
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 16. oktober 2000 Letnik XXVI Št. 89 

RATIFIKACIJA 
- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu 3 
sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (MBSEST) 
-EPA 1328-II 

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko 47 
Estonijo (BEESPT) (nadaljevanje v Poročevalcu št. 89/I) 
- EPA 1326- II 



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 

PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE K 

SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU 0 

PROSTI TRGOVINI S PRILOGAMI IN 

PROTOKOLOMA 26 IN 31 (MRSEST) 

-EPA 1328 -II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 330-09/97-4 
Ljubljana, 21.09.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 21. septembra 
2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE K SREDNJEEVROP- 
SKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI S PRILOGAMI 
IN PROTOKOLOMA 26 IN 31, 

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. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o pristopu Republike Bolgarije k Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in slovenskem jeziku glasi: 
Protokoloma 26 in 31, podpisan v Sofiji 17. julija 1998. 
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SPORAZUM 

O PRISTOPU 

REPUBLIKE BOLGARIJE 

K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU 

O PROSTI TRGOVINI 
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UVOD 

Češka republika, Republika Madžarska, Republika Poljska, 
Romunija, Slovaška republika in Republika Slovenija na eni strani 
in Republika Bolgarija na drugi strani (v nadaljnjem besedilu 
pogodbenice) 

ponovno potrjujejo svojo zavezanost načelom tržnega 
gospodarstva, ki je podlaga za njihove odnose, 

upoštevajo pozitivni razvoj medsebojnega gospodarskega 
sodelovanja med pogodbenicami, 

želijo prispevati k procesu vključevanja v Evropo z razširitvijo 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, 

upoštevajo deklaracije predsednikov vlad, sestavljene 25. 
novembra 1994 v Poznanju, 11. septembra 1995 v Brnu, 13. 
septembra 1996 v Jasni in 12. septembra 1997 v Portorožu, 

se sklicujejo na uradno prošnjo Republike Bolgarije z dne 30. 
maja 1996, da pristopi k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti 
trgovini, 

upoštevajo Sporazum o dopolnitvi Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini, podpisan v Brnu 11. septembra 1995, 

in so v skladu z določbami 39. a člena Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini 

sklenile: 

1. člen 

Republika Bolgarija pristopi k Srednjeevropskemu sporazumu o 
prosti trgovini. 

2. člen 

Republika Bolgarija sprejme Srednjeevropski sporazum o prosti 
trgovini z vsemi njegovimi dopolnitvami in spremembami, 
podpisanimi pred podpisom tega sporazuma, in ga uporablja v 
skladu z določbami tega sporazuma. 

3. člen 

Kjer koli se Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini sklicuje 
na pogodbenice in so izrecno navedene vse države, se razume, 
da to vključuje tudi Republiko Bolgarijo. 

4. člen 

Osnovna carina, omenjena v prvem odstavku 4. člena 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, je za Republiko 
Bolgarijo carinska stopnja za državo z največjimi ugodnostmi, ki 
se je uporabljala na dan 1. januarja 1993. 

5. člen 

1. Za izvajanje določb drugega odstavka 3. člena 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se s tem 
določijo protokoli 22, 23, 24, 25 in 26 k Srednjeevropskemu 
sporazumu o prosti trgovini in priložijo k temu sporazumu. 

2. Določbe o odpravi carin pri uvozu med: 

Češko republiko in Slovaško republiko na eni strani in 
Republiko Bolgarijo na drugi strani so navedene v 
Protokolu 22, 

Republiko Madžarsko na eni strani in Republiko Bolgarijo 
na drugi strani so navedene v Protokolu 23, 

Republiko Poljsko na eni strani in Republiko Bolgarijo na 
drugi strani so navedene v Protokolu 24, 

Romunijo na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi 
strani so navedene v Protokolu 25, 

Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Bolgarijo 
na drugi strani so navedene v Protokolu 26. 

6. člen 

1. Za izvajanje določb prvega odstavka 12. člena 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se s tem 
določijo protokoli 27, 28, 29, 30 in 31 k Srednjeevropskemu 
sporazumu o prosti trgovini in priložijo k temu sporazumu. 

2. Določbe za medsebojno dodeljevanje koncesij za kmetijske 
izdelke med: 

Češko republiko in Slovaško republiko na eni strani in 
Republiko Bolgarijo na drugi strani so navedene v 
Protokolu 27, 

Republiko Madžarsko na eni strani in Republiko Bolgarijo 
na drugi strani so navedene v Protokolu 28, 

Republiko Poljsko na eni strani in Republiko Bolgarijo na 
drugi strani so navedene v Protokolu 29, 

Romunijo na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi 
strani so navedene v Protokolu 30, 

Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Bolgarijo 
na drugi strani so navedene v Protokolu 31. 

7. člen 

Količinske omejitve pri uvozu ali ukrepi z enakovrednim učinkom, 
na katere se nanaša drugi odstavek 8. člena Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini, ki so določene v prilogah lll/a, lll/b in 
lll/c k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, se 
uporabljajo tudi za uvoz izdelkov s poreklom iz Republike Bolgarije 
ob upoštevanju določb iz Priloge k 7. členu tega sporazuma. 

8. člen 

Za namene tega sporazuma se razume, da se Protokol 7 
Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, ki se nanaša na 
opredelitev pojma "izdelki s poreklom" in metode upravnega 
sodelovanja, uporablja tudi za izdelke s poreklom iz Republike 
Bolgarije ob upoštevanju določb iz Priloge k 8. členu tega 
sporazuma. 

9. člen 

1. Sklicevanje na sodelovanje pri carinskih zadevah drugega 
odstavka 16. člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti 
trgovini se razume tako, da bo medsebojna pomoč pristojnih 
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upravnih organov za carinske zadeve Češke republike in 
Slovaške republike na eni strani in Republike Bolgarije na 
drugi strani potekala v skladu z določbami iz Priloge I k 9. 
členu tega sporazuma. 

2. Sklicevanje na sodelovanje pri carinskih zadevah drugega 
odstavka 16. člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti 
trgovini se razume tako, da bo medsebojna pomoč pristojnih 
upravnih organov za carinske zadeve Republike Slovenije in 
Republike Bolgarije potekala v skladu z določbami iz Priloge 
II k 9. členu tega sporazuma. 

10. člen 

1. V odnosih med Češko republiko in Slovaško republiko na eni 
strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani se navedbe o 
vladnih naročilih v 24. členu Srednjeevropskega sporazuma 
o prosti trgovini razumejo za javna naročila in se obdobje, 
omenjeno v drugem odstavku 24. člena, konča najpozneje 
do konca leta 1998. 

2. V odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo se 
navedbe o vladnih naročilih v 24. členu Srednjeevropskega 
sporazuma o prosti trgovini razumejo za javna naročila in se 
obdobje, omenjeno v drugem odstavku 24. člena, konča 
najpozneje do konca leta 1999. 

3. Dogovorjeno je, da bodo na podlagi tretjega odstavka 24. 
člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini v 
Skupnem odboru posvetovanja o tem, da se določbe prvega 
in drugega odstavka razširijo še na druge pogodbenice. 

11. člen 

Ta sporazum je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini. 

12. člen 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu, ko 
depozitar od pogodbenic Srednjeevropskega sporazuma o 
prosti trgovini in od Republike Bolgarije prejme zadnjo 
notifikacijo o tem, da so končani postopki, potrebni za ta 
namen. 

2. Depozitar takoj obvesti vse pogodbenice o končanih 
postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

3. Dokler sporazum ne začne veljati v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, bodo Češka republika, Republika Madžarska, 

Republika Poljska, Slovaška republika, Republika Slovenija 
in Republika Bolgarija uporabljale ta sporazum začasno od 1. 
januarja 1999 pod pogojem, da Romunija pred 1. decembrom 
1998 uradno obvesti druge pogodbenice, da so izpolnjene 
njene notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega 
sporazuma in da Romunija uporablja ta sporazum od 1. 
januarja 1999. 

4. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma prenehata veljati 
sporazuma o prosti trgovini, sklenjena med: 

Češko republiko in Republiko Bolgarijo, podpisan v Pragi 
15. decembra 1995, 

Slovaško republiko in Republiko Bolgarijo, podpisan v 
Sofiji 8. decembra 1995; 

in ne začne veljati sporazum o prosti trgovini, sklenjen med: 

Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo, podpisan v 
Sofiji 22. novembra 1996, 

in sicer ob skupni privolitvi zadevnih pogodbenic, izraženi v tem 
sporazumu. 

5. Z začetkom začasne uporabe tega sporazuma se sporazumi 
o prosti trgovini, omenjeni v četrtem odstavku tega člena, ne 
uporabljajo med njihovimi pogodbenicami. 

V DOKAZ TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to 
pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

SESTAVLJENO v Sofiji dne 17. julija 1998 v enem verodostojnem 
izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri vladi Poljske. Depozitar 
izroči overjene kopije vsem pogodbenicam. 

Za Češko republiko Za Republiko Bolgarijo 
Pavel Dvorak l.r Valentin Vassilev I. r 

Za Republiko Madžarsko 
Attila Chikan l.r 

Za Republiko Poljsko 
Janusz Steinhoff l.r 

Za Romunijo 
Radu Berceanu l.r 

Za Slovaško republiko 
Jan Foltin l.r 

Za Republiko Slovenijo 
Jan Foltin I. r 
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PRILOGA K 7. ČLENU 

1. Češka republika in Slovaška republika najkasneje do konca prehodnega obdobja 
odpravita poleg količinskih omejitev in ukrepov z enakovrednim učinkom za izdelke, 
naštete v Prilogi IH/a Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, tudi količinske 
omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom za spodaj naštete izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije: 

2702 
84181 

2. Republika Madžarska določi navedene letne zgornje meje za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije. 

Obutev, izdelana iz usnja in usnjenih 
nadomestkov 

100 000 USD 

Tu določene zgornje meje se uporabljajo, dokler Republika Madžarska ne odpravi 
količinskih omejitev za te izdelke. Republika Madžarska pregleda izkoriščenost 
zgornjih mej uvoza in med drugim prouči možnosti za njihovo zvišanje za leto 2000. 

'V Slovaški republiki se uporablja samo za izdelke, ki vsebujejo snovi, škodljive za zemeljski 

ozonski plaše. 
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PRILOGA K 8. ČLENU 

Za izvajanje določb Protokola 7 Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini se spremeni 
naslednje: 

1. 4. ČLEN 

V prvem odstavku tega člena se črta beseda " Bolgarija". 

2. 18. ČLEN 

V četrtem odstavku se v zvezi s potrdili o prometu blaga EUR.l, izdanimi za nazaj, v 

bolgarski inačici doda: 

H34A£EH BIIOCJIE^CTBHE" 

3. 19. ČLEN 

V drugem odstavku se v zvezi z izdajo dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.l bolgarski 

inačici doda: 

'TjyEJIHKAT" 

4. PRILOGA IV K PROTOKOL U 7 

Bolgarski inačici izjave na računu se doda: 

"H3HOCHTEJLHT HA IIPO^KTHTE, OEXBAHATH OT T03H 

AOKYMEHT (MHTHHHECKO PA3PE1IIEHHE No 1 ) 

AEKJIAPHPA, HE OCBEH ICbAETO e OTEEJI5I3AHO JX?YT6 

TE3H nPOJCyKTH CA C   

nPEOEPEHUHAJIEH nPOH3XOA." 
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PRILOGA II K 9. ČLENU 

MEDSEBOJNA POMOČ V CARINSKIH 
ZADEVAH 

1. ČLEN 
Opredelitev pojmov 

Za namene tega protokola: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni v Sloveniji in Bolgariji veljavne 
določbe, ki urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga in njegovo 
podrejanje vsakršnemu drugemu carinskemu postopku, 
vključno ukrepe prepovedi, omejevanja in nadzora, ki jih 
sprejmeta omenjeni pogodbenici; 

b) "carinske dajatve" pomenijo vse carine, davke, pristojbine in/ 
ali druge takse, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih 
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo 
pa pristojbin in taks, katerih znesek je omejen na približne 
stroške opravljenih storitev; 

c) "organ prosilec" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je 
pogodbenica imenovala v ta namen in ki zaprosi za pomoč v 
carinskih zadevah; 

d) "zaprošeni organ" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je 
pogodbenica imenovala v ta namen in ki prejme zaprosilo za 
pomoč v carinskih zadevah; 

e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi 
vsak poskus kršitve take zakonodaje; 

f) "carinski organ" pomeni v Republiki Bolgariji Ministrstvo za 
finance - Splošno carinsko direkcijo (GU Mitnici) in v Republiki 
Sloveniji Ministrstvo za finance - Carinsko upravo Republike 
Slovenije; 

g) "osebni podatki" pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika. 

2. ČLEN 
Obseg uporabe 

1. Pogodbenici bosta pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske 
zakonodaje pomagali druga drugi na način in pod pogoji, 
navedenimi v tem protokolu, še posebej s preprečevanjem, 
odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje. 

2. Pomoč pri carinskih zadevah, predvidena po tem protokolu, 
se nanaša na carinski organ pogodbenice, ki je pristojen za 
uporabo tega protokola. Ne vpliva pa na pravila, ki urejajo 
medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne 
pokriva informacij, dobljenih v okviru izvajanja pooblastil na 
zahtevo pravosodnih organov, razen če se ti organi s tem 
strinjajo. 

3. ČLEN 
Pomoč na zaprosilo 

1. Na zaprosilo organa prosilca bo zaprošeni organ temu 
preskrbel vse ustrezne informacije, ki mu bodo omogočile, 
da se prepriča, ali se carinska zakonodaja pravilno uporablja, 
vključno z informacijami glede opaženih ali načrtovanih dejanj, 
ki kršijo ali bi lahko kršila tako zakonodajo. 

Z Na zaprosilo organa prosilca bo zaprošeni organ tega obvestil, 
ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, 
pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kjer je 
primerno, točno navedel carinski postopek, uporabljen za 
blago. 

3. Na zaprosilo organa prosilca mora zaprošeni organ sprejeti 
potrebne ukrepe, da zagotovi nadzor nad: 

a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno 
domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je 
mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno dobavam, ki 
so v nasprotju s carinsko zakonodajo; 

c) gibanjem blaga, za katero je bilo sporočeno, da bi lahko 
povzročilo znatne kršitve carinske zakonodaje; 

d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva, 
da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju 
carinske zakonodaje. 

4. ČLEN 
Spontana pomoč 

Pogodbenici bosta v okviru svojih pristojnosti zagotovili druga 
drugi pomoč, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo 
carinske zakonodaje, še posebej kadar dobita informacije, ki se 
nanašajo na: 

posle, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi bila lahko 
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimali drugo 
pogodbenico; 

nove načine ali metode, uporabljene pri uresničevanju takih 
poslov; 

blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnega 
kršenja carinske zakonodaje pri uvozu, izvozu, tranzitu ali 
drugem carinskem postopku; 

osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo ali so kršile carinsko 
zakonodajo, ki velja na ozemlju druge pogodbenice; 

prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da 
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske 
zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice. 

5. ČLEN 
Dostava/obveščanje 

Na zaprosilo organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu 
s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za: 

- dostavo vseh dokumentov, 

sporočanje vseh odločitev, 

ki sodijo v okvir te priloge, naslovniku, ki biva ali je ustanovljen na 
njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja člen 6 (3). 
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6. ČLEN 
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč 

1. Zaprosila po tej prilogi morajo biti pisna. Zaprosilo morajo 
spremljati dokumenti, potrebni za ugoditev takim zaprosilom. 
Kadar je to zaradi nujnosti potrebno, je mogoče sprejeti ustno 
zaprosilo, ki pa ga je treba takoj pisno potrditi. 

2. Zaprosila na podlagi 1. odstavka tega člena morajo vsebovati 
tele podatke: 

a) organ prosilec, ki da zaprosilo, 

b) zaprošeni ukrep, 

c) predmet zaprosila in razlog zanj, 

d) zakoni, predpisi in drugi pravni elementi v zvezi s tem, 

e) čim natančnejše in celovitejše navedbe o fizičnih ali 
pravnih osebah, ki so predmet preiskav, 

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, 
predvidenih v 5. členu. 

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega 
organa ali drugem jeziku, ki je sprejemljiv za ta organ. 

4. Če zaprosilo ne izpolnjuje formalnih zahtev, je mogoče 
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; seveda pa se lahko 
odredijo preventivni ukrepi. 

7. ČLEN 
Ugoditev zaprosilom 

t- 
1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, bo zaprošeni organ - če ta 

ne more ukrepati na lastno odgovornost, pa upravni oddelek, 
na katerega je ta organ naslovil zaprosilo - postopal v okviru 
svoje pristojnosti in razpoložljivih sredstev, kot da bj ukrepal 
na svojo odgovornost ali na zahtevo drugih organov iste 
pogodbenice, in bo preskrbel informacije, ki jih že ima, opravil 
ustrezne poizvedbe ali se dogovoril za njihovo izvedbo. 

2. Zaprosilom za pomoč bo ugodeno v skladu z zakoni, predpisi 
in drugimi pravnimi akti zaprošene pogodbenice. 

3. Pravilno pooblaščene uradne osebe pogodbenice lahko 
sporazumno z drugo vpleteno pogodbenico in v okviru pogojev, 
ki jih ta določi, dobijo od služb zaprošenega organa ali drugega 
organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, 
informacije glede kršitev carinske zakonodaje, ki jih organ 
prosilec potrebuje za namene te priloge. 

4. Uradne osebe pogodbenice so lahko sporazumno z drugo 
vpleteno pogodbenico in v okviru pogojev, ki jih ta določi, 
navzoče pri poizvedbah, ki se opravljajo na ozemlju slednje. 

8. ČLEN 
Oblika, v kateri je treba sporočiti informacije 

1. Zaprošeni organ sporoči izsledke poizvedb organu prosilcu 
v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in 
podobnega. 

2. Dokumente, predvidene v 1. odstavku, lahko nadomestijo 
računalniški podatki, pripravljeni v kakršni koli obliki z enakim 
namenom. 

9. ČLEN 
Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči 

1. Pogodbenici lahko odrečeta pomoč, ki je predvidena po tej 
prilogi, če bi to: 

a) verjetno škodovalo suverenosti Slovenije ali Bolgarije ali 

b) verjetno škodovalo javni politiki, varnosti ali drugim 
bistvenim interesom ali 

c) vključevalo druge valutne ali davčne predpise poleg 
predpisov o carinah ali 

d) pomenilo kršitev industrijske, poslovne ali strokovne 
tajnosti. 

2. Kadar organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to dejstvo v svojem 
zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se potem lahko odloči, 
kako bo odgovoril na tako zaprosilo. 

3. Če pomoč ni dana ali je zavrnjena, je treba to odločitev in 
razloge zanjo nemudoma uradno sporočiti organu prosilcu. 

10. ČLEN 
Obveznost spoštovanja zaupnosti 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s 
to prilogo, je zaupna. Varovana bo z obvezo uradne tajnosti in 
bo deležna zaščite, ki jo dodeljuje ustrezna zakonodaja, 
veljavna v pogodbenici, ki jo je prejela. 

