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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI Mtu
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO - EPA 652
.
Vlada Republike Slovenije je na 82. seji dne 5. maja 1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°®'na
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176- C'
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije doioc^
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

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

- dr. Davorir KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,

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

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

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko SloveniJ0
in Češko Republiko
1.člen

1. člen
Cilji

Ratificira se sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko Republiko, podpisan v Ljubljani 4. decembra
1993.

ho kon£a
1. Pogodbenici bosta v prehodnem obdobju, ki s®1P,na sp°ra
najkasneje 1.januarja 1996, v skladu z določbami
zuma in v skladu s XXIV. členom Splošnega sPorazUr0oSte trg0"
nah in trgovini postopoma ustanovili območje P
vine.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu glasi:

2. Cilji tega sporazuma so:

SPORAZUM
OPROSTI TRGOVINI
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
ČEŠKO REPUBLIKO
PREAMBULA

(a) z razširitvijo trgovine spodbujati usklajen razvoj
nih gospodarskih odnosov in pospeševati naPr. n(jarda
gospodarskih dejavnosti, dvig življenjskega s,a j|nosti
boljše možnosti zaposlovanja ter povečanje sto
finančne stabilnosti,
trg0'
(b) zagotavljati poštene pogoje konkurence v
menjavi med pogodbenicama,
^

Republika Slovenija in Češka republika (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta,

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

ob upoštevanju Memoranduma o liberalizaciji vzajemnih trgovinskih odnosov med Republiko Slovenijo in Češko Republiko
z dne 4. maja 1993,

I. POGLAVJE - INDUSTRIJSKI IZDELKI
2. člen
Obseg

potrjujoč svoj namen, da dejavno sodelujeta v procesu gospodarskega združevanja v Evropi in izražajoč svojo pripravljenost za sodelovanje pri iskanju poti in načinov za krepitev
tega procesa,

Določbe tega poglavja se nanašajo na industrijsked ^ v
izvirajo iz držav pogodbenic. Izraz »industrijski iz ®
sporazumu pomeni izdelke, uvrščene v poglavja rS 0ir
Harmoniziranega sistema poimenovanja in ši'
blaga, razen izdelkov, navedenih v prilogi I.
3. člen
Carinske dajatve pri uvozu
1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvaja"
nih novih carinskih dajatev pri uvozu.

ponovno potrjujoč svojo trdno zavezanost načelom tržnega
gospodarstva, ki je podlaga za njune odnose,
potrjujoč svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariški listini in predvsem
načelom, ki jih vsebuje sklepni dokument Bonnske konference o gospodarskem sodelovanju v Evropi,

2. Carinske dajatve pri uvozu se bodo odpravil®
z določbami protokola 1 tega sporazuma.

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

4. člen
Osnovne carinske dajatve

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

1. Osnovna carinska dajatev, za katero v®')3'® /
zmanjšanja, določena s tem sporazumom, je "0()ooi
izdelku carinska stopnja za državo z največjim'
ki se je uporabljala na dan 1. januarja 1993.
ugj/P. A
2. Če se bo po uveljavitvi tega sporazuma uporabi'® ^
koli znižanje dajatev na erga omnes podlagi, kar ve

upoštevajoč, da se nobena določba tega sporazuma ne more
razlagati tako, da pogodbenici odvezuje njunih obveznosti po
drugih mednarodnih sporazumih, zlasti ne po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini,
sklenili:
poročevalec, št. 20
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so
»Urun!?'P°s'eclica sporazuma o carinah, sklenjenega
te zn^Vane
*ro9u večstranskih trgovinskih pogajanj, bodo
ijn;
stopnje carinskih dajatev z dnem uveljavitve zniaaomestile osnovne dajatve iz prvega odstavka.

II. POGLAVJE - KMETIJSKI IZDELKI

se>gn?ne.f?aiatve, izračunane v skladu z drugim odstavkom,
rožijo na prvo decimalko.

Določbe tega poglavja veljajo za kmetijske izdelke, ki izvirajo
iz pogodbenic. Izraz »kmetijski izdelki« v tem sporazumu
pomeni izdelke iz 1. do 24. poglavja Harmoniziranega sistema
poimenovanja in šifrskih oznak blaga ter izdelke, navedene
v prilogi I.

11. člen
Obseg

><*enici
se bosta medsebojno obveščali o stopnjah
0|lh
carinskih dajatev.

12. člen
Izmenjava koncesij

t■akse,
l. enakovredne
5. člen
carinskim dajatvam
r
y ' govino
"ovetak«se z enakim
pogodbenicama
se ne bodo
uvajale
noDene
učinkom kot carinska
dajatev
pri uvozu.
2. Vsg i«,
uvozu so k ' 'mai° enak učinek kot carinski dajatve pri
1 ."Odo ukinile z dnem uveljavitve tega sporazuma,
Primerih, določenih v prilogi II

1. Pogodbenici tega sporazuma si medsebojno dodelita koncesije, ki so navedene v protokolu 2 v skladu z določbami tega
poglavja.
2. Upoštevaje:
- vlogo kmetijstva v svojih gospodarstvih,
- razvoj trgovine s kmetijskimi izdelki med pogodbenicama,
- posebno občutljivost kmetijskih izdelkov,
- pravila svojih kmetijskih politik,
- izide večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini, bosta pogodbenici proučili
možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih koncesij.

6. člen
Fiskalne dajatve
r°'be
ls
^alne n~'

lena

se uporabljajo tudi za carinske dajatve

Carin.!,«,« hdajatve
,
7. člen
pri izvozu
in takse z enakim učinkom

13. člen
Koncesije in kmetijska politika

v
[ih Chb®nici
ar|

°ni.

medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobenskih dajatev pri izvozu ali taks z enakim učin-

1. Ne glede na koncesije, dodeljene v skladu s 12. členom,
določbe tega poglavja na noben način ne omejujejo uresničevanja kmetijske politike pogodbenic ali sprejemanja katerihkoli ukrepov v skladu s to politiko, vključno z izvajanjem
rezultatov dogovorov Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

!,p
^o^'^st3 ukinili vse medsebojne carinske dajatve
s
Porjlra2
se z
Urria
enakim učinkom z dnem uveljavitve tega
ZlitinInskn

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

8 ćlen

omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom

iS' n°vih uv02nV mec|sebojno trgovino ne bosta uvajali nobe5 ,v$tarri '
'h količinskih omejitev ali ukrepov z enakim
e
e omejitve in ukrepi,z enakim učinkom na
Sp0raz 1P°9odbenic se bodo ukinili z dnem uveljavitve
H ®, razen v primerih, predvidenih v prilogi

14. člen
Posebni zaščitni ukrepi
Če, ne glede na druge določbe tega sporazuma, zlasti 27.
člena, trgovanje s kmetijskimi izdelki, ki izvirajo iz ene od
držav pogodbenic in zanje veljajo koncesije, odobrene s tem
sporazumom, povzroči zaradi posebne občutljivosti teh izdelkov, resno motnjo na trgu druge pogodbenice, bo prizadeta
pogodbenica takoj zahtevala posvet z namenom najti
ustrezno rešitev. Dokler rešitev ne bo sprejeta, sme pogodbenica sprejeti ukrepe, ki jih bo imela za potrebne.

*01141'"Ske
9. člen
°mejitve pri izvozu
in ukrepi z enakim učinkom
•enici<v m
uljnih
koi'i*'
.edsebojno trgovino ne bosta uvajali nobelc,
kolitir
IK
"kom
hskih omejitev pri izvozu ali ukrepov z enakim
om.
Cjenici
Pri izvoz?' an® bosta uporabljali nobenih količinskih ome'i ukrepov z enakim učinkom.

15. člen
Veterinarski, zdravstveni in fitosanitarni ukrepi
Ukrepi na področju fitosanitarnega nadzora rastlin in fitofarmacevtskih preparatov bodo usklajeni s predpisi Evropske
skupnosti in med pogodbenicami tega sporazuma.

^"»PeknK
10. člen
ve
%
^anja o osnutkih tehničnih predpisov
Pisol,09'bos,a
v skladu z določbami, navedenimi
0 0
n
osnutkih^
'" obveščali
o osnutkihkitehničnih
preddopolnil
k tem predpisom,
jih nameravata
3, p,
odho u
Ostavka
določil datum za uveljavitev določb iz

Veterinarsko-sanitarni ukrepi in delo veterinarskih služb
bodo usklajeni s predpisi Mednarodnega urada za kužne
bolezni in drugih mednarodnih konvencij s tega področja.
Pristojne službe se obvezujejo, da ne bodo uvajale diskriminatorskih ali drugih neobičajnih ukrepov, ki bi ovirali pretok
informacij, živali, rastlin ali izdelkov.
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III. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE

2. Določbe tega člena veljajo za vsak organ, prek
bodo pristojne oblasti pogodbenic, pravno ali
posredno ali neposredno nadzorovale, določale ali ^
vplivale na uvoz ali izvoz med pogodbenicama.
^
veljajo tudi za monopole, ki jih je država prenesla na
organe.

16. člen
Pravila o poreklu in sodelovanje pri carinskih zadevah
1. Protokol 3 določa pravila o poreklu in z njimi povezane
načine administrativnega sodelovanja.
2. Pogodbenici bosta sprejeli ustrezne ukrepe, vključno z rednimi pregledi s strani Skupnega odbora in dogovore za sodelovanje na upravnem področju, da zagotovita učinkovito in
usklajeno izvajanje določb protokola 3 ter 3. do 9., 12., 17. in
28. člena tega sporazuma ter v največji možni meri zmanjšanje formalnosti pri trgovanju, in da dosežeta vzajemno zadovoljive rešitve v zvezi s težavami, ki izhajajo iz izvajanja teh
določb.
17. člen
Notranje obdavčitve

21. člen
Plačila
1. Za plačila v prosto konvertibilnih valutah, ki se nanašaj°nlJ.
blagovno menjavo med pogodbenicama, in prenos
čil na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, kjer ]
upnika, ne bo nikakršnih omejitev.
, minis"*
a
2. Pogodbenici se bosta vzdržali vseh deviznihrealiern
n;e kra''
tivnih omejitev za odobritev, odplačevanje ali p j °.' oVno
koročnih in srednjeročnih kreditov, ki spremljajo o
menjavo, v kateri je udeležen rezident.
■ • dok|erSi
3. Ne glede na drugi odstavek pa si pogodbenici, 0
zanju ne bo začel uporabljati VIII. člen Statuta
jevizflf
denarnega sklada, pridržujeta pravico do uvedbe
|
omejitev pri odobravanju ali sprejemanju kratko njav«
srednjeročnih kreditov, ki se nanašajo na blagovno ^
v mejah, ki jih dopušča njihov status v Mednarodne
nem skladu, pod pogojem, da se te omejitve UP ana»
nediskriminacijsko glede porekla izdelkov ter se ne ^o!i;
samo za določene izdelke ali vrsto izdelkov. Ome|i'
^go'
biti časovno omejene in odpravljene takoj, ko ni ve
ki jih opravičujejo. Pogodbenici bosta ena drugo n sgfnt
obveščali o uvedbi omenjenih ukrepov in o vseh spr
le-teh.

1. Pogodbenici se bosta izogibali kakršnimkoli ukrepom ali
praksi obdavčitev notranje fiskalne narave, ki neposredno ali
posredno ustvarja diskriminacijo med izdelki, ki izvirajo iz
obeh pogodbenic.
2. Za izdelke, izvožene v eno od pogodbenic, se ne more
uveljavljati vračilo notranjih davščin, katerih znesek je višji od
posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje predpisana.
18. člen
Splošne izjeme
Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza,
izvoza ali blaga v tranzitu, ki so utemeljene z javno moralo,
javnim redom ali javno varnostjo; varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; varstvom narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstvom intelektualne lastnine ali pravil, ki se nanašajo na zlato ali srebro
ali ohranjanja neobnovljivih naravnih virov, če so ti ukrepi
v povezavi z omejitvami na področju domače proizvodnje ali
porabe. Vendar omenjene prepovedi ali omejitve ne smejo biti
način za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje
trgovine med pogodbenicama.

22. člen
Pravila konkurence v podjetništvu
1. Naslednje je nezdružljivo s pravilnim izvajanjem te9a
zuma, če vpliva na trgovino med pogodbenicama
(a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjetniških
dogovorjeni postopki med podjetji, ki imajo nam
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

19. člen
Izjeme zaradi varnosti

(b) zloraba prevladujočega položaja enega ali več P
celotnem ali pretežnem delu ozemlja pogodbenic

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

odf?7

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za deja*"^
podjetij, vključno javnih podjetij in podjetij, Ki j'
.
niči podeljujeta posebne ali izključne pravice. Za P^rs*'
jim je zaupano opravljanje storitev splošnega
pomena ali ki imajo značaj dobičkonosnega
veljajo določbe prvega odstavka, če uporaba ten ^ „ji
ovira opravljanja, pravno ali dejansko, posebnih |a
ki so jim dodeljene.
(

(a) da prepreči razkritje podatkov, ki so v nasprotju z interesi
njene temeljne varnosti;
(b) da zavaruje interese svoje temeljne varnosti in da izvaja
mednarodne obveznosti ali ukrepe državne politike;
(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom in vojno
opremo, če ti ukrepi ne poslabšujejo pogojev konkurence pri
proizvodih, ki nimajo izrecno vojaškega namena, ter na promet z drugim blagom, materialom in storitvami, katerega
namen je posredno ali neposredno oskrbovanje vojaških
ustanov; ali

11
3. Za izdelke, navedene v II. poglavju, se doK^va
0
odstavka ne uporabljajo pri tistih dogovorih, iC\\epraksi, ki so sestavni del nacionalne tržne organi

4. Če pogodbenica meni, da je določena Prak®ana if J
s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega ^ f!?0č)e
praksa povzroči ali grozi s povzročitvijo resne
s*
interesom oz. materialne škode njeni domačiinđ" 0slcr
sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s P
navedenim v 31. členu.

(ii) ki se nanašajo na fisijske materiale ali na njihovi osnovi
izvedene materiale: ali
(iii) ki so bili sprejeti v času vojne ali drugih resnih mednarodnih napetostih.

23. člen
Državna pomoč

20. člen
Državni monopoli

1. Vsaka pomoč, ki je odobrena s strani
sporazuma, ali iz državnih virov v kakršnikoli ob11'* ' ^
ali grozi z izkrivljanjem konkurence z dajanje"^
določenim podjetjem ali proizvodnji določeneg
^
nezdružljiva s pravilnim delovanjem tega sp°ra
vplivala na trgovino med pogodbenicama tega sP

1. Pogodbenici bosta vse državne monopole komercialne
narave postopno prilagajali, tako da se do konca petega leta
po uveljavitvi tega sporazuma zagotovijo nediskriminacijski
pogoji nabave in trženja blaga za subjekte ene in druge
pogodbenice.
poročevalec, št. 20
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D očbe rve
L
°J v II.P poglavju.
9a odstavka se ne uporabljajo za izdelke,
ledene

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

odbor bo v roku treh let
žurnal"'
P° uveljavitvi
sporapra)( sP[eiel merila, na podlagi katerih
se bo tega
ugotavljala
8 v
tudi n7
V za nasprotju
z določbami prvega odstavka, kakor
Pravila
njihovo izvajanje.

4. Pogodbenici bosta sodelovali na področju varstva intelektualne lastnine. Na zahtevo katerekoli pogodbenice bosta
organizirali strokovna posvetovanja o teh vprašanjih,
posebno 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 Splošni sporazum o carinah in trgovini, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, kakor tudi o odnosih pogodbenic s tretjimi
državami glede vprašanj, ki se nanašajo na intelektualno
lastnino.

dr

žavn°dt)en'C' 1308,3 zagotavljali preglednost na področju
drugj o sPom°^' med drugim z vsakoletnim poročanjem ena
zah)e ° kupnem znesku in razporeditvi dane pomoči ter, na
0
Proa
9e Pogodbenice, z zagotavljanjem informacij
pomofij™'*1 Pomoči in o posameznih primerih državne
s,0
s ■Ž^benioa
meni, da je določena praksa, vključno
Pki v kmetijstvu:

26. člen
Dumping

ob

SS^1đ?lo6bam.i prvega odstavka in neustrezno
°dstavkuaM V okviru Pravil 0 izvajanju, navedenih v tretjem
,akšna
s Povzrof-t^ravil ni in
praksa povzroča ali grozi
0 resne
•"ateriain
si'
škode
interesom
te pogodbenice ali
v s
e n eni
kladu do 0
i domači industriji, lahko pod pogoji in
ba
Ustrezne ukr ' ^ mi, navedenimi v 31. členu, sprejme
Takj
'n PodSDonn' UkreP' se lahko sprejmejo le v skladu s postopki
!r9ovini jn "t1, k'.'ib določajo Splošni sporazum o carinah in
ko dru
n e 0V
'"strurrient' ' kl
L^er
'i
9'' named
i 9pogodbenicama.
' podlagi dogovorjeni
se' uporabljajo

Če katera od pogodbenic ugotovi, da v trgovini na osnovi tega
sporazuma prihaja do dumpinga v smislu VI. člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini, lahko v skladu s VI. členom
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in drugimi sporazumi, ki so navedeni v tem členu, sprejme ustrezne ukrepe
proti takemu ravnanju pod pogoji in v skladu s postopkom,
navedenim v 31. členu.
27. člen
Splošni zaščitni ukrepi
Kadar se kakšen izdelek uvaža v tako povečanih količinah in
pod takimi pogoji, da to povzroča ali utegne povzročiti:

24. člen
Javna nabava

^

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

na

nic mer
bavp
.'
>ita, da je liberalizacija njunih trgov javneVe tn5
,u
di cilj tega sporazuma.

