čien Merila porekla 

3. člen Dvostranska kumulacija porekla 
< 

4. člen V celoti pridobljeni izdelki 

5. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

6. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

7. člen Enota kvalifikacije 

8. člen Dodatki, uadoraestni deli in orodje 

9. člen Garniture 

10. člen Nevtralni elementi 

m.ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 

11. člen Načelo teritoriaLuosti 
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12. člen 

13. člen 

14. člen 

Obdelava ali predelava, opravljena zunaj ene od pogodbenic 

Neposredni prevoz 

Razstave 

IV. ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE 

15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 

V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU 

16. člen Splošue zahteve 

17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR. 1 

18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR. 1 

19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR. 1 

20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR1 na podlagi predhodno izdanega ah 
izdelanega dokazila o poreklu 

21. čieu Pogoji za izjavo na računu 

22. člen Pooblaščeni izvoznik 

23. člen Veljavnost dokazila o poreklu 

24. člen Predložitev dokazila o poreklu 

25. člen Uvoz po dehh 

26. člen Igeme pn dokazilu o poreklu 

27. člen Spremljajoči dokumenti 

28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 

29. člen Razlike in formalne napake 

30. člen Zneski, izraženi v ekujih 
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VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 

31. člen Medsebojno sodelovanje 

32. člen Preverjanje dokazil o poreklu 

33. člen Reševanje sporov 

34. člen Kazni 

35. člen Proste coue 

VII. ODDELEK KONČNE DOLOČNE 

36. čleu Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

37. čleu Priloge 

38. člen Izvajanje Protokola 

39. člen Blago na poti in v skladiščenju 
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1. ODDELEK 

SPLOŠNE DOLOČBE 

I, člen 

Definicije 

Za namene tega Protokola: 

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi 
postopki, 

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd , ki se uporablja pri izdelavi 
izdelka; 

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav jc namenjen kasnejši uporabi pri diugem postopku 
izdelave, 

d) "blago" pomeni materiale in izdelke, 

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju 
VII člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum VVTO o carinski vrednosti); 

0 "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v 
pogodbenici, v podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojeni, da cena 
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se 
lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka, 

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla 
ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v pogodbenici; 

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v 
pododstavku g) in se uporablja mutatis tnutandis, 

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega 
vključenega izdelka, ki nima porekJa pogodbenice, 

j) "poglavja" m "tarifiie številke" pomenijo poglavja in tanDie številke (štirištevilčne kode), 
uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak 
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS"; 

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko, 
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I) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem 
transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega 
dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode. 

II. ODDELEK 

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

2, flsn 

Merila porekla 

Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4. člena tega Protokola, 

b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na 
njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v tej 
pogodbenici v smislu 5. člena tega Protokola. 

3, člen 

Dvostranska kumulncijn porekla 

Materiali s poreklom iz pogodbenice se štejejo za materiale s poreklom iz druge pogodbenice, če so 
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pndobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani. 
pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 6. člena tega Protokola. 

4, člen 

V celoti pridobljeni izdelki 
%' 

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici: 

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna, 
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b) tam pridelani rastlinski izdelki; 

c) tam povržene in vzrejene žive živali; 

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali; 

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom, 

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami 
zunaj teritorialnih voda pogodbenice; 

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v 
pododstavku 0; 

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi 
gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek; 

i) odpadki in ostanki pn proizvodnih postopkih, ki tam potekajo; 

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dua ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih voda 
pod pogojem, da imata izidjučno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim, 

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j). 

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v pododstavkih I f) in g) se uporabljata 
samo za plovila m predelovalne ladje 

ai ki so registrirana ali se vodijo v pogodbenici; 

b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice; l, 

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te pogodbenice ali družbe s sedežem v tej 
pogodbenici in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali 
nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani te pogodbenice in, še 
dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pnpada tej 
pogodbenici ali javnim organom ali državljanom te pogodbenice, 

d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice, in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani te pogodbenice 

••v • -  ; ■ 'i * 
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3. člen 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso vceloti pridobljeni, zadosti obdelani ali 
predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge D. 

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta Sporazum, postopke obdelave ali 
predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov 
in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo 
pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, 
v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se 
morda uporabili pri njegovi izdelavi. 

2 Ne glede na prvi odstavek in razen kot je določeno v četrtem odstavku 12. člena se materiali brez 
porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pn izdelavi 
tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem- 

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna, 

b) da katerikoli od odstotkov, ki jc naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez 
porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka. 

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega 
sistema. 

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih določa 6. člen. 

6, člen 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave 
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno 
zahtevam iz 5. člena: 

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem 
(prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali 
druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki); 

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, 
usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje; 

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk; 
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ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na 
kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja; 

d) pritijevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo 
embalažo, 

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin 
mešanice ne ustreza pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke 
s poreklom iz pogodbenice; 

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek; 

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do f); 

h) zakol živali. 

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku, štejejo za 
nezadosuie v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku 
v pogodbenici. 

7, člen 

Enota kvalifikacije 

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno 
enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema. 

Iz tega sledi: 

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ah je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih 
Harmoniziranega sistema v eno tarifiio številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije, 

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tanmo 
' številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek 

obravnavati posebej. 

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek 
zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 
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8. člen 

Hodniki, nadomestni deli in orodje 

Dodnlki, nadomcslni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del 
običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, 
stroja, naprave ali vozila. 

2jy.eu, 

Garniture 

Garniture se v skladu s splošnim pravilom Jt.3 11armoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, 
kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih 
delov, ki imaio poreklo in takih brez, velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost 
izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna 

Nevtralni elementi 

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljali porekla za naslednje, kar bi lahko bilo 
uporabljeno pri njegovi izdelavi: 

a) energija in gorivo, 

b) naprave in opicma, 

c) stroji in orodje; 

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka. 
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III. ODDEI.EK 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 

11 člen 

Načelo tei ilorialuosti 

1 Pogoji, določeni v 11 oddelku, ki se nanašajo na pridobitev slatusa blaga s poreklom, morajo biti v 
pogodbenici izpolnjeni neprekinjeno, razen kolje določeno v 12. členu 

2. Če se blflgo s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 12. 
člena mora šteti za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže. 

a) daje vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in 

b) da na njem, medtem koje bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni 
postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju 

12 člen 

Obdelav;) ali predelava, upravljena zunaj ene od pogodbenic 

1. Ne glede na določbe 3 člena na pridobitev statusa blaga s poreklom iz pogodbenic po pogojih, 
določenih v 11 Oddelku ne bo vplivala obdelava ali piedelava, opravljena izven te pogodbenice na 
materialih, izvoženih iz te pogodbenice iu ponovno tam uvoženih pod pogojem, da 

a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v pogodbenici ali so bili obdelani ali predelani bolj, kot 
so nezadostni postopki, navedeni v 6. členu, pred njihovim izvozom, in 

b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

i) je ponovno uvoženo blago rezultat obdelave ali predelave izvoženih materialov, in 

ti) skupna dodana vrednost, pridobljena izven pogodbenice ob uporabi tega člena ne presega 10 
odstotkov cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status porekla. 

2. Za namene prvega odstavka se pogoji, določeni v II Oddelku, ki se nanašajo na pridobitev statusa 
porekla, ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno izven zadevne pogodbenice Kljub 
temu, kjer se v zadevni navedbi v Prilogi 11 za določitev statusa porekla zadevnega končnega 
izdelka uporablja pravilo, ki navaja največjo vrednost uporabljenih materialov brez porekla, skupna 
vrednost uporabljenih materialov brez porekla v zadevni pogodbenici iu skupna dodana vrednost, 
pridobljena zunaj pogodbenice z uporabo lega člena, upoštevani skupaj ne moreta presegati danega 
odstotka 
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3. Za namene izvajanja prvega in drugega odstavka "skupna dodana vrednost" pomeni vse stroške, 
nastale zunaj pogodbenice, vključno vrednosti vseli tam dodanih materialov. 

4 Pi vi in drugi odstavek se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v zadevni 
navedbi Priloge II in ki se lahko štejejo samo za zadosti obdelane ali predelane na podlagi uporabe 
splošnega odstopanja iz drugega odstavka 5. člena 

JJLČifiU 

Neposredni prevoz. 

1. Picfcrcncialno obravnavanje, predvideno s leni Sporazumom, se uporablja samo za izdelke,.ki 
izpolnjujejo zahteve tega Protokola in se prevažajo neposredno med ozemlji pogodbenic. Vendar 
se izdelki, ki sestavljajo eno samo ncdcljcno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega 
pritle, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, daje blago v 
državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili 
opravljeni drugi postopki razen razlovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za 
ohranitev blaga v dobrem stanju 

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja pogodbenic. 

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti carinskim 
organom države uvoznice 

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali 

b/ potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki: 

(i) vsebuje natančen opis izdelkov, 

(ii) navaja datume razlovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, 
imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in 

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali 

c) če leh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo 

14. člen 

llazstavc 

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo kot je pogodbenica in so po 
razstavi prodani z namenom uvoza v pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega 
Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v kateri je razstava in jih tam 
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razstavil, 

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v pogodbenici; 

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na 
razstavo, in 

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen 
kot za predstavitev na razstavi. 

2. Dokazilooporeklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V oddelka in predloženo 
carinskim organom uvozne pogodbenice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in 
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod 
katerimi so bili razstavljeni. 

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali 
podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali 
poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim 
nadzorom. 

IV. ODDELEK 

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV 1'LAČILA CARINE 

1? čltfn 

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz pogodbenice, za katere 
se izda ah izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V oddelka, se v tej pogodbenici ne 
morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine. 

2 Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali 
v celoti, carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakoviedni učinek, ki se lahko uporablja v 
pogodbenici, iziecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, 
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo. 

3 Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov 
pripravljen kadaikoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez 
porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse 
carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za lake materiale, dejansko 
plačane 

4 Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu drugega 
odstavka 7 Člena, za dodatke, nadomestne dele in oiodje v smislu 8 člena in za izdelke v garniturah 
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v smislu 9 člena, čc so taki predmeti brez porekla 

5 Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere vel ja ta Sporazum. 
Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnili nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu 
kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma. 

6. Ne glede na prvi odstavek se prepoved povračila, ali oprostitve plačila carinskih dajatev začasno ne 
uporabljajo do 31 decembra 2000. Določbe tega odstavka se lahko ob soglasju ponovno pregledajo. 

V. ODDELEK 

DOKAZII.O O l'OREKI.U 

ULiJcu 

Splošne zahteve 

1 Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v drugo pogodbenico, veljajo ugodnosti tega 
Sporazuma ob predložitvi bodisi 

a) potrdila o prometu blaga EUR I, katerega vzorec je v Prilogi IJI; ali 

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, kateie besedilo je v 
Prilogi IV, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj 
natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na 
računu") 

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega Protokola v primerili, kot jih določa 
26 člen, veljajo ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od zgoraj 
navedenih dokumentov 

17. člen 

Postopek izdaje potnliln o prometu blaga EUK.l 

1, Potrdilo o prometu blaga EUR. I izdajo carinski organi izvozne pogodbenice na podlagi pisne 
zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost. 

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik potrdilo o prometu blaga EUR. 1 in 
zahtevo za potrdilo o prometu, katerih vzorca sla v Prilogi HI. Obrazci se izpolnijo v enem od 
jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum, ali v francoščini ali nemščini in v skladu z določbami 
domačega prava izvozne pogodbenice Čc so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s 
tiskanimi čikami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznili vmesnih vrstic 
Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je Ircba pod zadnjo vrstico opisa polegnili vodoravno črto in 
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prečrtati prazen prostor pod njo 

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR. 1, mora biti pripravljen, da na 
zahtevo carinskih organov izvozne pogodbenice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.l, 
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi 
izpolnitev drugih žalitev tega Protokola. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.l izdajo carinski organi pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za 
izdelke s poreklom iz pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola 

5 Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR. 1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga in 
izpolnjevanje drugih zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo 
in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim 
zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR. I, tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni 

• v drugem odstavku, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu 
izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije 

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EIJR I mora biti naveden v rubriki 11 potrdila. 

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.l izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko 
je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen 

1$ člen 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.l 

1. ' Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blagaEURI izjemoma lahko izda tudi 
po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša; 

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ah nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; 
ali 

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, daje bilo potrdilo o prometu blaga EUR. 1 
izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto 

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na 
katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR. 1, in navesti razloge za svojo zahtevo. 

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.l naknadno samo po opravljenem 
preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu. 

4. Potrdila o prometu blaga EUR.l, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih 
navedb: 
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"NACI1TRAGLICH AUSCESTELLT" 

"DELI VRE A POSTERIORI" 

"ISSUED RETROSI'ECTIVELY" 

"IZDANO NAKNADNO" 

" niU'N" 

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora bili vpisan v rubriko "Opombe" potrdila o prometu blaga 
EUR. I 

19. člen 

l/.d:ijn dvojnika potrdila o prometu bliijjn KUR. I 

V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.l lahko izvoznik carinske 
organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo. 

Na la način izdani dvojnik mora bili označen ženo od naslednjih besed: 

"DUI'LICATA" 

"DUPLIKAT" 

"DUPLICATE" 

"DVOJNIK" 

" pnun " 

3 Zaznamek iz drugega odstavka mora bili vpisan v rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o prometu 
blaga EUR. I 

4 Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR. 1, začne veljati 
s tem datumom. 
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20 člen 

Izdaja potrdila o prometu blaga lilfR.l n:< podl:i"i predhodno 
izdanega ali izdelanega dokazila o poreldn 

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v pogodbenici, je mogoče zamenjali prvotno 
dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR 1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih 
izdelkov drugam znotraj pogodbenic. Nadomestno polrdilo(a) o prometu blaga EUR 1 izdajo carinski organi, 
pod nadzorom katerih so bili dani izdelki. 

21 člen 

l'ogoji za izjavo na računu 

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka 16 člena, lahko da: 

(a) pooblaščeni izvozjiik v smislu 22 člena ali 

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več paketov, ki vsebujejo 
izdelke s poreklom, katerih skupna viednost ne presega 6000 ekujev. 

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s 
poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola. 

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biu kadarkoli piipiavljen, da na zahtevo carinskih organov 
izvozne pogodbenice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi 
izpolnitev drugih zahtev lega Piotokola 

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati ali odtisnili na račun, obvestilo o 
odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej Prilogi, v 
skladu z določbami domačega prava države izvoznice Če je pisana z roko, mora bili napisana s 
črnilom in s tiskanimi črkami 

5 Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika Vendar se od pooblaščenega 
izvoznika v smislu 22 člena ne zahteva , da podpisuje take izjave, pod pogojem, da carinskim 
organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo 
na računu, po kalen gaje možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal 

6. Izjavo na računu lahko izda izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali izjemoma po 
izvozu. Če je izjava na računu, izdana po izvozu, predložena carinskim organom uvozne 
pogodbenice potem, ko so bili izdelki, na katere se nanaša, že prijavljeni tem organom, je uvoznik 
dolžan navesti vse potrebne reference na uvozne dokumente 
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2? člen 

Pooblaščeni izvoznik 

1. Carinski organi izvozne pogodbenice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja 
pošiljke izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na 
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim 
organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev 
drugih zahtev tega Protokola 

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika glede na kakršnekoli pogoje, za 
kalcie menijo, da so primerni 

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na 
izjavi na računu. 

4 Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila 

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik 
ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, nc izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem 
odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo. 

2I_tLcn 

Veljavnost dokazila n poreklu 

1. Dokaz) I o o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v izvozni pogodbenici in v tem roku mora 
biti predloženo carinskim organom uvozne pogodbenice 

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim oiganom uvozne pogodbenice predložena po izteku roka za 
predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe prercrencialne 
obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega 
datuma. 

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi uvozne pogodbenice sprejmejo 
dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datunicim. 

24. člen 

Predložitev dokazila o poreklu 

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom uvozne pogodbenice v skladu s postopki, ki se 
uporabljajo v tej pogodbenici Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahteva- 
jo tudi, da uvozno deklaracijo spicmlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne 
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pogoje za izvajanje tega Sporazuma 

25, člen 

Uvoz po delih 

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi uvozne pogodbenice, 
razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila 
Harmopiziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifiii Številki 7308 in 9406 
Harmopiziranega sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom 
predložj eno samo dokazilo o poreklu. 

26 člen 

Ltjeme pri doluuilu o poreldu 

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne 
prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o 
poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da 
ustrezajo zahtevam tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave Če se izdelki pošiljajo 
po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži 
tistemu dokumentu. 

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali pomikov ali njihovih 
družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da 
niso namenjeni za trgovanje. 

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sine presegati 500 ekujev. če gre za majhne pakete, ali 
1200 ekujev, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov. 

27 člen 

Spremljajoči dokumenti 

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z 
namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR 1 ali izjavo na računu, lahko 
štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim 
lahko naslednji: 

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve 
zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem 
knjigovodstvu; 
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(b) dokumenti, ki dokazujejo slatus porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v pogodbenici, 
kjer se uporabljajo v skladu 7. domačim pravom, 

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v pogodbenici, izdani ali 
izdelani v pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom; 

(d) potrdila o prometu blaga EUR. 1 ali izjave na računih, ki dokazujejo slatus porekla uporabljenih 
materialov, izdana ali izdelana v pogodbenici v skladu s tem Protokolom. 

28. člen 

Hramba doKa7.il o poreklu in spremljajočih dokumentov 

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR. 1, mora vsaj tri leta hranili 
dokumente, omenjene v tretjem odslavku 17 člena. 

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, 
omenjene v tretjem odstavku 21. člena. 