2. Osebne podatke je mogoče posredovati, le če je raven varstva 
osebnih podatkov, ki jo zagotavlja zakonodaja pogodbenice, 
enakovredna. Pogodbenici zagotovita najmanj tako raven 
varstva, kot temelji na načelih, navedenih v Dodatku k tej 
prilogi. 

11. ČLEN 
Uporaba informacij 

1. Dobljene informacije se uporabijo le za namene te priloge in 
jih je mogoče znotraj vsake pogodbenice uporabljati za druge 
namene le s predhodnim pisnim pristankom carinskega 
organa, ki je preskrbel informacije, zanje pa veljajo vsakršne 
omejitve, ki jih določi ta organ. Te določbe ne veljajo za 
informacije o kaznivih dejanjih, ki se nanašajo na mamila in 
psihotropne snovi.Take informacije je mogoče sporočiti drugim 
organom, ki so neposredno vključeni v boj proti nedovoljenem 
prometu z mamili, v mejah 2. člena. 

2. Prvi odstavek ne ovira uporabe informacij v morebitnih sodnih 
ali upravnih postopkih, sproženih pozneje zaradi ravnanja, ki 
ni v skladu z carinsko zakonodajo. 

3. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in 
pričevanjih ter postopkih in tožbah pred sodišči uporabljata 
dobljene informacije in proučene dokumente kot dokazila v 
skladu z določbami te priloge. 

12. ČLEN 
Izvedenci in priče 

Uradno osebo zaprošenega organa je mogoče pooblastiti, da v 
mejah dodeljenega pooblastila nastopi kot izvedenec ali priča v 
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sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih pokriva ta priloga 
in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, in da predloži 
predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki bi bili potrebni 
za postopek. V pozivu, da se nekdo zglasi, mora biti posebej 
navedeno, o kakšni zadevi in na podlagi kakšnega naslova ali 
kvalifikacije bo uradna oseba zaslišana. 

13. ČLEN 
Stroški pomoči 

Pogodbenici se odpovedujeta vsem zahtevkom ene do druge za 
povračilo stroškov, nastalih na podlagi te priloge, razen ustreznih 
stroškov izvedencev in prič ter tolmačev in prevajalcev, ki niso 
državni uslužbenci. 

14. ČLEN 
Izvajanje 

1. Izvajanje te priloge se zaupa carinskim organom pogodbenic. 
Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih 
za njeno uporabo, ob upoštevanju pravil za varstvo podatkov. 

2. Pogodbenici se med seboj posvetujeta in naknadno obveščata 
o podrobnih pravilih za izvajanje, sprejetih v skladu z določbami 
te priloge. 

3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo 
njihove preiskovalne službe med seboj neposredno 
komunicirale. 

DODATEK K PRILOGI II K 9. ČLENU 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA 
PODATKOV 

1. Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo 
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, koristni in ne preobsežni glede na namene, za 
katere se hranijo; 

d) natančni, in kjer je potrebno, ažurirani; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo subjektov v 
podatkih le tako dolgo, kot je potrebno za namen, za 
katerega se ti podatki hranijo. 

2. Osebni podatki, ki razkrivajo rasni izvor, politična, verska ali 
druga prepričanja, kot tudi osebni podatki o zdravju in spolnem 
življenju ne smejo biti avtomatsko obdelani, razen če domača 
zakonodaja zagotavlja ustrezno varstvo. Enako velja za 
osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami. 

3. Treba je sprejeti ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v avtomatskih datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali slučajno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4. Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj avtomatske datoteke osebnih podatkov, 
njene glavne namene kot tudi identiteto in običajno 
prebivališče ali glavni poslovni sedež nadzornika 
datoteke; 

b) da v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali 
stroškov dobi potrditev, ali so osebni podatki, ki se 
nanašajo nanjo, hranjeni v avtomatski datoteki, in da ji 
take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da doseže popravek oziroma izbris takih podatkov, če 
so bili obdelani v nasprotju z določbami notranjega prava, 
ki uveljavlja temeljna načela, določena v 1. in 2. načelu 
tega dodatka; 

d) ustrezno pravno sredstvo, če njena zahteva za sporočilo 
oziroma sporočilo, popravek ali izbris, omenjena v 
odstavkih b) in c) tega načela, ni izpolnjena. 

5. Glede določb iz 12. in 4. načela tega dodatka niso dovoljene 
nobene izjeme, razen v mejah, določenih v tem načelu. 

6. Odstopanje od določb 1., 2. in 4. načela tega dodatka je 
dovoljeno, če je tako odstopanje predvideno v zakonodaji 
pogodbenice in je potreben ukrep v demokratični družbi v 
interesu; 

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

v 
b) zaščite subjekta, na katerega se podatki nanašajo, ali 

pravic in svoboščin drugih. 

7. Zakon lahko določa omejitev uveljavljanja pravic, določenih v 
odstavkih b, c in d 4. načela tega dodatka, v zvezi z 
avtomatskimi datotekami osebnih podatkov, ki se uporabljajo 
za statistiko ali za znanstvene raziskave, kadar očitno ni 
nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost subjektov, 
na katere se podatki nanašajo. 

8. Nobene določbe tega dodatka ni mogoče razlagati, kot da 
omejuje ali drugače negativno vpliva na možnost 
pogodbenice, da dodeli subjektom, na katere se podatki 
nanašajo, širše varstvo, kot je določeno v tem dodatku. 
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PROTOKOL 26 
(omenjen v drugem odstavku 3. člena) 

ODPRAVA CARIN MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI 
IN REPUBLIKO BOLGARIJO NA DRUGI STRANI 

1. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki Bolgariji uporabljajo za 
izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, ki niso našteti v Prilogah A, B in C k temu 
protokolu, se odpravijo na dan začetka uporabe tega sporazuma. 

2. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije, naštete v Prilogi A k temu protokolu, se postopoma zmanjšujejo v 

skladu z naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan začetka uporabe - na 10 % osnovne carinske dajatve; 
-1. januaija 2000 - odpravijo se preostale carinske dajatve. 

3. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Bolgariji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Slovenije, naštete v Prilogi B k temu protokolu, se postopoma 
zmanjšujejo v skladu z naslednjim časovnim razporedom: 

- na dan začetka uporabe - na 10 % osnovne carinske dajatve; 
-1. januaija 2000 - odpravijo se preostale carinske dajatve. 

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

' '' ' : ' * tf i' 

- na dan začetka uporabe - na 30 % osnovne carinske dajatve; 
-1. januaija 2000 - odpravijo se preostale carinske dajatve. 

poročevalec, št. 89 12 16. oktober2000 



PRILOGA A K PROTOKOLU 26 

250810 
250840 
250870 
252020 
252310 
252329 
253090 
271000 
28U430 
281512 
282890 
283322 
283531 
284210 
284910 
291211 
291732 
291735 
300410 
300431 
300440 
300450 
320740 
320810 
320910 
330210 
330290 
330620 
340220 
360200 
382200 
390910 
390940 
391810 
391910 

392010 
392210 
392310 
392321 
392330 
392510 
401110 
401150 
401310 
441121 
441129 
441131 
441139 
441191 
441199 
441229 
441299 
441400 
441510 
441520 
441700 
441810 
441820 
441830 
441850 
441890 
441900 
442010 
442090 
442110 
442190 
480100 
480210 
480220 
480251 

480252 
480253 
480300 
480419 
480421 
480429 
480431 
480439 
480449 
480459 
480510 
480521 
480523 
480529 
480610 
480630 
480710 
480820 
480830 
480910 
480990 
481011 
481012 
481110 
481121 
481129 
481131 
481139 
481140 
481420 
481430 
481500 
481610 
481710 
481720 

481730 
481810 
481820 
481830 
481840 
481850 
481890 
481910 
481920 
481930 
481940 
481950 
481960 
482010 
482020 
482030 
482040 
482050 
482090 
482110 
482190 
482210 
482290 
482311 
482319 
482320 
482359 
482360 
482370 
482390 
500400 
500720 
500790 
510610 
510620 
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510710 
510720 
510810 
510820 
510910 
511111 
511119 
511120 
511130 
511190 
511211 
511220 
511230 
511290 
511300 
520411 
520419 
520420 
520531 
520532 
520533 
520541 
520542 
520543 
520544 
520546 
520631 
520632 
520633 
520634 
520641 
520642 
520643 
520644 
520710 
521031 
521032 
521039 
521041 
521042 
521049 
521051 
521052 
521059 
521111 
521112 

521121 
521122 
521129 
521131 
521132 
521139 
521141 
521142 
521143 
521149 
521151 
521152 
521159 
521211 
521212 
521213 
521214 
521215 
521221 
521222 
521223 
521224 
521225 
530921 
530929 
531090 
531100 
540110 
540220 
540232 
540233 
540241 
540261 
540269 
540410 
540490 
540500 
540620 
540710 
540730 
540752 
540753 
540761 
540822 
540823 
540824 

540831 
540832 
540833 
540834 
550110 
550120 
550190 
550200 
550310 
550320 
550340 
550410 
550490 
550510 
550610 
550620 
550630 
550690 
550700 
550810 
550820 
550911 
550912 
550921 
550922 
550931 
550932 
550941 
550942 
550951 
550952 
550953 
550959 
550961 
550962 
550969 
550991 
550992 
550999 
551011 
551012 
551020 
551030 
551090 
551110 
551120 

551130 
551211 
551219 
551221 
551229 
551291 
551299 
551311 
551312 
551313 
551319 
551321 
551322 
551323 
551329 
551331 
551332 
551333 
551339 
551341 
551342 
551343 
551349 
551411 
551412 
551413 
551419 
551421 
551422 
551423 
551429 
551431 
551432 
551433 
551439 
551441 
551442 
551443 
551449 
551511 
551512 
551513 
551519 
551521 
551522 
551529 
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551591 
551592 
551599 
551611 
551612 
551613 
551614 
551621 
551622 
551623 
551624 
551631 
551632 
551633 
551634 
551641 
551642 
551643 
551644 
551691 
551692 
551693 
551694 
560110 
560121 
560122 
560221 
560229 
560311 
560312 
560313 
560314 
560391 
560392 
560393 
560394 
560500 
560710 
560721 
560729 
560730 
560741 
560749 
560750 
560790 
560811 

560819 
570110 
570190 
570210 
570220 
570231 
570232 
570239 
570241 
570242 
570249 
570251 
570252 
570259 
570291 
570292 
570299 
570310 
570320 
570330 
570390 
570410 
570490 
570500 
580110 
580121 
580122 
580123 
580124 
580125 
580126 
580131 
580132 
580133 
580134 
580135 
580136 
580190 
580211 
580219 
580220 
580230 
580310 
580390 
580410 
580421 

580429 
580430 
580500 
580610 
580620 
580631 
580632 
580639 
580640 
580810 
580890 • 
581100 
590110 
590190 
590210 
590220 
590310 
590320 
590390 
590410 
590491 
590492 
590610 
590691 
590699 
590700 
590800 
590900 
591110 
591131 
591132 
591140 
591190 
600121 
600129 
600191 
600192 
600199 
600210 
600220 
600230 
600242 
600243 
600292 
600293 
610110 

610120 
610130 
610190 
610210 
610220 
610230 
610290 
610311 
610312 
610319 
610321 
610322 
610323 
610329 
610331 
610332 
610333 
610339 
610341 
610342 
610343 
610349 
610411 
610412 
610413 
610419 
610421 
610422 
610423 
610429 
610431 
610432 
610433 
610439 
610441 
610442 
610443 
610444 
610449 
610451 
610452 
610453 
610459 
610461 
610462 
610463 
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610469 
610510 
610520 
610590 
610610 
610620 
610690 
610711 
610712 
610719 
610721 
610722 
610729 
610791 
610792 
610799 
610811 
610821 
610822 
610831 
610832 
610839 
610891 
610892 
610910 
610990 
611010 
611020 
611030 
611090 
611110 
611120 
611130 
611190 
611211 
611212 
611219 
611231 
611239 
611241 
611249 
611300 
611410 
611420 
611430 
611490 

611511 
611512 
611519 
611520 
611591 
611592 
611593 
611599 
611610 
611691 
611692 
611693 
611699 
611710 
611720 
611780 
611790 
620111 
620112 
620113 
620119 
620191 
620192 
620193 
620199 
620211 
620212 
620213 
620219 
620291 
620292 
620293 
620299 
620311 
620312 
620319 
620321 
620322 
620323 
620329 
620331 
620332 
620333 
620339 
620341 
620342 

620343 
620349 
620411 
620412 
620413 
620419 
620421 
620422 
620423 
620429 
620431 
620132 
620433 
620439 
620441 
620442 
620443 
620444 
620449 
620451 
620452 
620453 
620459 
620461 
620462 
620463 
620469 
620510 
620520 
620530 
620590 
620610 
620620 
620630 
620640 
620690 
620711 
620719 
620721 
620722 
620729 
620791 
620792 
620799 
620811 
620819 

620821 
620822 
620829 
620891 
620892 
620899 
620910 
620920 
620930 
620990 
621010 
621020 
621030 
621040 
621050 
621111 
621120 
621131 
621132 
621133 
621139 
621141 
621142 
621143 
621149 
621220 
621290 
621310 
621320 
621390 
621410 
621420 
621510 
621520 
621710 
621790 
630120 
630130 
630140 
630190 
630210 
630221 
630222 
630229 
630231 
630232 
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630239 
630240 
630251 
630252 
630253 
630259 
630260 
630291 
630292 
630293 
630299 
630311 
630312 
630319 
630391 
630392 
630399 
630411 
630419 
630491 
630492 
630493 
630499 
630510 
630520 
630532 
630533 
630539 
630590 
630621 
630622 
630629 
630699 
630710 
630790 
630900 
631010 
631090 
640110 
640191 
640192 
640199 
640212 
640219 
640220 
640230 

640291 
640299 
640312 
640319 
640320 
640330 
640340 
640351 
640359 
640391 
640399 
640411 
640419 
640420 
640510 
640520 
640590 
640610 
640620 
640699 
650300 
650400 
650691 
650699 
660110 
660199 
670100 
670210 
670290 
680421 
680422 
690410 
690490 
690510 
690590 
690890 
690911 
690990 
691200 
691390 
700719 
700729 
701010 
701020 
701091 
701092 

701093 
701094 
701321 
701329 

' 701331 
701339 
701391 
701399 
701939 
702000 
710510 
711311 
711319 
711320 
711610 
711620 
711790 
720221 
720825 
720826 
720827 
720836 
720837 
720838 
720839 
720840 
720851 
720852 
720853 
720854 
720890 
720916 
720917 
720918 
720926 
720927 
720928 
720990 
721113 
721114 
721119 
721220 
721230 
721240 
721310 
721410 

721420 
721550 
721710 
721720 
721730 
730120 
730711 
730719 
730721 
730723 
730791 
730792 
730793 
730799 
730830 
730840 
730890 
730900 
731010 
731029 
731300 
731420 
731431 
731439 
731441 
731449 
731511 
731519 
731582 
731589 
731700 
731813 
731815 
731816 
731819 
731821 
731822 
731823 
731824 
731829 
732020 
732090 
732290 
732392 
732394 
732394 
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732399 
732490 
732599 
732611 
732619 
732620 
732690 
740710 
740721 
741121 
741999 
7ć:c: D 
761691 
761699 
780300 
820713 
820719 
820720 
820730 
820740 
820750 
820760 
820770 
820780 
820790 
830230 
830242 
830249 
830260 
830990 
831110 
840490 
841319 
841320 
841330 
841340 
841382 
841720 
841861 
841869 
842710 
842720 
842790 
843120 
843240 
843510 

848110 
848120 
848130 
848180 
848190 
848210 
850410 
850421 
850422 
850440 
850710 
851610 
852510 
852812 
852813 
852821 
852822 
852830 
852910 
853210 
853222 
853340 
853510 
853529 
853530 
853610 
853620 
853630 
853650 
854620 
854810 
901600 
903031 
940120 
940130 
940140 
940161 
940169 
940171 , 
940179 
940180 
940310 
940320 
940330 
940340 
940350 

940360 
940370 
940380 
940410 
940429 
940430 
940490 
940510 
940591 
940592 
940599 
940600 
950632 
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250840 
250870 
251710 
252020 
252321 
252329 
252330 
253090 
262100 
270119 
270740 
270820 
271000 
271320 
271390 
280430 
281310 
281410 
281512 
282420 
282720 
282810 
282890 
283010 
283322 
283410 
283531 
283620 
283630 
283650 
284210 
284290 

392640 
392690 
400610 
400690 
400811 
400819 
400821 
400829 
400910 
400920 
400930 
400940 
400950 
401110 

284450 
284910 
290121 
290122 
290230 
290250 
290315 
290531 
290711 
290941 
291010 
291211 
291411 
291613 
291732 
291735 
291813 
292610 
293319 
293339 
293340 
293371 
293623 
293624 
293626 
293629 
300410 
300431 
300440 
300450 
300510 
300590 
310210 

420212 
420219 
420221 
420222 
420229 
420231 
420232 
420239 
420291 
420292 
420299 
420310 
420321 
420329 

310230 
310250 
310280 
320740 
320810 
320910 
320990 
330300 
330510 
330610 
330710 
340211 
340212 
340213 
340219 
340290 
340510 
350699 
360200 
360410 
360490 
360500 
360610 
360690 
380120 
380840 
380890 
381900 
382000 
382100 
390230 
390610 
390810 

441520 
441600 
441700 
441810 
441820 
441830 
441840 
441850 
441890 
441900 
442010 
442090 
442110 
442190 

390910 
390940 
391710 
391721 
391722 
391723 
391810 
391890 
391910 
392010 
392020 
392041 
392042 
392051 
392112 
392210 
392220 
392290 
392310 
392321 
392329 
392330 
392340 
392350 
392410 
392490 
392510 
392520 
392530 
392590 
392610 
392620 
392630 

481131 
481139 
481140 
481420 
481430 
481500 
481610 
481710 
481720 
481730 
481810 
481820 
481830 
481840 
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401120 
401140 
401150 
401191 
401199 
401210 
401220 

i 401290 
401310 
401320 
401390 
401610 
401691 
401692 
401693 
401699 
401700 
410429 
410511 
410512 
410519 
410520 
410611 
410612 
410619 
410620 
410710 
420100 
420211 

420330 
420340 
420400 
420500 
430230 
430310 
430390 
430400 
440200 
440500 
440610 
440690 
440810 
440890 
440910 
440920 
441111 
441121 
441129 
441131 
441139 
441191 
441199 
441219 
441229 
441299 
441300 
441400 
441510 

480210 
480220 
480251 
480252 
480253 
480300 
480419 
480421 
480429 
480431 
480439 
480449 
480459 
480510 
480521 
480523 
480529 
480610 
480630 
480710 
480820 
480830 
480910 
480990 
481011 
481012 
481110 
481121 
481129 

481850 
481890 
481910 
481920 
481930 
481940 
481950 
481960 
482010 
482020 
482030 
482040 
482050 
482090 
482110 
482190 
482210 
482290 
482311 
482319 
482320 
482359 
482360 
482370 
482390 
500400 
500500 
500600 
500710 
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500720 
500790 
510610 
510620 
510710 
510720 
510810 
510820 
510910 
511000 
511111 
511119 
511120 
511130 
511190 
511211 
511220 
511230 
511290 
511300 
520411 
520419 
520521 
520522 
520523 
520524 
520526 
520541 
520542 
520543 
520544 
520546 
520611 
520612 
520613 
520614 
520621 
520623 
520624 
520632 
520633 
520634 
520641 