[)abavi, da0H Ck bosta oblikovali vsaka svoje predpise o javni
Ca
I i9qR aviteljem druge pogodbenice najpozneje do
P°9odb vsai/ za
9°tovita dostop do razpisov za pridobivanje
na sv e
, "il SDnra2Uma
°i m trgu vladne nabave v skladu z določdoDn|
®ATT-a o vladni nabavi z dne 12. aprila
ar
ia 1987 n'enega s Protokolom o dopolnilih z dne 2. febru3. Si^jp
p''jev tf>n= *?r *>0. Proučeval razvoj na področju doseganja
'Rajanje dr^ i?na in bo iahko predlagal praktične načine za
% prost dn°» dru9e9a odstavka tega člena, da se zagotoVe
znosti
P' Preglednost in polno ravnovesje pravic in
Med
an em
ro.0r laP^°knčerasti
i v luči
P° tretjem
odstavku tega člena Skupni
razv a ,e a
n!?a Vnosih'5
°i 9 področja v mednarodPr ou . m
tpnga trga
. ^' v skladu
°žnostiz za
razširitev
in/ali večjo stopnjo
^ Prtosti
^
drugim
odstavkom.

(b) resne motnje v katerikoli sorodni gospodarski panogi ali
težave, ki bi lahko zelo poslabšale gospodarske razmere določenega območja, lahko prizadeta pogodbenica sprejme
ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopkom, navedenim v 31. členu.
28. člen
Strukturno prilagajanje
1. Ena ali druga pogodbenica lahko sprejme izredne ukrepe
z omejenim trajanjem, ki niso v skladu s 3. členom in sicer
v obliki povečanih carinskih dajatev.
2. Ti ukrepi se smejo nanašati samo na industrijske dejavnosti
v razvoju ali na določena področja, ki so v postopku prestrukturiranja ali pa so v resnih težavah, zlasti tam, kjer te težave
lahko povzročijo hude socialne probleme.
3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v določeni
pogodbenici za izdelke s poreklom iz druge pogodbenice na
podlagi teh ukrepov, ne smejo presegati 25% ad valorem in
zadržijo preferencialni tretman za izdelke s poreklom iz
pogodbenice. Celotna vrednost uvoza izdelkov, za katere
veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15% vsega uvoza industrijskih izdelkov, določenih v I. poglavju, iz druge pogodbenice
v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični podatki.

e nici
oPOra
m m' bosta prizadevali pristopiti k ustreznim
Car ^o
'nah in trgov?njenim V okviru Splošnega sporazuma

1

p

25. člen
varstvo intelektualne lastnine

bosta
DniVarstvo n,CiVlc
nediskriminatorno priznali in zagotavDn
anie ^n uve
intelektualne
lastnine, vključno z ukrepi za
a
ohS bP°o
i2nJ , n eval
'i vljanje
teh pravic. Varstvo se bo
a
in bo še r
ti«f62a' Do n, 6 i 'V tVi °,ega
P ed iztekom petletnega
So
bistven'
'
sporazuma doseglo raven, ki
Uvedeni,,
. standardom večstranskih sporazumov, ki
ni v
j
Prilogi V.

4. Ti ukrepi se bodo uporabljali največ pet let, razen če bi
Skupni odbor odobril daljše trajanje ukrepov.
5. Taki ukrepi ne se morejo uvesti za izdelek, če je minilo več
kot pet let od odprave vseh carinskih dajatev in količinskih
omejitev ali taks ali ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek.

^ou'un'eizraz
"zaščita intelektualne lastnine«
0 avt
9eo ra' sbaz n
°rskih pravic, računalniških prograkov in
Patt? 0v
' keaa
'
sorodnih pravic, znamk, označb
Pod a , tonn Por
®kla' industrijskih vzorcev in modelov,
»kov, ki c«^ra'i' integriranih vezij kakor tudi nerazkritih
nanašajo na know-how.

6. Pogodbenica bo obvestila drugo pogodbenico o izrednih
ukrepih, ki jih namerava uvesti, in na zahtevo druge pogodbenice se v okviru Skupnega odbora opravijo posvetovanja o teh
ukrepih ter o sektorjih, na katere se nanašajo, še preden se
začno uporabljati. Ko sprejema take ukrepe, mora pogodbenica SkuDnemu odboru predložiti terminski program odprave
5
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carinskih dajatev, uvedenih v skladu s tem členom. Terminski
program mora zagotoviti opuščanje teh dajatev, ki se mora
začeti najkasneje dve leti po njihovi uvedbi, po enakih letnih
stopnjah. Skupni odbor se lahko odloči za drugačen terminski program.

5. Drugo pogodbenico je potrebno takoj obvestiti o spre.
zaščitnih ukrepih. Obseg in trajanje ukrepov bosta
Le
na tisto, kar je nujno potrebno, da se popravi položaj, i
privedel do njihove uporabe, in ne smeta preseči škode. ^
je povzročila neustrezna praksa oz. težava. Prednost
imeli ukrepi, ki bodo najmanj ovirali izvajanje sporazum

29. člen
Re—eksport in hudo pomanjkanje blaga

6. O uvedenih zaščitnih ukrepih bodo potekala ob^Je
posvetovanja v okviru Skupnega odbora s ciljem ni ej
čimprejšnje ublažitve ali odprave, ko razmere ne bo o
opravičevale njihove uporabe.

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

7. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrei^jeta
zadeve ni mogoče predhodno proučiti, lahko P'U
pogodbenica v primerih iz 26., 27. in 29. člena P -jti
začasne ukrepe, ki so potrebni za ureditev razmer. Onu r ,e
je treba nemudoma obvestiti drugo pogodbenico, ^svetotreba v čimkrajšem času v Skupnem odboru opraviti po
vanja med pogodbenicama.

(a) re-eksport v tretjo državo, za katero je pogodbenica-izvoznica na izvoz določenega izdelka uvedla količinske omejitve, carinske dajatve pri izvozu ali ukrepe ali dajatve z enakovrednim učinkom; ali
(b) hudo pomanjkanje ali nevarnost hudega pomanjkanja
izdelka, ki je bistven za pogodbenico-izvoznico;
in kadar zgoraj omenjene razmere pogodbenico-izvoznico
privedejo ali utegnejo privesti v večje težave, le-ta lahko pod
pogoji in v skladu s postopki 31. člena sprejme ustrezne
ukrepe.

32. člen
Plačilnobilančne težave
1. Pogodbenici si bosta prizadevali izogibati se uvajan)
jitvenih ukrepov, vključno ukrepov, ki se nanašajo na
vanje uvoza iz plačilnobilančnih razlogov.

ifini"
2. Kadar je ena od pogodbenic v resnih plačilnobil
^
s
težavah ali ji to neizbežno grozi, sme v skladu s P|<repe.
sporazumom o carinah in trgovini sprejeti omejitvene ^
vključno ukrepe, povezane z uvozom, ki pa m0!rnujnO
časovno omejeni in ne smejo presegati tega, kar
I ^ijpotrebno za izboljšanje plačilnobilančnega P°'°^aia fstopn°
šanjem plačilnobilančnega stanja je treba ukrepe P
popuščati in jih odpraviti takoj, ko razmere ne opra
več njihovega obstoja. Pogodbenica mora o nj'hoVi0go'e
takoj obvestiti drugo pogodbenico in, kadarkoli je to c
o terminskem načrtu za njihovo odpravo.

30. člen
Izpolnitev obveznosti
1. Pogodbenici bosta sprejeli katerekoli splošne in posebne
ukrepe, potrebne za izpolnitev svojih obveznosti po tem sporazumu. Zagotovili bosta, da bodo doseženi cilji tega spora2. Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila
določene obveznosti po tem sporazumu, lahko pod pogoji in
v skladu s postopkom iz 31. člena sprejme ustrezne ukrepe.

33. člen
Evolucijska klavzula

31. člen
Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov

/lOSO^,<r
1. Če pogodbenica ocenjuje, da bi bilo v interesu 9 ,^50,
stev obeh pogodbenic koristno razviti in poglobiti
vzpostavljene s tem sporazumom, z razširitvijo
področja, ki jih ta sporazum ne zajema, bo drugi P°9. |,0ot)''
predložila svoj utemeljeni predlog. Pogodbenici seja ^
neta na Skupni odbor, da ta predlog prouči in ki p0g3'
merno, da priporočila zlasti z namenom, da se zac
ianja
a „0#
2. Dogovore, dosežene v postopku iz prvega °S>'
pogodbenici ratificirali ali potrdili v skladu s svojo
zakonodajo.
34. člen
Skupni odbor
0#
1. Pogodbenici soglašata, da bosta ustanovili Skupnl
sestavljen iz predstavnikov pogodbenic.
^

1. Preden pogodbenici začneta postopek za uporabo zaščitnih ukrepov, določenih v naslednjih odstavkih tega člena, si
bosta prizadevali razrešiti vsa medsebojna nesoglasja z neposrednimi posvetovanji.
2. Če pogodbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročil
razmere, omenjene v 27. členu, uvede upravni postopek,
katerega cilj je hitro obveščanje o blagovnih tokovih, bo o tem
obvestila drugo pogodbenico.
3. Ne glede na sedmi odstavek tega člena bo pogodbenica, ki
se namerava zateči k zaščitnim ukrepom, nemudoma o tem
obvestila drugo pogodbenico in ji dostavila vse informacije
v zvezi s tem. Pogodbenici se bosta takoj medsebojno posvetovali v Skupnem odboru, da bi našli rešitev.
4.(a) Kar zadeva 26., 27. in 29. člen bo Skupni odbor proučil
primer ali razmere in bo lahko sprejel potrebni sklep, da se
končajo težave, o katerih jo je obvestila pogodbenica. Če
sklep ne bo sprejet v tridesetih dneh potem, ko je bila zadeva
predložena Skupnemu odboru, lahko pogodbenica sprejme
potrebne ukrepe za izboljšanje razmer.

2. Skupni odbor bo nadzoroval in upravljal izvajani®
sporazuma.
3. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma si bosta po?® nos"®'
izmenjevali informacije in se na zahtevo vsake od nji) jsK«
tovali v okviru Skupnega odbora. Skupni odbor .go?
možnosti za nadaljnje odpravljanje ovir v trgovini me
benicama.
Ki I'
4. Skupni odbor lahko sprejema odločitve v Prinlnerip
nni o"'
predvideva ta sporazum. V drugih primerih pa Skup
lahko daje priporočila.
35. člen
Postopki Skupnega odbora
ni0 t
1. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma se bo
sestajal po potrebi, vendar najmanj enkrat letnopogodbenic lahko zahteva sestanek.

(b) Kar zadeva 30. člen, lahko pogodbenica po končanih
posvetovanjih ali po izteku treh mesecev od datuma prvega
obvestila drugi pogodbenici sprejme ustrezne ukrepe.
(c) Kar zadeva 22. in 23. člen, bo prizadeta pogodbenica
Skupnemu odboru dala vso potrebno pomoč, da se primer
prouči in tam, kjer je to primerno, odpravi sporna praksa. Če
druga pogodbenica ne preneha s sporno prakso v roku, ki ga
določi Skupni odbor ali če Skupni odbor v tridesetih delovnih
dneh potem, ko mu je zadeva bila poslana v reševanje,
o zadevi ne doseže soglasja, sme prizadeta pogodbenica
sprejeti ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki so posledica
take prakse.
poročevalec, št. 20
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Skupni odbor bo sprejemal odločitve soglasno.

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 4. decembra 1993
v angleškem jeziku.

orihdS'aVn',< ene ocl Pogodbenic tega sporazuma v Skupb0 skip u sPreime sklep s pridržkom ustavnosti postopka,
začel
če v
daturn ■ 2?ri
bo naveden kasnejši
dnem koveljati,
je sporočennjem
umik ne
pridržka.

Za Republiko Slovenijo
Janez DRNOVŠEK I. r.

s
PreieU,rel3e
'zvaJanja tega sporazuma
0
poslovnik ki
sklicev
. bo, med drugim,
nu
ses,ankov in

i HandTta'

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

trgovinski odnosi, ki jih ureja ta in drugi sporazumi
0 21,111 Uf
"enhrfP,,
eja trgovinske odnose med Republiko Slo1 ln /?'
Češko republiko.

2. V zvezi z drugim odstavkom 4. člena pogodbenici soglašata, da bodo znižane dajatve, ki so posledica opustitve carinskih dajatev za določen čas, nadomestile osnovne dajatve le
za čas trajanja take začasne opustitve, in da bo ob vsaki delni
opustitvi med pogodbenicama ohranjeno preferencialno razmerje.

Car

ne re re
inskih>raZUmCon
P P čuje vzdrževanja ali ustanavljanja
žejnem nUn
'''
Pros,e
r >rne,u
ne trgovine ali dogovorov o maloobski režim t
'
bodo negativno vplivali na trgovinzlas
°Porei,L
,
'i na določbe, ki se nanašajo na pravila
eklu k
. ot jih določa ta sporazum.

3. Pogodbenici bosta uporabili avtomatična dovoljenja, ki ne
bodo negativno vplivala na razvoj medsebojne trgovine in
bodo v skladu s predpisi Splošnega sporazuma o carinah in
trgovini. Pogodbenici soglašata, da se 9. člen ne uporablja,
kadar bi se ukrepi, določeni s tem členom, zahtevali zaradi
izvrševanja mednarodnih obveznosti.

37. člen
Priloge in protokoli

riloge |-v ■
Stavni d i Sk
c protoko'i 1-3 k temu sporazumu so njegov
^Poinitvp Pn upni odbor se lahko odloči za spremembe in
Stavkaa L
'°9 in protokolov v skladu z določbami tretjega
«>. člena.

4. Pri izdelavi meril in predpisov, navedenih v tretjem
odstavku 23. člena, bosta pogodbenici
- si prizadevali za zagotovitev največje možne skladnosti
z ustreznimi merili in predpisi, ki se v skladu s tem sporazumom uporabljajo med vsako pogodbenico tega sporazuma in
Evropskimi skupnostmi,
- določili pogoje in/ali razmere, ko lahko veljajo začasna
odstopanja od določb prvega odstavka,
- pregledali pogoje, pod katerimi se lahko ukrepa proti
postopkom državne pomoči.

38. člen
Spremembe in dopolnila
'n dopolnila k temu sporazumu, razen tistih iz
^lena, ki jih odobri Skupni odbor, bodo
iati,
,. P ejem drugi pogodbenici in bodo začela
^cionaino Zal<onoc,a
°')e P°Qodbenici sprejmeta v skladu z njuno
j ,'fila veljat
'0- Spremembe in dopolnila bodo
da,umom
!^aUv'erovsak32po
prejema zadnje diplomatske note,
? alfeljavito» s re9°dbenica potrjuje, da so končani postopki
ak
ii zak,?
P memb
in dopolnitev, kot jih zahtevata naci°nodaji
pogodbenic.
Pret
a
Ve| "ožena v s r

5. Glede četrtega odstavka 23. člena bo Skupni odbor v enem
letu po uveljavitvi tega sporazuma proučil in sprejel pravila,
potrebna za izvajanje ukrepov za zagotovitev preglednosti.
6. Kar zadeva drugi odstavek 24. člena, če bodo razmere
v Češki republiki to omogočale, bo v odnosu med Češko
republiko in Republiko Slovenijo pred koncem leta 1998 vpeljana popolna liberalizacija trga javne nabave.

39. člen
Uveljavitev

j ^

7. Republika Slovenija bo koncesije, ki so navedene v prilogah k protokolu 2 in so razvrščene po Kombinirani nomenklaturi poimenovanja in šifrskih oznak blaga upravljala v skladu
s svojim nacionalnim Harmoniziranim sistemom poimenovanja in šifrskih oznak blaga na ravni šestih mest dokler se
v Republiki Sloveniji ne bo začela uporabljati Kombinirana
nomenklatura. Pri tem bo zagotovljeno, da bodo zajeti proizvodi, navedeni v stolpcu »Opis blaga«. Pogodbenici bosta
spore, ki bi nastali zaradi uporabe sistemov Kombinirane in
Harmonizirane nomenklature reševale z medsebojnimi posvetovanji.

Um bo začel
5°9°dbenicf
veljati 1. januarja 1994, če bosta
,.s^adu > n,„pred ,em datumom ena drugi potrdili, da so
UVe|
ona no 2ak
iavitnv, ! '
onodajo bili zaključeni vsi postopki
j
'ega sporazuma.
■ Ce ta
sto
Po69a odstaukUrnzan' ne
P'' v veljavo v skladu z določili iz
■
^veljati
z dnem zadnjega obvestila
c 9°dbeni
cp
S,
kate
°Pki nav,'
rim potrjuje, da so bili zaključeni
3
n
VSak
' v prvem odstavku.
a
C
dt> nic bo ta
dgJ'i1 nuaha
iqQ ®
sporazum uporabljala začasno
ar
' ianuari=7r5'
Ja 1994. sporazum ne more biti uveljavljen na

8. Pogodbenici v tem sporazumu priznavata čedalje večji
pomen menjave na področju storitev. Pri postopnem razvijanju in razširitvi sodelovanja, si bosta prizadevali, da dosežeta
postopno liberalizacijo in vzajemno odpiranje trgov v menjavi
storitev.

40. člen
Veljavnost in odpoved

W

češko republiko
Vaclav KLAUS I. r.

ZAPIS O SOGLASJU

bo Skupni odbor
vseboval določbe
imenovanju predsednika ter traja-

delo^a".' .odsa')orzalaka,
hko odloči, da ustanovi pododbore in
^Polnim,anju njegovih
'.
ere
sodi, da mu lahko pomagajo pri
nalog.

p

Za

Pogodbenici se bosta o tem sodelovanju pogovarjali v Skupnem odboru in si prizadevali svoje odnose po tem sporazumu
še bolj razviti in poglobiti.