3 Carinski organi izvozne pogodbenice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.l, morajo vsaj tri 
leta hranili zahteve, omenjene v drugem odstavku 17. člena 

4. Carinski organi uvozne pogodbenice morajo vsaj Iri leta hranili potrdila o prometu blaga EUR. 1 
in izjave na računih, ki so jim bili predloženi. 

19, flen 

Razlike in formalne napake 

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, 
ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne 
pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza 
predloženim izdelkom 

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za 
zavrnitev, če le napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 

3Q. Žlffl 

Zneski, ir.rnžcni v ekujili 

1. Zneske v valuti izvozne pogodbenice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v ekujih, določi izvozna 
pogodbenica in jih sporoči uvozni pogodbenici. 

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jili je določila uvozna pogodbenica, jih mora slednja 
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sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti izvozne pogodbenice Kadar so izdelki zaračunani v valuti 
države članice Evropske skupnosti ali EFTA države, mora uvozna pogodbenica priznati zneske, ki 
jih je notificirala ta država ali Evropska komisija. 

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli države, so protivrednosti zneskov v valuti te 
države zneskov, izraženih v ekujili po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1995. 

4. Skupni odbor na zahtevo pogodbenice pregleda v ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost 
y danačih valutah pogodbenic. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba 
uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje 
realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov 
izraženih v ekujih. 

VI. ODDELEK 

DOGOVORIO UJ'K/VVNEM SODELOVANJU 

31. člen 

Medsebojno sodelovanje 

1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzor&ie odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi 
carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.l, in naslove carinskih organov, 
odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih. 

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo lega Protokola, si pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav 
medsebojno pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR. 1 ali izjav na 
računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene. 

32, člen 

1'reverjiinje doluizil o poreklu 

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi uvozne pogodbenice 
upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi 
drugih žalitev tega Protokola. 

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo cannski organi uvozne pogodbenice vrniti potrdilo 
q prometu blaga EUR. 1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov 
carinskim organom izvozne pogodbenice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V 
podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so 
podatki na dokazilu o poreklu napačni 

3. Preverjanje opravljajo carinski organi izvozne pogodbenice V ta namen imajo pravico zahtevati 
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug 
pregled, za katerega menijo, daje potreben 
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4. Če se carinski organi uvozne pogodbenice odločijo, da bodo začasno prenehali podeljevati 
preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medlem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev blagn, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo bili o izidih preverjanja obveščeni takoj, koje 
mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere se nanašajo, 
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola. 

Kjer se uporabljajo določbe o kuinulaciji iz 3. člena in v zvezi z četrtim odstavkom 17. člena mora 
odgovor vsebovati kopijo (kopije) potrdil (a) o prometu blaga ali izjav (e) na računu, na katerih 
sloni. 

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za 
preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih 
dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v 
izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo. 

33. člen 

Reševanje sporov 

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi 
organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se 
pojavi vprašanje glede razlage tega Protokola, jih je ticba predložiti Skupnemu odboru. 

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi uvozne pogodbenice rešujejo v skladu z 
zakonodajo te pogodbenice. 

34. člen 

Knrni 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, kj vsebuje nepravilne podatke, da bi 
pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. 

35. flen 

Proslc cone 

1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema 
dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozćmlju, he Zamenjajo z 
drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za 
preprečevanje njihovega poslabšanja 
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2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s poreklom iz pogodbenice uvozijo v 
prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali obdelave, bodo 
zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR 1, če je 
opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega Protokola 

VII. ODDELEK 

. ; KONČNE DOLOČBE 

.v. • 36, člen 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla z namenom, 
da pomaga pri jzvajanju njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje in posvetovanje med strokovnjaki. 

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in 
poreklom blaga 

37 člen 

Priloge 

Priloge tega Protokola so njegov sestavni del 

3S Člen 

Izvajanje Protokola 

Pogodbenici ukreneta vse potrebno za izvajanje tega Protokola. 

39 člen 

Blago na poti in v skladiščenju 

Ta določba Protokola se lahko uporablja za blago, ki ustreza določbam tega Protokola in je na dan začetka 
veljavnosti tega Sporazuma bodisi na poti ali na ozemlju pogodbenice, v začasnem sklndiščenju v carinskih 
skladiSčil) ali v prostih conah, pod pogojem, da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom 
uvozne pogodbenice predloži potrdilo o prometu blaga EUR I, izdano naknadno s strani pristojnih organov 
izvozne pogodbenice, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo neposreden prevoz blaga 
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PRILOGA I 

llvodnc opombe li seznamu v Pi'ilogi II 

Opomba 1: 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane 
v smislu 5. člena tega Protokola. 

Opomba 2: 

2 I Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka 
ali številka poglavja, ki sc uporablja v Hanuoniziraneni sistemu, dnigi stolpec pa vsebuje opis blaga, 
ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih 
je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu 
"ex", sc pravila v 3. ali 4 stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja, opisanega 
v 2. stolpcu. 

2.2 Če je v I stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja inje zato opis 
izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse 
izdelke, ki sc po Hannoniziranein sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli 
tarifne številke, združene v I stolpcu 

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se.uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne 
Številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo 
zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu. 

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost 
izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni 
pravila Je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu 

Opomba 3: 

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni 
pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj 
tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici. 

Na primer: 

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki 
sc lahko vgradijo, ne sme presegali 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranili jekel, 
grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex 7224. 

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo 
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na podlagi pravila za tarifno šttvilko ex 7224 na seznamu. Zato sc pri izračunu vrednosti motorja 
šteje, da ima poreklo, ne glede na to, nlijebil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v pogodbenici. 
Zato se vrednost ingota brez porekJa ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov 
brez porekla. 

3 2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav 
tako dodeli status porekJa, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa 
porekJa. Torej če pravilo določa, daje možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez 
porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega 
materiala na kasnejši stopnji pa ni. 

3.3 Ne glede na opombo 3 2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne 
številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati 
kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz 
materialov iz katerekoli tarifiie številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da se 
lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot 
je opis izdelka v 2 stolpcu seznama. 

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, 
da se laliko uporabi katerikoli material ali več materialov Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse. 

Na primer: 

Pravilo za tkanine izHS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa 
se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, daje treba 
uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje. 

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj 
očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu 
(glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom). 

/ 
Na primer: 

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in 
njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso 
izdelani iz žitaric. 

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, 
določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave 

Nn primer: 

če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iznetkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov 
dovoljena samo uporaba preje brez porekJa, ni možno začeli pri netkanem blagu - čeprav netkano 
blago običajno ne morebiti izdelano iz preje. V lakih primerih je začetni material običajno na stopnji 
pred prejo - to je na stopnji vlaken. 
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3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekJa, ki se lahko uporabijo, 
dva odstotka, polcin se ta odstotka ne smeta seštevati. Z dnigimi besedami, največja vrednost vseh 
uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. 
Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti 
presežene. 

Opomba 4: 

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je 
na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki 
so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena 

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tariDiih številk 5002 
in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, 
bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tariOiih številk 5301 
do 5305. 

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu 
uporabljeni za opis materialov, ki se ne uviščajo v 50. do 63 poglavje in se lahko uporabijo za 
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej. 

4 4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne 
filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507. 

Opomba 5: 

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli osnovne tekstilne materiale, 
uporabljene pri njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh 
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama 
(glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj) 

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh 
ali več osnovnih tekstilnih materialov. 

Osnovni tekstilni materiali so: 
- svila 
- volna 
- groba živalska dlaka 
- fina živalska dlaka 
- konjska žima 
- bombaž 
- materiali za izdelavo papirja in papir 
- lan ' 
- konoplja 
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja 
- sisal in druga tekstilna vlakna izrodu agav 
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna 
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- sintetični filamenti 
- umetni filamenti 
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena 
- sintetična rezana vlakna iz poliestra 
- sintetična rezana vlakna iz polianiida 
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 
- sintetična rezana vlakna iz poliimida 
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoietilena 
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulOda 
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida 
- druga sintetična rezana vlakna 
r umetna rezana vlakna iz viskoze 
- druga umetna rezana vlakna 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne 
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne 
- izdelki iz tarifne Številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste 
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne 
presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima 
slojema 
- drugi izdelki iz tarifiie številke 5605 

Na primer: 

Preja iz tarifiie številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifiie številke 5203 in sintetičnih 
rezanih vlaken iz tarifiie šlevilke 5506, je mešana preja Zalo se lahko sintetična rezana vlakna brez 
porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali 
tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje. 

Na primer: 

Volnena tkanina iz tarifiie šlevilke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in 
sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifiie številke 5509, je mešana tkanina. Zato se 
lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih 
materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo 
izdelavo iz naravnih vlaken, neinikanih ali nečesanili ali kako drugače pripravljenih za predenje), 
ali kombinacija obeli prej uporabi pod pogojeni, da njihova skupna leža ne presega 10% teže 
tkanine. 