520642 
520643 
520644 
520710 
521031 
521032 
521039 
521041 
521042 
521049 
521051 
521052 
521059 
521111 
521112 
521121 
521122 
521129 
521131 
521132 
521139 
521141 
521142 
521143 
521149 
521151 
521152 
521159 
521211 
521212 
521213 
521214 
521215 
521221 
521222 
521223 
521224 
521225 
530490 
530921 
530929 
531090 
531100 

540110 
540232 
540233 
540241 
540261 
540269 
540410 
540490 
540500 
540620 
540710 
540/30 
540752 
540753 
540822 
540823 
540824 
540831 
540832 
540833 
540834 
550320 
550340 
550410 
550490 
550510 
550610 
550700 
550810 
550820 
550911 
550912 
550921 
550922 
550931 
550932 
550941 
550942 
550951 
550952 
550953 
550959 
550961 

550962 
550969 
550991 
550992 
550999 
551011 
551012 
551020 
551030 
551090 
551110 
551120 
551130 
551211 
551219 
551221 
551229 
551291 
551299 
551311 
551312 
551313 
551319 
551321 
551322 
551323 
551329 
551331 
551332 
551333 
551339 
551341 
551342 
551343 
551349 
551411 
551412 
551413 
551419 
551421 
551422 
551423 
551429 
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551431 
551432 
551433 
551439 
551441 
551442 
551443 
551449 
551511 
551512 
551513 
551519 
551521 
551522 
551591 
551592 
551599 
551611 
551612 
551613 
551614 
551621 
551622 
551623 
551624 
551631 
551632 
551633 
551634 
551641 
551642 
551643 
551644 
551691 
551692 
551693 
551694 
560110 
560121 
560122 
560221 
560229 
560311 

560312 
560313 
560314 
560391 
560392 
560393 
560394 
560420 
560500 
560710 
560721 
560729 
560730 
560741 
560749 
560750 
560790 
560811 
560819 
570110 
570190 
570210 
570220 
570231 
570232 
570239 
570241 
570242 
570249 
570251 
570252 
570259 
570291 
570292 
570299 
570310 
570320 
570330 
570390 
570410 
570490 
570500 
580110 

580121 
580122 
580123 
580124 
580125 
580126 
580131 
580132 
580133 
580134 
580135 
580136 
580190 
580211 
580219 
580220 
580230 
580310 
580390 
580410 
580421 
580429 
580430 
580500 
580610 
580620 
580631 
580632 
580639 
580640 
580810 
580890 
581100 
590110 
590190 
590210 
590220 
590310 
590320 
590390 
590410 
590491 
590492 

590610 
590691 
590699 
590700 
590800 
590900 
591131 
591132 
591140 
591190 
600121 
600129 
600191 
600192 
600199 
600210 
600220 
600230 
600242 
600243 
600292 
600293 
610110 
610130 
610190 
610210 
610230 
610290 
610311 
610312 
610319 
610321 
610329 
610331 
610332 
610333 
610339 
610341 
610342 
610343 
610349 
610411 
610412 
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610413 
610419 
610421 
610422 
610423 
610429 
610431 
610432 
610433 
610439 
610441 
610443 
610444 
610449 
610451 
610452 
610453 
610459 
610461 
610463 
610469 
610510 
610520 
610590 
610610 
610620 
610690 
610711 
610712 
610719 
610721 
610722 
610791 
610799 
610811 
610821 
610831 
610832 
610839 
610891 
610892 
610910 
610990 

611010 
611020 
611030 
611090 
611110 
611120 
611130 
611190 
611211 
611212 
611219 
611231 
611239 
611249 
611300 
611410 
611420 
611430 
611490 
611511 
611512 
611519 
611520 
611591 
611592 
611593 
611599 
611691 
611692 
611693 
611699 
611710 
611720 
611780 
611790 
620111 
620113 
620119 
620191 
620192 
620193 
620199 
620211 

620213 
620219 
620291 
620292 
620293 
620311 
620312 
620319 
620321 
620322 
620323 
620331 
620332 
620333 
620339 
620341 
620342 
620343 
620411 
620413 
620419 
620421 
620422 
620423 
620429 
620431 
620432 
620433 
620439 
620441 
620442 
620443 
620444 
620449 
620451 
620452 
620453 
620459 
620461 
620463 
620469 
620510 
620520 

620530 
620590 
620610 
620620 
620630 
620640 
620690 
620711 
620719 
620721 
620722 
620729 
620791 
620799 
620811 
620819 
620821 
620822 
620829 
620891 
620892 
620899 
620920 
620930 
620990 
621010 
621020 
621030 
621040 
621050 
621111 
621120 
621131 
621132 
621133 
621139 
621141 
621142 
621143 
621149 
621220 
621290 
621310 
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621320 630629 680410 691410 
621390 630699 680421 691490 
621410 630710 680422 700100 
621420 630790 ' 680423 700239 
621510 630900 680430 700319 
621520 631010 680790 700320 
621710 631090 680800 700330 
621790 640110 680911 700490 
630120 640191 680919 700721 
630130 640192 680990 701010 
630140 640199 681019 701321 
630190 640212 681091 701329 
630210 640219 681099 701331 
630221 640220 681110 701332 
630231 640230 681120 701339 
630232 640291 681130 701391 
630240 640299 681190 701400 
630251 640319 681250 701610 
630252 640320 681270 701690 
630253 640330 681290 701810 
630259 640340 681310 701890 
630260 640351 681390 701931 
630291 640359 681510 701932 
630292 640391 690100 701939 
630299 640399 690210 702000 
630311 640411 690410 710510 
630312 640419 690490 711311 
630319 640420 690510 711320 
630391 640510 690590 711610 
630392 640520 690600 711620 
630399 640590 690710 711790 
630411 640610 690790 720221 
630419 640620 690810 720825 
630491 640699 690890 720826 
630492 650300 690911 720827 
630493 650400 690990 720836 
630499 650691 691010 720837 
630510 650699 691090 720838 
630520 660110 691110 720839 
630539 660199 691190 720840 
630590 670100 691200 720851 
630621 670210 691310 
630622 670290 691390 
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720852 
720853 
720854 
720890 
720916 
720917 
720918 
720926 
720927 
720928 
720990 
721049 
721070 
721090 
721113 
721114 
721119 
721129 
721220 
721230 
721240 
721310 
721410 
721420 
721550 
721710 
721720 
721730 
730120 
730410 
730439 
730511 
730512 
730519 
730531 
730539 
730590 
730610 
730630 
730650 
730690 
730711 
730719 

730721 
730723 
730791 
730792 
730793 
730799 
730830 
730840 
730890 
730900 
731010 
731029 
731100 
731210 
731290 
731300 
731420 
731441 
731449 
731511 
731519 
731582 
731589 
731600 
731700 
731813 
731815 
731816 
731819 
731821 
731822 
731823 
731824 
731829 
732020 
732090 
732111 
732112 
732113 
732181 
732183 
732219 
732290 

732392 
732394 
732399 
732410 
732490 
732591 
732599 
732611 
732619 
732620 
732690 
740311 
740710 
740721 
740811 
740829 
740911 
740919 
740921 
740929 
741110 
741121 
741999 
760611 
760612 
760692 
760711 
761010 
761090 
761691 
761699 
780110 
780191 
780199 
780300 
780419 
780420 
790111 
790112 
790120 
790200 
790310 
790390 

790400 
790500 
810192 
810199 
810420 
810430 
820110 
820130 
820140 
820150 
820160 
820190 
820210 
820240 
820291 
820299 
820310 
820320 
820330 
820340 
820411 
820412 
820420 
820510 
820520 
820530 
820540 
820551 
820559 
820560 
820570 
820580 
820590 
820600 
820720 
820730 
820740 
820750 
820760 
820770 
820780 
820790 
820820 
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820830 
820840 
820890 
820900 
821000 
821110 
821191 
821192 
821193 
821194 
821210 
821220 
821290 
821410 
821420 
821490 
821510 
821520 
821591 
821599 
830110 
830120 
830130 
830140 
830150 
830170 
830210 
830230 
830242 
830249 
830260 
830300 
830400 
830510 
830520 
830590 
830629 
830790 
830820 
830890 
830910 
830990 
831000 

831110 
831120 
831130 
831190 
840140 
840211 
840212 
840219 
840220 
840290 
840310 
840390 
840410 
840490 
840510 
840729 
840732 
840733 
840734 
840790 
840890 
841221 
841229 
841231 
841239 
841280 
841290 
841319 
841320 
841330 
841340 
841350 
841360 
841381 
841382 
841410 
841420 
841440 
841451 
841459 
841490 
841510 
841581 

841582 
841590 
841610 
841690 
841710 
841720 
841780 
841810 
841821 
841829 
841830 
841840 
841850 
841861 
841869 

• 841891 
841911 
841919 
841932 
841939 
841940 
841950 
841981 
841990 
842111 
842112 
842119 
842121 
842122 
842123 
842129 
842131 
842191 
842199 
842211 
842219 
842220 
842230 
842240 
842290 
842330 
842381 
842389 

842390 
842410 
842481 
842489 
842490 
842511 
842519 
842539 
842542 
842549 
84261 i 
842619 
842630 
842649 
842699 
842720 
842790 
842832 
842833 
842839 
842890 
843120 
843210 
843221 
843229 
843230 
843240 
843280 
843290 
843311 
843319 
843320 
843330 
843360 
843420 
843510 
843610 
843699 
843710 
843780 
843790 
843810 
843840 
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843850 
843860 
843880 
843890 
845011 
845019 
845819 
845891 
845910 
845931 
845939 
845969 
845970 
846011 
846019 
846021 
846029 
846120 
846150 
846190 
846231 
846239 
846241 
846249 
846410 
846591 
846592 
846593 
846594 
846595 
846596 
846599 
846610 
846620 
846630 
846691 
846692 
846693 
846711 
846719 
846799 
846810 
846890 

847021 
847029 
847040 
847050 
847090 
847110 
847290 
847810 
847890 
847910 
848020 
848030 
848041 
848049 
848110 
848120 
848130 
848180 
848190 
848210 
848220 
848310 
848320 
848330 
848340 
848360 
848390 
848590 
850110 
850120 
850131 
850132 
850140 
850152 
850161 
850410 
850421 
850422 
850431 
850432 
850433 
850434 
850440 

850450 
850511 
850590 
850710 
850810 
851539 
851610 
851660 
851671 
851672 
851679 
851730. 
851821 
851830 
851921 
851929 
852311 
852320 
852390 
852510 
852520 
852610 
852691 
852692 
852719 
852729 
852732 
852739 
852790 
852812 
852813 
852821 
852822 
852830 
852910 
852990 
853010 
853080 
853110 
853180 
853210 
853221 
853222 

853223 
853224 
853225 
853229 
853230 
853310 
853329 
853331 
853339 
853340 
853400 
853510 
853529 
853530 
853590 
853610 
853620 
853630 
853641 
853649 
853650 
853661 
853669 
853690 
853710 
853720 
853810 
853890 
853922 
853929 
854411 
854419 
854420 
854430 
854441 
854449 
854451 
854459 
854460 
854520 
854620 
854720 
854790 
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860500 
860719 
860730 
860799 
860900 
870110 
870120 
870190 
870210 
870290 
870310 
870321 
870322 
870323 
870324 
870331 
870332 
870333 
870390 
870421 
870422 
870431 
870432 
870540 
870911 
870919 
870990 
871000 
871110 
871120 
871200 
871491 
871500 
871620 
871631 
871639 
871640 
871680 
880220 
880230 
880320 
880330 
880400 

890110 
890120 
890130 
890190 
890200 
890391 
890392 
890399 
890400 
890590 
890600 
900140 
900150 
900211 
900490 
900580 
900590 
900610 
900651 
900653 
900659 
900691 
900719 
900792 
900911 
900912 
900990 
901600 
901730 
901780 
901790 
902480 
902580 
902590 
902620 
902680 
902690 
902710 
902720 
902730 
902750 
902810 
902820 

902890 
902910 
902920 

' 902990 
903010 
903031 
903120 
903210 
903220 
903281 
903289 
903290 
903300 
910112 
910191 
910211 
910221 
910390 
910400 
910511 
910519 
910521 
910610 
910690 
910700 
910919 
910990 
911390 
930100 
930200 
930700 
940120 
940130 
940140 
940161 
940169 
940171 
940179 
940180 
940310 
940320 
940330 
940340 

940350 
940360 
940370 
940380 
940410 
940429 
940430 
940490 
940510 
940520 
940540 
940550 
940560 
940591 
940592 
940599 
940600 
950100 
950210 
950291 
950320 
950330 
950341 
950349 
950350 
950370 
950380 
950390 
950410 
950420 
950430 
950440 
950490 
950510 
950590 
950612 
950619 
950632 
950651 
950659 
950661 
950662 
950669 
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950670 
950691 ''''V-,- 
950699 

■o ;3f£t 
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PRILOGA C K PROTOKOLU 26 

721011 
721210 
721610 
721621 
721650 
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PROTOKOL 31 
(omenjen v 12. členu) 

IZMENJAVA KONCESIJ ZA KMETIJSKE IZDELKE MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI 

IN 

REPUBLIKO BOLGARIJO NA DRUGI STRANI 

1. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki Bolgariji uporabljajo za 

izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, naštete v Prilogi A k temu protokolu, se 

odpravijo z dnem začetka uporabe tega sporazuma. Za izdelke, označene z zvezdico, 

se uporablja carinska stopnja "prosto" v okviru kvot, kot jih določa Priloga Al. Kvote 
v Prilogi Al bodo odpravljene 1. januaija 2000. 

2. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije, in carine pri uvozu, ki se v Republiki Bolgariji uporabljajo za 
izdelke s poreklom iz Republike Slovenije, naštete v Prilogi B k temu protokolu, se z 
dnem začetka uporabe sporazuma znižajo na raven, kot jo določa ta priloga. 

Za izdelke, ki so označeni z zvezdico, se takšne znižane carine uporabljajo v okviru 
kvot, kot jih določa Priloga BI. Kvote v Prilogi BI bodo odpravljene 1. januaija 2000. 

3. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Bolgarije, naštete v Prilogi C k temu protokolu, se znižajo za 50 % brez 

količinskih omejitev oziroma v mejah kvot, določenih v tej prilogi, od dneva začetka 
uporabe tega sporazuma. 

4. Carine pri uvozu, ki se v Republiki Bolgariji uporabljajo za izdelke s poreklom iz 
Republike Slovenije, naštete v Prilogi D k temu protokolu, se znižajo za 50 % brez 
količinskih omejitev oziroma v mejah kvot, določenih v tej prilogi, od dneva začetka 

uporabe tega sporazuma. 

5. Osnovne carine, dogovorjene po tem protokolu, so carinske stopnje za države z 
največjimi ugodnostmi, ki se uporabljajo ob dejanskem uvozu. Carine vključujejo ad 

valorem in specifične carine ter posebne dajatve. 
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PRILOGA A K PROTOKOLU 31 

0101 

0102 10 

0103 10 
0104 

0106 
0204* 

0205 
0206 
0208 
0301 10 
0301 91 
0301 92 
0301 99 
0302 

0303 
0304 

0305 
0306 
0307 
0501 
0502 

0503 
0504 
0505 
0506 
0507 
0508 
0509 
0510 

0511 
0601 

. 0602 
0604 

0701 10 
0709 10 

0709 30 
. 0709 40 

0709 52 

0711 

0712 30 

0712 90 11 

0712 90 19 
0712 90 30 

0712 90 50 

0712 90 90 

0713 
0714 

0801 
0802 

0803 
0804 

0805 
0806 20 
0807 20 
0808 20 
0810 40 
0810 50 
0810 90 
0812 
0813 
0814 
0901 
0902 
0903 
0904 
0905 
0906 
0907 
0908 
0909 10 
0909 20 
0909 50 
0910 
1001 10 
1005 10 
1006 
1007 

1008 
1102 30 

1103 14 
1106 

1201 

1202 

1203 
1204 

1205 00 10 
1206 00 10 

1207 10 

1207 20 
1207 30 

1207 40 
1207 50 
1207 60 
1207 92 
1207 99 

1208 
1209 
1211 

1212 10 
1212 20 
1212 30 
1212 92 
1212 99 
1213 
1214 
1301 
1302 
1401 
1402 
1403 
1404 
1501 
1502 
1503 
1504 

1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 

151221 
1512 29 

1513 

1515 
1518 
1520 

1521 

1522 
1603 
1604 
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1605 

1702 20 

1801 

t 1802 

1803 
1804 

1805 
1902 40 
1903 
1905 30 
1905 40 

1905 90 
2003 20 
2005 70 

2008 11 
2008 19 
2008 20 
2008 30 
2009 11 
2009 19 
2009 20 
2009 30 
2009 40 
2101 11 
2101 12 
2101 20 
2103 10 
2201 
2301 
2302 

2303 
2304 

2305 
2306 
2307 

2308 
2309 
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PRILOGA Al K PROTOKOLU 31 

HS OZNAKA KVOTA v letu 1999 (t) 

0204 10 
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PRILOGA B K PROTOKOLU 31 

HS oznaka 

0102 90* 

0103 91* 

0103 92* 

0105 11* 

0105 12* 

0105 19* 

0105 92* 

0105 93* 

0105 99* 

02 01* 

02 02* 

02 03* 

0207 12 

0207 14 10 

0207 14 20 

0207 14 30 

0207 14 40 

0207 14 50 

0207 14 60 

0207 14 70 

0207 14 91 

0207 14 99 

0207 27 91 

0207 36 81 

0207 36 85 

0207 36 89 

02 09 

0210 11* 

0210 12* 

Najvišja uporabna 

carinska stopnja 

(%) 

15 

10 

15 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

25 

25 

25 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

10 

28 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

20 
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HS oznaka 

0210 19* 

0210 20* 

0210 90* 

0301 93 

0402 10* 

0402 21* 

0402 91* 

0402 99* 

0404 10 

0404 90 

0704 20 

0704 90 

0705 19 

0705 21 

0705 29 

0706 10 

0708 20 

0708 90 

0709 20 

0709 70 

0710 22 

0710 29 

0710 30 

0710 40 

0710 90 

0807 11 00 

0807 19 00 

0809 10 

0809 30 

0810 30 

Najvišja uporabna 

carinska stopnja 

(%) 