Pqq
lahko
^Dnn°11 uPorah^'CaS pisn
odpove ta sporazum, vključno
"Pocmu e Pričnn ?' i
'm obvestilom drugi pogodbenici.
hica nro)ela
!
mesecev po datumu, ko je druga
VDqk^
uradno obvestilo
as

s
čen^A,®°
Podaj podpisani
pooblaščenci, pravilno
o, podpisali
ta sporazum.
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PRILOGA I

sperzije (vštevši kermete), keramični p«"*
vodi in mešanice, ki vsebujejo uran, obo9013
ten v U 235, plutonij in spojine teh P'
vodov
,
2844 50 00 — Izrabljeni (izsevani) gorivni elementi (P°
njenja) jedrskih reaktorjev
8401 30 00 - Gorilni elementi (polnjenja), neobseva
4707
Papirnati ali kartonski odpadki in ostani«

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

3502

ex

3502 10
3502 10 91

ex

3502 10 99
3502 90
3502 90 51
3502 90 59
4501
5201 00
5301
5302

Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati:
- Jajčni albumin:
- - - Posušeni (npr. v listih, luskah, kosmičih, prahu)
- - - Drugo
- Drugo
- - Albumini, razen jajčnih:
- - - Mlečni albumin (laktalbumin)
- - - Posušeni (npr. v listih, luskah, kosmičih, prahu)
- - - Drugo
Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana; odpadna pluta; zdrobljena, drobljena ali
mleta pluta
Bombaž, nemikan in nečesan
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki
preje in razpukanimi tekstilnimi materiali)
Konoplja (Cannabis Sativa), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo
in odpadki (vključno z odpadki preje in razpukanimi tekstilnimi materiali)

PRILOGA IV
(omenjena v prvem odstavku 10. člena)
POSTOPEK OBVEŠČANJA O OSNUTKIH
TEHNIČNIH PREDPISOV
1. člen
V tem postopku se bodo uporabljali izrazi z naslednji111
menom:

(a) »Tehnična specifikacija«: specifikacija, navedena v 0
mentu, ki predpisuje zahtevane lastnosti proizvoda,
0
stopnja kakovosti, zmogljivost, varnost ali dimenzije, vK'l ^
z zahtevami, ki veljajo za proizvode glede terminologu®' „j,
bolov, testiranja in metod testiranja, embalaže, ozna«
ali etiketiranja;
(b) »Tehnični predpisi«: tehnične specifikacije, vl^o4
z ustreznimi administrativnimi določbami, ki jih je
potrebno upoštevati, pravno ali dejansko, v primeru tajili
uporabe v pogodbenici ali njenem večjem delu, razen"
jih predpišejo lokalne oblasti;

PRILOGAH
(omenjena v drugem odstavku 5.člena)
Republika Slovenija bo postopoma ukinila naslednje dajatve
na uvoz iz Češke republike, ki imajo enak učinek kot carinske
dajatve in se uporabljajo v letu 1993 na ad valorem osnovi,
tako da bo vsako leto, ki je navedeno, uporabljala naslednje:

(c) »Osnutek tehničnega predpisa«: tekst tehnične spe
cije, vključno z administrativnimi določbami, obllK. Lj K«1
z namenom, da se jih sprejme ali pa dokončno uveUin
tehnični predpis, ko je besedilo v pripravljalni fazi
možno vnašati bistvene spremembe in dopolnitve;

-15% uvozna taksa na uvoz rabljenih avtomobilov in motornih vozil za prevoz blaga
1994
15%

1995
15%

(d) » Proizvodi«: vsako blago, ki ga ta sporazum obse9a

od 1.1.1996

2. člen

PRILOGA III

1. Obvestilo mora:

(omenjena v drugem odstavku 8.člena)

(a) obsegati celoten tekst osnutka tehničnih predpis0n'''
nem jeziku in celoten prevod ali povzetek v anglešc' •

Češka republika bo najkasneje do 1.januarja 2001 ukinila vse
količinske omejitve pri uvozu in ukrepe z enakim učinkom za
spodaj navedene proizvode s poreklom iz Republike Slovenije.

(b) navajati, ali je osnutek tehničnega predpisa '^del3'
s tehnično specifikacijo v zvezi z zadevo, ki jo le0, taKi"
mednarodni ali regionalni organ, ali pa odstopa
et>
specifikacij; kadar odstopa, je potrebno navesti raz1
odstopanje;

Ta- Tarifna
Opis proizvodašt. oznaka
rifna oznaka
št.
0808 10 31 Jabolka
- 0808 10 89

(c) navajati ime in naslov nacionalnega organa, ki je PrlS
za izdajanje nadaljnjih informacij glede predpisa;
(d) vsebovati predvideni datum začetka veljavnosti.

2612 10

Uranove ali torijeve rude in koncentrati
2701
Črni premog, briketi raznih oblik iz črnega
premoga
- Črni premog za koksanje
- Črni premog za proizvodnjo energije
2702
Lignit, aglomeriran ali neaglomeriran, razen
gagata (smolnatega premoga)
2844
Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vštevši fisijske in oploditvene kemične elemente in izotope) in njihove spojine.
2844 10 00 - Uran, naravni in njegove spojine, zlitine,
disperzije (vštevši kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran
in spojine naravnega urana
2844 20
- Uran, obogaten v U 235, in njegove spojine; plutonij in njegove spojine; zlitine, diporočevalec, št. 20

po-

2. Kjer osnutek tehničnega predpisa samo prenaša
tekst mednarodnega ali evropskega standarda, bo
vala informacija o tem standardu.

cel /

3. člen
Vsaka pogodbenica lahko zahteva nadaljnje infor^pj
v zvezi z osnutkom tehničnega predpisa, o katere"
obveščena v skladu s tem postopkom.
4. člen
1. Pogodbenici lahko dajeta pripombe na P°sr<
osnutke tehničnih predpisov.
8

23

- 1.januarja 1994 - na 50% osnovne dajatve
- 1.januarja 1995 - na 25% osnovne dajatve,
- 1.januarja 1996 - preostale dajatve bodo odpravljene

obvešča0'0'S' bosta 'zmeniali obvestila o svojih ustanovah

2. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Češki republiki za proizvode po poreklu iz Republike Slovenije, ki niso
navedeni v prilogi A k temu protokolu, bodo ukinjene na dan
uveljavitve tega sporazuma.

5. člen
ko
obdobji1

v zvezi z
obvestili ie ,r' mesece od datuma,
.' Prejmeta besedilo osnutka predpisa.V tem
rnožno sprejeti osnutka tehničnega predpisa.
0

ni

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Češke republike, ki so
navedeni v prilogi B k temu protokolu, se bodo postopoma
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

6. člen
u

Poštevat°'3VeSt''0 mora navajati, v kolikšni meri je bilo možno
koli SDrem Pripomt3e, prejete s strani pogodbenice, kakršno2
m
B,Ka embo vsebine glede na osnutek, kakor tudi datum
aćetka
veljavnosti predpisa.

- 1.januarja 1994 - na 50% osnovne dajatve,
- 1.januarja 1995 - na 25% osnovne dajatve,
- 1.januarja 1996 - preostale dajatve bodo odpravljene.
4. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Češke republike, ki so
navedeni v prilogi B1 k temu protokolu, se bodo postopoma
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

7. člen
*0raX° obdobje mirovanja se ne bo uporabljalo, kadar
s
r
Pl°Sneaa
h rav
' nuja'nih
razlogov,
ki se na
nanašajo
varstvo
2iv|j
ali javne
varnosti,
varstvo na
zdravja
in
6njg j. ,.
ali ras, in
Predpise u !
' . pristojne oblasti pripraviti tehnične
"vedejo n ** emer
kratkem času, zato, da jih takoj uveljavijo ali
"^'iuiein n ujnost
posvetovanja
niso možna.
Razlogi, ki utetakih
ukrepov, bodo
navedeni.

-

PR|

logav

'NtELEKTUALNI lastnini
''

-

na 92 % osnovne dajatve,
na 82 % osnovne dajatve,
na 70 % osnovne dajatve
na 50 % osnovne dajatve
na 25 % osnovne dajatve,
preostale dajatve bodo odpravljene.

5. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Češke republike, ki niso
navedeni v prilogah B in B1 k temu protokolu, bodo ukinjene
na dan uveljavitve tega sporazuma.

'6na v Prvem odstavku 25. člena)

0razurn

1994
1995
1996
1997
1998
1999

To znižanje velja le za obdobje, dokler osebni avtomobili,
izdelani v Republiki Sloveniji, ki jih uvaža Češka republika, ne
izpolnjujejo pogojev protokola 3 tega sporazuma. V primeru,
ko osebni avtomobili izpolnjujejo pogoje protokola 3 tega
sporazuma, bodo carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo
v Republiki Sloveniji za osebne avtomobile, izdelane v Češki
republiki, popolnoma ukinjene.

8. člen
°9odbeniri k
v
Posvete da h
okviru tega sporazuma imeli redne
a Di zagotovili zadovoljivo izvajanje postopka.

sets
0 transki *
haslednjj-

1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja

omen

jeni v prvem odstavku 25. člena

^;
s,r

3rj§ka L,
'iske la<:tr,0nvenc'ia z dne 20- marca 1883 o varstvu indu^
'nine (Stockholmski akt, 1967);

0nve
"^'''rnih^n ^Um
ncija z dne 9. septembra 1886 o varstvu
etniških del (Pariški akt, 1971);

H^ialcev'^!'1? konvencija z dne 26. oktobra 1961 o varstvu
(Rirnska'kVa'a'Cev zvočnih zaPisov in radiotelevizijskih
E
vr0psk. K
°nvencija o patentih z dne 5. oktobra 1973.
Pokoli
(o,Tl

enjen v Haru

gem odstavku 3.člena)

^f»UB^AR|NSKIH DAJATEV MED
Ub

UKQ SLOVEN,jo

,n

ČEŠKO

9
pri
^Vph
ProiJ^e po
uvozu, ki se uporabljajo v Češki repur
Sn
* Wlž ' v Drii ■ A k Poreklu iz Republike Slovenije, ki so
eva|6 v Ju'
temu protokolu, se bodo postopoma
skladu z naslednjim časovnim razporedom:

9

poročevalec, št. 20

PRILOGA A K PROTOKOLU 1

271000
280110
280610
281512
282300
282890
283322
283522
283523
283531
284910
290362
291731
291732
360200
390610
390910
390930
390940
391510
391520
391530
391590
391810
392051
392059
392092
392094
392112
392210
392220
392290
392310
392330
392390
392520
392590
401010
401091
401099
401110
401120
401140
401150
401199
401210
401220
401290
401390
410410
410421
410422
410429
, št. 20

480522
480523
480529
480550
480560
480570
480580
480620
480710
480810
480920
481011
481012
481021
481029
481031
481032
481039
481110
481131
481139
481410
481420
481430
481490
481610
481620
481720
481810
481820
481830
481840
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482020
482030
482040
482050
482090
482210
482290
482320
490300
490510
490700
490810
490890
490900
491110

410431
410439
410511
410512
410519
410520
410710
410790
430220
430230
441010
441111
441119
441131
441139
441191
441199
441212
441219
441221
441229
441291
441299
441400
441510
441520
441600
441700
441810
441820
441830
441840
441850
441890
441900
470710
470720
470730
470790
480240
480251
480252
480253
480260
480300
480441
480442
480449
480451
480452
480459
480510
480521
10

511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520531
520532
520533
520534
520541
520542
520543
520544
520611
520612
520613
520614
520621
520622
520623
520624
520631
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151

521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
540231
540232
540233
540241
540251
540261
540410
540500
540610
540620
550120
550200
560741
560749
560750
560790
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630419
630492
630493
630499
630790
640110
640191
640192
640199
640211
640219
640220

640230
640291
640299
640311
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640691
690890
691190
691410
700100
700311
700319
7.00320
700330
700410
700490
700510
700521
700529
700530
700600
700711
700719
700721
700729
701010
701090
701120
701200
701310
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701399
711311
711319
711320
11

711411
711419
711420
720211
720219
720221
720229
720230
720249
720270
720280
720291
720299
720450
720811
720812
720813
720814
720821
720822
720823
720824
720831
720832
720833
720834
720835
720841
720842
720843
720844
720845
720890
720911
720912
720913
720914
720921
720922
720923
720924
720931
720932
720933
720934
720941
720942
720943
720944
720990
721011
721012
721020
721031
721039
poročevalec, št. 20

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
721041
721049
721050
721060
721070
721090
721111
721112
721121
721122
721129
721130
721141
721149
721190
721210
721221
721229
721230
721240
721250
721260
721310
721320
721331
721339
721341
721349
721350
721420
721430
721440
721450
721460
721510
721520
721530
721540
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721660
721711
721712
721713
721719
721721
721722
721723
, št. 20

731300
731411
731419
731420
731430
731441
731442
731449
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
731700
731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731829
731920
731930
731990
732010
732020
732090
732111
732112
732113
732181
732182
732183
732211
732219
732290
732310
732391
732392
732393
732394
732399
732410
732421
732429
732490
732510
732591
732599
732611
732619

721729
721731
721732
721733
721739
722510
722530
722880
730110
730120
730220
730230
730240
730300
730410
730420
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730840
730900
731010
731021
731029
731100
731210
731290
12

732620
732690
740610
740620
740721
740819
740822
741011
741012
741021
741022
741110
741121
741122
741129
741210
741220
741300
741510
741521
741531
741532
741539
741700
741810
741820
741991
741999
750400
750800
760310
760320
'760410
760421
760429
760511
760519
760521
760529
760611
760612
760691
760711
760719
760720
760810
760820
761010
761090
761100
761210
761510
761520
761610
761690

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
780200
780300
780420
780500
780600
790310
790390
790400
790500
790710
790790
800520
800600
820231
821510
821520
821591
821599
841451
841822
841829
841861
841869
843240
843621
845011
845090
845240
845939
848110
848130
848140
848180
848490
850611
850612
850613
850619
850620
850690
850730
850940
850980
851010
851020
851631
851632
851633
851640
851660
851671
851672
851679
851680
851910

852290
852810
852820
852910
853110
853620
853641
853649
853661
853669
853921
853931
853940
854620
860310
860390
860400
860500
860610
860620
860630
860691
860692
860699
870310
870321
870323
870324
870331
870332
870333
870390
871190
901811
901831
901832
901841
901849
901890
901920
902211
902300
902410
902480
902520
902610
902620
902810
902830
902910
903031
903039
910690
920110
920120

920190
930200
930320
930330
930400
940210
940330
940340
940350
940360
940390
940520
940540
950611

13

poročevalec, št. 20

PRILOGA B K PROTOKOLU 1
(HS)
250510
250621
250840
252329
252390
253090
270210
271000
280110
280610
281512
281810
282300
282890'1
283322
283522
283523
283531
283539
283990
284910
291211
291714
291731
291732
291735
321410
340220
340290
360200'
382390
390610
390910
390930
390940
391810
392051
392092
392094
392112
392210
392310
392330
392390
392590
401010
401091
401099
401110
401120
401140
401150
401199
poročevalec, št. 20

401210
401220
401290
401320
401390^
440610
440690
441010
441090
441111
441119
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441211
441212
441219
441221
441229
441291
441299
441300
441510
441520
470720
470730
480100
480260
480300
480411
480419
480421
480429
480510
480910
480990
481011
481012
481021
481029
481031
481032
481039
481091
481099
481131
481410
481420
481430
481490

:

481630
481690
481720
481730
481820
481830
481840
481890
481930
482010
482110
482190
482311
482319
482330
482340
482351
482359
482360
482370
482390
490110
490191
490199
490700
490810
490890
490900
491000
491110
491191
491199
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520525
520531

(4

14

520532
520533
520534
520535
520541
520542
520543
520544
520545
520612
520614
520615
520621
520622
520623
520624
520625
520631
520632
520633
520634
520635
520641
520642
520643
520644
520645
520710
520790
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921

PRILOGA B K PROTOKOLU 1
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
540231
540232

540233
540241
540251
540261
540410
550931
550932
550961
550962
550969
560300
590310
590320
590390
590491
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630319
630391
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630531
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622

630629
630631
630639
630641
630649
630691
630699
630710
630720
630790
630800
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640211
640219
640220
640230
640291
640299
640311
640319
640320
640330
640340
6^0351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640691
680100
680210
680222
680292
680299
680421
680422
680423
680430
680510
680520
680530
680610
15

680790
680800
681011
681019
681020
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681270
690100
690390
690410
690490
690510
690590
690600
690810
690890
690911
691200
691410
691490
700719
701090
701321
701329
701331
701339
701391
701399
701690
701990
720811
720812..
720813)l
720814(°
720822
720823(°
720824(9
720831
720832
720833
720834
720835
720841
720842
720843
720844
720845
720890
720911
720912
poročevalec, št. 20

PRILOGA B K PROTOKOLU 1
720913
720914
720921
720922
720923
720924
720931
720932
720933
720934
720941
720942
720943
720944
720990
721011
721012
721020
721031
„721039
721041
721049
721050
721060
721070
721090
721111
721112
721119
721-121
721122
721129
721130
721141
721149
721190
721210
721221
721229
721230
721240
721250
721260
721310
721320
721331
721339
721341
721349
721350
721410
721420
721430
721440
721450
poročevalec, št. 20

722540
722550
722590
722610
722620
722691
722692
722699
722710
722720
722790
722810
722820
722830
722840
722850
722860
722870
722880
722910
722920
722990
730110
730120
730210
730220
730230
7.30240
730290
730300
730410
730420
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730719

721460
721510
721520
721530
721540
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721660
721690
721711
721712
721713
721719
721721
721722
721723
721729
721731
721732
721733
721739
721911
721912
721913
721914
721921
721922
721923
721924
721931
721932
721933
721934
721935
721990
722011
722012
722020
722090
722100
722210
722220
722230
722240
722300
722510
722520
722530
16

730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730830
730840
730890
730900
731010
731021
731029
731411
731419
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
731700
731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732010
732020
732090
732510
732591
732599
732611
732619
732620
732690
761010
761090
820231
841011
841012

PRILOGA B K PROTOKOLU 1
841013
841090
841370
841451
841459
841510
841810
841822
841829
841861
841869
842310
842710
842720
842790
842831
842920
843240
843320
845710
845720
845730
845811
845819
845891
845899
845910
845921
845929
845939
845940
845951
845959
845961
845969
848110
848130
848140
848180
848410
848490
850140
850151
850152
850153
850421
850422
850423
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850490

(1 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(2 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(3 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(4 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(5 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(6 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(7 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(8 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(9 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo

852810
852820
853510
853521
853529
853530
853540
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
860310
860390
860400
860500
860610
860620
860630
860691
860692
860699
860900
871200
890310
940210
940520
940540
940591

2828902 v skladu s slovensko
3602001 v skladu s slovensko
4013903 v skladu s slovensko
4013909 v skladu s slovensko
7208139 v skladu s slovensko
7208149 v skladu s slovensko
7208229 v skladu s slovensko
7208239 v skladu s slovensko
7208249 v skladu s slovensko

PRILOGA B1 K PROTOKOLU 1
(HS)
870321
870322(1
870323
870324
870331
870332
870333
870390
(1 razen za 87032219 v skladu s češko carinsko nomenklaturo
in 8703229 v skladu s slovensko carinsko nomenklaturo

17

poročevalec, št. 20

0302 12 00
do 19 00
0302 21
do 65
0302 66 00
0302 69
do 70
0303 10 00
0303 21
0303 22 00
do 29 00
0303 31
do 75
0303 76 00
0303 77 00
do 78
0303 79
do 80 00
0304
0305 10 00
0305 20 00
0305 41 00
0305 42 00
0305 49
0305 51
0305 59
do 69

PROTOKOL 2
(omenjen v 12.členu)
IZMENJAVA KMETIJSKIH KONCESIJ MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO
REPUBLIKO
1. Zmanjšanja carinskih dajatev, dogovorjena po tem protokolu, se nanašajo na carinske stopnje, ki se uporabljajo po
načelu države z največjimi ugodnostmi (konvencionalna
carinska stopnja), ki se uporabljajo v času dejanskega uvoza.
2. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Češki republiki za proizvode, navedene v prilogi A tega protokola in ki
imajo poreklo v Republiki Sloveniji, se bodo zmanjšale za 50%
v prvem letu od začetka veljavnosti tega sporazuma, v okviru
tarifnih kvot, določenih v tej prilogi.
Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Češki republiki
za proizvode, navedene v prilogi B tega protokola in ki imajo
poreklo v Republiki Sloveniji, se bodo zmanjšale v petih letnih
enakih deležih po 10 odstotkov, z začetkom od uveljavitve
tega sporazuma, v okviru tarifnih kvot, določenih v tej prilogi.
Carinska stopnja na uvoz piva (HS 2203) s poreklom iz Republike Slovenije, ki se uporablja v Češki republiki (priloga A),
bo zmanjšana na 15 % v prvem letu od začetka veljavnosti
tega sporazuma.