Na primer: 

Tnflana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifiie številke 5205 
in iz bombažne tkanine iz tarifiie številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama 
mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene 
bombažne preje same mešanice 
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Na primer 

Če bi bila ta taflana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz 
sintetične tkanine iz taiifiie številke 5'I07, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih 
tekstilnih materialov inje v skladu s tem taflana tekstilna tkanina mešan izdelek. 

Na primer: 

Taflana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan 
izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez porekla, ki 
je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna 
teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi Tako bi lahko uvozili podlago iz jute, 
umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj 
glede teže 

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliutclana, laminiiano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano 
ali ne", je to odstopanje pri preji 20 % 

5 4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, 
prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z 
lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 % 

Opomba 6: 

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, in 
tekstilni materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem 
v seznamu v 3 stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojeni, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je 
drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko 
tovarna. < 

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto 
uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil nli ne. 

Na primer 

Če pravilo iz seznama določa, da mora bili za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, 
uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso 
uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to rte preprečuje uporabe zadrg, Četudi zadrge 
običajno vsebujejo tekstil. 

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla 
upoštevali tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje 

Opomba 7: 

7.1 Za namene tarifnih številk cx 2707, 2713 do 2715, ex 2901, cx 2902 in ex 3403 so "specifični 
procesi" naslednji: 
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a) vakuumska destilacija; 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom liakcioniranja1, 

c) razbijanje (kreking); 

d) preoblikovanje (reforming), 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil, 

0proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom 
ali iveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno 
aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom, 

g) polimerizacija. 

It) alkilizacija, 

i) izomerizacija 

7.2 Za namene tarifnih številk 2710,2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji: 

a) vakuumska destilacija; 

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja', 

c) razbijanje (kreking); 

d) preoblikovanje (reforming); 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil, 

0 proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom 
ali žveplovim anhidridom, nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, ra/bai vanje in očiščevanje z naravno 
aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom, 

g) polimeri zacija; 

h) alkilizacija, 

ij) i zomeri zacija, 

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči 
redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T), 

'Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27 poglavju kombinirane nomeklature 
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I) samo za izdelke, ki sc uvrščajo v tarifno številko 2710. deparafinizacija s postopkom, ki ni 
filtriranje, 

m) samo za težka olja, ki sc uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku 
nad 20 barov in temperaturi nad 250"C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanjc, 
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji Vendar se nadaljnja obdelava olj za 
mazanje iz tarifne številke cx 2710 (npr končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno 
takrat, kadar sc želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces; 

n) samo za goriva, ki sc uvrščajo v tarifno številko cx 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, 
da manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300"C po metodi ASTM D 86; 

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj. ki sc uvrščajo v tarifno številko ex 2710, 
obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelcktiilcv skozi kitačke. 

7.3 Za namene tarifnih številk cx 2707,2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo 
enostavne operacije, kol so: čiščenje, dekantiranjc, razsoljcvanje, vodna separacija, filtiiranje, 
barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot iczultat mešanja izdelkov z različno vsebino 
žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije. 
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P1UL0CA LI 

Seznam obdelav ali predelav, ki jili je treba opraviti na materialih brez porelda, da bi laldco 
izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zalo je treba upoštevati tudi druge dele 
Sporazuma 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) & [3] ali (4) 

I pel /divc živali Vse živali iz 1.poglavja morajo 
biti v celoti pridobljene. 

—-Ptpl- Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki 

Izdelava, pri kateri morajo bili 
vsi uporabljeni maleriali iz l in 
2,poglavja v celoti pridobljeni. 

3 pgl. Ribe in raki. mehkužci in drugi 
vixlni ne vretenčarji 

Izdelava, pri kateri morajo bili 
v.si uporabljeni maleriali iz 
.Vpoglavja v celoti pridobljeni. 

e.s J p u i 

(wo:< 

Mlečni izdelki: ptičja 
jajen.naravni nicd. užitni izdelki 
živalskega izvora, ki niso 
navedeni in nc zajeli na d nagem 
mestu 

Pinience, kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir iu diugo 
fermentiranu ali skisano mleko 
in smetana, koncentrirano aii ne. 
z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, aromalizirano 
ali 7. dodanim sadjem, lešniki, 
mehi. mandlji (lupinasto sadje) 
aii kakavom 

Izdelava, pri kateri morajo bili 
vsi uporabljeni materiali iz 
•1 poglavja v celoti pridobljeni 

Izdelava, pri kateri: 
-morajo bili vsi uporabljeni 
materiali iz 4 poglavja v celoti 
pridobljeni; 
- mora bili vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovegn, 
eilroninega ali soka grenivke) iz 
tar. št. 2009 s poreklom . 
-vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz 17 poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
lovama. 

1 

e\ 5 pgi 

e\ 0502 

l7.delki živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

Priprav Ijene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev 

Izdelava, pri kaleri morajo bili 
vsi uporabljeni materiali iz 
5.poglavja v celoti pridobljeni. 

Č iščenje, tlc/.inlekcijii. 
razvrščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

G.pgl. Živo drevje in druge 
rnstline;četiulicc, korenine in 
podobno, rezano cvetje in 
okrasno listje 

Izdelava, pri kaleri: 
-morajo biti vsi uporabl jeni 
maleriali iz 6.poglavja v celoli 
pridobljeni; 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna. 

7 pgl. Užitne vrtnine in nekateri koreni 
in gomolji 

Izdelava, pri kateri morajo bili 
vsi uporabljeni materiali iz 
7.poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

II) £] (3} ali {Al 

» Ptpl Užitno sadje in orešek i , lupine 
agrumov ali dinj in lubenic 

Izdelava, pri kalen: 
- mora bili vse uporabljeno sadje 
in oreščki v celoti pridobljeno, 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17.poglavja ne presega 30% 
vrednosti cene izdelka Iranko 
lovama. 

cn 9.pgl. 

0901 

0902 

es 0910 

Kava, Oaj, male čaj in začimbe; 
razen za: 

Kava, pražeoa ali nepražena ali 
brez kofeina; lupine in ko2ice 
kave; kavni nadomestki, ki 
vsebujejo kakišenkoli odstotek 
kave 

Pravi čaj, aroinaiizuan ali ne 

Mešanice začimb 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 
9 poglavja v eeloti pridobljeni 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke. 

Izdelava iz materialov iz 
kateiekoli tarifne številke 

I0 |>ul ^.ua Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 
lO.poglavja v celoti piidobljeni. 

cs 11 pgl 

e.\ 1106 

Izdelki mlinske industrije; slad, 
Škrob; mulin; pšenično lepilo, 
razen: 

Moka, zdrob in prali izsušenih 
stročnic iz tor. št 0713 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vso uporabljena žita, užitne 
vrtnine, korenine m gomolji i/, 
tar. št. 07 H ali sadje v celoti 
pridobljena. 

Sušenje in mletje sušenih 
stročnic iz tar.šl.0708. 

i 

I - Pel Oljna seincna in plodovi, razno 
zrnje, semena in plodovi, 
industrijske ali zdravilne 
rastline; slama in krma 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 
12.poglavja v celoti pridobljeni. 

1.101 Šelak; naravne gume, smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

Izdelava, pri kalen vrednost 
kalcicgakoli ii|K>ral>ljcncga 
materiala iz tar.šl. 1301 ne sme 
presegati 50% cene izdelka 
Iranko lovama. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

H} (2) [3] ali (4J, 

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti, 
pcktmske snovi; peklinaii in 
poklali: agar-agar in druge sluzi 
lor sredstva za Zgoščevanje, 
dobliem iz rastlinskih 
proizvodov, modificirani ali 
nemodillcirani: 

- Sluzi in siedstva za 
zgoščevanje. dobljena iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificiram 

• Drugi 

Izdelava iz neniodilicnanih sluzi 
in sredstev za zgoščevanje 

l/.deiavii. pii kateri vrednost vseh 
uporabljenih malerialov ne 
presega 50?» cene izdelka franko 
lovama 

14 pgl. Rastlinski materiali za 
pletarstvo, rastlinski izdelki, ki 
niso omenjeni in nc zajeti na 
drugem mostu 

Udelava. pri kalen morajo bili 
vsi upoiablieni materiali iz 
14 poglavja v celoti pridobljeni 

e\ 15 pgl 

1501 

Masli m olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in izdelki 
njihovega razki ajaitja. 
predelane u/iine masli. voski 
živalskega ali rastlinskega 
i/vora. razen 

Prašičja in piščanci a mast, razen 
liste iz lar št.0209 nli 1503 

- Maščobe iz kosti ali odpadkov 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščalo v 
drugo tai št., kot je lar šl izdelka. 

l/delava t/ niatei ialov i/ 
katerekoli tar.št. razen iz 
tar.St.0203.020C) ali 0207 ali 
kosti iz lar. šl. 050f> 

Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klavničnih proizvodov iz 
lor.5t.0203 ali 0206 ali iz 
piščančjega mesa in užitnih 
klavničnih proizvodov iz tar. št. 
0207 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ill (2) (3) ali M. 