20 

20 

20 

5 

37 

37 

37 

37 

14 

14 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

10 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

8 

9 

9 
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081110 9 

0909 30 4 

0909 40 4 

1001 90 15 

10 02 15 

10 03 18 

10 04 15 

1101 15 

1102 10 15 

1102 20 15 

1102 90 15 

1103 12 15 

1103 13 15 

1103 19 15 

1103 21 15 

1103 29 15 

1104 11 15 

1104 12 15 

1104 19 15 

1104 21 15 

110422 15 

1104 23 15 

1104 29 15 

1104 30 15 

1105 10 15 

1108 14 14 

1108 19 14 

1108 20 14 

1109 14 

1210 5 

15 17 20 

1602 10 15 

1602 20 15 
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1602 31* 

1602 32* 

1602 39* 

1602 42* 

1602 49* 

1602 50* 

1702 11 00 

1702 19 00 

1702 60 

17 03 

17 04 

1806 10 

1806 20 

1902 11 

1902 19 

1902 20 10 

1904 90 

1905 10 

1905 20 

2001 10 

2001 20 

2002 10 

2002 90 

2005 10 

2005 20 

2005 40 

2005 51 

2005 59 

2005 60 

2005 80 

2005 90 75 

2008 40 

2008 50 

\ 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

20 

20 

30 

14 

12 

12 

10 

20 

20 

6 

7 

7 

7 

15 

15 

11 

11 

15 

20 

15 

7 

7 

5 

15 

17 

4 

6 
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2008 60 6 

2008 70 6 

2008 80 6 

2008 91 7 

2008 92 6 

2008 99 4 

2009 60 4 

2009 70 12 

2101 30 14 

2102 30 7 

, 210410 4 

2104 20 4 

210610 7 

2202 10 19 

2202 90 10 

16. oktober2000 39 poročevalec, št. 89 



PRILOGA BI K PROTOKOLU 31 

HS OZNAKA KVOTA v letu 
1999 (t) 

NAJVIŠJA 
UPORABNA 
CARINSKA 

STOPNJA (%) 
0102 90 20 15 

01 03 

0103 91 

0103 92 

50 

10 

10 

01 05 

0105 11 

0105 12 

0105 19 

0105 92 

0105 93 

0105 99 

25 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

02 01 
02 02 

20 25 
25 

02 03 40 25 

02 10 
0210 11 
021012 
021019 
0210 20 
0210 90 10 
0210 90 19 
0210 90 21 
0210 90 29 
02109031 
0210 90 39 
0210 90 41 

0210 90 49 
0210 90 60 

0210 90 71 

0210 90 79 

0210 90 80 
0210 90 90 

50 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
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04 02 
0402 10 
0402 21 

0402 91 
0402 99 

10 

37 
37 
37 
37 

16 02 

1602 31 

1602 32 

1602 39 

1602 42 

1602 49 

1602 50 

50 

15 

15 

15 

15 

15 

18 
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PRILOGA C K PROTOKOLU 31 

HS oznaka KVOTA 

0406 90 501 

0603 00 lOt 

0702 00 001 1001 

0707 00 2001 

0709 60 10 7001 

0806 10 401 

0809 40 lOt 

1108 12" 501 

1806 31,32 501 

1806 90 11,90 501 

1901 10 501 

2001 90 96 201 

2003 10 25 t 

2004 90 501 

2005 90 401 

2007 99 501 

2009 90 501 

2103 30 401 

~2203 5000 hI 

2208 90 500 hI 

2402 20 301 
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PRILOGA D K PROTOKOLU 31 

HS oznaka KVOTA 

0401 20,30 501 

0406 90 501 

0808 10 5001 

0810 10 501 

"1601 501 

1806 31,32 501 

1806 90 11,90 50 t 

1901 10 50 t 

1904 10 15 t 

2003 10 25 t 

2004 90 501 

2007 99 40 t 

2009 80 50 t 

2009 90 50 t 

2103 30 40T~ 

2103 90 30 t 

2106 90 20 t 

2203 00 5000 hI 

2208 90 500 hI 

2402 20 30~t 
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3. člen 5-ž,en 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja Ta 2akon začne vel'ati 1
naslednii dan P° °b'avi v Uradnem lis,u 

sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, 
in živilske izdelke, določene v sporazumu. 

4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj in Ministrstvo za finance. 

OBRAZLOŽITEV 
K PREDLOGU ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRISTOPU REPUBLIKE 

BOLGARIJE K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20. novembra 1997 
obravnavala in sprejela pobudo za sklenitev sporazuma o pristopu 
Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti 
trgovini z osnutkom sporazuma in izhodišči za pogajanja. S 
pobudo se je strinjal tudi Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za mednarodne odnose, ki je ha 33. korespondenčni 
seji dne 21. novembra 1997 soglašal tudi z začasno uporabo 
sporazuma. Dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in 
razvoj je podpisal sporazum 17. julija 1998 v Sofiji v Republiki 
Bolgariji. 

Republika Bolgarija je uradno vložila prošnjo za pristop k CEFTA, 
ki so jo vse pogodbenice, vključno s Slovenijo, podprle, tako da je 
Skupni odbor CEFTA na zasedanju na Bledu, julija 1997, sprejel 
odločitev, da se pogajanja za pristop Bolgarije k CEFTA lahko 
začnejo in sporazum tudi podpiše. 
Bolgarija se intenzivno vključuje v evropske integracijske tokove. 
Z Evropsko unijo je že v letu 1993 sklenila asociacijski sporazum 
ter vložila formalno prošnjo za polnopravno članstvo v Evropski 
uniji. Članstvo v Evropski uniji je eden od najpomembnejših ciljev 
njene zunanjetrgovinske politike. Koncem leta 1996 je Bolgarija 
postala članica WTO. 

Slovenija in Bolgarija sta v letu 1996 podpisali Sporazum o prosti 
trgovini, ki se je uporabljal od 1. januarja 1997. Z začetkom uporabe 
Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA, se je 
dvostranski sporazum prenehal uporabljati. Pred podpisom 
sporazuma o pristopu k CEFTA je imela Bolgarija podpisane 
sporazume o prosti trgovini le še s Češko in Slovaško republiko, 
tako da sije s podpisom sporazuma o phstopu k CEFTA zagotovila 
prostotrgovinsko trgovanje kar s tremi državami hkrati 
(Madžarska, Poljska in Romunija). 

V letu 1995je obseg blagovne menjave med Bolgarijo in Slovenijo 
dosegel 22 mio USD. Slovenija je beležila suficit v višini 3,3 mio 
USD. V letu 1996 se je slovenski izvoz v Bolgarijo povečal iz 12,6 

mio USD na 23 mio USD, uvoz pa se je zmanjšal iz 9,3 mio USD 
na 7 mio USD. V letu 1997 se je za več kot 100% povečal uvoz iz 
Bolgarije in sicer na 14,9 mio USD, kar je v tem letu pomenilo 
deficit Slovenije v menjavi z Bolgarijo v višini 2,3 mio USD. V letu 
1998 je zopet prišlo do enormnega povečanja uvoza iz Bolgarije 
in sicer je uvoz iz Bolgarije znašal kar 52,2 mio USD, pokritost 
uvoza z izvozom pa je bila le 40,0 odstotna. V letu 1999 se je 
izvoz v Bolgarijo povečal na 25,0 mio USD. Ob hkratnem 
zmanjšanju uvoza je pokritost uvoza z izvozom znašala 50,0 
odstotkov. 
Sporazum o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA temelji na 
enakih načelih, kot jih vsebuje Sporazum o pristopu Republike 
Slovenije k CEFTA, ki je bil podpisan 25. novembra 1995. Bistveni 
del sporazuma sta modaliteta in dinamika liberalizacije trgovine z 
industrijskimi izdelki in kmetijskimi izdelki, o katerih so se članice 
CEFTA z Bolgarijo dogovarjale bilateralno. 

Na področju industrijskih izdelkov velja načelo simetrije. 
Liberalizacija zajema medsebojno trgovino z vsemi industrijskimi 
izdelki, za kmetijske izdelke pa se dodelijo koncesije, po principu, 
ki velja med državami ustanoviteljicami CEFTA. Kmetijski izdelki 
so tako razvrščeni na eno od štirih (lista A - carine so ukinjene; 
lista B - enotna najnižja dogovorjena carina v vseh državah 
pogodbenicah; listi A in B sta enaki, kot veljajo v okviru CEFTA z 
nekaj izjemami za Romunijo v prehodnem obdobju do 1. januarja 
1999; listi C in D- državi si medsebojno podelita koncesije v obliki 
delnega znižanja uvoznih dajatev v okvim kvot), oziroma v primeru 
Slovenije na eno od šestih list (listi A1 in BI, kjer so izdelki 
začasno izvzeti iz list A in B) odvisno od občutljivosti izdelkov. 

Kar zadeva odnose med Slovenijo in Bolgarijo, so določila glede 
stopnje liberalizacije in dinamike nižanja oziroma ukinitve carin za 
industrijske izdelke prenesena iz dvostranskega sporazuma o 
prosti trgovini. Ta določila so navedena v protokolu 26, ki je 
sestavni del Sporazuma o pristopu Bolgarije k CEFTA. Protokol 
26 vsebuje tri priloge in sicer Priloge A, B in C. Carine so se nižale 
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postopoma, vendar so bile v celoti ukinjene s 1. januarjem 2000. 
Določila o medsebojni trgovini s kmetijsko-živilskimi izdelki med 
Slovenijo in Bolgarijo so navedena v protokolu 31, ki je sestavni 
del Sporazuma o pristopu Bolgarije k CEFTA. Do leta 2000 sta 
Slovenija in Bolgarija uveljavljali 10 izjem (eno iz liste A in devet iz 
liste B), te izjeme pa so bile s 1. januarjem 2000 ukinjene. 

Sestavni del sporazuma pa sta tudi protokol o poreklu blaga, ki 
uvaja v medsebojno trgovino diagonalno kumulacijo, dogovorjeno 
v okviru Evropske unije, ter protokol o vzajemni pomoči in 
sodelovanju carinskih organov. 

Sporazum se je začel začasno uporabljati s 1. januarjem 1999. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 PROSTI 

TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN REPUBLIKO ESTONIJO (BEESPT) 

- EPA 1326 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 333-07/98-9 
Ljubljana, 14.09.2000 1 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 14. septembra 
2000 določila besedilo: 

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

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, 
- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Romana LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- 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, 
- Franc KOŠIR, generalni direktor Carinske uprave Republike 

Slovenije. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

"l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem 
in Republiko Estonijo, podpisan vTallinnu 26.novembra 1996. prevodu glasi: 

16. oktober2000 47 poročevalec, št. 89 



SPORAZUM 

O PROSTI TRGOVINI 

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

REPUBLIKO ESTONIJO 

poročevalec, št. 89 48 16. oktober2000 



UVOD 

Republika Slovenija in Republika Estonija, v nadaljevanju 
pogodbenici, ki 

ponovno potrjujeta svojo trdno zavezanost demokraciji, ki temelji 
na vladavini prava, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, 

potrjujeta svoj namen, da dejavno sodelujeta v procesu 
gospodarskega povezovanja kot pomembni razsežnosti 
stabilnosti na evropski celini, in izražata svojo pripravljenost za 
sodelovanje pri iskanju poti in načinov za krepitev tega procesa, 

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

se sklicujeta na svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference 
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariški listini in zlasti načelom, 
ki jih vsebuje sklepni dokument Bonske konference o 
gospodarskem sodelovanju v Evropi, 

upoštevata Izjavo o nameri za sklenitev sporazuma o prosti 
trgovini med pogodbenicama, ki je bila podpisana 27. maja 1994 v 
Ljubljani, 

sta odločeni, da v ta namen postopoma odstranita ovire pri 
pretežnem delu medsebojnega trgovanja v skladu z določbami 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 in s Sporazumom 
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), pri čemer 
je cilj Estonije, da postane članica WTO, 

sta trdno prepričani, da bo ta sporazum spodbudil krepitev 
vzajemno koristnih trgovinskih odnosov med njima in prispeval k 
procesu povezovanja v Evropi, 

upoštevata, da se nobena določba tega sporazuma ne more 
razlagati tako, da pogodbenici odvezuje njunih obveznosti po 
drugih mednarodnih sporazumih in organizacijah, zlasti ne po 
Splošnem sporazumu o carinah in trgovini 1994 in po Sporazumu 
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, 

sta odločeni izvajati ta sporazum o prosti trgovini, da bi ohranili in 
varovali okolje in zagotovili optimalno izkoriščanje naravnih virov 
skladno z načelom uravnotežene rasti, 

sta se sporazumeli, kot sledi: 

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

I. poglavje 
Industrijski izdelki 

2. člen 

Qb$eg 

Določbe tega poglavja se nanašajo na industrijske izdelke s 
poreklom iz pogodbenic. Izraz "industrijski izdelki" v tem 
sporazumu pomeni izdelke, uvrščene v poglavja od 25 do 97 
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga. 

3. člen 

Carine pri uvozu in dajatve z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih 
carin pri uvozu ali dajatev z enakovrednim učinkom. 

2. Pogodbenici na dan začetka veljavnosti tega sporazuma med 
seboj odpravita vse carine pri uvozu in vse dajatve z 
enakovrednim učinkom. 

4. člen 

Fiskalne dajatve 

Določbe 3. člena se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave. 

5. člen 

Carine pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih 
carin pri izvozu ali dajatev z enakovrednim učinkom. 

2. Pogodbenici na dan začetka veljavnosti tega sporazuma med 
seboj odpravita vse carine pri izvozu in vse dajatve z 
enakovrednim učinkom. 

1. člen 

Cilli 

1. Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma, v skladu 
s XXIV. členom Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
1994 in v skladu z Dogovorom o razlagi XXIV. člena Sporazuma 
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije postopoma 
vzpostavita prostotrgovinsko območje za pretežni del 
medsebojne trgovine. 

2. Cilji tega sporazuma so: 

(a) z razširitvijo medsebojne trgovine spodbujati usklajen razvoj 
gospodarskih odnosov med pogodbenicama in tako 
pospeševati napredek njunih gospodarskih dejavnosti, 
izboljšanje življenjskih in zaposlitvenih razmer ter povečanje 
storilnosti in finančne stabilnosti, 

(b) zagotavljati poštene pogoje konkurence v trgovini med 
pogodbenicama, 

6. člen 

Količinske omelltve pri uvozu In ukrepi z 
enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v 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 začetka veljavnosti tega sporazuma. 

7. člen 

Količinske omejitve pri Izvozu in ukrepi z 
enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih 
izvoznih količinskih omejitev ali ukrepov z enakovrednim 
učinkom. 
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2. Vse količinske omejitve in ukrepi z enakovrednim učinkom 
pri izvozu izdelkov s poreklom iz pogodbenic se odpravijo z 
dnem začetka veljavnosti tega sporazuma. 

8. člen 

Postopek obveščanja o osnutku tehničnih predpisov 

1. Pogodbenici sodelujeta in si izmenjujeta informacije s področja 
standardizacije, meroslovja, ugotavljanja skladnosti in 
pooblaščenosti, da bi zmanjšali tehnične ovire v trgovini. 

2. Za odstranitev tehničnih ovir in učinkovito izvajanje tega 
sporazuma lahko pogodbenici na podlagi tega člena skleneta 
dogovor o medsebojnem priznavanju poročil o preskusih, 
potrdil o skladnosti in drugih dokumentov, ki se neposredno 
ali posredno nanašajo na ugotavljanje skladnosti izdelkov, ki 
so predmet blagovne menjave med pogodbenicama, na 
podlagi veljavnih predpisov v državi uvoznici. 

3. Pristojni državni organi za izvajanje postopkov ugotavljanja 
skladnosti sporazumno pripravijo podroben opis pogojev in 
načinov za ugotavljanje skladnosti na podlagi veljavnih 
predpisov v državi izvoznici. 

4. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta obveščali o tehničnih 
predpisih v skladu z določbami Sporazuma o tehničnih ovirah 
v trgovini (WTO). 

II. poglavje 
Kmetijski izdelki 

9. člen 

Obseo 

Določbe tega poglavja se uporabljajo za kmetijske izdelke s 
poreklom iz pogodbenic. Izraz "kmetijski izdelki" v tem sporazumu 
pomeni izdelke, uvrščene v poglavja od 1 do 24 Harmoniziranega 
sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga. 

10. člen 

Carine pri uvozu in dajatve z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih 
carin pri uvozu ali dajatev z enakovrednim učinkom. 

2. Carine pri uvozu se uporabljajo skladno z določbami Protokola 
1 k temu sporazumu. 

3. Pogodbenici na dan začetka veljavnosti tega sporazuma 
med seboj odpravita vse dajatve, ki imajo enakovreden 
učinek, kot so carine pri uvozu. 

11. člen 

Fiskalne dajatve 

Določbe iz 10. člena se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave. 

12. člen 

Osnovne dajatve 

1. Osnovna dajatev, za katero se uporabljajo postopna 
zmanjšanja, določena v tem sporazumu, je pri vsakem izdelku 
stopnja dajatve za državo z največjimi ugodnostmi, ki velja 
na dan 1. julija 1996. 

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

3. Znižane dajatve, izračunane v skladu z drugim odstavkom, 
se zaokrožijo na eno decimalko. 

4. Pogodbenici se medsebojno obveščata o svojih osnovnih 
carinskih stopnjah v skladu z določbami iz drugega odstavka. 

13. člen 

Carine pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v medsebojni trgovini ne uvajata nobenih novih 
carin pri izvozu ali dajatev z enakovrednim učinkom. 

2. Pogodbenici na dan začetka veljavnosti tega sporazuma med 
seboj odpravita vse carine pri izvozu in vse dajatve, ki imajo 
enakovreden učinek. 

14. člen 

Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z 
enakovrednim učinkom 

1. Pogodbenici v 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 začetka veljavnosti tega sporazuma. 

15. člen 

Ugodnosti in kmetijska politika 

1. Brez vpliva na ugodnosti, dodeljene s Protokolom 1 k temu 
sporazumu, določbe tega poglavja na noben način ne 
omejujejo uresničevanja kmetijske politike pogodbenic ali 
sprejemanja katerih koli ukrepov v skladu s to politiko, vključno 
z izvajanjem ustreznih določb Sporazuma o kmetijstvu v 
okviru Svetovne trgovinske organizacije. 

2. Pogodbenici se obveščata o spremembah svoje kmetijske 
politike ali ukrepov, ki se uporabljajo, in bi utegnili vplivati na 
pogoje trgovanja s kmetijskimi izdelki med njima, kot je 
predvideno s tem sporazumom. Na zahtevo ene od 
pogodbenic se nemudoma skliče posvet, na katerem se 
prouči nastali položaj. 
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3. Ob upoštevanju strukture estonske carinske tarife na dan 
začetka veljavnosti tega sporazuma, v kateri se za kmetijske 
izdelke ne uporabljajo carine, lahko Republika Estonija, če za 
uvoz kmetijskih izdelkov uvede nov carinski režim, z odstopanjem 
od določb iz 10. člena tega sporazuma in skladno z izvajanjem 
svoje kmetijske politike uvede uvozne carine za omejeno število 
kmetijskih izdelkov s poreklom iz Republike Slovenije. 

4. Republika Estonija lahko uvede uvozne carine v prvih dveh 
letih po začetku veljavnosti tega sporazuma in po posvetu v 
Skupnem odboru. Po potrebi se obdobje dveh let na podlagi 
odločitve Skupnega odbora lahko podaljša za eno leto. Ti ukrepi 
veljajo za obdobje, ki ne presega treh let. 