4. Za proizvode, navedene v prilogah tega protokola, za katere
je potrebno uvozno dovoljenje, se bodo uvozna dovoljenja
izdajala avtomatično, dokler ne bodo dosežene količine, ki so
tam navedene.

0809

0808 20 33
0808 20 35
do 39
0808 20 90
0809 20

0810

0809 20 20
do 40
0809 20 60
do 80
0801 20,

1601

1601

1602

1602

40

PRILOGA A K PROTOKOLU 2

0210 0210

03

0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
do 19 90
0210 20
0210 90
03
0301 91
0301 99
0302 11 00

opis blaga

Veljavna Končno Kvota
carina zmanjšanje
v%
v%
Meso in drugi užitni klavnični proiz- 50 t
vodi, nasoljeni, razsoljeni, sušeni ali
prekajeni; užitna moka in zdrob iz
mesa ali iz drugih klavničnih proizvodov
24
50
25
50
24
50

1602 10 00
do 49
1602 50
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 51
1602 90 61
do 69
1602 90 71
do 79
1602 90 99

50
25
50
30
24
50
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni
nevretenčarji (brez 0301 93 živi krap)
7
50
3
50
1.3
50

poročevalec, št. 20

0,5
1.3

50
50

0,9
0,5
1,3

50
50
50

0,9

50

0,5
1.3

50
50

0,5

50

0,9
0,5
8
0,3
0,5
1
0,5
1

50
50
50
50
50
50
50
50

0,5

50

Jabolka, sveža, druga,
od 1. jan. do 31. jul.
12
0808 10 51
do 59
0808 10 81
do 89
Hruške in kutine, sveže
0808 20
5
0808 20 10
do 31

Carinska stopnja na uvoz piva (HS 2203) s poreklom iz Češke
republike, ki se uporablja v Republiki Sloveniji (priloga C), bo
zmanjšana na 12 % v prvem letu, od začetka veljavnosti tega
sporazuma, v okviru tarifne kvote, določene v tej prilogi.

HS ali KN
oznaka

50

0808 0808 10 5,8

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki
Sloveniji za proizvode, ki so navedeni v prilogi C tega protokola in ki imajo poreklo v Češki republiki, se bodo zmanjšale
za 50% v prvem letu od začetka veljavnosti tega sporazuma,
v okviru tarifnih kvot, določenih v tej prilogi.Carinske dajatve
pri uvozu, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za proizvode,
ki so navedeni v prilogi D tega protokola in ki imajo poreklo
v Češki republiki, se bodo zmanjšale v petih letnih enakih
deležih po 10 odstotkov, z začetkom od uveljavitve tega sporazuma, v okviru tarifnih kvot, določenih v tej prilogi.

Tar.
štev.

0,9

18

10
2

50
50
50
50
50
50

Češnje in višnje,
sveže
10
Drugo
sveže

sadje, 2

5
50

Klobase in podob- 20
ni izdelki iz mesa,
drugih klavničnih
proizvodov ali krvi, sestavljena živila na osnovi teh
proizvodov
Drugo pripravljeni
ali konzervirani izdelki iz mesa, drugih klavničnih izdelkov ali krvi

50

20
30
20
5
20

50
50
50
50
50

30

50

20
10

50
50

2001,4 2001,4

2001 10 00
2001 20 00
2001 90 20
do 30
2001 90 50
2001 90 65
do 95
2004 10
do 90 91
2004 90 95
_do 99
2008

2008 20
do 30
2008 40
2008 50
do 80
2008 91 00
2008 92
2008 99 11
„ do 19
2008 99 21
^ do
23
2008
99 25
2008 99 27
2008 99 32
2008 99 34
do 39
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 48
2008 99 51
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 69
do 85
2008 99 91
2008 99 99
2204

2208 10
o„d0 20
2208 30
2208 40

Vrtnine,
sadje,
orehi in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani

do 50
2208 90

80 t

2309 2309 90
22
20

50
50

13
5

50
50

13

50

22

50

11

50

2402 2402

2402 10 00
2402 20 00
do 90 00

15

50

56
Izdelki, ki se upo- 4,8
rabljajo kot hrana
za živali, drugi
Cigare, cigarilosi
in cigarete iz tobaka in tobačnih
nadomestkov (ki
se ne proizvajajo
po tuji licenci)
52

50
50

50

65

50

100 t

100 t

Sadje, orehi in
drugi užitni deli
rastlin, drugače
pripravljeni
ali
konzervirani,
z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali alkohola
ali brez njih, ki niso omenjeni in ne
zajeti na drugem
mestu

2203 2203

Pivo iz slada

24

Končna carina %
15

PRILOGA B K PROTOKOLU 2
Tar.
štev.
8
5

50
50

10
20
10

50
50
50

20

50

5
20
10
20

50
50
50
50

10
20
5
10
20
10
20
5
10
20

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10
20
10
Vino iz svežega 25
grozdja vštevši
ojačena
vina,
grozdni mošt, razen tistega iz tar.
št. 2009
Nedenaturirani
etilalkohol koncentracije pod 80
vol. %, žganja, likerji in druge alkoholne pijače,
sestavljeni alkoholni izdelki, za
proizvodnjo pijač

50
50
50
50

25
10

50
50

HSaliKN
oznaka

0105 0105

0206 0206

0206 10 10
0206 10 91
0206 10 95
do 22 10
0206 22 90
0206 29 10
do 30 10
0206 30 21
0206 30 31
do 41 10
0206 41 91
do 99
0206 49
do 90
0406 0406
0406 10
do 90 88
0406 90 93
do 99
0709 0709

1.000

500 hI

0709 0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 10
0709 70 00
do 90 10
0709 90 60
0709 90 90
19

Opis blaga

Veljavna
carina
v%
Domača perutni- 12
na, živa (race, gosi, purani in pegatke) vrste Gallus domesticus
Drugi užitni klavnični proizvodi iz
govejega, svinjskega , ovčjega,
kozjega in konjskega mesa in
mesa oslov ali mesa mul in mezgov,
sveži, ohlajeni ali
zmrznjeni

Končno Kvota
zmanjšanje
v%
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
Sir in skuta
10

50

5,8

50

3
8
3
2,5
10

50
50
50
50
50

14
10
8

50
50
50

150 t

Druge
vrtnine,
sveže ali ohlajene
(brez 0709 69)

poročevalec, št. 20

0809 0809
0809 40 11
0809 40 19
0809 40 90
0812 0812

0812 10 00
do 90 10
0812 90 40
0812 90 50
do 90 90
2007 2007 99
20,39
51,58

2007 99 20
2007 99 39
2007 99 51
2007 99 59
2009 2009 80,90

Slive in trnulje

10
3
4

Sadje in orehi, začasno konzervirani, vendar kot taki
neustrezni za takojšnjo prehrano:

0104 0104
0104 10 1
0104 10 2
dO 20 9
0201,2 0201,2

50
50
50

50
50

25
5
25
25

50
50
50
50

0203 0203

Sadni in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola,
z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez njih

2009 80 11
do 19
2009 80 34
do 82
2009 80 85
do 93
2009 80 96
do 98
2009 90 11
do 19
2009 90 21
do 29
2009 90 31
do 39
2009 90 51
do 59
2009 90 91
do 99

0210 0210

3,8

50

3,8

50

3,8

50

3,8

50

20

50

0701

5

50

0710 0710

20

50

5

50

5

50

0710 10
do 30
0710 40
0710 80
do 90
0712,3 0712,3
0712 10
do 20
0712 30 11
do 9
0712 90
0713 10 1
0713 10 9
do 31
0713 32 1
do 9
0713 33 1
do 9
0713 39 1
do 9
0713 40
do 90
0808 0808 10 10

PRILOGA C K PROTOKOLU 2
Tar.
štev

HSaliKN
oznaka

0102 0102 9
0102 90 1
do 3
0102 90 4
do 9
0103 0103 9

Opis blaga

Veljavna Končno Kvota
carina v zmanjšanje
%
v%

Žive živali, vrste
goved: drugo

Prašiči, živi:
drugo

0103 91 1
0103 91 2
0103 91 3
do 9
0103 92 1
0103 92 2
0103 92 3
do 9
poročevalec, št. 20

1.0001
10

50

12

50
500 t

5
12

50
50

10
5
12

50
50
50

10

50

0210 11
do 20
0210 90
0701 9

20

50
10

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50
50

Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali
zmrznjeno

0201 10
do 20 1
0201 20 21
do 29
0201 20 31
do 30 1
0201 30 21
do 29
0201 30 31
do 9
0202 10
do 20 1
0202 20 21
do 29
0202 20 31
do 30 1
0202 30 21
do 29
0202 30 31
do 9

50
Džemi, sadni želeji,
marmelade,
sadni ali orehovi
pireji in paste,
dobljeni s kuhanjem, z dodatkom
sladkorja ali drugimi sladili ali
brez njih

Ovce in koze: žive

Meso, svinjsko, 15
sveže, ohlajeno ali
zmrznjeno
Meso in drugi
užitni klavnični
proizvodi, nesoljeni, razsoljeni,
sušeni ali prekajeni; užitna moka in
zdrob iz mesa ali
drugih klavničnih
proizvodov
15
12
Krompir, svež ali 10
ohrajen, drugi
Vrtnine (vštevši
tudi blanširane),
zamrznjene

50
50
50

10
11

50
50

10
Sušene vrtnine
10

50

5
10
5

50
50
50

10

50

10

50

10

50

10

50

5
Jabolka za sok, 12
v razsutem stanju

50
"50"

0812

0812 10 1
do 20
0812 90 1
do 3
0812 90 5
__
9
1107
1108
~160T

1602

20 t

Sadje, začasno
konzervirano (na
pr.: z žveplovim
dioksidom, v slani
vodi, v žveplani
vodi ali v drugih
razstopinah
za
konzerviranje),
vendar takšno neustrezno za takojšnjo prehrano
12

1602 10
1602 20
do 90
15
3.4 2001,3,4 Vrtnine, sadje in
drugi užitni deli
rastlin, gobe in
gomoljike, pripravljeni ali konzervirani
2001 10 1
do 9o 5
20
2001 90 91
20
!«3a099
20
2004 10
20
2004 90 1
99
20
2204
—
Vino iz svežega
grozdja, vštevši
ojačena
vina,
grozdni mošt, razen tistega iz tar.
št. 20. 09
2204 10 i
do
ai
n 2:21 1
25
2204
21
2?n?°2929211
2204
-~<1o30
2208

2402

Cigare, cigarilosi 25
in cigarete iz tobaka in tobakovega nadomestka: (ki se ne proizvajajo po tuji licenci)

2203

2203

Pivo iz slada

20

50

100 t

Končna carina %
12 1.5 00 hI

PRILOGA D K PROTOKOLU 2

50
50

12
Slad, pražen ali 12
nepražen
Škrob, inulin
12
Klobase in po- 15
dobni izdelki iz
mesa,
drugih
užitnih klavničnih proizvodov
ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drugih užitnih
klavničnih proizvodov ali krvi
10

2402

50
50

5.0001

50
50

250 t
150 t

Tar.
štev.

HS ali KN oznaka Opis blaga

Kvota

1701

1701

1.9001

Veljavna Končno
carina v% zmanj.v
%
50
Sladkor iz slad- 17
kornega trsa ali
sladkorne pese
ter kemično čista
saharoza v trdnem stanju

PROTOKOL3
V ZVEZI Z OPREDELITVIJO POJMA
»PROIZVODI S POREKLOM« IN METODAMI
ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA

150 t

50

NASLOV 1

50

Definicija pojma »proizvodi s poreklom«
80 t

1.člen
Za namene izvajanja tega sporazuma in ne glede na določila
2. in 3. člena, velja, da so naslednji proizvodi proizvodi s poreklom v državi pogodbenici tega sporazuma:

50

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici
v skladu s 4.členom;

50
50
50

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

50

i) da so bili ti materiali dovolj obdelani ali predelani v državi
pogodbenici v skladu s 5. členom, ali da

1.500
hI

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

50

25

50

25
Nedenaturirani
25
alkohol koncentracije pod 80%
vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače;
sestavljeni alkoholni izdelki za
proizvodnjo pijač

50
50

Proizvodi s poreklom iz ene od držav pogodbenic v skladu
s tem protokolom in izvoženi iz ene države pogodbenice
v drugo državo pogodbenico v enakem stanju, ali pa proizvodi, ki niso bili obdelani ali predelani bolj, kot je opisano
v petem odstavku 5.člena, ohranijo svoje poreklo.

500 hI

3. člen
Kumulacija z materiali, s poreklom Iz Čeike Republike
1. Ne glede na 1. člen (b) in v skladu z določili drugega in
četrtega odstavka, se bo štelo, da so materiali s poreklom iz
Češke Republike v skladu s protokolom 3, priloženega k sporazumu med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko,
s poreklom iz držav pogodbenic in ne bo potrebno, da se ti
21
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5. Zaradi izvajanja odstavkov b) i) 1.člena, šeneza
vedno
so naslednji postopki obdelave ali predelave
|je'nato,
proizvod pridobil status proizvoda s poreklom, ne g'ea
ali gre za spremembo tarifne številke ali ne:

materiali tam dovolj obdelajo ali predelajo, pod pogojem, da
so bili obdelani ali predelani bolj, kot je opisano v petem
odstavku 5. člena tega protokola.
2. Proizvodi, ki so pridobili poreklo v skladu s prvim odstavkom, bodo še naprej veljali za proizvode s poreklom iz držav
pogodbenic, ko bo tam dodana vrednost presegla vrednost
uporabljenih materialov s poreklom iz Češke Republike. Ce
tavrednost ne bo presežena, bo veljalo, da so za namene
izvajanja tega sporazuma ali sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko, ti proizvodi s poreklom iz Češke
Republike.

a) postopki, ki naj zagotovijo ohranitev blaga v dobrern^(.fJ.
med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razp ^
nje, sušenje, hlajenje, soljenje, žveplov dioksid a
,,
vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih
podobni postopki);
. .
b) preprosti postopki kot odstranjevanje prahu, seJ3"1'^ f
ranje, razvrščanje, usklajevnje (vključno s sestavljanj 3
nitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;
„stavli "''
c)i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in ses
pošiljk;
xke zaM!
ii) enostavno pakiranje v steklenice, čutare, vreo*
škatle, pritrjevanje nalepk ali ploščic itd. in vsi ostali P
postopki pakiranja;
d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobni" *
razlikovanje, na proizvode ali njihovo embalažo;
ra;
e) preprosto mešanje proizvodov, ne glede na to aH ^veii
nih vrst ali ne, kjer ena ali več sestavin mešanice" ^ji
pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi lan*
proizvode s poreklom;
f) enostavno sestavljanje delov izdelka v zaključen
ih vv odsta
g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanm
a) do f);

Pri tem se ne upošteva materialov po poreklu iz Slovaške
Republike, ki so bili dovolj obdelani ali predelani v državah
pogodbenicah.
3. Za »dodano vrednost« bo veljala franko tovarna cena proizvoda zmanjšana za carinsko vrednost vseh uporabljenih
materialov, ki nimajo porekla v državi pogodbenici, kjer so ti
proizvodi pridobljeni.
4. Za namene tega člena bodo v trgovini med Republiko
Slovenijo in Češko Republiko veljala enaka pravila o poreklu
kot pravila v tem protokolu.
4. člen

h) zakol živali.

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

1
a
6. Da bi določili, ali je proizvod s poreklom,in neorho" potre""
napr0,f
ugotavljati, ali je bila uporabljena energija .9 !!,0v sP
in oprema, stroji in orodje za pridobitev teh izdelK
klom iz tretjih držav ali ne.