1502 

1504 

c\ 1505 

1506 

Maščobe govedi, ovac ali koz, 
razen listih izlar.it. 1503: 

- Maščobe iz kosti ali odpadkov 

Dingo 

Masti m olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
prečiščene ali neprcčiščcne, 
loda kemično ncmodiliciraiii: 

- Trdno frakcije 

Drugo 

Prečiščen lanoliii 

Dnige masti in olja živalskega 
izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali nepreeiščene, 
toda kemično nemodiliciranu: 

- Trdne frakcije 

- Drugo 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. razen listih iz 
lm št. 0201,0202, 0204 ali 0206 
ali kosti iz Uir.it. 0506 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 
2 poglavja v celoti pridobljeni 

Izdelava i.; matei lalov iz 
katerekoli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1504. 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2 in 
3 poglavja v celoti pridobl|cui. 

l/delava iz sinove maščobe iz 
volne iz tar št 1505 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar št., vštevši druge 
materiale iz tar št. 1506. 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporahlicm materiali iz 2. 
poglavja v celoti pridobljeni. 
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Tar. štev Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

i!} S (2) ali [4j 

I5()7 do 
1515 

151 <"i 

1517 

Olia rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 

- Sojino oije, olje iz kikirikiju, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babassu, tungovo in 
oilicica olje, mirlin vosek in 
iapouski vosek, frakcije iojoba 
olia in olia za tehnične ali 
industrijske namene, ray.cn za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prclirano 

- Trdne li akcije, razen iz jojoba 
olia 

- Drugo 

živalske ali rastlinske masti in 
olja in njihove liakcije. deloma 
ali v celoti hidrogenirani. 
inleresleririeiraiii. 
reeslcrilieiraiii ali elaidinizirani. 
ralmiraiii ali nerafinirani. toda 
nadalje nepredelani 

Margai ina:meSanice nji 
preparati iz masti ali olj 
živalskega ali rastlinskega 
izvina ali Irakcij različnih masti 
ali oli iz lega poglavja, primerni 
za prehrano, razen jedilnih 
masti ali oli ali njihovih frakcij 
iz Uir.5t.l5l6 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kol je tar.št.izdelka 

Izdelava iz drugih materialov iz 
tar.St 1507 do 1515. 

izdelava, pii katcii moraio biti 
vsi rastlinski materiali v celoti 
pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri. 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2.poglavja v celoti 
pridobljeni. 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali moraio bili v celoti 
pridobljeni. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar št. 1507, 
1508. 1511 in 1513 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo bili vsi uporabljeni 
materiali iz 2. in 4 poglavja v 
celoti pridobljeni: 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo bili v celoli 
pridobljeni. Lahko pa sc 
uporabijo materiali iz tar št. 1507. 
1508. 1511 in 1513 

Ifvpifl. Izdelki iz mesa. ril) ali rakov, 
mehkužcev ali dingili vodnih 
ne vretenčarjev 

Izdelava iz živali iz 1 poglavja. 
Vsi uporabljeni materiali iz 
3.poglavja morajo bili v celoli 
pridobljeni. 

c\ 17 pul 

cx 1701 

•Sladkor in sladkorni izdelki, 
razen 

Sladkor iz sladkornega lisa ali 
sladkorne pese ter kemično čista 
saharoza, v trdnem stanju, z 
dodatkom arom ali barvil 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
dnigo Uir.št. kot je tar. šl izdelka 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
cene izdelka franko lovama 
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ID (2) (3] ali (41 

1702 

os 1703 

1704 

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

- Kemično čista maltoza iu 
fruktuza 

- Di\igi sladkorji v trdnem 
stanju, z dodatki za 
aioiuaiiziranje ali barvili 

- Drugo 

Melase, dobljene pri ekstrakciji 
ali rafiniranju sladkorja, z 
dodatkom arom in barvil 

■Sladkorni izdelki (vJlevši belo 
čokolado) brez kakava 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. vštevši druge 
materiale iz tar.št >702. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17 poglavja ne 
presega 30% cene izdelka franko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali 2e s 
poreklom 

Izdelava, pt i kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17 poglavja ne 
presega 30%cene izdelka Iranko 
tovarna, 

Izdelava, pn kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kol je 
tar.št izdelka, 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
cene i/delka franko tovarna 

Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri: 
- se vsi u|K>rabljem materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kol je 
lar.št. izdelka, 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
cene izdelka franko lovama 
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Tar štev. 
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H) J21_ (3) ali M. 

1901 

1902 

Sladni ekstrakt: J.iv i In iz moke. 
zdroba, škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakava v količini 
manj kol 40%ut. računano na 
osnovo, ki ne vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne omenjena 
na dinuem mestu. živila 17. 
materialu iz tai št 0401 do 
(Uli-I, biez dodatka kakava ali / 
dodatkom kakava v količini 
niaiii kot 5"'!>iit.. računano na 
osnov o, ki no vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne zajeta ua 
dnigem mestu 

- i lksirakt siada 

- Druuo 

Testenine, kuhane ali nekuhane 
aii polniene (z mesom ali 
drugimi sestavinami) ali 
drugače pripravljeno, kol so 
špageti, makaroni, rezanci, 
lazanje, njoki. ravioli, kaneloiu. 
kuskus. pripravljen ali 
nepripravljen: 

- Ki vsebujejo 20%ul,aii manj 
mesa. drobovine, rib. 
školikiirjev ali mehkužcev 

- Ki vsehujejo več kot 20% ut. 
mesa. drobovine, rib. 
školjkarjev ali mehkužcev 

l/delava iz žit iz 10 poglavja 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi upoiahijcni materiali 
uvršCajo v drugo tar.št . kot je 
lar.šl izdelka, 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega matei iala iz 
17 pogiavja ne presega 30% 
eene izdelka li anko tovarna 

I/delava pri kateri morajo bili 
vsa uporabljena žila in žitiii 
dcuvativi (razen pšenice vrste 
"dunim" in ničnih derivalivov) v 
celoti pridobljena. 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo bili vsa uporabljena 
žita in žitni derivalivi (razen 
pšenice vrste "duiiim" iu njenih 
derivalivov) v celoti pridobljena; 
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 
3 poglavja morajo bili v celoti 
pridobljeni 
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iH 12} [3] ali /4} 

1903 

1904 

191)5 

Tapioka in njeni nadomestki, 
pripravljeni iz škroba kot 
kosmiči, znica, perle ali v 
podobnih oblikah 

Pripravljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ah praženjem žit 
ali žilnih izdelkov (npr koruzni 
kosmiči); žna, razen koruze, v 
zrnu ali v obliki kosmičev ali 
druga obdelana zrnja (razen 
moke in zdroba), picdkuhana ali 
drugače pripravljena, ki niso 
omenjena in ne zajela na 
drugem mestu 

Kruh, peciva, mladice,biskviti in 
druui pekovski izdelkiz 
dodatkom kakava ali brez njega: 
hostije, prazne kapsule za 
tiiimaeev iske proizv ode, oblati 
in vatlji, rižev papir in podobni 
izdelki 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št razen iz 
krompirjevega škroba iz tar.št. 
1108 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni v 
tar.št. 1806; 
- pri kateri morajo biti vsa 
uporabljena žita in moka (razen 
pšenice vrste "durom" m njenih 
derivauvov) v celoti pridobljena. 
• pri kalen vrednost kateregakoli 
uporabl jenega materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
eene izdelka franko tovarna 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št razen tistih iz 
11 poglavja. 

e.\ 20 pel 

ex 2001 

ex 2004 in 
ex 2005 

2006 

Izdelki iz vrtnin, sadja, 
lupinastega sadja in drugih 
delov rastlin, razen 

Yam, sladek krompir in 
pododbui užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo 5% ut. ah več škroba, 
pttprnvljeni ali konzervirani v 
kisu ah oeeini kislini 

Krompir v obliki moke, zdroba 
ali kosiničev, pripravljen ali 
konzerviran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislim 

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, 
sadne lupine in drugi deli 
rastlin, konzervirani v sladkorju 
(sušeni, glazirani ali 
kristalizirani) 

Izdelava, pn kateri mora biti vse 
uporablieno vidje, lupinasto 
sadie ali vrtnine v celoti 
pridobljeno 

l/delava, pri kalen se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lat .št., kol je tar št. 
izdelka 

Izdelava, prt kaleti se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št.. kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17 poglavja ne 
presega .30% cene i/dclka Iranko 
tovarna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
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1U {2} (2) ali (4} 

201)7 Džemi. srnini Meji, marmelade, 
sadni pircji in pasle iz sadja in 
lupinastega sadja, iJubliuni s 
kiihanicm. z dodatkom sladkorji) 
ali drugih slačili ali brez njih 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št.; kot je 
lar.šl. izdelka; 
- vicdnost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
cene izdelka Iranko tovarna. 