5. V vseh teh primerih Republika Estonija zagotovi precejšnjo 
stopnjo priznanih ugodnosti za kmetijske izdelke s poreklom iz 
Republike Slovenije in jim ne odobri manj ugodne obravnave, kot 
jo Republika Slovenija odobri izdelkom s poreklom iz Republike 
Estonije. 

16. člen 

Posebni zaščitni ukrepi 

Če ne glede na druge določbe tega sporazuma, zlasti 29. člena, 
ter glede na posebno občutljivost kmetijskih trgov uvoz izdelkov 
s poreklom iz pogodbenice, za katere veljajo ugodnosti iz tega 
sporazuma, povzroči resno motnjo na trgu druge pogodbenice, 
prizadeta pogodbenica takoj začne s posvetovanji, da bi našla 
ustrezno rešitev. Dokler se rešitev ne najde, lahko prizadeta 
pogodbenica sprejme ukrepe, ki se ji zdijo potrebni. 

17. člen 

Veterinarski, zdravstveni in fitosanitarni ukrepi 

1. Ukrepi v zvezi z veterinarskim in fitosanitarnim nadzorom 
bodo usklajeni z zakonodajo Evropske unije in med 
pogodbenicama. 

2. Veterinarskosanitarni ukrepi in delo veterinarskih služb bo 
potekalo v skladu s Kodeksom Mednarodnega urada za 
živalske kužne bolezni in z drugimi mednarodnimi 
konvencijami s tega področja. 

3. Fitosanitarni ukrepi in delo službe za varstvo rastlin bodo v 
skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin in drugimi 
mednarodnimi konvencijami s tega področja. 

4. Pogodbenici brez neenakopravnega razlikovanja uporabljata 
svoje predpise o sanitarnih in fitosanitarnih zadevah in ne 
uvajata novih ukrepov, ki po nepotrebnem ovirajo trgovino. 

III. poglavje 
Splošne določbe 

18. člen 

Pravila o poreklu In sodelovanje pri carinskih zadevah 

1. Protokol 2 k temu sporazumu določa pravila o poreklu in z 
njimi povezane načine upravnega sodelovanja. 

2. Pogodbenici sprejmeta ustrezne ukrepe, vključno z rednimi 
pregledi Skupnega odbora, in dogovore za upravno 
sodelovanje, da zagotovita učinkovito in usklajeno izvajanje 

določb Protokola 2 k temu sporazumu in 3. do 7., 10. do 14., 
19. in 30. člena tega sporazuma, ter čim bolj zmanjšata 
formalnosti pri trgovanju in da dosežeta vzajemno zadovoljive 
rešitve za težave, ki izhajajo iz izvajanja teh določb. 

3. Medsebojna pomoč upravnih organov pri carinskih zadevah 
poteka v skladu z določbami Protokola 3 k temu sporazumu. 

19. člen 

Notranje obdavčenje 

1. Pogodbenici se vzdržita kakršnega koli ukrepa ali ustaljene 
prakse notranje fiskalne narave, ki neposredno ali posredno 
ustvarja neenakopravno razlikovanje med izdelki s poreklom 
iz pogodbenic. 

2. Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene pogodbenice, ni 
mogoče uveljavljati vračila notranjih davščin, katerih znesek 
je višji od posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje 
predpisana. 

20. člen 

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu 
ali za blago v tranzitu, ki so upravičene z javno moralo, javnim 
redom ali javno varnostjo; varovanjem življenja ali zdravja ljudi, 
živali ali rastlin; varstvom narodnega bogastva umetniške, 
zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstvom intelektualne 
lastnine ali s pravili, ki se nanašajo na zlato ali srebro ali ohranjanje 
neobnovljivih naravnih virov, če se taki ukrepi uveljavljajo v 
povezavi z omejitvami v domači proizvodnji ali porabi. Take 
prepovedi ali omejitve pa ne smejo biti način za samovoljno 
neenakopravno razlikovanje ali prikrito omejevanje trgovine med 
pogodbenicama. 

21. člen 

Izjeme zaradi varnosti 

Nič v tem sporazumu ne preprečuje pogodbenici, da sprejme 
kakršen koli ustrezen ukrep, ki se ji zdi potreben: 

(a) za preprečevanje razkrivanja podatkov, ki so v nasprotju z 
njenimi bistvenimi varnostnimi interesi; 

(b) za zavarovanje bistvenih varnostnih interesov ali izvajanje 
mednarodnih obveznosti ali državne politike: 

(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom in vojaško 
opremo, če ti ukrepi ne poslabšujejo pogojev konkurence 
pri izdelkih, ki nimajo izrecno vojaškega namena, ter na 
promet z drugim blagom, materialom in storitvami, 
katerega namen je posredno ali neposredno oskrbovanje 
vojske, ali 

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

(iii) ki so bili sprejeti med vojno ali ob drugi resni mednarodni 
napetosti. 
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22. člen 25. člen 

Državni monopoli 

1. Pogodbenici vse državne monopole komercialne narave 
postopno prilagajata, tako da do 1. januarja 2001 zagotovita, 
da med državljani pogodbenic ne bo neenakopravnega 
razlikovanja pri pogojih, po katerih se blago nabavlja in trži. 
Pogodbenici se medsebojno obveščata o ukrepih, sprejetih 
za doseganje tega cilja. 

2. Določbe tega člena se uporabljajo za vsak organ, preko 
katerega pristojne oblasti pogodbenic pravno ali dejansko, 
posredno ali neposredno nadzorujejo, določajo ali znatno 
vplivajo na uvoz ali izvoz med pogodbenicama. Te določbe se 
uporabljajo tudi za monopole, ki jih je pogodbenica prenesla 
na druge organe. 

23. člen 

Plačila 

1. Za plačila v prosto zamenljivih valutah, ki se nanašajo na 
blagovno menjavo med pogodbenicama, in prenos teh plačil 
na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, kjer je sedež 
upnika, ni nikakršnih omejitev. 

2. Pogodbenici se vzdržita vseh deviznih ali upravnih omejitev 
za odobritev, odplačevanje ali prejemanje kratkoročnih in 
srednjeročnih kreditov v zvezi z blagovno menjavo, v kateri 
sodeluje rezident pogodbenice. 

3. Ne glede na določbe drugega odstavka morajo biti vsi ukrepi, 
ki se nanašajo na tekoča plačila, povezana s pretokom blaga, 
v skladu s pogoji, določenimi v VIII. členu Statuta 
Mednarodnega denarnega sklada. 

24. člen 

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 združenj podjetij in med 
podjetji dogovorjeni postopki, katerih cilj ali posledica je 
preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence; 

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

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dejavnosti vseh 
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 dobičkonosnega monopola, veljajo 
določbe prvega odstavka, če uporaba teh določb pravno ali 
dejansko ne ovira opravljanja posebnih javnih nalog, ki so jim 
dodeljene. 

3. Za izdelke, navedene v II. poglavju, se določbe točke a prvega 
odstavka ne uporabljajo pri dogovorih, odločitvah in praksi, ki 
so sestavni del organizacije domačega trga. 

4. Če pogodbenica meni, da je določena praksa nezdružljiva s 
prvim, drugim in tretjim odstavkom in če ta praksa povzroči 
ali grozi s povzročitvijo resne škode njenim interesom ali 
materialne škode njeni domači industriji, lahko sprejme 
ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopkom, 
navedenim v 33. členu. 

Državna pomoč 

1. Vsaka pomoč, ki jo odobri država, ki je pogodbenica tega 
sporazuma, 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 bi vplivala na trgovino med pogodbenicama. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za izdelke, 
navedene v II. poglavju. 

3. Skupni odbor v treh letih po začetku veljavnosti tega 
sporazuma sprejme merila, na podlagi katerih se ugotavlja 
praksa, ki je v nasprotju z določbami prvega odstavka, kakor 
tudi pravila za njihovo izvajanje. 

4. Pogodbenici zagotavljata preglednost na področju državne 
pomoči med drugim z vsakoletnim poročanjem Skupnemu 
odboru o skupnem znesku in razporeditvi dane pomoči ter si 
na zahtevo zagotavljata informacije o programih pomoči in o 
posameznih primerih državne pomoči. 

5. Če pogodbenica meni, da je določena praksa: 

nezdružljiva z določbami prvega odstavka in neustrezno 
obravnavana v okviru izvedbenih pravil iz tretjega 
odstavka ali 

- če takih pravil iz tretjega odstavka ni in če taka praksa 
povzroči ali grozi s povzročitvijo resne škode interesom 
te pogodbenice ali materialne škode njeni domači industriji, 

lahko po pogojih in v skladu z določbami, navedenimi v 33. členu, 
sprejme ustrezne ukrepe. Taki ustrezni ukrepi se lahko sprejmejo 
le v skladu s postopki in po pogojih, ki jih določajo Splošni sporazum 
o carinah in trgovini 1994 in Sporazum o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije ter kateri koli drugi ustrezni, na njuni podlagi 
dogovorjeni dokumenti, ki se uporabljajo med pogodbenicama. 

26. člen 

Javna naročila 

1. Pogodbenici menita, da je liberalizacija njunih trgov javnih 
naročil cilj tega sporazuma. 

2. Pogodbenici postopno pripravita svoje predpise o javnih 
naročilih, da ponudnikom druge pogodbenice najkasneje do 
1. januarja 1999 omogočita dostop do razpisov za pridobivanje 
pogodb na svojih trgih javnih naročil v skladu z določbami 
Sporazuma o vladnih nabavah iz priloge IV k Sporazumu o 
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. 

3. Skupni odbor prouči dogajanje v zvezi z doseganjem ciljev 
tega člena in lahko priporoči praktične načine za Izvajanje 
določb drugega odstavka, da se zagotovijo prost dostop, 
preglednost in popolno ravnotežje pravic in obveznosti. 

4. Med proučevanjem po tretjem odstavku lahko Skupni odbor 
zlasti glede na mednarodni razvoj in predpise na tem področju 
prouči možnosti za razširitev obsega in/ali večjo stopnjo 
odprtosti trga v skladu z drugim odstavkom. 

5. Pogodbenici si prizadevata pristopiti k ustreznim sporazumom, 
o katerih potekajo pogajanja v okviru Splošnega sporazuma 
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o carinah in trgovini 1994 in Sporazuma o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije. 

27. člen 

Varstvo intelektualne lastnine 

1. Pogodbenici brez neenakopravnega razlikovanja priznavata 
in zagotavljata varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno 
z ukrepi za podeljevanje in uveljavljanje teh pravic. Varstvo se 
postopno izboljšuje na raven, ki ustreza bistvenim standardom 
večstranskih sporazumov, ki so navedeni v prilogi I, 
najkasneje do 1. januarja 1999. 

2. V tem sporazumu izraz "varstvo intelektualne lastnine" 
vključuje zlasti varstvo avtorske pravice, vključno z 
računalniškimi programi in bazami podatkov, ter sorodne 
pravice, blagovne in storitvene znamke, geografske označbe, 
vključno z označbami porekla, industrijske vzorce in modele, 
patente, topografije polprevodniških vezij in tudi neobjavljene 
informacij^ 

3. Pogodbenici sodelujeta na področju intelektualne lastnine. Na 
zahtevo katere koli pogodbenice se organizirajo strokovna 
posvetovanja o teh vprašanjih, zlasti o dejavnostih, ki so 
povezane z obstoječimi ali prihodnjimi mednarodnimi 
konvencijami o usklajevanju, upravljanju in uveljavljanju 
intelektualne lastnine, ter o dejavnostih v mednarodnih 
organizacijah, kot sta Svetovna trgovinska organizacija in 
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, kakor tudi o 
odnosih pogodbenic s tretjimi državami glede vprašanj, ki se 
nanašajo na intelektualno lastnino. 

4. Pogodbenici lahko skleneta nadaljnje sporazume, ki presegajo 
zahteve tega sporazuma, in niso v nasprotju s Sporazumom 
TRIPS. 

28. člen 

Pamping 

Če pogodbenica ugotovi, da v trgovinskih odnosih, ki jih ureja ta 
sporazum, prihaja do dampinga v smislu VI. člena Splošnega 
sporazuma o carinah in trgovini 1994, lahko v skladu s VI. členom 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 in Sporazumom 
o izvajanju VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 
1994 sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju po pogojih 
in v skladu s postopkom, navedenim v 33. členu. 

29. člen 

Splošni zaščitni ukrepi 

Kadar se kak izdelek uvaža v tako povečanih količinah in pod 
takimi pogoji, 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 resno poslabšale gospodarske razmere 
na določenem območju, 

lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih 
in v skladu s postopkom, navedenim v 33. členu. 

30. člen 

Strgktgrpp prilagajanje 

1. Ena ali druga pogodbenica lahko sprejme izredne ukrepe v 
obliki povečanih carin z omejenim trajanjem, ki odstopajo od 
določb 3. člena. 

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

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

4. Ti ukrepi se uporabljajo v obdobju, ki ne sme biti daljše kot tri 
leta, razen če Skupni odbor odobri daljše trajanje. Ukrepi se 
prenehajo uporabljati najkasneje 1. januarja 2001. 

5. Takih ukrepov ni mogoče uvesti za neki izdelek, če sta minili 
več kot dve leti od začetka veljavnosti tega sporazuma ali od 
odprave vseh carin in količinskih omejitev ali dajatev ali 
ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek. 

6. Prizadeta pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o kakršnih 
koli izrednih ukrepih, ki jih namerava uvesti, na zahtevo druge 
pogodbenice pa se v okviru Skupnega odbora opravijo 
posvetovanja o teh ukrepih ter o področjih, na katera se 
nanašajo, še pred njihovo uvedbo. Ko prizadeta pogodbenica 
sprejema take ukrepe, Skupnemu odboru predloži časovni 
razpored odprave carin, uvedenih po tem členu. Časovni 
razpored zagotavlja postopno opuščanje teh carin, ki se 
začne najkasneje eno leto po njihovi uvedbi po enakih letnih 
stopnjah. Skupni odbor se lahko odloči za drugačen časovni 
razpored. 

31. člen 

Ponovni izvo* in resno pomanjkanje blaga 

Kadar ravnanje v skladu z določbami 5. in 7. člena vodi v: 

(a) ponovni izvoz v tretjo državo, za katero ima pogodbenica 
izvoznica na izvoz določenega izdelka količinske izvozne 
omejitve, izvozne carine ali ukrepe ali dajatve z enakovrednim 
učinkom, ali 

(b) resno pomanjkanje ali nevarnost resnega pomanjkanja 
izdelka, ki je bistven za pogodbenico izvoznico, 

in kadar navedene razmere pogodbenici izvoznici povzročijo ali 
utegnejo povzročiti večje težave, ta lahko po pogojih in v skladu 
s postopkom iz 33. člena sprejme ustrezne ukrepe. 
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32. člen 

Izpolnitev obveznosti 

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

2. Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila 
katere koli obveznosti po tem sporazumu, lahko prizadeta 
pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu 
s postopkom, navedenim v 33. členu. 

33. 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 
neposrednimi posvetovanji. 

2. Če pogodbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročil 
razmere, omenjene v 29. členu, uvede upravni postopek, 
katerega cilj je hitro obveščanje o gibanju blagovnih tokovih, 
o tem obvesti drugo pogodbenico. 

3. Brez vpliva na sedmi odstavek pogodbenica, ki se namerava 
zateči k zaščitnim ukrepom, o tem nemudoma obvesti drugo 
pogodbenico in ji dostavi vse ustrezne informacije o tem. Da 
bi našli rešitev, se pogodbenici o tem nemudoma posvetujeta 
v Skupnem odboru. 

4. (a) V zvezi z 28., 29. in 31. členom Skupni odbor prouči 
primer ali razmere in lahko sprejme odločitev, potrebno 
za odpravo težav, o katerih je prizadeta pogodbenica 
obvestila drugo pogodbenico. Če Skupni odbor v tridesetih 
dneh po predložitvi te zadeve ne sprejme take odločitve, 
sme prizadeta pogodbenica sprejeti ukrepe, potrebne za 
popravo nastalih razmer. 

(b) V zvezi z 32. členom lahko prizadeta pogodbenica po 
končanih posvetovanjih ali po izteku treh mesecev od 
datuma prvega obvestila drugi pogodbenici sprejme 
ustrezne ukrepe. 

(c) V zvezi s 24. in 25. členom prizadeta pogodbenica ponudi 
Skupnemu odboru vso potrebno pomoč za proučitev 
primera in, če je primerno, pri odpravi spornega ravnanja. 
Če pogodbenica v roku, ki ga določi Skupni odbor, ne 
preneha s spornim ravnanjem, ali pa če Skupni odbor v 
tridesetih dneh po predložitvi zadeve ne doseže 
sporazuma o njem, lahko prizadeta pogodbenica sprejme 
ustrezne ukrepe za odpravo težav, ki so posledica takega 
ravnanja. 

5. Drugo pogodbenico je treba takoj uradno obvestiti o sprejetih 
zaščitnih ukrepih. Obseg in trajanje ukrepov sta omejena na 
tisto, kar je nujno potrebno, da se popravijo razmere, ki so 
privedle do njihove uporabe, in ne presegata škode, ki jo je 
povzročilo tako ravnanje ali težava. Prednost imajo ukrepi, ki 
bodo najmanj ovirali izvajanje sporazuma. 

6. O uvedenih zaščitnih ukrepih potekajo občasna posvetovanja 
v Skupnem odboru, da bi jih čim prej ublažili ali odpravili, ko 
razmere ne upravičujejo več njihove uporabe. 

7. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, 
zadeve ni mogoče predhodno proučiti, lahko prizadeta 

pogodbenica v primerih iz 28., 29. in 30. člena takoj uporabi 
začasne ukrepe, ki so nujno potrebni za ureditev razmer. O 
ukrepih je treba nemudoma uradno obvestiti drugo 
pogodbenico in v čim krajšem času opraviti posvetovanja v 
Skupnem odboru. 

34. člen 

Plačilnobilančne težave 

1. Pogodbenici si prizadevata izogibati se uvajanju omejitvenih 
ukrepov, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na omejevanje 
uvoza iz plačiinobilančnih razlogov. 

2. Kadar je pogodbenica v resnih plačiinobilančnih težavah ali ji 
to neizbežno grozi, sme v skladu z ustreznimi določbami 
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 sprejeti 
omejitvene ukrepe, vključno z ukrepi, povezanimi z uvozom, 
ki so časovno omejeni in ne presegajo tega, kar je potrebno 
za izboljšanje plačilnobilančnega položaja. Z izboljšanjem 
plačilnobilančnega položaja se ukrepi postopno ublažijo in 
odpravijo takoj, ko razmere ne upravičujejo več njihovega 
obstoja. Prizadeta pogodbenica drugo pogodbenico takoj 
obvesti o njihovi uvedbi in, če je to mogoče, o časovnem 
razporedu za njihovo odpravo. 

35. člen 

Evolutivna klavzula 

1. Če pogodbenica sodi, da bi bilo v interesu gospodarstev 
pogodbenic koristno razviti in poglobiti odnose, vzpostavljene 
s tem sporazumom, z razširitvijo na področja, ki jih ta 
sporazum ne zajema, drugi pogodbenici predloži utemeljeni 
predlog. Pogodbenici lahko Skupnemu odboru naložita, da ta 
predlog prouči in, če je primerno, da priporočila zlasti zato, da 
se začnejo pogajanja. 