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

7. Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani sku,P^ 0t>i<
opreme, stroja, priprave ali vozila, in ki soos° bejza
opreme in vključeni v njeno ceno, ali pa niso P ®,| vozi
nani, štejejo za del tiste opreme, stroja, naprave a

iđ
8. Garniture v skladu s splošnim pravilom št. 3
nega sistema se štejejo za garniture s poreklom * b0HK
poreklo vsi njeni sestavni predmeti. Kljub temuirnpa
kadar je garnitura sestavljena iz predmetov, ki
'eKlo.rj
in takih brez, veljalo, da ima garnitura kot celota P ^ pogojem, da vrednost predmetov brez porekla
15% cene garniture franko tovarna.
6. člen

rcf4
1. Izraz »vrednost« v seznamu v prilogi II
jh
n ■■■• #
pomeni carinsko vrednost v času uvoza uporabi) ugo|0^
alov brez porekla, ali, če ta ni znana ali se je
ne o^ ^(js
prva preverjena cena, ki je bila plačana za material
ozemlju.
rtiaf®
Kjer je potrebno ugotoviti vrednost uporabljenih (jjs.
s poreklom, se ta odstavek uporablja mutatis m
,
■ioai H PV
1
2. Izraz »cena franko tovarna« na seznamu v P 'Jjija' , »f
ceno franko tovarna dobljenega proizvoda zm ^pia
kakršnekoli notranje dajatve, ki se plačajo ali se
ob izvozu pridobljenega proizvoda.

5. člen
1. Izraza »poglavja« in »tarifne številke«, uporabljena v tem
protokolu bosta pomenila poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja »Harmonizirani opis blaga in sistem kodiranja« (v nadaljnjem
besedilu Harmonizirani sistem ali HS). Izraz »uvrščen« se
nanaša na uvrstitev proizvoda ali materiala pod določeno
tarifno številko.
2. Za namene 1.člena se šteje, da so materiali brez porekla
dovolj obdelani ali predelani, kadar je dobljeni proizvod uvrščen pod tarifno številko, ki se razlikuje od tarifnih številk,
v katere so uvrščeni vsi materiali brez porekla, uporabljeni
v njegovi proizvodnji, v skladu z določili odstavkov tri, štiri in
pet.

7.č|en

1. Blago, ki ima poreklo v smislu tega protokola
eno pošiljko, ki se ne deli, se lahko prevaža, J sp0'^1'
po ozemlju, ki ni ozemlje držav pogodbenic v tem
in/ali Republike Slovaške, pretovarja ali začasno 0i
takem ozemlju, pod pogojem, da je prečkanje
v oj
upravičeno iz geografskih razlogov, da je
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom ca
j tj
nov, da v teh državah niso z njim trgovali a xnjh P y
v domačo uporabo in na njem niso opravili dru9® 0y
kov kot razlaganje, ponovno nalaganje ali postop
nitev dobrega stanja.

3. Proizvod, omenjen v 1. in 2.stolpcu seznama v prilogi II tega
protokola, mora izpolnjevati pogoje, določene za ta proizvod
v 3.stolpcu, namesto pravila v drugem odstavku.
4. Za proizvode v poglavjih 84 do vključno 91, lahko izvoznik
države pogodbenice namesto pogojev, ki so določeni v 3.
stolpcu izbere pogoje, določene v 4.stolpcu.
poročevalec, št. 20
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Za vsako naslednje obdobje dveh let bodo zneski v ECU-jih
odgovarjali znesku v nacionalni valuti na prvi delovni dan
v oktobru v letu pred dvoletnim obdobjem.

do
stati?^°k'
'°čeni v 1- členu, ki se nanašajo na pridobitev
Sa
blaga s poreklom, morajo biti brez prekinitev izpoln;e j
3-členu avi Pogodbenici, razen kot je predvideno v 2.in

Ekvivalenti zneskov, omenjenih v 8. členu tega protokola in
izraženi v nacionalni valuti se spreminjajo v skladu z navedenimi pogoji.
9 č|en

irLPr0i
*V0di s Poreklom, ki jih država pogodbenica tega
Uma izvaža v nek0
vohJ . e dol
drugo državo, vračajo, razen
ProizunH' '
°čen v 2.in 3.členu, jih je potrebno šteti za
d
5reZ
rekla razen
°kažed^'
P°
'
če se lahko carinskim organom
V

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

eno

- na r^
blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in
biij
Medtem ko je bilo v tej državi ali po izvozu, niso
|eni
daase
-so ohrani vnikakršni
postopki, razen tistih, ki so potrebni,
dobrem stanju

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

NASLOV II

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

Dokazilo o poreklu
8. člen
1 s

vđrjavo°
Poreklom v smislu tega protokola pri uvozu
Pre
90dbenico
dložitP1°en
kopijo ugodnosti tega sporazuma ob
ega od naslednjih dokumentov:
3) Pq|. ...
van0 Dfs» jfUR-1 ° Prometu, v nadaljnjem besedilu imenoEUR 1 ali
°bdobje • ,al<tur
potrdilo EUR.1, veljavno za daljše
u s i_
" "dadu'J
. ki se nanašajo na to potrdilo, izdelano
'o.členom.
0

V takih primerih je izdaja potrdila EUR.1 odvisna od predložitve predhodno izdanih dokazil o poreklu.
4. Potrdilo EUR.1 se lahko izda samo takrat, kadar lahko služi
kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za obravnavanje,
določeno v tem sporazumu.

f.iziavo
izvoznika, kot je
e izv
oznik naredil
al'° v'

^otokoJL
podana v prilogi IV tega
Ustavlja '
za vsako pošiljko, ki jo
^'otnavr 1 ' eč paketov s proizvodi s poreklom, katerih
ednost ne presega 5.110 ECU-jev.
C)
v
Prilog ri?,f,eizjavo pooblaščenega izvoznika, kot je podana
ga protokola, izdelana v skladu s 13.členom.

Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11
potrdila EUR.1, rezervirani za carinske organe.
5. V izjemnih okoliščinah se lahko potrdilo EUR.1 izda tudi po
izvozu blaga, na katerega se nanaša, če v času izvoza ni bilo
izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin.

P

n
ro 2vod
[°'oko^a
''riPuvozu
' v i s poreklom v smislu pomena tega
te
9a sn.?
državo pogodbenico koristijo ugodnop orazurna
Sakolj ođ d
. ne da bi bilo potrebno predložiti katere^
aokumentov, omenjenih v prvem odstavku:

Carinske oblasti lahko izdajo potrdilo EUR.1 naknadno samo
potem, ko so preverile, da podrobnosti, navedene v izvoznikovi prošnji, ustrezajo podrobnostim na odgovarjajočem dokumentu.

v ma h
Pod o''
paketihproizvodov
pošiljajo zasebniki
zasebniki 3gc
P°9°iem, da 'ivrednost
ne presega
vredc
^
^U-jev;
6ni

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

ki so del

'^ ' da v?bh'anost proizvodov
Potnikove
osebne 1.025
prtljage,
pod pogone presega
ECU-jev.

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,
»IZDANO NAKNADNO«,
»VYSTAVENO DODATEČNE«,
»VYSTAVENE DODATOČNE«.

Se u
^orrierci^|06
P°rabljajo

!
samo, kadar se to blago ne uvaža
P?9ojem uj
namene in je bila dana izjava, da ustreza
dv
se zah
' otriou ,,
tevajo za uporabo tega sporazuma, in kjer
resničnost take izjave.
0b
re

2i,

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

r

5 iernniko^ ..P i katerih gre le blago za osebno uporabo
e z
a °*
b|Uv
k merc
Potnikov
ali njihovih
se innekoličine
štejejo
9a ra2VajJl°
'alne namene,
če jedružin,
iz narave
3^
°' da ni namenjeno za trgovanje.

»DUPLICATE«,
»DVOJNIK«,
»DUPLIKAT«.

V
ionaln
dr!re?a
' valuti izvozne države
v io ? no5b0r izraie
nim v ECU-jih, bo
ni~? a poa0riK ^'

pogodbenice, ki
določila izvozna
dni Kadar ^
in vjih sporočila drugi državi pogodbe"a Livn-.«
oa ustreznih
usireznu zneskov, ki jih je
uvn* a žava višji
'®)' °d
d« 9Vađbeni
pogodbenica,
jih mora uvozna država
Ca *
Po
Pre et
e e bla
ak
v valuti izvozne
9odb enice.
' '' ' '
9° 'fakturirano
turi
H
br\l V
'zP°'niuie zahteve tega protokola, fakturia
države
o>' y ekvtt
. bo uvozna država pogodbenica
alutit?n,e vrednostnih omejitev, izražene v nacidržave.
5.
v
>li,
Ec'^no
3o a "strežnega razmerja valute do ECU se bo do
°t je vehlaii3prvega uporabljal
valute do
delovnegatečaj
dne vnacionalne
oktobru 1992.

Dvojnik, na katerem je datum izdaje prvotnega potrdila EUR.1
velja od tega datuma.
7. Oznake, omenjene v petem in šestem odstavku, morajo biti
vpisane v rubriki 7 »Opombe« potrdila EUR.1.
8. Vedno je mogoča zamenjava enega ali več potrdil EUR.1
z enim ali več potrdil EUR.1, pod pogojem, da se to opravi pri
carinskem organu, kjer se blago nahaja.
9. Zaradi preverjanja, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v drugem in tretjem odstavku, imajo carinski organi pravico zahtevati kakršnokoli dokumentarno dokazilo ali izvesti kakršenkoli ustrezen pregled.
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10. Določila drugega in devetega 9. odstavka tega člena
veljajo mutatis mutandis za dokazila, ki so jih izdelali pooblaščeni izvozniki pod pogoji, določenimi v 13. členu.
10. člen

predpisale pristojne oblasti, upoštevale, da gre za ei r
in potrdilo EUR.1 se lahke izda za celoten predmet ob p
uvozu po de, h.

3. Potrdilo EUR.1, ki se preda carinskim organom
države pogod benice po preteku datuma za predložitev,
cenern v prvem odstavku, se pri prošnji za
tretman lahko sprejme, kadar se potrdila pred P0..^
datuma ni dalo dostaviti zaradi višje sile ali izjemnih oko

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

V drugih primerih zakasnitve predložitve lahko carj^(
organi uvozne države pogodbenice sprejmejo potrdiTnnanif
kadar jim je bilo blago predano pred dogovorjenim K°
datumom.
—. jo j in
4. V primeru manjših razlik med izjavami na potrdilu fcIZ"j|tev
dokumenti, ki so bili predani carinskemu uradu za
formalnosti uvoza blaga, potrdilo ne bo ipso facto raz
Ijeno, pod pogojem, da je pravočasno ugotovljeno, o
dilo ustreza blagu.
drža'8
5. Potrdilo EUR.1 morajo carinski organi uvozne
j
pogodbenice hraniti v skladu s pravili, ki veljajo v te) P
benici.
6. Dokaz, da so bili izpolnjeni pogoji, določeni v 7t• člen"'
Ogo
zagotovljen, ko je carinskim organom uvozne države v
benice predan bodisi:

2. Carinski organi izvozne države pogodbenice so odgovorni
za zagotavljanje pravilnega izpolnjevanja obrazca, navedenega v prvem odstavku. Se posebej morajo preverjati, če je
rubrika, namenjena opisu blaga, izpolnjena tako, da izključuje
možnost ponarejanj. V ta namen je potrebno opisati blago
brez praznih vrstic. Kjer rubrika ni v celoti izpolnjena, je
potrebno dodati vodoravno črto pod zadnjo vrstico opisa,
tako da je prazen prostor prečrtan.
3. Ker predstavlja potrdilo EUR.1 dokumentarno dokazilo za
uporabo tega sporazuma, so carinski organi izvozne države
pogodbenice odgovorni za potrebno preverjanje porekla
blaga in pregledovanje drugih izjav na potrdilu.
4. Kadar se izdaja potrdilo EUR.1 v skladu s petim odstavkom
9.člena, potem, ko je bilo blago, na katero se nanaša, .:e
izvoženo, mora izvoznik v prošnji, omenjeni v prvem odstavku:

a) en sam dokazni prevozni dokument, izdelan v 'zy?z^ pi '
pogodbenici ali Republiki Slovaški, s katerim je blag
kalo tranzitno državo; ali
države
b) potrdilo, ki so ga izdali carinski organi tranzitne
vsebuje:

a) navesti kraj in datum izvoza blaga, na katerega se potrdilo
EUR.1 nanaša, in
b) potrditi, da v času izvoza potrdilo EUR.1 za to blago ni bilo
izdano in navesti razloge.
t
5. Prošnje za potrdila EUR.1 in dokazilo o poreklu, omenjeno
v drugem pododstavku tretjega odstavka 9.člena, ob predložitvi katere se izda nova potrdila EUR.1, morajo carinski organi
izvozne države pogodbenice hraniti vsaj dve leti.

- natančen opis blaga,
m kj8'
- datum razkladanja in ponovnega nakladanja blag ■
ustreza, imena ladij,
g |jia
- potrjeno dokazilo o pogojih, zaradi katerih se I
zadržalo v tranzitni državi;

11. člen

c) ali, če tega ni, katerekoli dokumente, ki to dokaz#'

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

13. člen
1. Ne glede na prvi do sedmi odstavek 9.člena in pf^ po/e
ovafi
peti odstavek 10.člena se lahko uporabi poenostavi) QV
a
pek za izdajo dokumentov, ki se nanašajo na do*
porekla, pod pogoji spodaj navedenih določil.
*
2. Carinski organi izvozne države pogodbenice
:d»'
stijo izvoznika, v nadaljnjem besedilu »pooblaš—
0 u~nika«, ki opravlja pogoste izvoze, za katere je Potre orga'l03
potrdila EUR=1.1 in ki zadovoljivo ponudi carinski"" ■
VSa jamstva,, ki
m so potrebna
puireuna za
ia preverjanje —- y ura'
s poreklom, da mu ob času izvoza blaga carinske
izvozne države pogodbenice ni treba predati niti z"nai .(
prošnje za potrdilo EUR.1, ki se nanaša na to bla^r
nom, da bi dobil potrdilo EUR.1 po pogojih, P 0(j5tdtf
v prvem do četrtem 4.odstavku 9.čiena in drugem
12.člena.
j
te
00 h\3$ 0lt>
3. Dodatno lahko carinski organi pooblastijo P e£\d
izvoznika, da izstavlja potrdila EUR.1, ki veljajo najv
od datuma izdaje, v nadaljnjem besedilu imenovan ^
dila«. Eno LT potrdilo lahko krije le pošiljke ena
'
blaga enega pooblaščenega izvoznika enemur>uvoz ^
blastilo se odobri samo v primeru, ko se P
status blaga s poreklom, ki se izvaža, ostal r>espr® » d"'0/
čas veljavnosti LT potrdila. Če LT potrdilo ne krijev jtj d
nega blaga, mora pooblaščeni izvoznik takoj ob
ske organe, ki so pooblastilo izdali.
ki :
Kjer se uporablja poenostavljeni postopek, car'^a\fifj
izvozne države pogodbenice lahko predpišejo up ^ je
dil EUR.1, ki imajo razločno oznako, po kateri 1
prepoznati.

2. Mere potrdila EUR.1 so 210 x 297 mm. Dopustna so odstopanja do plus 8 milimetrov ali minus 5 milimetrov dolžine.
Uporabiti je treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne vsebuje
delcev pulpe in ni lažji od 25 gramov na kvadratni meter. Imeti
mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem »guilloche«, tako da
je vsako ponarejanje z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi
opazno na prvi pogled.
3. Državi pogodbenici si lahko pridržita pravico, da sami
tiskata potrdila ali pa jih data v tisk pooblaščenim tiskarjem.
12. člen
1.Potrdilo EUR.1 je potrebno v štirih mesecih od datuma
izdaje s strani carinskih organov izvozne države pogodbenice
predati carinskim organom uvozne države pogodbenice, kjer
je blago vstopilo, v skladu s postopkom, ki ga je predpisala ta
država pogodbenica. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod potrdila. Lahko tudi zahtevajo, da uvozno deklaracijo
spremlja izjava uvoznika, da blago ustreza pogojem, ki se
zahtevajo za uporabo tega sporazuma.
2. Ne glede na peti odstavek 5. člena, se bo takrat, kadar se na
zahtevo osebe, ki blago prijavlja na carino, demontirani ali
nesestavljeni predmet, ki spada pod 84. ali 85.poglavje Harmoniziranega sistema, uvaža po delih po pogojih ki so jih
poročevalec, št. 20
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omenjeno vV Udrugem
in tretjem
odstavku, (ju
pogoiiij_pooblastilo,
"",ui vmciijciiu
i uyci 11 lil
ucijeni uuoiavrvu,
J ' .lnpo izbiri carinskih organov, da mora biti rubrika 11
ska overovitev« potrdila EUR.1:

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

oraan lzvoz
' vnaPerei potrjena z žigom pristojnega carinskega
njenim Podpisom
P države
pogodbenice
in lastnoročnim
ali odtisuradnika
tega organa;
bodisi

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

Lojena s strani pooblaščenega izvoznika s posebnim
in ust'ezaS0vz odobrili carinski organi izvozne pogodbenice
vnanre
/
orcu v prilogi V tega protokola; ta žig je lahko
P J odtisnjen na obrazcu.

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

,rebno
DOfiM,??
' rubriko 11 »Carinska overovitev«, izpolni
Pooblaščeni izvoznik.

v ruhPriL,T,e7ih' ornenjenih v četrtem odstavku a), je potrebno
njih
"Opombe« potrdila EUR.1 vnesti eno od nasled-

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

"POENncf0
PROCEDURE«,
'ZJEDWnn,A?ENE
yUEN POSTOPEK«,
»2JEDMn^
ed
nodušene RIZENi«,
KONANIE«.

11. Carinski organi lahko pooblastijo pooblaščenega izvoznika, da izdaja fakture z izjavo, podano v prilogi VI tega
Protokola, namesto potrdil EUR.1.

Vn

®stMm6n' 'zvozn'k mora v rubriki 13, »Zahteva za kontrolo«
Potrdil EURninaslov carinskih organov, pristojnih za kontrolo

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

vr

. ubr?ko"?rUA omene<<
jenemtrdv atretjem odstavku, je potrebno
"'"i navedb'
P° '' EUR.1 vpisati eno od nasled-

a) navajati avtorizacijske številke pooblaščenega izvoznika,
ali
b) pooblaščen izvoznik potrditi s posebnim žigom, omenjenim v četrtem odstavku b), ki so ga odobrili carinski organi
izvozne države pogodbenice. Ta žig je lahko predhodno odtisnjen na fakturi.