ON :<'<)* 

2009 

- Lupinasto sadje, In oz 
d<idanoya sladkorja ali alkohola 

• Kikn ikijevo maslo. mešanice 
na osnovi žil. palmova jedra, 
koruza 

- Oni^i. razen sadja m 
lupinastega sadja, kuhani 
drugače kot v sopari ali vodi, 
brez. dodanega sladkorja. 
zinrTiijeni 

Sadili sokovi (ludi grozdni 
mošO in zelenjavni sokovi, 
neleniieulirani in brez dodanega 
alkohola, z. dodatkom sladkorja 
ali drugih sladil ali brez niih 

Izdelava, pri kateri vi odnosi 
uporabljenih lupinastega sadjain 
oljnih semen s poreklom iz. tar št 
081)1,0802 in 1202 do 1207 
presega 60% cene izdelka Iranko 
tovarna. 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar št., kolje tar. št. 
izdelka 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar Si„ kol ie 
tar šl izdelka. 
• v rednost kateregakoli 
up'orablioncga materiala iz 
17 poglavja ne presega .10% 
cene izdelka IVanko tovarna. 

4 
Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo lar.šl , kol je 
tar.St. izdelka; 
- vrednost kateregakoli 
uporabiicnega materiala iz 
17 poglavja ne presega 30% 
cene izdelka franko lovama. 

. , 

e.x 21 pgl 

2101 

Razna živila, razen za. 

Ekstrakti, esence in koncentrati 
kave', čaja, mate čaja in 
pripravki na osnovi teh 
produktov, ali na osnovi kave. 
um a ah mole čaja;: pni/ena 
cikorija in drugi kavni 
nadomestki 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar.šl.. kol je lar. št. 
izdelka 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar šl.. kol ie 
lar.šl. izdelka: 
- vsa uporabljena cikorija mora 
bili v celoti pridobljena. 
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ID (2) [3] ali (41 

2I03 

on 2 KM 

2106 

Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstvu; gorčična 
moka in zdrob in pripravljena 
gorčica: 

• Omake in pripravki za omake; 
mešane začimbe in.mešana 
začirnbna sredstva 

- Gorčična moka m zdrob in 
pripravljena gorčica 

Julie m rugu juhe in pripravki /.a 
le inlie 

Živila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar.St., kot je tar ši.izdelka 
Lahko se uporabijo gorčična 
moka ali zdrob ali priprav Ijena 
gorčica 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tarifne številke 

Izdelava 11, materialov i/, 
katerekoli tarifne številke razen 
pi ipravliene ali konzervirane 
vrtnine iz tar.šl 2002 do 2005 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.šl., kol je 
tar.šl izdelka, 
• vrednost kateregakoli 
uporahlicncga materiala i/. 
17 poglavja ne presega 30% 
eene izdelka franko tovarna 

I 

! 
I 
i 
i 

o\ 22 pgi 

2202 

Pijače, alkoholi in kis. razen: 

Vode, vštevSi mineralne vode m 
sodaviee.z dodanim sladkorjem 
ali drugimi sladili ali sredstvi za 
aroinatizirauje ter druge 
brezalkoholne pi jače, razen 
sadnih m zelenjavnih sokov, ki 
se uvrščajo v lar. št. 2tK)9 

l/delava, pn kalen 
- se vsi fi|H)tabljem malcnah 
uvrščajo v drugo tar.šl kot je lar 
šl. izdelka, 
- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobl jeni iz grozdja, 
morajo bili v eeloli pridobljeni 

Izdelava, prt kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v diugo tar št., kot je 
lar. šl izdelka. 
- vrednost kateregakoli 
upoi ahljcncga materiala iz. 
17.poglavja ne presega 30% 
cene izdelka Iranko lovama, 
- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (raz.cn ananasovegu, 
ciirontnega ali soka grenivke) že 
s poreklom 

; 
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m £} [3] ali (41 

2208 Nedenatunran etanol z 
vsebnostjo mam kol HO vol.%, 
žganja, likerji in dingc žgane 
alkoholne pijače 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni v 
itn 51.2207 ali 2203; 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali katerikoli 
material, dobljen iz grozdja v 
celoti pridobljen ali, če so vsi 
drugi uporabljeni materiali že s 
poicklom. se lahko uporabi arak 
do višine 5 vol.% 

ex 23 pul 

e.x 23<) | 

cx 2303 

c\ 2306 

2309 

Ostanki in odpadki živilsko 
mdustiije. pripravljena kritin za 
živali. razen: 

Kitov zdrolr. moke. zdrobi in 
peieti 17 mesa l il' ali rakov . 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčariev, neustreznih 7,a 
pieltrano ljudi 

O-timki pri proizvodnu škroba 
iz koruze(razen zgoščenih 
tekočin /a nninakame). / 
vsebnostjo proleinov več kot *10 
ul.%. računano na suli proizvod 

Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
olivnega olja, ki vsebujejo več 
kol 3 ul % olivnega olja 

Izdelki, ki se uporabljajo kot 
hrana 7.a živali 

Izdelava, pri kutu i se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lat" št., kol ic tar.St. izdelka. 

Izdelava, pu kateri morajo biti 
vsi uporablictii materiali iz 2 in 
3 poglavja v celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri mora bili vsa 
uporabljena koruza v celoti 
pridobljena 

Izdelava, pn kalen morajo biti 
vse uporabljene olive v celoti 
pridobljene. 

Izdelava, pri kateri: 
- moraio biti vsa uporabl jena 
žita, sladkor »li melase, meso ali 
mleko že s poreklom. 
- morajo biti vsi u|K>rabljeni 
materiali iz 3 poglavja v celoti 
pridobljeni. 

ex 24.pgl. 

2402 

Tobak 111 tobačni nadomestki; 
razen 

Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega 
nadomestka 

Izdelava, pri kateri moraio biti 
vsi materiali iz 24.poglavja v 
celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada iz tar.Sl. 2*101 
že s poreklom. 
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ID (2) £31 ali [41 

on 2403 Tobak za kajenje Izdelava, pri kateri inora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpada iz lar.il.2401 
že s poreklom. 

c\ 25 pgl 

ex 2504 

os 25! 5 

on 2516 

os 251S 

on 2519 

on 2520 

on 2524 

e.N 2525 

cs 2530 

Sol, žveplo, Zemljine in kamen; 
sadra, apno in cement; razen: 

t 
Naravni kristalni grabi, z 
obogateno vsebino ogljika, 
prečiščen in mlet 

Mannor, rezan z žaganjem ali 
kako drugače raziezun v 
pravokotno bloko ali plošče 
(vključno kvadratno) debelino 
do vključno 25 cm 

Granit, porlir, bazah, peščenoe 
in ditig kamen za spomenike in 
gradbeništvo, rezan z žaganjem 
ali kako drugače, v pravokotne 
bloke ali plošče (vključno 
kvudiatiie) debelino do vključno 
25 cm 

Zgan dolomit 

Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezilj, v 
hennelično zaprtih koiitejncijih, 
in magnezijev oksid, čisti ali 
nečisti, razen topljenega 
magnezijevega oksida ali mrtvo 
žganega (sinlranega) 
magnezijevega oksida 

Sadra, specialno pripravljena za 
zobozdravstvo 

Naravna azbestna vlakna 

Sljuda v prahu 

Zemeljske barvo, žgane ali v 
prahu 

[zdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka 

Bogatenje vsebine ogljika, 
piočiščevanje in mletje surovega 
kristalnega grafita 

Kc/anjo , /. žaganjem ali kako 
drugače, marmorja (tudi če jo že 
razlagan) debelino nad 25 cm. 

Rezanje , z žaganjem ali kako 
drugače, kamna (tudi če ic že 
l azžagan) debelino nad 25 cm 

■ 

Žganje nožganoga dolomita 

l/dolava, pn kateri so vsi 
uporablioni maleilah uvrščajo v 
drugo tar.šl., kol je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporablja naravni 
magnezijev karbonat (inagnezitl 

Izdelava pri kateri vrednost vseh 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% cene izdelka iVanko 
tovarna. 

Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

Mletje sljudo ali odpadkov 
sljude 

Ž.ganie ali mletje zemeljskih 
baiv 
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ID {2} 13] ali [41 

26 pgl. Rude. žlindra in pepel izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.51., kot je tar.St. izdelka. 

os 27.pgl 

os 2"07 

27(W 

2" Hi 

Mineralno goriva, mineralna 
olja in izdelki njihove 
destilacije, biluminozne snovi; 
mineralni voski; razen; 

•Olja, pri katerih loža aiomalskih 
sestavin presega ložo 
nearoinnlskih. ki so podobna 
minci silnim oljem, doblieniiu z 
destilacijo kairana iz črnega 
premoga pri visoki temperaturi, 
katerih se 65% ali več 
prostornino destilira pri 
temperaturi do 250" C (vStcvSi 
mešanice naltniii olj in 
benzena), vn uporabo knl 
pogonska goriva ali ktiriiiia olja 

Nalia. dobljena iz liiiuiniiioznili 
mineralov, sinova 

(>lja. dobljena i/, nafte m olja. 
dobljena iz bitumino/jiili 
materialov razen surovih; 
izdelki, ki niso omenjeni mli 
zajeli na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70% ali več 
olj iz naltc ali olj, dobljenih iz 
hituminoznih materialov, če so 
ta olia osnov ne sestavine teh 
proizvodov 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar Si., kot je tar. St. 
izdelka. 