2. Dogovore, dosežene v postopku iz prvega odstavka, bosta 
pogodbenici ratificirali ali potrdili v skladu s svojimi notranjimi 
postopki. 

IV. poglavje 
Ustanovitvene in končne določbe 

36. člen 

Skupni odbor 

1. Ustanovi se Skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov, ki jih 
imenujeta Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada 
Republike Estonije na drugi strani. 

2. Skupni odbor nadzoruje in upravlja izvajanje tega sporazuma. 

3. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma si pogodbenici 
izmenjujeta informacije in se na zahtevo katere koli od njiju 
posvetujeta v Skupnem odboru. Skupni odbor stalno preverja 
možnosti za nadaljnje odpravljanje ovir v trgovini med 
pogodbenicama. 

4. Skupni odbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jih določa 
ta sporazum. V drugih primerih pa Skupni odbor lahko daje 
priporočila. 

poročevalec, št. 89 54 16. oktober2000 



37. člen 

Postopki 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 deluje na podlagi skupnega dogovora. 

3. Če predstavnik pogodbenice v Skupnem odboru sprejme 
sklep s pridržkom izpolnitve notranjepravnih zahtev, začne 
sklep veljati z dnem, ko je uradno sporočen umik pridržka, če 
v njem ni naveden kasnejši datum. 

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

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

40. člen 

Priloge, protokoli in dopolnitve 

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

2. Skupni odbor se lahko odloči za dopolnitve prilog in protokolov. 
V tem primeru začnejo dopolnitve veljati na dan prejema zadnje 
diplomatske note, s katero se potrjuje, da so izpolnjeni 
notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dopolnitev. 

41. člen 

Začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati prvega dne meseca, ki sledi datumu 
prejema zadnje diplomatske note, s katero se potrjuje, da so 
izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

2. Ta sporazum se začasno uporablja od 1. januarja 1997. 

38. člen 

Carinske uniie. območja proste trgovine in obmejni 
promet 

Ta sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih 
unij, območij proste trgovine ali dogovorov o obmejnem prometu, 
če ne vplivajo negativno na trgovino med pogodbenicama ter 
zlasti na določbe, ki se nanašajo na pravila o poreklu, kot jih 
določa ta sporazum. 

39. člen 

Storitve in naložbe 

1. Pogodbenici se zavedata naraščajočega pomena določenih 
področij, kot na primer storitev in naložb. V svojih 
prizadevanjih, da bi postopno razvijali in razširjali svoje 
sodelovanje, zlasti v smislu evropskega povezovanja, 
sodelujeta s ciljem, da dosežeta vedno večjo liberalizacijo in 
obojestransko odpiranje trgov za naložbe in trgovino s 
storitvami, ob upoštevanju ustreznih določb Splošnega 
sporazuma o trgovini in storitvah. 

2. Pogodbenici bosta v Skupnem odboru razpravljali o možnosti 
za razširitev svojih trgovinskih odnosov na področji 
neposrednih tujih naložb in trgovine s storitvami. 

42. člen 

Veljavnost in odpoved 

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

2. Pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim uradnim 
obvestilom drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati prvi dan 
sedmega meseca, ki sledi datumu, ko je druga pogodbenica 
prejela uradno obvestilo. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana pooblaščenca, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Tallinnu 26. novembra leta tisoč devetsto 
šestindevetdeset v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo 

Davorin Kračun l.r. 

Za Republiko Estonijo 

Riivo Sinijdrv l.r. 
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ZAPIS O SOGLASJU 

1. Pogodbenici nadaljujeta s prizadevanji, da bi dosegli nadaljnjo 
liberalizacijo trgovine s kmetijskimi izdelki v mejah svoje 
kmetijske politike in mednarodnih obveznosti. 

2. Pogodbenici najpozneje v drugi polovici leta 1997 proučita 
možnosti za vzajemno dodelitev nadaljnjih ugodnosti. 

3. Prepoved povračila carin ali oprostitev plačila carin, kot je 
določeno v 15. členu protokola 2 k temu sporazumu, začasno 
ne velja, dokler se sporazum ne bo uporabljal v okviru 
diagonalne kumulacije med obema pogodbenicama in 
Evropsko unijo. 
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PRILOGA I 

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE 

(omenjena v 27. členu) 

1. Večstranske konvencije, omenjene v prvem odstavku 27. člena, so: 

- Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov 
in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961); 

- Sporazum iz Niče o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev za namene 
registriranja znamk (Ženeva, 1977, dopolnjen leta 1979); 

Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk 
(Madrid, 1989); 

Budimpeštanska pogodba z dne 28. aprila 1977 o mednarodnem priznanju 
depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja; 

- Mednarodna konvencija za varstvo novih rastlinskih sort (UPOV) 
(Ženevska listina, 1991); 

Sporazum TRIPs. 

Skupni odbor lahko odloči, da se prvi odstavek 27. člena uporablja tudi za druge 
večstranske konvencije. 

2. Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz 
teh večstranskih konvencij: 

- Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina, 
1971); 

- Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 
1967, dopolnjena leta 1979); 

- Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Washington, 1970, 
dopolnjene leta 1979 in spremenjene leta 1984). 
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PRILOGA A K PROTOKOLU 1 

0810.50 
0810.90 
0811.10.19 
0811.20.19 
0811.20.90 
0811 90.31-39 
0811.90 85-95 
0814 
0901 
0902 
0903 
0904.11 
0904.12 
0904.20.10 
0904.20.31-35 
0904.20.39-90 
0905 
0906.10 
0906.20 
0907 
0908.10 
0908.20.10 
0908.20.90 
0908.30 
0909.10 
0909.20 
0909.30 11-19 
0909.40.11-19 
0909.50.11-19 
0910.10-50 
1001.10 
1001.90.10-91 
1002.00.001 
1003.00.10 
1003.00.901 
1004.00.001 
1005.10 
1006 
1007 
1008.10.001 
1008.20.001 
1008.90 
1108 
1109 
1201 
1202 

1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1211 
1212.10-30 
1212.91 
1212.92 
1212.99 
1213 
1214.10 
1214.90 
1301 
1302.11 
1302.12 
1302.14 
1302.19.05 
1302.19.10-30 
1302.19.91-999 
1302.20 
1302.31 
1302.32 
1302.39 
1401 
1402 
1403 
1404 
1501 
1502.00.10 
1502.00.90 
1503 
1504.10 
1504.20 
1504.30 
1505 
1506 
1507 
ex 1507.90.90 
1508 
1511 
1512 11 
1512.19.10 
1512.21 

1512.29 
1513 
1514 
ex 1514 90.90 
1515 
ex 1515.90 991 
1516 
1518 
1520 
1521 
1522 
1602.90.31 
1602.90.41 
1603 
1604.11 
1604.12 
1604.14 
1604.19 
1604.20 
1604.30 
1605 
1702.20-60 
1704.10 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806.10 
1806.90 
1901.90.11 
1901.90.19 
1903 
1904 
1905.30 
1905.40 
1905.90 
2005.10 
2005.40 
2005.80 
2007.10.10 
2008.19 
2009.80 v 
2009.90 
2102 
2103 
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PRILOGA A K PROTOKOLU I 

2104.10 
2201 
2208.60 
2208.90 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306.10 
2306.20 
2306.30 
2306.40 
2306.50-90 
2307 
2308 
2401 
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PRILOGA B K PROTOKOLU 1 

0101.19 
0102.90 
0103.91 
0103.92 
0104.10.30 
0104.10.80 
0104.20.90 
0105.11.91 
0105.11.99 
0105.12.009 
0105.19.209 
0105.92.009 
0105.93.009 
0105.99.109 
0105.99.209 
0105.99.309 
0105.99.509 
0106.00.109 
0201 
0202 
0203 
0204 
0205 
0206.10.91 
0206.10.95 
0206.29.91 
0206.29.99 
0206.30.21 
0206.30.31 
0206.30.90 
0206.41.91 
0206.41.99 
0206.49.91 
0206.49.99 
0206.80 91 
0206.80.99 
0206.90.91 
0206.90.99 
0207 
0208 
0209 
0210 
0301.91.90 
0301.93.00 
0302.11 

oznake HS/KN 

0302.61 
0302.64 
0302.69.11 
0302.69.19 
0302.70 
0303.21 
0303.71 
0303.79.11 
0303.79.19 
0303.79.91 
0304.10.11 
0304.10.91 
0304.20.11 
0304.20 19 
0304.90.10 
0305.63 
0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 
0407.00.30 
0407.00.90 
0408.11 
0408.19 
0408.91 
0408.99.80 
0409 
0410 
0501 
0502 
0503 
0506.90 
0509.00.90 
0510 
0601.20 
0602.10.90 
0602.20.90 
0602.30 
0602.40 
0602.90.10 
0602.90.30-99 
0603 
0604.99 

0701.90 
0702 
0703 
0704 
0705 
0706 
0707 
0708 
0709 
0710 
0711 
0712 
0713.10.90 
0713.20.90 
0713.31.90 
0713.32.90 
0713.33.90 
0713.39.90 
0802.21 
0802.22 
0802.31 
0802.32 
0802.40 
0804.20 
0805.10 
0805.20 
0805.90 
0806.10 
0808 
0809 
0810.10 
0810.20 
0810.30 
0811.10.11 
0811.10.90 
0811.20.11 
0811.20.31 
0811.20.39 
0811.20.51 
0811.20.59 
0811.90.1K 
0811.90.19 
0811.90.50-80 
0812 
0813 
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PRILOGA B K PROTOKOLU 1 

0909 30.90 
0909 40 90 
0909 50 90 
0910.91 
0910.99 
1001.90 99 
1002.00 009 
1003.00 909 
1004 00 009 
1005.90 
1008.10.009 
1008.20.009 
1008.30 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1210 
1302.13 
1507.90 90 
1509 
1510 
1512.19.91 
1512.19 99 
1514.90.90 
1515.90 991 
1517 
1601 
1602 
ex 1602.90 31 
ex 1602 90.41 
1604.13 
1604.15 
1604.16 
1701.11.90 
1701.1290 
1701.91 
1701.99 
1702.11 
1702.19 
1702.90 
1703 

2009.30.51 
2009.30.55 
2009.30.599 
2009.30.910 
2009.30.950 
2009.30 999 
2009.40-70 
2101 
2104.20 
2105 
2106 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
ex 2208.60 
ex 2208.90 
2209 
2309 
2402 
2403 

1704.90 
1806.20 
1806 31 
1806.32 
1901.10 
1901 20 
1901 90.91 
1901 90 99 
1902 
1905 10 
1905.20 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005.20 
2005.51 
2005.59 
2005.60 
2005.70 
2005.90 
2006 
2007.10.91 
2007.10.99 
2007.91 
2007.99 
2008.11 
2008.20-99 
2008.40-80 
2009.11.11 
2009 11.19 
2009.11.91 
2009.11.999 
2009.19.11 
2009.19.19 
2009.19.91 
2009 19 999 
2009.20.11 
2009.20.19 
2009.20.91 
2009.20.999 
2009.30.11 
2009.30.19 
2009.30 31 
2009.30.399 
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PROTOKOL 2 
(omenjen v prvem odstavku 18. člena) 

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

VSEBINA 

I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE 

- 1. člen Opredelitve pojmov 

II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

2. člen Splošne zahteve 

3. člen Dvostranska kumulacija porekla 

4 člen Diagonalna kumulacija porekla 

5. člen V celoti pridobljeni izdelki 

6 člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

8. člen Enota kvalifikacije 

9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodja 

10. člen Garniture 

11. člen Nevtralni elementi 

III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 

12. člen Načelo teritorialnosti 

13. člen Neposredni prevoz 

14. člen 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 Splošne zahteve 
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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 EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali 
izdelanega dokazila o poreklu 

v t 
21. člen 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 delih 

26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu 

27. člen Spremljajoči dokumenti 

28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov 

29. člen Razlike in oblikovne napake 

30. člen Zneski, izraženi v ekujih 

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 cone 

VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE 

36. člen Blago na poti in v skladiščenju 

37. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

38. člen Spremembe protokola 

16. oktober2000 65 poročevalec, št. 89 



I. ODDELEK II. ODDELEK 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1- člen 

Opredelitev pojmov 

V tem protokolu: 

a) "izdelava" pomeni katero koli 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 je namenjen 
kasnejši uporabi pri drugem 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 WTO o carinski 
vrednosti); 

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek 
franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Estoniji, v podjetju 
katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod 
pogojem, 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 
Sloveniji ali v Estoniji; 

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

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana 
za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima 
porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni; 

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne 
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki 
sestavlja 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; 

I) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu 
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enotni prevozni listini, s 
katero dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni take 
listine, izdelke, ki so zajeti na enem računu; 

m) "ozemlje" vključuje teritorialno morje. 

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM" 

2. člen 

Splošne zahteve 

1. Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo za 
izdelke s poreklom iz Slovenije: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena 
tega protokola; 

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki 
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod 
pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega protokola; 

2. Za izvajanje tega sporazuma se naslednji izdelki štejejo za 
izdelke s poreklom iz Estonije: 

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5. člena tega 
protokola; 

b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale, ki niso 
bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, 
da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v 
Estoniji v smislu 6. člena tega protokola. 

3. Člen 

Dvostranska kumulacija porekla 

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s 
poreklom iz Estonije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam 
pridobljen. Ni treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, 
kot to določa prvi odstavek 7. člena tega protokola. 

2. Materiali s poreklom iz Estonije se štejejo za materiale s 
poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam 
pridobljen. Ni treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali 
predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, 
kot to določa prvi odstavek 7. člena tega protokola. 

4. člen 

Diagonalna kumulacija porekla 

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se 
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike, 
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Litve, Latvije, 
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu sporazumov 
med Slovenijo in Estonijo in vsako od teh držav pri vključitvi v 
izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s 
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije. Ni treba, da so taki materiali 
zadosti obdelani ali predelani. 
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2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi 
prvega odstavka, se lahko še naprej štejejo za izdelke s 
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije, samo če tam dodana 
vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s 
poreklom iz katere koli države, omenjene v prvem odstavku. 
Če to ni tako, se ti izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz 
države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala največjo 
vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri določitvi 
porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz drugih držav, 
omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani ali 
predelani v Sloveniji ali Estoniji. 

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, 
kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s 
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila 
v tem protokolu. Slovenija in Estonija se obveščata o 
podrobnostih iz sporazumov in ustreznih pravilih o poreklu 
blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v 
prvem odstavku. 

4. Ne glede na tretji odstavek tega člena začne v tem členu 
predvidena kumulacija veljati za Slovenijo ali za Estonijo in 
katero koli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z 
datumom ustreznega obvestila. 

5- člen 

V celoti pridobljeni izdelki 

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v Estoniji: 

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

b) tam pridelani rastlinski izdelki; 

c) tam povržene in vzrejene žive živali; 

d) izdelki, pridobljeni od tam vzrejenih živih živali; 

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom; 

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, 
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnega morja 
Slovenije ali Estonije; 

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

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 proizvodnih postopkov, ki tam potekajo; 

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj 
njihovega teritorialnega morja pod pogojem, da imata 
izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja; 

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

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v 
pododstavkih 1 f) in g) prvega odstavka se uporabljata samo 
za plovila in predelovalne ladje: 

a) ki so registrirane ali se vodijo v Sloveniji ali v Estoniji; 

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Estonije; 

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije 
ali Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav, v 
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega ali 
nadzornega odbora in večina članov takih odborov 
državljani Slovenije ali Estonije in če, kadar gre za osebne 
ali kapitalske družbe, vsaj polovica kapitala pripada tem 
državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih 
držav; 

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Estonije 
in 

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani 
Slovenije ali Estonije. 

$• Člen 

Zadosti obdelani ali predelani izdelki 

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

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere 
veljata 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 se materiali brez porekla, ki se v 
skladu z danimi pogoji za ta izdelek v seznamu ne bi smeli 
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod 
pogojem: 

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

b) da kateri koli od odstotkov, ki je 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 7. člen. 

7t člen 

Nezadostni postopki obdelave ali predelave 

1. Ne glede na drugi odstavek se šteje, da so naslednji postopki 
obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil sta- 
tus izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno 
zahtevam iz 6. člena: 

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

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, 
zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi 
drugi preprosti postopki pakiranja; 

d) pritrjevanje 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 mešanic ne ustreza 
pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lahko šteli 
za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije; 

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 nezadostne v smislu prvega 
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na 
tem izdelku bodisi v Sloveniji ali v Estoniji. 

8. 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 ali je 
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega 
sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto 
kvalifikacije, 

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih 
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko 
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega 
protokola vsak izdelek obravnavati posebej. 

2. Če je v skladu s Temeljnim pravilom 5 za uporabo 
Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi 
uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla. 

9. žlen 

Dodatki, nadomestni deli in orodje 

Dodatki, nadomestni 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. 

10. člen 

Garniture 

Garniture se v skladu s Temeljnim pravilom 3 za uporabo 
Harmoniziranega 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 imajo poreklo, in 
takih, ki so brez porekla, velja, da ima garnitura kot celota poreklo 
pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 
odstotkov cene garniture franko tovarna. 

11. člen 

Nevtralni elementi 

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

a) energija in gorivo; 

b) naprave in oprema; 

c) stroji in orodje; 

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

III. ODDELEK 

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA 

12. člen 

Načelo teritorialnosti 

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev 
statusa blaga s poreklom, morajo biti v Sloveniji ali Estoniji 
izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu. 

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz Estonije v 
drugo državo, vme, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za 
blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko 
zadovoljivo dokaže: 

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

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

13. člen 

Neposredni prevoz 

1. Preferencialna obravnava, predvidena s tem sporazumom, 
se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega 
protokola in se prevažajo neposredno med Slovenijo in 
Estonijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. 
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Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, 
lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s 
pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih 
pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja 
ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili 
opravljeni drugi postopki, razen raztovarjanja, ponovnega 
natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v 
dobrem stanju. 

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, 
ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije. 

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

a) enotno prevozno Ifstino, 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 raztovarjanja in ponovnega natovarjanja 
izdelkov, in če je primerno, imena ladij ali drugih 
uporabljenih prevoznih sredstev, in 

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

c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo. 

14. Člen 

Razstave 

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo 
državo, razen tistih, ki so omenjene v 4. členu, in so po razstavi 
prodani za uvoz v Slovenijo ali v Estonijo, veljajo pri uvozu 
ugodnosti po določbah tega sporazuma pod pogojem, da se 
carinskim organom zadovoljivo dokaže, da: 

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v 
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavljal; 

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

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 za noben drug namen kot za predstavitev na 
razstavi. 

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v skladu z 
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države 
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena 
naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo 
dodatna pisna dokazila 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 med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom. 

IV. ODDELEK 

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA 
CARINE 

15. člen 

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine 

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov 
s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije ali iz ene od drugih 
držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali sestavi 
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v 
Sloveniji ali v Estoniji ne morejo uveljavljati kakršna koli 
povračila carine ali oprostitve plačila carine. 