VALID UNTIL...«
"LT OSVČRaENIVELJA
D0...2«
PLATNE
»LTotucR^
DO ...«,
US
^EDČENIE PLATNE DO ...«
Ca

rinlkiKn-

12. Vendar pa carinski organi izvozne države pogodbenice
lahko dovolijo pooblaščenemu izvozniku, da ne podpisuje
izjave v osmem odstavku b) ali izjave, omenjene v enajstem
odstavku, zapisane na fakturi, kadar se take fakture izdelujejo
in/ali pošiljajo s pomočjo telekomunikacij ali elektronske
obdelave podatkov.

za

P'san s številkami, potrjen z žigom in podpisom
organov.

Ne
°2nake in 4» s®' da se v rubrikah 8 in 9 LT potrdila navaja
a
'' driion ev
''ke ter
število in vrsto pakiranja, bruto težo (kg)
ero
Robovati
C',er' rn3 itd.).
Rubrika 8 pa mora seveda
tT
a
natan en
' hk° identific°''
^ °P'S 'n ozrlake blaga, da se blago

Omenjeni carinski organi morajo predpisati pogoje za izvajanje tega odstavka, vključno, če tako zahtevajo, s pismenim
jamstvom pooblaščenega izvoznika, da sprejema vso odgovornost za tako trditev in izjavo, kot da bi jih dejansko lastnoročno podpisal.

prvi
Pot^jlf 3na
do tretji odstavek tega člena je potrebno
redat
L oe ob ' ,
' carinskemu organu uvozne države pogodbo se n anaprecl
P™'"1 uvozom kakršnegakoli blaga, na
Carir
a
*skih
^
Kadar
uvoznik opravi carinjenje pri več
Q
0r
9ani 0(j r?eana'fl v uvozni državi pogodbenici, lahko carinski
Vs
em tem ,?' .9 zahtevajo predložitev dvojnikov LT potrdila
carinskim organom.
Ko j6
a
trdil
zila o sr,usu
° Predano carinskim organom, je potrebno
* Potrdila ,
Porekla uvoženega blaga med veljavnostjo
Po
9oje:
Ukazovati s fakturami, ki izpolnjujejo naslednje
eni

13. V pooblastilih, omenjenih v drugem, tretjem in enajstem
odstavku, morajo carinski organi določiti posebej:
a) pogoje, pod katerimi se delajo prošnje za potrdila EUR.1 ali
LT potrdila, oz.pogoje pod katerimi se na fakture zapisuje
izjava glede porekla blaga;
b) pogoje, pod katerimi se te prošnje, kakor tudi dvojniki
faktur, ki se nanašajo na LT potrdilo, in faktur z izvoznikovo
izjavo, hranijo vsaj dve leti. V primeru LT potrdil ali faktur, ki
se nanašajo na LT potrdila, se to obdobje prične z datumom,
ko poteče veljavnost LT potrdila.Ta določila veljajo tudi za
potrdila EUR.1 ali LT potrdila in fakture, ki se nanašajo na LT
potrdila, kakor tudi fakture z izvoznikovo izjavo, potem ko so
služili kot osnova za izdajo drugih dokazil o poreklu, po
pogojih, predpisanih v drugem pododstavku tretjega
odstavka 9.člena.

a

) kađar t
ra
P°9odbenici
i"ot
zajema tako blago s poreklom v državi
rs,i
tud
9a
blana
i blago brez porekla, mora izvoznik ti dve
" lasno razlikovati:
)
rt'Jadeva'tnr?.?ra na vsaki fakturi navesti številko LT potrdila,
rii-iave(~e) n„ ?0,a in datum, ko potrdilo poteče, ter ime(-na)
bi' Poreki
blaga. Navedba številke LT potrdila in
da bil z '° nnau e*ak,ur' zapiše izvoznik, predstavlja
Za pridoh° ' P°' i i pogoje, predpisane v tem Protodr*av arn:
am nnn l!uV Preferencialnega porekla v trgovanju med
Ca,ir'nski aodbenicami tega sporazuma.
ni0ra
faw
io ^iit lzvoznke države pogodbenice lahko zahtevajo,
r
a?i 'n• Potri
' rnorajo biti po zgornjih določilih na
z
° Zanič"'
. 'astnoročnim
p
sano ime
podpisnika; podpisom, ki mu sledi

14. Carinski organi v izvozni državi pogodbenici lahko razglasijo določene kategorije blaga kot neprimerne za poseben
postopek, predviden v drugem, tretjem in enajstem odstavku.
15. Carinski organi zavrnejo izvoznikom, ki ne ponudijo vseh
jamstev, za katere menijo, da so potrebne, izdajo pooblastil,
omenjenih v drugem, tretjem in enajstem odstavku.
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prireditev in prikazov, ki se ne prirejajo iz zasebnih ra^^ga
v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje w|
blaga, in med katerimi blago ostaja pod carinskim nadzorom

Carinski organi lahko kadarkoli prekličejo pooblastila. To
morajo narediti, kadar se pogoji za odobritev ne izpolnjujejo
več ali kadar priznani izvoznik ne nudi več jamstev.
16.Od poblaščenega izvoznika se lahko zahteva, da carinske
organe obvešča, v skladu s pravili, ki so jih predpisali, o blagu,
ki ga namerava odposlati, tako da pristojni carinski organ
lahko izvede pregled, za katerega meni, da je potreben, pred
odpremo blaga.

NASLOV III
Dogovori o administrativnem sodelovanju
17. člen

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

1. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si K*
državi pogodbenici preko svojih carinskih uprav met DOtrdi
pomagali pri preverjanju verodostojnosti in točnosti P"
EUR.1 vključno s tistimi, ki so izdana v skladu s
odstavkom 9. člena, in izjav izvoznikov na fakturah.

14. člen

2. Skupni odbor bo pooblaščen, da sprejme potrebne odj^
tve o metodah administrativnega sodelovanja, ki na) s
rabljajo v državah pogodbenicah.

Izjavo, omenjeno v odstavku 1 c) 8.člena, mora pooblaščeni
izvoznik podati v obliki, zapisani v Prilogi IV tega Protokola,
v enem od uradnih jezikov držav pogodbenic oz. v slovaščini
ali angleščini. Biti mora natipkana ali odtisnjena in lastnoročno podpisana. Pooblaščeni izvoznik mora hraniti dvojnik
fakture z omenjeno izjavo vsaj dve leti.

3. Carinski organi držav pogodbenic se morajo mei ^
oskrbeti z vzorčnimi odtisi žigov, ki jih uporabljajo v
carinskih organih pri izdaji potrdil EUR.1.
lif
4. Državi pogodbenici morata narediti vse potrebno za ^ |(1
tovitev, da se blago, s katerim se trguje s potrdilomnat
ki med prevozom uporablja prosto carinsko cono
ije|ujs
ozemlju, ne zamenja z drugim blagom in da se ga ne o . ,a
kako drugače, razen z običajnimi postopki, namenje
preprečitev njegovega kvarjenja.
'i Ki
5. Kadar so proizvodi s poreklom v državi pogodbenici
zajema potrdilo EUR.1 in ki so uvoženi v prosto c>
cono, obdelani ali predelani, morajo tamkajšn i ^ f
organi na zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo Euri- ■ r0|oizvedena obdelava ali predelava v skladu z določili leg
kola.

15. člen
1 Izvoznik ali njegov zastopnik mora k svoji prošnji za potrdilo
EUR.1 predložiti ustrezen dokument, ki dokazuje, da blago, ki
se izvaža, izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila EUR.1.
Mora se obvezati, da bo na zahtevo ustreznih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki bi jih zahtevali z namenom, da
ugotovijo pravilnost statusa porekla blaga, ki so upravičeni do
preferencialnega tretmaja, in mora se obvezati, da se strinja
z vsakim pregledom svojih računov in vsakim pregledom
postopkov za pridobivanje tega blaga, ki ga izvedejo omenjeni organi.
2.lzvozniki morajo vsaj dve leti hraniti dodatne dokumente,
omenjene v prvem odstavku.

18. člen

3.Določila prvega in drugega odstavka se uporabljajo mutatis
mutandis v primeru uporabe postopkov, predpisanih v drugem in tretjem odstavku 13.člena in izjave, omenjene
v odstavku 1 c) 8.člena.

1. Naknadna preverjanja potrdil EUR.1 in izvoznikovih
fakturah se izvajajo naključno ali kadar imajo carins*
rjSinf
uvozne države pogodbenice upravičene dvome g'ede
res
sti dokumenta ali natančnosti informacij glede
porekla dotičnega blaga.

16. člen

2. Zaradi izvajanja določil prvega odstavka, niorajo j t
organi uvozne države pogodbenice vrniti potrdilo t ^ [1
fakturo, če je bila predložena ali fakturo, ki se nanas ^
potrdilo ali fakturo z izvoznikovo izjavo ali
mentov, carinskim organom izvozne države p°goc,t^j^ge i
kjer tako ustreza, navesti vsebinske ali formalne raz
poizvedbo.

1. Blago, ki ga država pogodbenica pošilja na razstavo
v državo, ki ni država pogodbenica ali Republika Slovaška, in
ga po razstavi proda za uvoz v pogodbenico, lahko ob uvozu
koristi določila tega sporazuma, pod pogojem, da blago
ustreza zahtevam tega protokola, ki mu daje pravico, da je
lahko priznano, da je s poreklom iz države pogodbenice in
pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže,
da je:

Carinski organi morajo, da bi podprli zahtevo za .%#,
preverjanje, predati vsak dokument ali informacijo, k'
so podatki na potrdilu EUR.1 ali fakturi napačni.

a) izvoznik to blago poslal iz države pogodbenice ali Republike Slovaške v državo, kjer se odvija razstava in ga je tam
razstavljal;
b) ta izvoznik blago prodal ali drugače oddal nekomu v državi
pogodbenici;
c) blago bilo poslano med razstavo ali takoj zatem v državo
pogodbenico v stanju, v kakršnem je bilo poslano na razstavo;

Če se carinski organi uvozne države pogodbenice ^
da ne bodo uporabili določil tega sporazuma, ^ #
čakajo na rezultate preverjanja, morajo uvoznikuK f
sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi.
zdijo potrebni.
j
3. Carinski organi uvozne države pogodbenice rT1°r^, ^
o rezultatih preverjanja obveščeni takoj, ko je J110^
rezultati morajo biti taki, da je mogoče določiti,
0 Ki ,
menti, vrnjeni po drugem odstavku, nanašajo na
dejansko izvaža in če se za to blago lahko dejansko
določila o preferencialnem tretmanu.
^

d) blago, potem ko je bilo poslano na razstavo, ni bilo uporabljeno v noben drugačen namen, kot je prikaz na razstavi.
2. Potrdilo EUR.1 je potrebno predložiti carinskim organom
na običajen način. Na njem morata biti navedena ime in
naslov razstave. Kjer je potrebno, se lahko zahteva dodatna
dokumentirana dokazila o lastnostih blaga in pogojih, v katerih je bilo razstavljeno.

Če v kakršnemkoli primeru upravičenega dvoma ni
v desetih mesecih od datuma zahtevka za preverjanj
jj
nosti ali če odgovor ne vsebuje zadostnih inf°rrna po'^.
določili pristnost dotičnega dokumenta ali resnične
^ vs»
proizvoda, bodo organi, ki so zahtevek vložili, za
,

3. Prvi odstavek se uporablja za vse vrste prodajnih, industrijskih, kmetijskih ali obrtnih razstav, sejmov, podobnih javnih
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kršne
ugodnosti preferencialnega tretmana, določenega
s
tem sporazumom, razen v primeru višje sile ali izjemnih
okolišči

2. Sestavljen bo iz strokovnjakov držav pogodbenic tega sporazuma, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi
zadevami in poreklom.

in j2VQ sporov ne morejo poravnati carinski organi uvozne
ZnS drzave
'oltiač
pogodbenice
kadar sepredati
pojavi Pododboru
vprašanje
ja carienja ,e9a protokola,
jih jealipotrebno
e zad
e
Odi«*;. sprejema
eve Skupni
in vprašanja
odbor. porekla, omenjeni v 23. členu.

24. člen
Kaznovan bo vsakdo, ki izstavi dokument ali povzroči izstavitev, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi pridobil prednostno obravnavo za proizvode.

prirnerih a
Urinski
PUVOZn©
je poravnava nA/irtr)Koni/*n
sporov med r-Kor
uvoznikom
•J. ■ 1 "nI Organi
Til/Arir\in
r ani uvozne
dajete"rtrL°
državef pogodbenice.države pogodbenice stvar zakono-

kaže na t0*36da
^ Prever)anja ali katerakoli druga informacija
vod, SDre, e '1 za se kr^'i° določila tega protokola, bodo proizp° 2aP,| . '
proizvode s poreklom po tem protokolu šele
vseh ,is, h vrst
pre<jpiSa ? v tem
'
administrativnega sodelovanja,
Postom,.,
MKa
Preverjanja.Protokolu, ki so bile sprožene, še posebej
Prav takn
pr
°i2vodi SSe b°re Pro'zv°dom zavrnil tretman, ki so ga deležni
p a
Post oni,
o Preverjanja.
P° klom po tem protokolu, šele po zaključku

PRILOGA I K PROTOKULU 3
Pojasnevalne opombe
Opomba 1

- 1. člen
Izraz »država pogodbenica« obsega tudi ozemeljske vode te
države pogodbenice.
Plovila, ki delujejo na odprtem morju, vključno s predelovalnimi ladjami, kjer ujete ribe obdelajo ali predelajo, se bodo
štela za del ozemlja države pogodbenice tega sporazuma, ki ji
pripadajo, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje, določene v 2.
opombi.

"S! &-ga
preverjanja potrdil EUR.1 morajo carinski
mente
ali h ne drzave
pogodbenice hraniti izvozne dokun
0
^, vsaj (j i "* potrdil EUR.1, ki so jih uporabili namesto

Opomba 2-4. člen (f)
NASLOV IV

Izraz »njena plovila« velja samo za plovila:

Končna določila

a) registrirana ali vpisana v državi pogodbenici;

19. člen

Dr.a
Po,r

b) ki plujejo pod zastavo države pogodbenice;

dbenicl
ebnoP,°9?lzva
'ega sporazuma morata narediti vse
janje tega protokola.

c) ki so vsaj 50% v lasti državljanov države pogodbenice ali
podjetja s sedežem v tej državi pogodbenici, katerega direktor
ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega
odbora in večina članov takih odborov, so državljani države
pogodbenice in v katerem, še dodatno, v primeru partnerstva
ali* družb z omejeno odgovornostjo, vsaj polovica kapitala
pripada državi pogodbenici oz. javnim organom ali državljanom te države pogodbenice;

20. člen
9a protokola so njegov sestavni del.

,e

21. člen
>.
ki Us,reza
l
^ iavnostj .
določilom Naslova I in ki je na dan začetka
sporazurn
?'adiščenjute9a
a bodisi na poti ali v začasnem
v
?°sti Con|
državi pogodbenici, v carinskem skladišču ali
Se lat,ko
Trojem,
dg
sprejme kot blago s poreklom, pod
r
9anom" u se ev štirih
mesecih od tega datuma carinskim
drzave
Poreklu
k,
pogodbenice predloži dokazila
rn
6|
a
ki dod atno ^''
ustavljena
naknadno
dokazujejo pogoje
prevozain katerekoli doku-

d) katerih kapitan in častniki so vsi državljani države pogodbenice.
e) na katerih je vsaj 75% članov posadke državljanov države
pogodbenice.
Opomba 3 - 4. in 5. člen
1. Enota za kvalifikacijo za uporabo pravil o poreklu je določen proizvod, ki šteje za osnovno enoto, kadar se določa
razporeditev ob uporabi nomenklature Harmoniziranega
sistema. V primeru garnitur proizvodov, ki se razvrščajo po 3.
splošnem pravilu, se enoto kvalifikacije določi glede na vsak
kos garniture; to velja tudi za garniture tarifnih št. 63.08, 82.06
in 96.05.

-v

22. člen
avi
Potrebn?^60'0' se obvezujeta, da bosta uvedli ukrepe, ki
s
o Ddnh^a-9-0,0v'tev' da se potrdila EUR.1, za izdajo
r
no UrnOrri 2 'asćeni
njuni
carinski organi v skladu s tem
d
Obve?,,' , 'ase
'° P°
pogoji, določenimi s tem sporazunist
,udi da bos,a
m u' rativno'
'
poskrbeli za potrebno
ev
$Dn'
' kier cSesodelovan
r
)e hra je, še posebej pri preverjanju poti
92urriu.
nilo blago, s katerim se trguje po tem

Iz tega sledi;
- kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina artiklov ali je
sestavljen iz artiklov, uvrščen po pogojih Harmoniziranega
sistema pod eno tarifno številko, potem celota predstavlja
enoto kvalifikacije,

23. člen

- kadar je pošiljka sestavljena iz številnih identičnih proizvodov, ki se uvrščajo pod isto tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je potrebno pri uporabi pravil o poreklu vsak proizvod obravnavati posebej.

r 2a

n,a ,
carinske- zadeve in vprašanja porekla bo
35 cl
?! nau Skupnega odbora v skladu s petim
i..no ® tega sporazuma, z nalogo, da izvaja
za z
i0r h'lovan
agotovitev smotrne, pravilne
a je
Rtn čanje,e9med
protokola,
kakor tudi nenehno obvešstrokovnjaki.

2. Kjer je po 5. splošnem pravilu Harmoniziranega sistema
embalaža vključena v proizvod zaradi razvrstitve, mora biti
vključeno tudi pri določanju porekla.
27
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1.4 Za proizvode iz poglavij 84 in 91 se, kadar v 4.stolPcu"
pravila o poreklu, uporablja pravilo iz 3. stolpca.

Opomba 4 - drugi odstavek 5. člena
Uvodne opombe k prilogi II tega protokola se uporabljajo
ustrezno tudi za vse proizvode, izdelane ob uporabi materialov brez porekla, četudi zanje ne velja posebni pogoj iz
Seznama v prilogi II, ampak pravilo o spremembi tarifne
številke, določeno v drugem odstavku 5. člena tega protokola.