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.St.. kot je 
tar.51.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar SI pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna. 

Destruktivna destilacija 
htliiuiino/jiih mineralov 

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več speeit\čnih procesov' 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar Si. kol je 
tiir.šl.izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.St |hkI pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% eenc 
proizvodov Iranko lovama. 

'Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 

:Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenaiih 
HS    brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) J2L ali M. 

27 I 

27I2 

Naftni plim in drugi plinasti 
ogljikovodiki 

Vazelin. parafinski vosek, 
niikroknsuilni vosek iz nafto, 
stiskam vosek, ozokent, vosek 
iz lignitu,vosek iz iole, drugi 
mineralni voski in podobni 
izdelki, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani ali 
nepobarvani 

Naluii koks, bitumen in drugi 
ostanki iz nalie ali olj iz 
bitummozmh materialov 

Operacijo rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kol je 
tar.št izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.št pod pogojem, da njihova 
vrednost uo presega 50% ceno 
proizvodov franko lovama 

Operacijo rafiniranja in/ali on ali 
več specifičnih procesov' 

alt 

Druge opoi aeijo. pri katerih so 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kol je 
tar št.izdelka l.ahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.št. pod pogojeni, da njihova 
vrednost no presega 50% ceno 
proizvodov franko tovarna 

Opoi aeijo i aliuii aiua in/alt 
oii ali več specifičnih procesov5 

ali 

Drugo operacije, pri katoi th so 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v dingo tar.št., kol jo 
tat št.izdelka. Laltko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost no presega 50% cone 
proizvodov franko tovarna. 

1 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2. 

2 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS . brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

1U (2} [3] ali [4} 

27 M 

2715 

Bitumen in aslall. naravni: 
bituminozni in oljni .skrilavci In 
knlranski pesek.aslaluti in 
asfaltne kamnino 

Bitumenske mošanioo na osnovi 
narav nega asfalta, narav nega 
bilutuna. bitumna iz. milic, 
mineralnega katrana ali 
mineralne katranske smole 

Operacije raliniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov ' 

ali 

l)n.igc operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uviSčajo v drugo lar.Sl., kol je 
lar.Sl.izdelka. I.ahko se uporabijo 
materiali, ki so uv rščeni v isto 
tar St pod pogojem, da njihova 
vrednost no presega 50% ceno 
proizvodov li anko tovarna. 

Operaciio raliniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1 

ali 

Dt ugo operacije, pri katerih so 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št , kol jo 
lar.Sl izdelka. Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 

' lar.Sl. pod pogoioin. da njihova 
vrednost no presega 5U% ceno 
proizvodov li anko tovarna. 

on 2X pyl 

c\ 2805 

e.\ 2811 

Anorganski kemični izdelki, 
organske in anorgansko spojine 
ali plemeniie kovine, redkih 
zemeljskih kovin, radioaktivnih 
elementov ali izotopov. razen 
proizvcnlov i/ lar.Sl 

"Miselimetall" 

Žvcplov dioksid 

Izdelav a, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. Si. 
izdelka. Lahko se uporabl jajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
lar SI pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka li anko tovarno. 

Izdelava z. elektrolitsko ali 
loplotno obdelavo, pn kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% cene 
izdelka li anko lovama. 

Izdelava iz žvcplovega dioksida 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
iz.delka Iranko lovama. 

Izdelava, pri kateri ■ 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 

1 Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. šlev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS   brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

XI) (2j [3] ali (4]_ 

ex 2833 

ex 2840 

Aluminijev sulfat 

Natrijev perboral 

Izdelava, pil kateri vrednost vseli 
uporabljenih materialov ne 
presega 50% eene izdelka Iranko 
tovarna. 

Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata peiuuludruia. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ue presega 40% cene 
izdelka franko lovama. 

ex 29 pgl. 

ex 2901 

ex 2902 

Organski kemični izdelki, razen: 

Acikličtii ogljikovodiki za 
uporabo kot pogonsko gorivo 
ali ogrevanje 

Ciklnni in cikleni (razen 
azulenov), benzeni, lolueni, 
ksileni, za uporabo kol 
pogonsko gorivo ali kurilno olje 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. JI,, kot je tar izdelka 
Lahko se uporabljajo materiali, 
ki so uvrščeni v isto tar.št. pod 
pogojem, da njihova vrednost ue 
presega 20% eene izdelka franko 
tovarna. 

Operacije rafiniranja in/ali en ah 
več specifičnih procesov1. 

ali 

Dinge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v dmgo tar št, kot je 
tar.št.izdelka l.ahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko lovama 

Operacije rafiniranja m/ali en ali 
več specifičnih procesov1 

ali 

Druge operacije, pri katerih sc 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št., kot je 
tar št.izdelka Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar.št. pod |Migojein. da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko lovama. 

'Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

H) [2} (3) ali (£1 

e\ 2905 

2915 

es 2932 

2933 

2934 

Kovinski alkoliulati iz alkoholov 
17 lo lav št in iz etanola ali 
glicerina 

Nasičeno aeikliCne 
monokai boksilne kisline in 
njihovi auhidridi, halogenidi. 
peroksidi in perkisline. njihovi 
halogenski sulfo-nilro- in 
nitrozo- derivati 

- Notranji etri in njihovi 
hal«»genski sullo-, mlro- in 
mlrnzodcrivali 

- Ciklični acetati in notranji 
iiemiaeelali in njihovi 
halogenski. sullo- nitro- ali 
mtiozoilttiivati 

1 leiorocikhčne spojine samo s 
heteroatoinoni ali heteroalonii 
dušika. 

Nukleinske kisline in njihove 
soli . drugo 1 teletoeikhOne 
spoiine 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. vštevši drugo 
materiale iz tar.šl. 2905 
Kovinski alkoholati iz le tar.šl. se 
lahko uporabljajo pod pogojem, 
da njihova vrednost ne presega 
20% cene izdelka IVanko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.šl. Vendar 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov iz tar Si. 2915 in 
2916 ne sine presegati 20% cene 
izdelka IVanko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. Vendar 
vrednost vseli uporabljenih 
materialov iz tar.šl.2909 ne sme 
piesegali 20%. cene izdelka 
D anko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar št. 

bdelavn iz materialov iz 
katerekoli tar. št. Vrednost vseh 
uporabljenih materialov 17. tar št. 
2932 in 2933 ne sme presegali 
20% cene izdelka IVanko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št. Vrednost vseh 
uporabljenih materialov iz tar.šl. 
2932, 2933 in 2934 ne sme 
presegali 20% cene izdelka 
franko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko lovama 

Izdelav a, pri kaleri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka IVanko tovarna 

Izdelava, pri kaleri 
vrednost vseli 
upoi nblienih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% eene 
izdelka IVanko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% eene 
izdelka lianko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka li anko lovama. 

ex 30 ppl. 

l  

Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kaleri se vsi 
porabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar.št., kol je tar.št. izdelka. 
Lahko se uporabljajo materiali, 
ki so uvrščeni v isto tar.šl., pod 
pogojem , da njihova vrednost ne 
presega 20% cene izdelka franko 
tovanie. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) (2) (3) ali 

3(X)2 Človeška kii; živalska kri, 
pripravljena za uporabi) v 
terapevtske, profilaktične ali 
diagnostične namene; anti 
serumi in dmge frakcije kivi in 
modificirani imunološki izdelki, 
ne glede na to, ali so pridobljeni 
z uporabo biotehnoloških 
procesov; cepiva, toksini, 
kulture mikroorganizmov (razen 
kvasovk) in podobni izdelki; 

• Izdelki, ki so sestavljeni iz 
dveh sestavin ali več, ki so 
pomešani za terapevtske ali 
profilaktične namene ali 
nepomešani izdelki za te 
namene. |>i ipravljeui v 
odmerjene doze ali v oblike ali 
pakiran je za prodajo na drobno 

- Drugo: 

-- človeška kri 

— živalska ku |)iiprav|jciui za 
terapevtske ali piotilaktične 
namene 

— frakcije ki vi, razen 
antiserumov, hemoglobina in 
serumskih globulinov 

— hemoglobin, krvni globulin in 
serumski ulobulin 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.it., všievši druge 
materiale iz tar.št 3(X)2 
Materiali i/, tega opisa se lahko 
uporabljajo pod pogojem, Ja 
iliihovu vrednost ne presega 21)% 
cene izdelka Iranko lovama 

Izdelava iz materialov tz 
katerekoli tar št., všievši druge 
materiale iz tar št. 3002 
Materiali iz lega opisa se lahko 
uporabljajo pod pogojeni, da 
niihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko lovama. 

Izdelava iz materialov iz 
kaleiekoli tar 51., všievši druge 
materiale iz tar.št. 3002. 
Materiali iz lega opisa se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. št., všievši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Materiali iz lega opisa se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
kaleiekoli tar. št., všievši druge 
materiale iz tar. št. 3002. 
Materiali iz tega opisa se lahko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne picsega 20% 
cene izdelka Iranko lovama 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11) {2} (3) ali (4) 

- - drugo Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar. 51., vštevši drugo 
materiale iz tar. št. 3002. 
Materiali iz lega opisa se laliko 
uporabljajo pod pogojem, da 
njihova vrednost ne presega 20% 
oono izdelka franko lovama. 