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršno koli 
delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih 
dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko 
uporablja v Sloveniji ali v Estoniji, izrecno 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, 
mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov kadar 
koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za 
materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, 
ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske 
dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo 
za take materiale, dejansko plačane. 

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo 
za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, 
nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v 
garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla. 

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo 
za materiale, za katere velja ta sporazum. Nadalje ne 
preprečujejo uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se 
uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami 
tega sporazuma. 

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Estonija uporablja 
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev 
ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za 
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob 
upoštevanju naslednjih določb: 

a) za izdelke, ki spadajo v 25. do 49. in 64. do 97. poglavje 
Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 5-odstotna 
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji 
ali v Estoniji; 

b) za izdelke, ki spadajo v 50. do 63. poglavje 
Harmoniziranega sistema, se lahko zadrži 10-odstotna 
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji 
ali v Estoniji. 

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 1998 
in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo. 
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V. ODDELEK 

DOKAZILO O POREKLU 

16. člen 

Splošne zahteve 

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Estonijo ter za 
izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Slovenijo veljajo 
ugodnosti tega sporazuma ob predložitvi bodisi: 

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v 
Prilogi III, ali 

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

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu 
tega protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo 
ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateri 
koli zgoraj navedeni dokument. 

17. člen 

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države 
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega 
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost. 

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik 
obrazca potrdila o prometu blaga EUR.1 in zahteve za potrdilo 
o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo 
v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum in v 
skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če 
so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi 
črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki 
brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, 
je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in 
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 
države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o prometu blaga 
EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki 
dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih 
zahtev tega protokola. 

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi Slovenije 
ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom 
iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. 
členu, 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 
katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled 
izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršen koli drug pregled, ki 
se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, 
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 pripisov z namenom goljufije. 

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti 
naveden v rubriki št. 11 potrdila. 

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga 
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz 
opravljen ali zagotovljen. 

18. člen 

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Ne glede na sedmi odstavek 17: člena se potrdilo o prometu 
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na 
katere se nanaša: 

a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih 
opustitev ali posebnih okoliščin, ali 

b) če se carinskim organom zadovoljivo pojasni, da je 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.1 
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v 
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu. 

4. Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1 morajo 
imeti enega od teh zaznamkov: 

"ISSUED RETROSPECTIVELY" 

"IZDANO NAKNADNO" 

"TAGANTJARELE VALJAANTUD" 

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko 
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1. 

19, člen 

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1 

1. Če je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno 
ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, 
zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, 
ki jih imajo. 

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od besed: 

"DUPLICATE" , "DVOJNIK", "DUPLIKAAT". 

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko 
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1. 

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 EUR.1 na podlagi 
predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o 

poreklu 

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v 
Sloveniji ali v Estoniji, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o 
poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 za pošiljanje 
vseh ali nekaterih teh izdelkov drugam v Sloveniji ali v Estoniji. 
Nadomestno potrdilo oziroma nadomestna potrdila o prometu 
blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani 
izdelki. 

21-Člen 

Pogoji za izjavo na računu 

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

a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali 

b) kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali 
več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih 
skupna vrednost 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 Slovenije ali 
Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in ki 
izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti pripravljen, da na 
zahtevo carinskih organov države izvoznice kadar koli 
predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla 
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola. 

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati 
ali odtisniti 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 biti 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 se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da 
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po 
kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno 
podpisal. 

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na 
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena 
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih 
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša. 

22. člen 

Pooblaščeni izvoznik 

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega 
koli izvoznika, ki pogosto pošilja izdelke po tem sporazumu, 
da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na 
katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora 
carinskim organom predložiti zadovoljiva dokazila o statusu 
porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev tega 
protokola. 

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoz- 
nika po kakršnih koli pogojih, ki so po njihovem mnenju primer- 
ni. 

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

4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni 
izvoznik uporablja pooblastila. 

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

23- Člen 

Veljavnost dokazila o poreklu 

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v 
državi izvoznici in mora biti v tem roku predloženo carinskim 
organom države uvoznice. 

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

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

24. člen 

Predložitev dokazila o poreklu 

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države 
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. 
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter 
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s 
katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za 
izvajanje tega sporazuma. 

25t člen 

Uvoz po delih 

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo 
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni 
izdelki v smislu odstavka (a) Temeljnega pravila 2 za uporabo 
Harmoniziranega sistema, ki spadajo v XVI. in XVII. oddelek ali v 
tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema, uvažajo po 
delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim 
organom predloži eno samo dokazilo o poreklu. 

26. člen 

Izjeme pri dokazilu o poreklu 
% 

1. Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne pakete 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 taki izdelki ne uvažajo 
v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo 
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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 
temu dokumentu. 

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

3. Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 
500 ekujev pri majhnih paketih ali 1200 ekujev pri izdelkih, 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 za dokazovanje, da se izdelki, 
zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, 
lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije ali iz 
ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in izpolnjujejo druge 
zahteve tega protokola, so med drugim lahko tudi: 

a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali 
dobavitelj za pridobitev tega blaga, kot so na primer vsebovani 
v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu; 

b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih 
materialov, izdani ali sestavljeni v Sloveniji ali Estoniji, kadar 
se taki dokumenti uporabljajo v skladu z domačim pravom; 

c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave 
materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali sestavljeni v 
Sloveniji ali v Estoniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim 
pravom; 

d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki 
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali 
sestavljena v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem protokolom 
ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s 
pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu. 

28. člen 

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih 
dokumentov 

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga 
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v 
tretjem odstavku 17. člena. 

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

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu 
blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve, navedene v 
drugem odstavku 17. člena. 

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti 
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim 
bili predloženi. 

29. člen 

Razlike in oblikovne 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 oblikovne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o 
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne 
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu. 

30- člen 

Zneski, izraženi v ekujih 

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, 
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi 
uvoznici. 

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila 
država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki 
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki 
zaračunani v valuti druge države, omenjene v 4. členu, mora 
država uvoznica priznati zneske, ki jih je »a država uradno 
sporočila. 

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katere koli države, so 
protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v ekujih na 
prvi delovni dan v oktobru 1995. 

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije in Estonije pregleda v 
ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih 
valutah Slovenije ali Estonije. 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 teh vrednostnih omejitev. V ta namen 
se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v ekujih. 

VI. ODDELEK 

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU 

31. člen 

Medsebojno sodelovanje 

1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno izmenjajo 
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi 
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove 
carinskih organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu 
blaga EUR.1 in za preverjanja teh potrdil in izjav na računih. 

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Slovenija 
in Estonija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno poma- 
gata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga 
EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam 
navedene. 
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32. člen 35. člen 

Preverjanje dokazil o poreklu 

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar 
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o 
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh izdelkov ali 
izpolnitvi drugih zahtev tega protokola. 

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski 
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 
in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh 
dokumentov carinskim organom države izvoznice, 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 netočni. 

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta 
namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti 
kakršen koli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kateri 
koli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben. 

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo 
začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za 
take izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo 
uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi 
ukrepi, ki se jim zdijo potrebni. 

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih 
tega preverjanja čim prej obveščeni. Izidi morajo jasno 
pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere se 
nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije, 
Estonije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 4. členu, 
ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola. 

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 
obravnavanega dokumenta 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 v zvezi s postopki preverjanja iz 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 treba 
predložiti Skupnemu odboru. 

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

34. člen 

Kazni 

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi doku- 
ment, ki vsebuje netočne podatke, da bi pridobil preferencialno 
obravnavo za izdelke. 

Proste cone 

1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, 
da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu 
in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem 
ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo 
opravljeni drugi postopki, razen običajnih, ki so potrebni za 
preprečevanje njihovega poslabšanja. 

2. Če se kot izjema od določb iz prvega odstavka izdelki s 
poreklom iz Slovenije ali Estonije, ki imajo dokazilo o poreklu, 
uvozijo v prosto cono na podlagi dokazila o poreklu in se na 
njih opravijo predelave ali obdelave, odgovorni organi na 
izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o prometu blaga 
EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z 
določbami tega protokola. 

VII. ODDELEK 

KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Blago na poti in v skladiščenju 

Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in je na dan začetka 
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem 
skladiščenju v Sloveniji ali Estoniji, v carinskem skladišču ali prosti 
coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom pod pogojem, da se 
v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne 
države predloži dokazilo o poreklu, ki je bilo naknadno sestavljeno, 
in vse dokumente, ki dodatno dokazujejo okoliščine prevoza. 

37, Člen 

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla 

V okviru Skupnega odbora se ustanovi pododbor za carinske 
zadeve in vprašanja porekla, da pomaga pri opravljanju njegovih 
nalog ter zagotavlja nenehno obveščanje in posvetovanja med 
strokovnjaki. 

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

39, člen 

Spremembe protokola 

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola. 
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PRILOGA I 

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II 

Opomba 1: 

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se 
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena 
tega protokola. 

Opomba 2: 

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. 
Prvi stolpec je tarifna številka ali številka poglavja, ki se 
uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi 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", to 
pomeni, da se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo 
za del tarifne številke ali poglavja, kot je opisano v 2. 
stolpcu. 

2.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je 
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. 
stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. 
stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po 
Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega 
poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v 1. 
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 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 o poreklu, je treba uporabiti pravilo, 
določeno v 3. stolpcu. 

Opomba 3: 

3.1 Določbe 6. člena tega protokola za izdelke, 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 v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v 
drugi tovarni v Sloveniji ali v Estoniji. 

Na primer: 

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

Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Estoniji iz 
ingota brez porekla, potem ježe pridobil poreklo na podlagi 
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. 

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima 
poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v 

drugi tovarni v Sloveniji ali v Estoniji. Zato se vrednost 
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost 
uporabljenih materialov brez porekla. 

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali 
predelave in tudi več predelave ali obdelave dodeli status 
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne 
more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da 
je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material 
brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši 
stopnji izdelave dovoljena, uporaba takega materiala na 
kasnejši stopnji pa ne. 

3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katere 
koli tarifne številke", se ne glede na opombo 3.2 lahko 
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa 
morajo upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih 
pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz 
materialov iz katere koli tarifne 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 lahko 
uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni pa treba 
uporabiti vseh. 

Na primer: 

Pravilo za tkanine iz HS 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, da je treba uporabiti oboje, uporabi se 
lahko eno ali drugo ali 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 
izrecno izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne 
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih 
dodatkov, ki niso izdelki iz žit. 

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. 

Na primer: 

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelana iz netkanih 
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo 
uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem 
blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano 
iz preje. V takih primerih bi bil začetni material običajno na 
stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken. 

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost 
materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni 
postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z 
drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih 
materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od 
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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 če ni drugače določeno, 
zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače 
obdelana, vendar ne spredena. 

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne 
številke 0503, svilo iz tarifnih 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 tarifnih 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 uvrščajo 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 
katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri 
njihovi izdelavi in ki upoštevana 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 dovoljeno 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 iz rodu agav 

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska 
tekstilna vlakna 

- sintetični filamenti 

- umetni filamenti 

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena 

- sintetična rezana vlakna iz poliestra 

- sintetična rezana vlakna iz poliamida 

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila 

- sintetična rezana vlakna iz poliimida 

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena 

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida 

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida 

- druga sintetična rezana vlakna 

- 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 do 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim 
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema, 

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605. 

Na primer: 

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih 
vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken 
iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato 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 tarifne številke 5112, izdelana iz volnene 
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih 
vlaken iz tarifne 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, nemikanih ali 
nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali 
kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova 
skupna teža ne presega 10% teže tkanine. 

Na primer: 

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana 
iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne 
tkanine iz tarifne 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 taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne 
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz 
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz 
dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je zato 
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek. 

Na primer: 

Taftana preproga, narejena iz umetne in 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 in/ali umetno prejo na 
tej stopnji izdelave pod pogojem, da so izpolnjene zahteve 
glede teže. 

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s 
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je 
dovoljeno 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 do 5 mm, kjer so plasti 
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je 
dovoljeno 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, 
razen podlog in medviog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan 
izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko 
uporabijo pod pogojem, 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 Materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, se ne 
glede na opombo 6.3 lahko prosto uporabljajo pri izdelavi 
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali 
ne. 

Na primer: 

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti 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 ne preprečuje uporabe zadrg, četudi 
zadrge običajno vsebujejo tekstil. 

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

Opomba 7: 

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 
2901, ex 2902 in ex 3403 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; 

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

g) polimerizacija; 

h) 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;1 

c) razbijanje (kreking); 

d) preoblikovanje (reforming); 

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil; 

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

g) polimerizacija; 

h) alkilizacija; 

i) izomerizacija; 

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); 

I) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, 
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje; 

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 
2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in 
temperaturi nad 250 0 C, z uporabo katalizatorja, razen 
obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element 
v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za 
mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava 
z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se 
želi izboljšati barva ali obstojnost, ne šteje za specifičen 
proces; 

'Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju kombinirane 
nomenklature. 
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n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 
2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 
30 % prostornine teh izdelkov, vključno z izgubami, 
destilira pri 300 °C metodi ASTM D 86; 

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

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 
2901, ex 2902 in ex 3403 porekla ne podelijo enostavne 
operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, 
vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, 
ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov 
z različno vsebnostjo žvepla, katera koli kombinacija teh 
operacij ali podobne operacije. 
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PRILOGAH 

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi 

lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

 (2) (3) aH (41 

1 pgl 
Žive živali Vse živali iz 1. poglavja morajo 

biti v celoti pridobljene. 

2. pgl Meso in užitni mesni klavnični 
izdelki 

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

3. pgl. Ribe in raki, mehkužci in 
drugi vodni nevretenčaiji 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

e.\ 4. pgl. 

0403 

Mlečni izdelki; ptičja 
jajca; naravni med; užitni 
izdelki živalskega izvora, ki 
niso navedeni in ne zajeti na 
drugem mestu, razen za: 

Pinjenec. kislo mleko in 
smetana, jogurt, kefir in drugo 
fermentirano ali skisano mleko 
in smetana, koncentrirano ali 
ne. z dodanim sladkorjem ali 
drugimi sladili, aromatizirano 
ali z dodanim sadjem, oreščki 
ali kakavom 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 4. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

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

e.\ 5. pgl. 

c.\ 0502 

Izdelki živalskega izvora, ki 
niso navedeni in nc zajeti na 
drugem mestu; razen za: 

Pripravljene ščetine in dlaka 
domačih ali divjih prašičev 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 5. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

Čiščenje, dezinfekcija, 
razv rščanje in izravnavanje 
ščetin in dlak. 

6. pgl. Živo drevje in druge 
rastline:čebulice. korenine in 
podobno: rezano cvetje in 
okrasno listje 

Izdelava, pri kateri: 
-morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 6. poglavja v celoti 
pridobljeni. 
- vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50% 
cene izdelka franko tovarna. 

" P?' Užitne vrtnine in nekateri 
koreni in gomolji 

Izdelava, pn kateri morajo biti 
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 

ili 12] O) ali (41 

X pgl Užitno sadje in oreščki: lupine 
agnimov ali dinj in lubenic 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vse uporabljeno 
sadje in oreščki v celoti 
pridobljei:; 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % 
vrednosti cene izdelka franko 
tovarna. 

e.\9. pgl. 

(IVO I 

ovu; 

c\ ttvio 

Kava. čaj. mate čaj in 
začimbe; razen za: 

kava. p ražena ali nepražena 
ali brez kofeina, lupine in 
kožice kave: kavni 
nadomestki, ki vsebujejo 
kakršen koli odstotek kave 

Ćaj. pravi: a romati/i ran ali ne 

Mešanice začimb 

Izdelava, pn kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 9. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tanfne številke. 

Ki pgl. Žita Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 10. 
poglavja v celoti pridobljeni. 

c\ 11 pgl. 

CN l l<>(> 

Izdelki mlinske industrije: 
slad. škrob, intilin: pšenično 
lepilo, razen za: 

Moka. zdrob in prah iz sušenth 
stročnic iz tar št. 0713 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsa uporabljena žita. užitne 
vrtnine, korenine in gomolji iz. 
tar. št. 0714 ali sadje v celoti 
pridobljeni. 

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

• 

I! pili Oljna semena in plodovi: 
raz!;« zrnje, semena in 
plodovi, industrijske ali 
zdravilne rastline: slama in 
krma 

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

131» 1 Šelak: naravne gume. smole, 
gumijeve smole in oljne smole 
(na primer balzami) 

Izdelava, pri kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz tar. št. 1301 ne 
sme presegati 50 % cene 
izdelka franko tovarna. 
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Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

Hi  (3) ali (£1 

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti: 
pektinske snovi; pektinati in 
pektati: agar-agar in druge 
sluzi ter sredstva za 
zgoščevanje, dobljeni iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani ali 
nemodificirani: 

- Sluzi in sredstva za 
zgoščevanje, dobljena iz 
rastlinskih proizvodov, 
modificirani 

- Drugi 

Izdelava iz nemodificiranih 
sluzi in sredstev za 
zgoščevanje. 

Izdelava, pri kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov ' 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tov arna. 

14 pgl Rastlinski materiali za 
pletarstvo: rastlinski izdelki, ki 
niso omenjeni in ne zajeti na 
drugem mestu 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 14 
poglavja v celoti pridobljeni. 

c.\ 15. pgl. 

1501 

Masti in olja živalskega ali 
rastlinskega izvora in izdelki 
njihovega razkrajanja, 
predelane užitne masti: voski 
živalskega ali rastlinskega 
izvora, razen za 

Prašičja mast (vključno s 
salom) in piščančja mast. 
razen tiste iz tar. št. 0209 ali 
1503 

- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 

- Drugo 

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. razen iz tar š t.0203. 
0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 
0506. 

Izdelava iz prašičjega mesa ali 
užitnih klav ničnih proizvodov 
iz tar. št.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 

(1)  (2) (3) ali (4) 

1502 

1504 

cx 1505 

150o 

Maščobe govedi, ovac ali koz. 
razen tistih iz tar. št. 1503: 

- Maščobe iz kosti ali 
odpadkov 

Drugo 

Masti in olja rib ali morskih 
sesalcev ter njihove frakcije, 
prečiščeni ali neprečiščeni. 
toda kemično nemodificiram: 

- Trdne frakcije 

- Drui>o 

Prečiščeni lanolin 

Druge masti in olja živalskega 
izvora in njihove frakcije, 
prečiščene ali neprečiščene. 
toda kemično nemodificirane: 

- Trdne frakcije 

- Druao 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar.št.. razen tistih iz tar. 
št. 0201. 0202. 0204 ali 0206 
ali kosti iz tar. št. 0506. 

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

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši dnige 
materiale iz tar. št. 1504. 

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

Izdelav a iz surove maščobe iz 
volne iz tar. št. 1505. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št., vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1506. 