Opomba 2

Opomba 5-6. člen

2.2 Izraz »material« pomeni vsako »sestavino«, "sur
°j^vi
»komponento« ali »del«, itd., ki se uporablja P'1 ,z
proizvoda.

2.1 Izraz »izdelava « pomeni vsako vrsto obdelave ali
lave, vključno s »sestavljanjem« ali specifičnimi pos
Vendar, glej tudi 5. odstavek 3. določila spodaj.

»Cena franko tovarna« pomeni ceno, plačano proizvajalcu, ki
je izvedel zadnjo obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da
cena vključuje vrednost vseh proizvodov, uporabljenih pri
proizvodnji.

2.3 Izraz »proizvod« se nanaša na proizvod, ki se 'z^.®p|(u
čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem P°
izdelave.

»Carinska vrednost« pomeni carinsko vrednost, določeno
v skladu s sporazumom o izvajanju VII. člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini, sklenjenim v Ženevi 12.
aprila 1979.

Opomba 3
vS
3.1 Če tarifne številke ni na seznamu, oziroma za ra
®0 „o
tarifne številke, ki niso na seznamu, se uporablja P ^gna.
spremembi tarifne številke«, določeno v 2. odstavku s. ^
Če se pogoj »spremembe tarifne številke« uporabljasz ^
vpis v seznamu, potem je že vsebovan v pravilu v 33 3^' ^
3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v
stolpcu, mora biti izvedena samo na materialih brez P sa(n0
Omejitve iz pravila v 3. ali 4. stolpcu ravno tako velja)
za uporabljene materiale brez porekla.

Opomba 6 - prvi odstavek 8. člena
Olajšava, da se po tem protokolu lahko uporablja fakturo kot
dokazilo o statusu blaga s poreklom, se razširja tudi na
obvestilo o odpremi ali katerikoli komercialni dokument, ki
opisuje dotično blago dovolj podrobno, da se ga lahko identificira.
V primeru, da se proizvodi, ki v skladu z drugim odstavkom 8.
člena ne štejejo med komercialne uvoze, pošiljajo po pošti, se
lahko izjavo o statusu porekla naredi na carinski deklaraciji ali
na listu papirja, kot dodatku k tej deklaraciji.

3.3. Kadar pravilo določa, da se lahko uporabi "rTia
'frj^ iste
katerekoli tarifne številke«, se lahko uporabi mater'3®
tarifne številke kot proizvod, ki pa morajo, seveda, laUPV v5ekakršnekoli specifične omejitve, ki jih pravilo tudi . ,eraKol"
buje. Seveda pa izraz »proizvodnja iz materialov iz j|k0.."
tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne s
^
pomeni, da se lahko uporabi samo materiale, uvrsc ^ ga
isto tarifno številko kot proizvod z drugačnim opisom
ima proizvod, opisan v 2. stolpcu seznama.

Opomba 7 — prvi odstavek 17. člena in 22. člen
Kadar je bilo izdano potrdilo EUR.1 po pogojih, določenih
v tretjem odstavku 9. člena in se nanaša na blago, ponovno
izvoženo v enakem stanju, morajo carinski organi namembne
države preko administrativnega sodelovanja, prejeti prave
dvojnike dokazil o poreklu, ki so bila izdana ali narejena
predhodno in se nanašajo na to blago.

3.4 Če se proizvod, narejen iz materialov brez poreklla. ^
med proizvodnjo pridobil status porekla zaradi pravila ^
membi tarifne številke ali pravila na svojem seznamu,
kot material v postopku izdelave drugega proizvod . ^
zanj ne velja pravilo, ki velja za proizvod, v katerem I
van.

PRILOGA II K PROTOKOLU 3

- Na primer:

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je potrebno izvesti na
materialih brez porekla, da bi lahko izdelani proizvod dobil
status blaga s poreklom

Motor pod tarifno številko 84.07, za katerega Pravl'°aradi, ^1
da vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko ^ „druS
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdejan,a
jielegiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem« iz
vilke 72.24.
,
to^6
Če je bilo to kovanje izvedeno v dotični državi iz in9° 0$porekla, potem je kovanje že prineslo poreklo zarad se P*
sti pravila za tarifne številke ex 72.24 na seznamu.n <izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo,
f|
to, ali je bilo izdelano v isti tovarni ali drugje. Zato se ^
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
uporabljenih materialov brez porekla.
.
.. g $0"
3.5 Čeprav je zadoščeno pravilu o spremembi tari" ^lo"
ali pravilu na seznamu, pa proizvod nima porekla,
obdelava ni zadostna v smislu petega odstavka 5.člen ■

UVODNE OPOMBE
Splošno
Opomba 1
1.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta dobljeni proizvod.
Prvi stolpec seznama 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. in 4. stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu »ex«, pravila v 3. ali 4.
stolpcu veljajo samo za ta del tarifne številke oz. poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

Opomba 4

1.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis proizvoda v 2.
stolpcu splošen, velja zraven navedeno pravilo v 3. ali 4.
stolpcu za vse proizvode, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne
številke, združene v 1. stolpcu.

4.1 Če pravilo v seznamu predstavlja najmanjši de'' °0
ali predelave, in več predelave ali obdelave prav a• 0ud^
status s poreklom, pa nasprotno manj predelave '0zn<> »
ne dodeli porekla. Če torej pravilo pravi, da je e|<|a.'
določeni stopnji izdelave uporabiti material brez P^ifI
uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obe a ^
Ijena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji p
tod
4.2 Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizV

1.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki veljajo za različne
proizvode v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega velja
zraven navedeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu.
poročevalec, št. 20
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A

uj^rahi'^ več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
er ko1
da io r,«.,
' material
potrebno' uporabiti
vse.ali več materialov. Ne zahteva pa,
~

nji, ki skupno ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji,
določeni v 3.stolpcu seznama (vendar glej tudi 3. in 4. odstavek opombe 6 spodaj).

primer:

6.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane
proizvode, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih
materialov, ne glede na njihov delež pri proizvodu.

lkanine ra
kna^Drav
da se
me lahko uporabijo naravna vlaludj" (Jgmv, 0 pa Pse vi,lahk0
d ostalimi materiali uporabijo
ma,er al
uporabiti
"h"- uporabi
' ' seTolahko
pa eno
ne ali
pomeni,
da pajeoboje.
potrebno
^
ODoje,
drugo, ali
3

Osnovni tekstilni materiali so:

me ,ev

- svila,
,
- volna,
- groba živalska dlaka,
- fina živalska dlaka,
- konjska žima,
- bombaž,
- materiali za izdelavo papirja in papir,
- lan,
- konoplja,
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna,
- sintetični filamenti,
- umetni filamenti,
- sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna

visterr^n ° i'
velja za en material, druge omejitve
U pa za dru e
samo ?a h lansko
9 materiale,
uporabljene
materiale. potem omejitve veljajo
Primer:
valne
mehanizR3 ^'Za
stroje določa, da mora imeti uporabljeni
Poreklo c!k- cak nape,ost nit' poreklo, prav tako mora imeti
sta ta dva
mehanizem; ti dve omejitvi veljata samo, če
Mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.

'^lan^ri'3^''0 v seznamu določa, da mora biti proizvod
tuje uporatto°^ene^a ma,eriala, pa ta pogoj očitno ne prepre"toreio10
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne
Gostiti pravilu.
Na
~ Primer:
lo
ni

e 2de
vrsto^,^®,'ov
' lek narejen iz netkanih materialov in je za
^ožno Ce,i
. pr
dovoljena samo uporaba preje brez porekla,
^jno nB more ' ne,kan'h blagih - čeprav netkana blaga
dietni mat
i° biti izdelana iz preje. V teh primerih je
*°Pnj| vlake^13' ot,i'a'no na stopnji pred prejo - to je na
Q|^.
1
^ odstavek 7.določila v zvezi s tekstilom.
te Pr
a v
'° brez r^Ife Lv seznamu
navaja za največjo vrednost materise 1 la
Postavk P ,emk' se
i'' bko uporabi, dvoje ali več odstot3
,etl
ni vredri ? vseh
odstotkov ne sme seštevati. NajT ne sm°S preseči
uporabljenih materialov brez porekla
f'®e Posama ne
najvišjih navedenih odstotnih postavk.
Material e. ne°dstotne
smejo bitipostavke,
presežene.ki se nanašajo na dolo-

- Na primer:
Preja iz tarifne številke 52.05, izdelana iz bombažnih vlaken in
sintetičnih rezanih vlaken, je mešana preja. Zato se lahko
v obsegu do 10% teže preje uporabijo materiali brez porekla,
ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu.
- Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 51.12, izdelana iz volnene
preje in preje iz sintetičnih rezanih vlaken, je mešana tkanina.
Zato se smejo sintetične preje brez porekla ali volnene preje
brez porekla ali kombinacija obeh prej uporabiti le do 10%
teže tkanine.
- Na primer:

T

Tafting tekstilna tkanina iz tarifne številke 58.02, izdelana iz
bombažne preje in iz bombažne tkanine, je mešan proizvod le
v primeru, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina,
izdelana iz dveh ali več različnih osnovnih tekstilnih materialov ali če so uporabljene bombažne preje ravno tako mešane.

Hstj|
°mba 5
5.1 |2ra^
vlakna se v
p, n's° um^raVna
"
seznamu uporablja za vlakna,
fenjer,, VL,a ,al' sintetična in je omejen na stopnje pred
nvl^no; 'i2ro
° 2 odpadnimi vlakni, razen če ni drugače
a
> česan a ali>>naravna vlakna« zajema vlakna, ki so bila
5j
drugače obdelana, vendar ne spredena.
0p

- Na primer:
Če je ta tafting tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje in
iz sintetične tkanine, je očitno, da sta uporabljena dva
različna osnovna tekstilna materiala.

Ske 05 rCfravna vlakna« vključuje konjsko žimo iz tarifne
5i n nad vlaknaSV«'100 izali,ari,nih
številk 50.02 in 50.03, kakor tudi
5?n n° 51 ne i"om 9r°bo živalsko dlako iz tarifnih številk
S3nOS. ' driin9a rastlinska
" bažnavlakna
vlakna iziz tarifnih
tarifnih številk
številk 53.01
52.01 do
do
5.3 |
'*deia ***' * tekst* i03 ka a
aiov ^ Papirja!,
^ "' "kemični materiali« in »materiali za
"Por'ak' 0Se np : Si°2 v seznamu
uporabljeni za opis materiv
ali t,.')
P°9lavsintetičnih
ja 50 do ali
63 papirnih
in ki se vlaken
lahko
ej. za iiH^I
aeiavo '°umetnih,
5.4 (

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

sin,
^PanJ!'83
etična rezana vlakna« se v seznamu
06 a,i ume,n
tarifu
e filamente, rezana vlakna ali
nih i
0- D
" številk 55.01 do 55.07.
a6
v,
^viik V lrr,eru kn o Droizv
odi uvrstijo v okviru tistih tarifnih
n Seznam, i
se
® tekstiin e materiale,
sklicuje
na to uvodno
določilo,
se za
uporabljene
pri njihovi
proizvod-

6.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo »prejo iz poliuretana
laminirane z fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne«,
je ta toleranca pri preji 20 %.
6.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali
29
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ne z aluminijastim prahom, s širino, ki ne presega 5 mm, kjer
so plasti zalepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema,
je ta toleranca pri traku 30 %.

z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil, aromatizirano ali z dodatnim sadjem
ali kakavom

Opomba 7
7.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v seznamu označeni
z opombo, ki se nanaša na to uvodno opombo, in tekstilni
materiali, z izjemo podlog in vmesnih podlog, ki ne ustrezajo
pravilu za izdelan proizvod, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno
številko, ki ni enaka tarifni številki proizvoda, ter da njihova
vrednost ne presega 8 % cene proizvoda franko tovarna.

04.08

7.2 Pogojev v 3. stolpcu ni treba izpolnjevati pozamenteriji
izdelani iz umetnih vlaken in priboru ali drugim uporabljenim
materialom, ki vsebujejo tekstil, čeprav se uvrščajo zunaj
okvira 3. odstavka opombe 4.
7.3 V skladu s 3. odstavkom opombe 4 se lahko prosto
uporablja vsa pozamenterija izdelana iz umetnih vlaken in
dodatki ter drugi proizvodi, ki ne vsebujejo tekstila, kadar ne
morejo biti narejeni iz materialov na seznamu v 3.stolpcu.

07.10
do
07.13

- Na primer:

ex
07.10

Če pravilo s seznama pravi, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot na primer bluza, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih detajlov, kot so gumbi, ker se jih ne da
izdelati iz tekstilnih materialov.

09.04

7.4 Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je potrebno pri izračunu vrednosti vgrajenih materialov brez porekla upoštevati
vrednost pozamenterije in dodatkov.
Tar.
številka
HS
(1)
02.01.

Poimenovanje blaga

(2)
Meso, goveje, sveže ali
ohlajeno

02.03

Meso svinjsko, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno

02.07

Meso in užitni odpadki od
perutnine iz tar. št. 01.05,
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali
zmrznjeno
Meso in drugi užitni mesni klavnični proizvodi, nasoljeni, v razsolu, sušeni
ali prekajeni; užitna moka
in zdrob iz mesa ali iz
drugih klavničnih proizvodov
Ribe, razen živih rib

02.08

02.10

03.02
do
03.05
04.02,
04.04
do
04.06
04.03

Mleko in mlečni izdelki

Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir
in drugo fermentirano ali
skisano mleko in smetana. koncetrirano ali ne,
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11.03

Obdelava ali predelava,
opravljena na materialih
brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. številke,
razen zmrznjenega govejega mesa iz tar. št. 02.02
Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom

11.05

Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen
mesa in drobovine iz tar.
št. 02.01. do 02.06 in
02.08 ali jeter perutnine iz
tar. št. 02.07
Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3. poglavja
že s poreklom
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen
mleka ali smetane iz tar.
št. 04.01 ali 04.02
Proizvodnja, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4. poglavja že s poreklom
- mora biti vsak uporab-

Uporabljeni ■■■rajo biti prima"10 drjf
lani in praženi
porekla
—--^"V
poreKia
Uporabljeni oS"°<o in v
teriali iz pofl'3^,^
rifne številke 0/.
jo biti že s poreklo"'<2|,Proizvodnja, Rri 0s^
morajo biti vs „ V
uporabljeni ^
s poreklom
Proizvodnja
morajo biti
uporabljeni
s porekjorn
Proizvodnja,
morajo biti 111- ...
uporabljeni
.
s poreklom
Proizvodnja. Rrl oS^
morajo biti 1,1v fjjli
uporabljeni
s
s poreklom
Proizvodnja. R"
morajo biti
,
uporabljeni m
s poreklom

11.07

Slad, pražen ali nepražen

11.08

Škrob; inulin

12.01

Soja v zrnu, vštevši tudi
zdrobljeno

12.05

Seme oljne repice, vštevši zdrobljeno

12.06

Sončnično seme, vštevši
zdrobljeno

12.08

Moka in zdrob iz oljnega
semena in plodov, razen
gorčice

12.11

Rastline in njihovi deli
(vštevši seme in plodove),
sveži ali sušeni, rezani ali
celi, zdrobljeni ali zmleti,
vrst, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji,
farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podob1
ne namene
rti«wt
Masti in druge svinjske in Proizvodnja "■ j|.
perutninske
maščobe iz katerekoli

15.01

30

'jen sadni sok gjjj
cl,r0
nasovega,
g,
soka grenivke) iz
20.09 s poreklom >n
- vrednost vseh UP" ^
Ijenih materialov
' ^
poglavja ne Pres®9 |;,
cene proizvoda 'ran
varna
iz mater*
Perutninska in ptičja jaj- Proizvodnja lar
r#*
ca brez lupine in jajčni ru- iz katerekoli
,, .,04.07
menjaki, sveža, sušena, ptičjih jajc iz tar. ='
kuhana v vodi ali sopari,
oblikovana, zmrznjena ali
kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez
njih
rl
Užitne vrtnine, zmrznjene Proizvodnja, P
ali sušene, začasno kon- morajo biti vse uPjr
zervirane, razen tar. št. ex ne vrtnine že s p° '
07.10 in ex 07.11
5
Sladka koruza (kuhana Proizvodnja, iz ^6e
ali nekuhana v sopari ali ohlajene sladke ko^
vodi), zmrznjena
ka
Paprika rodu »Piper«; su- Proizvodnja, pri '®z poha, zdrobljena ali zmleta deži »Capsicum« 0
rodu »Capsicum« ali »Pi- glavja št. 07.09.60I
^
pridelave in .
menta«
predelave morajo
s poreklom—
r
Žitni drobljenci, zdrob in Proizvodnja, Pr' Zj,
uporabljeni
P
° Diii
peleti
poglavja 10 moral
s poreklom
r
| ri"
Krompirjeva moka, zdrob Proizvodnja PUpu
in kosmiči
mora
biti
-

dobljene s topljenjem, stiskanjem ali s solventno
ekstrakcijo:
- maščobe iz kosti ali
odpadkov
- drugo

tistih iz tar. št. 02.03,
02.06 ali 02.07 ali kosti iz
tar. št. 05.06

17.01

ex
17.03

Proizvodnja iz mesa ali
drobovine prašičev iz tar.
št. 02.03 ali 02.06 ali mesa
in užitne perutninske drobovin iz tar. št. 02.07

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove
frakcije, prečiščeni ali nePrečiščeni, toda kemično
nemodificirani:
- trdne frakcije ribjih olj Proizvodnja iz materialov
ln
masti ter olj morskih iz katerekoli tar. št., vštevsesalcev
ši druge materiale iz tar.
št. 15.04
~ drugo
Proizvodnja, pri kateri
mora biti ves uporabljen
živalski material iz 2. in 3.
poglavja že s poreklom
ehlapna rastlinska olja
njihove frakcije, rafinirana ali nerafinirana, toda
Kemično
nemodificirana
,r
dne frakcije, razen Proizvodnja iz drugih mai°Joba olja
terialov iz tar. št. 15.07 do
15.15
drugo, razen
Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali že
s poreklom
tun
~
9°vo olje, mirtin
osek in japonski vosek
0, a
7 i za tehnične in industrijske namene, razen