- 

3001 m 
3004 

Zdravila (razen proizvodov i/ 
tar. ši 3002. 3005 sili 3006) 

• Pridobljeni i/ anukacina i/, lm 
;i 294 I 

- Drugo 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
diugo tar š!.. kol ic tar.št. izdelka 
Lahko se uporabljajo materiali iz 
tar. št. 3003 ali 3004 pod 
pogojem, da njihova skupna 
vrednost ne presega 20% cone 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri: 
• so vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št, kol jo 
tilr.šl. izdelka. Lahko se 
uporabiiaio materiali iz. tar ši 
3003 ali 3004 pod pogojem, da 
njihova skupna vrednost ne 
presega 20% eene izdelka IVanko 
tovarna, m 
- vrednost vseli uporabljenih 
materalov ne presega 50% cene 
izdelka franko tovarna . 

es 31 pgl 

OX3I05 

Gnojila, razen: 

Mineralna ali kemična gnojila, 
ki vsebujejo dva ali tli gnojilne 
elemente dušik, loslbr in kalij; 
druga gnojila: izdelki iz tega 
poglavja v obliki tablet ali 
podobnih oblikah ali pakiranjih 
do 10 kg bruto teže razen: 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
dingo tar. št., kot je tar. .št 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. šl. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka franko lovama. 

izdelava pri kateri: 
-se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko se 
uporabljajo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. 51. pod 
pogojem, da njihova vrednost ne 
ptosega 20% eene izdelka IVanko 
tovarna, in 

Izdelava, pri kateri 
vrodnosl vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka IVanko tovarna. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka IVanko tovarna 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

ID (2} (3) aH (41 

- natrijev nitrat 
- kalcijev eianainid 
- kalijevega sulfata 
- magnezijevega sullata 

- vrednost vseli uporabljenih 
materialov ne presega 50% eono 
izdelka 1'rankb tovarna. 

ox 32.pgl. 

os 3201 

3205 

Ekstrati za strojenje ali 
barvanje, tanini in njihovi 
derivati; barve za tekstil, 
pigmenti in druga barvilu; 
pripravljena premazna sredstva 
in laki, kiti in druge tesnilno 
maso, tiskarske barve in črnila; 
razen: 

Tamni in njihove soli, etri, osn i 
in dingi derivati 

Lak barve; preparati, predvideni 
v 3 opombi v tem poglavju, na 
osnovi "lak barv"' 

Izdelava, pti kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št, kot jo tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar Si. pod pogojem, da njihova 
vrednost no presega 20% cene 
izdelka franko tovarna 

1/delava i/ eksirakuiv tamna 
rastlinskega |)orokla 

Izdelava iz materialov iz 
katerokoli tar št., razen 
materialov iz tar. št 3203, 320-1 
in 3205 Materiali, uvrščeni v 
tar št. 32()5 so lahko uporabljajo 
pod pogojem da njihova vred ne 
jirosega 20% cone izdelka franko 
tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% oene 
izdelka franko tovarna. 

l/delava. pri kateri 
vrednost \ seh 
uporabljenih materialov 
no presega -10% cono 
izdelka Iranko tovarna 

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% eono 
izdelka Iranko tovarna 

os 33 pgl. 

330I 

Eterična olja in rozmoidi, 
parfumerijski, ko/meličm ali 
toaletni i/dolki, ra/on: 

Eteričnu olja (brez teipenov ali 
s loipeni), vključno zgoščena 
(trda) olja (eonerotes) in čista 
olja; rezinoidi; izvlečki 
oleosinol; koncentrati eteričnih 
ol j v masteh. 

Izdelava, pn kalen so vsi 
u|Kiialiljeni uuiloiiali uv rščajo v 
duigo tar ši , kot je tar. št. 
izdelka. Lahko so uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št. pod pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 20% eono 
izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz materialov iz 
katerokoli tar št., všlovši 
materiale iz dinge "skupine"2 v 
tej tar. št. Materiali, uvrščeni v 
isto skupino, so lahko 

Izdelava, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% eono 
izdelka franko lovama. 

Izdelav a, pri kateri 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
i/delka lianko tovarna. 

'Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje 
kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da 
niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja 

:lzraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tanfne številke med dvema podpičjema 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11! & m §!i ^ 

v ueeteričnih oljih, voskih ali 
podobno, dobl jeni z ekstrakcijo 
eteričnih olj 7. mašijo ali 
macereaeiio. stranski (erpenski 
izdelki, dobljeni 7. delerpenacijo 
eteričnih olj. vodni destilati in 
vodne raztopine eteričnih ol j 

uporabljajo pod |x>gojem. da 
njihova vrednost ne presega 20% 
cene izdelka franko tovarna. 

es 34 pgi. 

e\ 3403 

3404 

Mila. organska površinsko 
aktivna sredstva, pralni 
preparati, mazalni preparati, 
umetni voski, pripravljeni voski, 
izdelki za loSčenjc ali čiščenje, 
sv eče hi podobni izdelki, pasle 
za modeliranje in 
"zobozdravstveni voski" ter 
zobarski picparati na osnovi 
sadie. i.i/en 

Ma/alni preparati.,ki vsebujejo 
naftno o||e ali olja. dobljenih i/ 
bitumiiio/jiih mineralov, pod 
pogojeni da predstavljat" manj 
kot 7po teži 

Umetni voski iu pripravljeni 
voski: 

- Na osnovi paradna, voskov iz 
nafte, v oskov, dobljenih iz 
hituminoznih mineralov, 
stisnjenega paralina ali paralina 
z odstranjenim oljem 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. Si., kol je tar. št. 
izdelka l.ahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
i ar. št pod pogoiem. da njihova 
vrednost ne presega 20% cene 
izdelka Iranko lovama. 

Operacije rafiniranja in/ali en ali 
več specifičnih procesov1 

ali 

Druge operaci je, pri katerih s« 
v si uporabljeni materiali 
uviščaio v drugo tar.st. kot je 
lai šl. izdclica Lahko se uporabijo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
lar št. poti pogojem, da njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
proizvodov lianko lovama. 

Izdelava, pri kateri sc vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
diugo tar. 51., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
lar. 51. pod pogojem, tla njihova 
vrednost ne presega 50% cene 
izdelka franko lovama 

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cene 
izdelka franko tovarna. 

'Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

(1) ID  ah (4) 

■ Drugo Izdelava iz inulcrialov kalerckoli 
tar. št., razen: 
- hidiogeiiiziramh otj, ki imajo 
lastnost voska iz lar.it. 1516 
- maščobnih kislin, ki niso 
komično definirano ali 
maščobnih industrijskih 
alkoholov, ki uriajo lastnost 
voskov iz tar.št. 3823 
- materialov iz tar. št. 3*404 

Ti materiali so lahko uporabljajo 
pod pogojem, da njihova 
vrednost no presega 20% cono 
izdelka Iranko tovarna. 

Izdelava, pn kateri 
vrednost vseh 
uporabl jenih materialov 
ne presega 40"/. cene 
izdelka franko lovama. 

o\ 35 piti. 

35o5 

on 3507 

Beljakovinsko snovi; 
modificiram škrobi; lepila, 
encimi, ra/on 

Dokstrmi in drugi modificirani 
škrobi (.npr prcžolaliuiziiaiii in 
cstcrilictruiii Skrobi). lepila na 
osnovi škrobov ali na osnovi 
dekstriiia ali drugih 
modificiranih Skrobov: 

- Škrobni etri in ostri 

• Dingo 

Pripravljeni encimi, ki niso 
omenjeni m nc /.ujeli na drugem 
moslu 

Izdelava, pri kalei i se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo lar št. kol |0 lar. št 
izdelka. Lahko no uporabljajo 
materiali, ki so uvrščeni v isto 
tar. št pod pogojem, da njihova 
vrednost no presega 20% ceno 
izdelka Iranko lovama 

Izdelava rz materialov iz 
katerokoli tar št., vštovši dmgc 
materiale iz lar št 35t)5. 

Izdelava iz materialov iz 
katerekoli tar.št., razen tistih iz 
lar. št. 110S 

Izdelava, pri kateri vrednost vseh 
U|Nirnbl|onih materialov no 
presega 50% cone izdelka Iranko 
lovama. 

Izdelava, pri kateri 
vrednost v seh 
uporabljenih nuiioi lalov 
ne presega 40% cone 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pri kaieri 
vi odnosi v seh 
uporabljenih materialov 
no presega 40% cene 
i/delka franko tovarna 

Izdelava, pu kateri 
vrednost vseli 
uporabljenih materialov 
ne presega 40% cono 
izdelka lianko tovarna 

poročevalec, it. 68 96 

Nadal|evanje v Poročevalcu št. 68/1 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:    | 

I Naslov:    

I Telefon: Poštna številka:  . 

Podjetje:  

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
L l 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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