Izdelava, nri kateri mc : % biti 
vsi uporabljeni 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 

Hi (2) (3) ali (41 

1507 do 
1515 

1516 

151" 

Olja rastlinskega izvora in 
njihove frakcije: 

- Sojino olje. olje iz kikirikija, 
palmovo, kopre, palmovega 
jedra, babasu. tungovo in 
oiticica olje. inirtin vosek in 
japonski vosek, frakcije jojoba 
olja in olja za tehnične ali 
industrijske namene, razen za 
proizvodnjo hrane za človeško 
prehrano 

- Trdne frakcije, razen iz 
jojoba olja 

- Drugo 

Živalske ali rastlinske masti in 
olja in njihove frakcije, 
deloma ali v celoti 
hidrogenirani. 
interesterificirani. 
reesiertficirani ali 
elaidinizirani. rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje 
nepredelani 

Margarina; mešanice ali 
preparati iz masti ali olj 
živ alskega ali rastlinskega 
izvora ali frakcij različnih 
masti ali olj iz tega poglavja, 
primerni za prehrano, razen 
jedilnih masti ali olj ali 
njihovih frakcij iz tar. št 1516 

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

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

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi uporabljeni rastlinski 
materiali v celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. poglavja v celoti 
pridobljeni: 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v celoti 
pridobljeni Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št. 
1507. 1508. 1511 in 151? 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 2. in 4. poglavja v 
celoti pridobljeni: 
- vsi uporabljeni rastlinski 
materiali morajo biti v celoti 
pridobljeni. Lahko pa se 
uporabijo materiali iz tar. št. 
150/. 1508. 1511 in 1513. 

16. psi. Izdelki iz mesa. rib ali rakov, 
melikužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev 

Izdelava iz živali iz 1. poglavja. 
Vsi uporabljeni materiali iz 3. 
poglavja morajo biti v celoti 
pridobljeni 

c\ 1". pgl Sladkor in sladkorni izdelki: 
razen za: 

Izdelava, pn kateri se vsi 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št. kot je tar. št. 
izdelka. 
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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 (4) 

ON I 701 

702 

704 

Sladkor iz. sladkornega trsa ali 
sladkorne pese ter kemično 
čista saharoza. v trdnem 
stanju. / dodatkom arotn ali 
barvil 

Drugi sladkorji, vključno s 
kemično čisto laktozo, 
malto/o. glukozo in fruktozo. 
v trdnem stanju: sladkorni 
sirupi brez dodatkov za 
aromati/iranje ali barvil, 
umetni med in mešanice 
umetnega ter narav nega medu: 
karatuelni sladkor 

- Kemično čista maltoza in 
frukto/;i 

- Drugi sladkorji v trdnem 
stanju / dodatki za 
aromatiziranje ali barv ili 

- Dnisio 

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

Sladkorni izdelki (v števši belo 
čokolado) brez kakava 

Izdelava, pn kateri vrednost 
katerega koli materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tar. št. vštevši druge 
materiale iz tar. št. 1702. 

Izdelava, pn kateri vrednost 
katerega koli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pn kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali že s 
poreklom. 

Izdelav a, pri kateri v rednost 
kateregakoli uporabljenega 
materiala iz 17. poglavja ne 
presega 30 % cene izdelka 
franko tov arna. 

Izdelava, pri kateri 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar št. izdelka: 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 

poročevalec, št. 89 84 16. oktober2000 



Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

LD. (21 (3} ali [41 

I8. pgl. Kakav in kakavovi izdelki Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka. 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 

1901 Sladni ekstrakt: živila iz moke. 
zdroba. škroba ali sladnega 
ekstrakta, brez dodatka kakava 
ali z dodatkom kakav a v 
količini inanj kot 40 ut.%. 
računano na osnovo, ki ne 
vsebuje maščob, ki niso 
navedena in ne omenjena na 
drugem mestu: živila iz 
materiala iz tar. št. 0401 do 
0404. brez dodatka kakava ali 
z dodatkom kakava v količini 
manj kot 5 ut.%. računano na 
osnovo, ki ne vsebuje maščob, 
ki niso navedena in ne zajeta 
na drugem mestu: 

- Ekstrakt slada 

- Drugo 

Izdelava iz žit iz 10. poglavja. 

Izdelava, pri kateri: 
- sc vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka: 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

\ 

i 
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Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

_QL i2) ali i£L 

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

- ki vsebujejo 20 ut.% ali manj 
mesa. klavničnih izdelkov, rib. 
školjkarjev ali mehkužcev 

- ki vsebujejo več kot 20 ut.% 
mesa. klavničnih izdelkov, rib. 
školjkarjev ali mehkužcev 

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

1904 Priprav ljena živila, dobljena z 
nabrekanjem ali praženjem žit 
ali žitnih izdelkov (npr 
koruzni kosmiči): žita. razen 
koruze, v zrnu ali v obliki 
kosnučev ali druga obdelana 
zrnja (razen moke in zdroba). 
predkuhana ali dnigače 
pripravljena, ki niso omenjena 
in ne zajeta na drugem mestu 

1905 Kruh. peciva, sladice, biskviti 
in drugi pekovski izdelki z 
dodatkom kakava ali brez 
njega, hostije, prazne kapsule 
za farmacevtske proizv ode, 
oblati in vaflji. rižev papir in 
podobni izdelki 

Izdelav a, pri kateri morajo biti 
vsa uporabljena žita in žitni 
izdelki (razen pšenice vrste 
"durum" in njenih izdelkov) v 
celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri: 
- morajo biti vsa uporabljena 
žita in žitni izdelki (razen 
pšenice vrste "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni; 
- vsi uporabljeni materiali iz 2. 
in 3 poglavja morajo biti v 
celoti pridobljeni 

Izdelav a iz materialov iz katere 
koli 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 "durum" in njenih 
izdelkov) v celoti pridobljeni. 
- pri kateri vrednost katerega 
koli uporabljenega materiala i/. 
17. pog.«.,ju nt, resega 30 % 
cene izdelka franko tov arna. 

Izdelav a iz materialov i/ katere 
koli tar. št. razen tistih i/. 11 
poglavja. 
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Tar. štev. Poimenovanje biaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, Ki jim da status blaga s poreklom 

(1)  (3) ah (4) 

eN 20. pgl. 

e.\ 21)01 

ex 2004 in 
e\ 2005 

2006 

2007 

C.\ 2008 

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

Yam. sladek krompir in 
podobni užitni deli rastlin, ki 
vsebujejo 5 ut.% ali več 
škroba, pripravljeni ali 
konzervirani v kisu ali ocetni 
kislini 

Krompir v obliki moke. zdroba 
ali kosmičev. pripravljen ali 
konzerv iran drugače kot v kisu 
ali ocetni kislini 

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

Džemi. sadni želeji, 
marmelade, sadni pireji in 
paste iz sadja in lupinastega 
sadja, dobljeni s kuhanjem, z 
dodatkom sladkorja ali drugih 
sladil ali brez njih 

- Lupinasto sadje, brez 
dodanega sladkorja ali 
alkohola 

- Kikirikijevo maslo, 
mešanice na osnovi žit: 
palmova jedra, koruza 

- Drugi, razen sadja in 
lupinastega sadja, kuhani 
drugače kol v sopari ali vodi. 
brez dodanega sladkorja: 
zamrznjeni 

Izdelava, pri kateri inorajo biti 
vse uporabljeno sadje, lupinasto 
sadje ali vrtnine v celoti 
pridobljeno. 

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

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

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka: 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna 

Izdelava, pn katen vrednost 
uporabljenega lupinastega sadja 
in oljnih semen s poreklom iz 
tar. št. 0801. 0802 in 1202 do 
1207 presega 60 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava, pri kateri se v si 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št . kot je 
tar. št. izdelka. 
- vrednost kateregakoli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglav ja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tov arna. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS  brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

.01  (3} ali (4± 

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni 
inošt) in zelenjavni sokovi, 
nefermentirani in brez 
dodanega alkohola, z 
dodatkom sladkoija ali drugih 
sladil ali brez njih 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka: 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna. 

CN 21. pgl. 

cx 2101 

Razna živila, razen za: 

Ekstrakti, esence in 
koncentrati kave. čaja. mate 
čaja. pražene cikorije in drugi 
kavni nadomestki 

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

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka: 
- vsa uporabljena cikorija mora 
biti v celoti pridobljena. 

210 < 

0\ 2104 

2106 

Omake in priprav ki za omake: 
mešane začimbe in mešana 
začimbna sredstva: gorčična 
moka in zdrob in priprav ljena 
gorčica: 

- Omake in pripravki za 
omake: mešane začimbe in 
mešana začimbna sredstva 

- Gorčična moka in zdrob in 
priprav ljena gorčica 

Juhe in ru^u juhe in pripravki 
za te juhe 

Živ ila, ki niso navedena in ne 
zajeta na drugem mestu 

Izdelava, pri kateri se v si 
uporabljeni materiali uvrščajo v 
drugo tar .št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko pa se uporabi 
gorčična moka ali zdrob ali 
pripravljena gorčica. 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke 

Izdelava iz materialov iz katere 
koli tarifne številke, razen 
pnpravljenih ali konzerviranih 
vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005. 

Izdelava, pn kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št. kolje 
tar. št. izdelka: 
- v rednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko 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 

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

e.\ 22. pgl. 

2202 

220S 

Pijače, alkoholi in kis. razen 
za: 

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

Nedenaturirani etanol z 
vsebnostjo manj kot 80 vol.%: 
žganja, likerji in druge žgane 
alkoholne pijače 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št. kot je 
tar. št. izdelka. 
- vse uporabljeno grozdje ali 
materiali, dobljeni iz grozdja, 
morajo biti v celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri: 
- se vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka: 
- vrednost katerega koli 
uporabljenega materiala iz 17. 
poglavja ne presega 30 % cene 
izdelka franko tovarna: 
- mora biti vsak uporabljeni 
sadni sok (razen ananasovega. 
citroninega ali soka grenivke) 
že s poreklom. 

Izdelava: 
- iz materialov, ki niso uvrščeni 
v tar. št. 2207 ali 2208: 
- pri kateri mora biti vse 
uporabljeno grozdje ali kateri 
koli material, dobljen iz 
grozdja, v celoti pridobljen . ali. 
če so vsi drugi uporabljeni 
materiali že s poreklom, se 
lahko uporabi arak do višine 5 
vol.%. 

e\ 23. pgl 

c\ 2301 

c\ 2303 

Ostanki in odpadki živilske 
industrije: pripravljena krma 
za živali: razen za: 

Kitov /.drob. moke. zdrobi in 
peleti iz mesa rib ali rake. . 
mehkužcev ali drugih vodnih 
nevretenčarjev. neustreznih za 
prehrano ljudi 

Ostanki pri proizv odnji škroba 
i/, koruze (razen zgoščenih 
tekočin za namakanje), z 
vsebnostjo proteinov več kot 
40 ut.%. računano na suh 
proizvod 

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

Izdelava, pn kateri morajo biti 
vsi uporabljeni materiali iz 2 
in 3 poglavja v celoti 

pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri mora biti 
vsa uporabljena koruza v celoti 
pridobljena. 
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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 

e\ 2306 

2309 

Oljne pogače in drugi trdni 
ostanki, dobljeni pri ekstrakciji 
olivnega olja. ki vsebujejo več 
kot 3 ut.% olivnega olja 

Izdelki, ki se uporabljajo kot 
hrana za živali 

Izdelava, pri kateri morajo bili 
vse uporabljene olive v celoti 
pridobljene 

Izdelava, pn kateri: 
- morajo biti vsa uporabljena 
žita. sladkor ali melase, meso 
ali mleko že s poreklom. 
- morajo biti vsi uporabljeni 
materiali iz 3. poglavja v celoti 
pridobljeni. 

ex 24. pgl, 

2402 

c.\ 2403 

Tobak in tobačni nadomestki; 
razen za: 

Cigare, cigarilosi in cigarete iz 
tobaka ali tobačnega 
nadomestka 

Tobak /a kajenje 

Izdelava, pri kateri morajo biti 
vsi materiali iz 24. poglav ja v 
celoti pridobljeni. 

Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št. 
2401 že s poreklom. 

Izdelava, pri kateri mora biti 
najmanj 70 ut.% uporabljenega 
nepredelanega tobaka ali 
tobačnega odpadka iz tar. št 
2401 že s poreklom 

ex 25. pgl 

c.\ 2504 

c.\ 2515 

c\ 2516 

cx 25IS 

Sol: žveplo: zemljtne in 
kamen: sadra, apno in cement: 
razen: 

Naravni kristalni grafit, z 
obogateno vsebino ogljika, 
prečiščen in mlet 

Marmor, rezan z žaganjem ali 
kako drugače razrezan v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kvadratne) debeline 
do vključno 25 cm 

Granit, porfir. bazalt. peščenec 
in drug kamen za spomenike 
in gradbeništvo, rezan z 
žaganjem ali kako drugače, v 
pravokotne bloke ali plošče 
(vključno kv adratne) debeline 
do vključno 25 cm 

Žgan dolomit 

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

Bogatenje vsebine ogljika, 
prečiščevanje in mletje 
surovega kristalnega grafita. 

Rezanje , z žaganjem ali kako 
drugače, marmorja (tudi če je 
že razžagan) debeline nad 25 
cm. 

Rezanje , z žaganjem ali kako 
drugače, kamna (tudi če je že 
razžagan) debeline nad 25 cm. 

Žganje nežganega dolomita. 
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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} (21 ah (4]_ 

ex 2519 

ex 2520 

ex 2524 

e.\ 2525 

e\ 2530 

Zdrobljen naravni magnezijev 
karbonat (magnezit), v 
hermetično zaprtih 
kontejnerjih. in magnezijev 
oksid, čisti ali nečisti, razen 
topljenega magnezijevega 
oksida ali mrtvo žganega 
(sintranega) magnezijevega 
oksida 

Sadra, specialno pripravljena 
za zobozdravstvo 

Naravna azbestna vlakna 

Sljuda v prahu 

Zemeljske barve, žgane ali v 
prahu 

Izdelava, pri kateri se vsi 
uporabljeni matenali uvrščajo v 
drugo tar. št., kot je tar. št. 
izdelka. Lahko se uporablja 
naravni magnezijev karbonat 
(magnezit). 

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

Izdelava iz azbestnega 
koncentrata. 

Mletje sljude ali odpadkov 
sljude. 

Žganje ali mletje zemeljskih 
barv. 

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

e.\ 2" pgl 

e\ 2"07 

Mineralna goriva, mineralna 
olja in izdelki njihove 
destilacije; bituminozne snovi; 
mineralni voski; razen: 

Olja. pri katerih teža 
aromatskih sestavin presega 
težo nearomatskih, ki so 
podobna mineralnim oljem, 
dobljenim z destilacijo katrana 
iz črnega premoga pri visoki 
temperaturi, katerih sc 65% ali 
več prostornine destilira pri 
temperaturi do 250° C (vštevši 
mešanice naftnih olj in 
benzena), za uporabo kot 
pogonska goriva ali kurilna 
olja 

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

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
v si uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar. št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tov arna 

1Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodni opombi 7.1 in 7.3 
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Tar. štev. 
HS 

Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na matenalih 
brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

11} [2] £3} ali (41 

c.\ 2709 

271<) 

Nafta, dobljena iz 
bituminoznih mineralov, 
surova 

Olja, dobljena iz nafte, in olja, 
dobljena iz bituminoznih 
matenalov, razen surovih; 
izdelki, ki niso omenjeni niti 
zajeli na drugem mestu, ki 
vsebujejo po teži 70 % ali več 
olj iz nafte ali olj. dobljenih iz 
bituminoznih matenalov, če so 
ta olja osnovne sestavine teh 
proizvodov 

Destruktivna destilacija 
bituminoznih matenalov 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov'. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar.št.. kolje 
tar.št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna. 

271 l 

2712 

Naftni plini in drugi plinasti 
ogljikov odiki 

Vazelin parafinski vosek, 
mikrokristalni vosek iz nafte, 
stiskani vosek, ozokerit. vosek 
iz lignita.vosek iz šote. drugi 
mineralni voski in podobni 
izdelki, dobljeni s sintezo ali 
drugimi postopki, pobarvani 
ali nepobanani 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov' 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kol je 
tar.št.izdelka. Laliko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar št pod 
pogojem, da njihov a vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov' 
franko tov arna 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov'. 

ali 

Druge operacije, pri katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uv rščajo v drugo tar.št.. kot je 
tar.št izdelka. Lahko se 
uporabijo materiali, ki so 
uv rščeni v isto tar.št pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tov ama 

1 Za posebne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej uvodno opombo 7.2. 
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Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih 
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom 

LU (21 (21 §!i (21 

2713 Naftni koks. bitumen in drugi 
ostanki iz nafte ali olj iz 
bituminoznih materialov 

Operacije rafiniranja in/ali 
en ali več specifičnih 
procesov1 

ali 

Druge operacije, pn katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50% cene izdelkov 
franko tovarna 

2714 

2" 15 

Bitumen in asfalt, naravni; 
bituminozni in oljni skrilavci 
in katranski pesek.asfaltiti in 
asfaltne kamnine 

Bitumenske mešanice na 
osnovi naravnega asfalta, 
naravnega bitumna, bitumna 
iz nafte, mineralnega katrana 
ali mineralne katranske smole 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov i. 

ali 

Druge operacije, pn katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni \ isto tar št., pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna 

Operacije rafiniranja in/ali en 
ali več specifičnih procesov1. 

ali 

Druge operacije, pn katerih se 
vsi uporabljeni materiali 
uvrščajo v drugo tar. št., kot je 
tar. št. izdelka. Lahko pa se 
uporabijo materiali, ki so 
uvrščeni v isto tar št. pod 
pogojem, da njihova vrednost 
ne presega 50 % cene izdelkov 
franko tovarna 

1 Za posebne 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 

ili (2} [3] aH [41 

e.\ 28 pgl 

ex 2805 

e\ 2811 

ex 28.'? 

e.\ 2840 

Anorganski kemični izdelki: 
organske in anorganske 
spojine ali plemenite kovine, 
redkih zemeljskih kovin, 
radioakiivnih elementov ali 
izotopov, razen za 

"Mischmetall" 

Žveplov trioksid 

Aluminijev sulfat 

Natrije\ perborat 

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

Izdelava z elektrolitsko ali 
toplotno obdelavo, pri kateri 
vrednost vseh uporabljenih 
materialov ne presega 50 % 
cene izdelka franko tovarna. 

Izdelava iz žveplovega 
dioksida. 

Izdelava, pn kateri vrednost 
vseh uporabljenih materialov 
ne presega 50 % cene izdelka 
franko tovarna. 

Izdelava iz dinatrijevega 
tetraborata pentaludrata 

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

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

Izdelava, pn katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % cene 
izdelka franko tov arna. 

c.\ 29 pgl Organski kemični izdelki, 
razen: 

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

Izdelava, pn katen 
vrednost vseh 
uporabljenih materialov 
ne presega 40 % ceno 
izdelka franko tovarna 

poročevalec, št. 89 94 

Nadaljevale v Poročevalcu št. 89/1 

16. oktober 2000 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Ar. 

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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) 47-89-856 

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



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) 47-89-856. 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). 


	ZAČETNE STRANI
	RATIFIKACIJA
	Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (MBSEST) - EPA 1328 - II
	Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo (BEESPT) (nadaljevanje v Poročevalcu št. 89/I) - EPA 1326 - II