17.04

Sladkorni
proizvodi
(vštevši belo čokolado)
brez kakava

19.02

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje,
cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali nepripravljen
Kruh, peciva, sladice,
biskvit in drugi pekovski
izdelki z dodatkom kakava ali brez njega: hostije,
kapsule za farmacevtske
proizvode, oblati, sušeno
testo iz moke, škroba,
listnato in podobni proizvodi
Vrtnine, sadje in drugi
užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
Džemi, sadni želeji, marmelada, sadni pireji in
sadne paste, dobljeni
s kuhanjem, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih
Sadje in drugi užitni deli
rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu:
- sadje, (tudi sadje z lupino), kuhano na drug
način, razen v sopari ali
vodi, brez dodatnega
sladkorja, zamrznjeno
- lupinasto sadje brez
dodatka sladkorja ali alkohola

ln

ljudiPr0'ZV0C'n'0 hrane za
asti in 0|ja živalskega
n;;, rastlinskega izvora in
ra
fii
kcije, reesteri__ irane, 'rafinirane
ali nerafinirane, toda nadalje
-DlPredelane

19.05

20.01
Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni živalski in rastlinski
materiali že s poreklom

20.07

ne ,ekoče
Proizvodnja, pri kateri
nfct|!
finskih olj izmešanice
tar. št. morajo biti vsi uporablje15.07 do 15.15
ni rastlinski materiali že
s poreklom
Jebaše in podobni izdel- Proizvodnja iz živali iz 1.
kih* T1683' drugih užitnih poglavja
kiv^H
proizvodov ali
n ' sestavljena živila na
—[!2y feh proizvodov
pr
'Pravljeni ali kon- Proizvodnja iz živali iz 1.
ni i2delki iz m
dn^'l?
esa. poglavja
9") klavničnih proiz-^ovali krvi
^s,rakti in sokovi iz me- Proizvodnja iz živali iz 1.
aii' h rakov. mehkužcev poglavja. Vse uporabljene ribe, raki, mehkužci ali
Ienča5h
drugi vodni nevretenčarji
morajo biti že s poreklom
raMfn?kavali konzervi- Proizvodnja, pri kateri
ievi n
'ar in kaviar- morajo biti vse uporabljees,ki
. priprav- ne ribe ali ribja jajčeca že
^Ijeni i2 ^
ib|i hjajtec
s poreklom
mehklJ
vodni
žci in drugi Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni raki, mehkužci in drugi
vodni nevretenčarji že
s poreklom
a
dkor iz sladkornega tr- Proizvodnja, pri kateri

sa in sladkorne pese ter
kemično čista saharoza,
v trdnem stanju, z dodatkom arom ali barvil
Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
sladkorja, z dodatkom
arom ali barvil

20.08

- drugo
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vrednost
kateregakoli
materiala iz 17. poglavja
ne presega 30% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost
kateregakoli
uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda
pod pogojem, da vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17. poglavja ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja pri kateri
morajo biti že vsa uporabljena žita (razen trde
pšenice), meso, drobovine, ribe, raki ali mehkužci
že s poreklom

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

Proizvodnja, pri kateri
mora biti vse uporabljeno
sadje ali vrtnina že s fx>reklom
Proizvodnja, pri kateri
vrednost
kateregakoli
materiala iz 17. poglavja
ne sme presegati 30% cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja, pri kateri
mora biti vse uporabljeno
sadje že s poreklom
Proizvodnja, pri kateri
vrednost
uporabljenega
lupinastega sadja in oljnic s poreklom iz tar. št.
08.01 in 08.02 ter 12.02 do
12.07 presega 60% cene
proizvoda franko tovarna.
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda
pod pogojem, da vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17. Doglavja ne presega
poročevalec, št. 20

ex
20.09

ex
21.01
22.01

22.02

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt), nefermentirani
in brez dodatka alkohola,
z dodatkom sladkorja ali
drugih sladi! ali brez njih

Pražena cikorija in ekstrakti, esence in koncentrati
Vode, vštevši naravne in
umetne mineralne vode
in sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil ali
sredstev za aromatiziranje; led in sneg
Vode, vštevši mineralne
vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili
ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov,
ki se uvrščajo v tar. št.
20.09

22.03

Pivo iz slada

ex
22.04

Vino iz svežega grozdja,
vštevši ojačena vina in
grozdni mošt z dodatkom
alkohola

22.05

Vermut in druga vina iz
svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje

ex
22.07

Nedenaturiran
etilalkohol, koncentracije 80
vol% ali več; etilalkohol
in drugi alkoholi, denaturirani, katerekoli moči

ex
22.08

Nedenaruriran etilalkohol,
koncetracije
manj kot 80 vol%; žganja,
likerji in druge alkoholne
pijače; sestavljeni alkoholni izdelki za proizvodnjo pijač
Kis in nadomestki kisa,
dobljenega iz ocetne kisline

22.09

23.09

30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda
pod pogojem, da vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17. poglavja ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
mora biti vsa uporabljena
cikorija že s poreklom
Proizvodnja, pri kateri
mora biti vsa uporabljena
voda že s poreklom

Tobak, surov ali nepredelan; tobakovi odpadki

ex
25.04

Naravni kristalni grafit,
obogaten z ogljikom, prečiščen in mlet

ex
25.15

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan
v pravokotne bloke ali
plošče (vštevši kvadrate)
debeline do 25 cm
"Žnanje nežganefl*
Žgan dolomit
mita
"""»
—. r
Zdrobljen naravni mag- Proizvodnja, P j a(
nezijev karbonat (magne- vsi uporabljen
drug ^
zit) v hermetično zaprtih uvrščajo v
oizd
k0
e
,ar
kontejnerjih in magnezi' i
.^rablja
jev oksid, čisti ali nečisti, Lahko se upor ^
razen topljenega magne- ravni magnezije
zijevega oksida ali mrtvo nat (magnezit)
žganega
(sintranega)
magnezijevega oksida
Sadra, specialno priprav- Proizvodnja,
vrednost vseh
Ijena za zobozdravstva
nih materialov
ga 50% cene P[?L
_2r_rz——^—
Naravna azbestna vlakna Proizvodnja iz
ga koncentrat,
T! i _ Ju
Mletje sljude m 1
Sljuda v prahu
sljude
Zemeljske barve, žgane
ali v prahu
Olja, pri katerih teža aro|Z
matskih sestavin presega Proizvodnja
težo nearomatskih, po- tarifne številke
dobna mineralnim oljem,
dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi,
pri katerih se 65% ali več
prostornine destilira pri
temperaturi do 250 x C
(vštevši mešanice naftnih
olj in benzena), za uporabo kot poganska goriva
ali kurilna olja
Proizvodnja 'Z
Olja, dobljena iz nafte in
olja, dobljena iz bitumi- tarifne številke
noznih moneralov, razen
surovih; proizvodi, ki niso
omenjeni niti zajeti na
drugem mestu, ki vsebujejo po teži 70% in več olj
iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh proizvodov
Prečiščen gel iz olj, dobljenih iz nafte

ex
25.20
ex
25.24
ex
25.30
ex
25.30
ex
27.07

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
11.07 ne presega 30% cene franko tovarna
Prozvodnja, pri kateri vse
grozdje ali vsi uporabljeni
materiali pridobljeni iz
grozdja morajo biti že
s poreklom
Proizvodnja, pri kateri vino iz tar. št. 22.04, ki ga je
največ uporabljeno in
uporabljeno grozdje iz
tar. št. 08.06 morajo biti
že s poreklom
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- morajo biti v celoti pridobljeni

27.10

Proizvodnja pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda in
-morajo biti v celoti pridobljeni
Osnovni materiali iz tar.
št. 08.06 in 08.08 ali drugi
uporabljeni materiali morajo biti že s poreklom
Izdelki, ki se uporabljajo Proizvodnja, pri kateri
kot hrana za živali
morajo biti vsa, uporabljena žita, sladkor ali me-

poročevalec, št. 20

24.01

ex
25.18
ex
25.19

Proizvodnja, pri kateri se
ves uporabljen material
uvršča v drugo tar. št., kot
je tar. št. proizvoda, pod
pogojem, da vrednost kateregakoli uporabljenega
materiala iz 17. poglavja
ne presega 30% cene
proizvoda franko tovarna
in da mora biti vsak uporabljen sadni sok (razen
ananasa, limete in grenivke) že s poreklom

27.12
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lasa, meso in 111'e"'
s poreklom
—
Primarna Pre^elaJ!i
kateri mora biti P°
tobak tipa Virginra
IUUL»|v-^
—,
tiU pi
pridobljen
Obogatitev vsebnosti
Ijika, prečiščevali)
mletje surovega
i icipai-"
nega
grafita —
Razžagan ali kak® (
če razrezan marn^ ,
če je že razzagan)
ne nad 25 cm

ex
27.12

Parfinski vosek

ex
27.12

Mikrokristalni vosek iz
nafte, stiskani parafin,
prečiščeni ozokerit, vosek iz rjavega premoga in
lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in po-

dobni proizvodi, dobljeni
s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nePobarvani
Anorganski kemični proizvod; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, kovin redkih zeroelj, radioaktivnih elementov in izotopov, razen
proizvodov iz tar. št.
2811 in ex28.33, za kater9a so pravila podana
v nadaljevanju
Žveplov trioksid
Aluminijev sulfat

Natrijev perborat
Organski kemični proizvodi razen tar. št.
0x29.05, 29.15, ex29.32,
29-30
in 29.34,
z
a katere so veljavna praVlla
podana v nadaljevanju

Alkoholati kovin iz alkoholov
ter tar. št. in etanola
ali glicerina

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
Jhovi anhidridi, haloge' Peroksidi in perkisli<5i.li ni'tlov' halogenski,
m nftro!^,rani' etri in njihovi ha'°9enski, sulfo-. nitro- ali
nitrozo-derivati

Ciklični acetali in notranji
®roiacetaii in njihovi ha,?»'■ sulfo-,nitro-, nijjozo-derivati
^'klične
spojine
ali he,er
k s hetero-atomom
m Vi
°atomi dušika;
nj
hove'^i6 kiS'ine
'"
Druge
s
Pojine

heterociklične

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvršečni
v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz žveplovega dioksida
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni
v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. vštevši druge materiale iz tar.
št. 29.05. Alkoholati iz ter
tar. št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 29.15
in 29.16 ne sme presegati
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20% cene proizvoda franko topvarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št.,
vključno z drugimi materiali iz tar. št. 29.32
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 29.32
in 29.33 ne sme presegati
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz katerkoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št.
29.32, 29.33 in 29.34 ne
sme presegati 20% cene

ex
pgl.30

Farmacevtski
proizvodi,
razen tar. št. 30.02, 30.03
in 30.04, za katere so pravila podana v nadaljevanju

30.02

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo
v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; serumi in druge frakcije krvi; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov
(razen kvasov) in podobni
proizvodi:
- proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali
več, ki so pomešani iz terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani prizvodi za te namene,
pripravljeni v odmerjene
doze ali v oblike ali pakiranja za prodajo na
drobno

proizvoda fanko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugi tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvšrčeni
v isto tar. št., pod pogojem, da njihova vednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št. 30.02. ahko se uporabljajo materiali, ki so uvšrčeni v isto tar. št., pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
tovarniške cene proizvoda

Drugo:
Človeška kri

- Živalska kri, pripravljena za terapevtske ali profilatične namene

- Frakcije krvi, razen serumov, hemoglobina ali
serumskih globulinov <■

- Hemoglobin, krvni globulin in serumski gloulin

- Drugo
33

Proizvodnja iz materiala
iz katerkoli tar. št., vštevši
tudi druge materiale iz
tar. št. 30.02. Lahko se
uporabljajo materiali, ki
so uvrščeni v isto tar. št.,
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št. 30.02. Lahko se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št. pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerkoli tar. št. vštevši
druge materiale, ki so
uvrščeni v tar. št. št.
30.02. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št. vštevši druge materiale iz tar.
št. 30.02. Lahko se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št.,
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20%
vrednosti proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materala iz
katerekoli tar. št. vštevši
poročevalec, št. 20

30.03
in
30.04

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 30.02, 30.05
ali 30.06)

ex
pgl.31

Gnojila, razen iz tar. št.
ex31.05, za katero so pravila podana v nadaljevanju

ex
31.05

Mineralna ali kemična
gnojila, ki vsebuje dva ali
tri gnojilne elemente-dušik, fosfor in kalij; druga
gnojila; proizvodi iz tega
poglavja v obliki tabele ali
podobnih oblik ali pakiranjih do 10 kg bruto teže
razen:
- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijev sulfat
- magnezijev kalijev
sulfat

ex
pgl.32

iz tar. št. 33.01, za katero kot je tar. št.
isto
je pravilo podano v nada- Materiali, uvrščeni v
tar. št. se lahko uporab
ljevanju
Ijajo pod pog°jem, aa i
hova vrednost ne prese«"
20% cene proizvoda nai
ko tovarna
33.01 Eterična olja (z ali brez Proizvodnja iz mate
terpena), vštevši t.i. »con- iz katerekoli tar. št. v
cretes« olja in in čista ši
materiale
olja; rezinoidi, koncentra- »skupine« (2) te tati eteričnih olj v masteh, Materiali, uvrščeni
nehlapnih oljih, voskih ali skupino, se lahk0
podobno dobljeni z ek- rabljajo pod P°90,ern,prestrakcijo eteričnih olj njihova vrednost ne^
z mastjo ali maceracijo; sega 20% cene Pr0lZV
stranski terpenski proiz- franko tovarna
vodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni
destilati in vodne razstopine eteričnih olj
^
ex
Mila, organska površin- Proizvodnja pri
pgl.34 sko aktivna sredstva, vsi uporabljeni mate,,št.,
pralni preparati, mazilni uvrščajo v drugor
1
preparati, umetni voski, kot je tar. št. P ? icw
pripravljeni voski, proiz- Materiali, uvrščeni
vodi za čiščenje, sveče in tar. št., se lahko UL njh
podobni proizvodi za mo- Ijajo pod pogojem.
,,
deliranje in zobozdrav- hova vrednost ne P ^
stveni voski ter zoboz- 20% cene proizvod
dravstveni preparati na ko tovarna
osnovi sadre, razen tar.
št.ex 34.03 in ex 34.04, za
katere so pravila podana
v nadaljevanju
• mate":
ex
Umetni voski in priprav- Proizvodnja |Z rS#m
34.04 Ijeni voski:
alov, ki niso
- na osnovi parafina, vo- v tar. št. 34.04 aH P°*
skov iz nafte, voskov, 29.
dobljenih iz bituminoznih Proizvodnja iz m n:
mineralov,
stisnjenega iz katerekoli tar. si- „ ta
parafina ali parafina z od- - hidrogeniziraniK
jt
stranjenim oljem
imajo lastnost
tar. št. 15.16 . ,.n ki P1"
- drugo
- maščobnih kis • ^ in
so kemično definjT«[;
mastnih industrij** ^
kohlov, ki imajo g
voskov iz tar. št- z ^ ji
- materialov '
34.04
lati""
Ti materiali ,snoqoj«f.
uprabljajo P^r J^s' t
da njihova vre
p$
presega 20% ce
,
voda frankojovamg^i
ex
Beljakovinske snovi; mo- Proizvodnja, Prl r^at®lJ
pgl.35 dificirani škrobi; lepila, vsi uporabljeni
f £
encimi; razen proizvodov uvrščajo v dfU9 jzv0^
iz tar. št. 35.05 in ex kot je tar. Sl; Pfv *
35.07, za katere so pravila Materiali, uvržč® upol^
podana v nadaljevanju
tar. št., se lahk <ja
Ijajo pod pogoje > ^0
hova vrednost ni .g fr
20% cene pro|ZV
ko tovarna
^
35.05 Dekstrini in drugi modifi- Proizvodnja iz "!f
cirani škrobi (npr. preže- iz katerekoli tar. 1 " ^ t
latinizirani in esterificira- ši druge matera ' 0
ni škrob.i); lepila na os- št. 35.05
.z materi
novi škrobov ali na osno- Proizvodnja i «
vi dekstrina ali drugih iz katerekoli tar-1 g
modificiranih škrobov:
tistih iz tar. št. I "
- škrobi etri in estri
- drugo
ex
Pripravljeni encimi, ki ni- Proizvodnja,

druge materiale iz tar. št.
30.02. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št., pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvodna franko
tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo
tar. št., kot je tar. št. proizvoda. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št.
30.03 ali 30.04 pod pogojem, da njihova skupna
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda frako tovarna
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni
v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Materiali, ki se
uvrščajo v isto tar. št. se
lahko uporabljajo pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Materiali iz iste tar. št. se
lahko uporabljajo pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna

Ekstrakti za strojenje ali
barvanje; tanini in njihovi
derivati; barve za tekstil,
pigmenti in druga barvila;
pripravljena
premazna
sredstva in laki; kiti in
druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila;
razen proizvodov iz tar.
št. ex32.01 in 32.05 za katere so pravila podana
v nadaljevanju
ex
Tanini in njihove soli, etri, Proizvodnja iz ekstraktov
32.01 estri in drugi derivati
tanina rastlinskega porekla
32.05 Organski pigmenti (na- Proizvodnja iz materialov
ravni in sintetični), ki se iz katerekoli tar. št., razen
razvijajo na podlagi - in- materialov iz tar. št. 32.02
tertnem
anorganskem in 32.04 pod pogojem, da
nosilcu (barvni laki); pre- vrednost
kateregakoli
parati, predvideni v 3. materiala
uvrščenega
opombi v tem poglavju, v tar. št. 32.05 ne presega
na osnovi barvnih lakov 20% cene proizvoda franko tovarna
(!)
ex
Eterična olja in rezinoidi; Proizvodnja, pri kateri se
pgl.33 parfumerijski, kozmetični vsi uporabljeni materiali
ali toaletni izdelki, razen uvrščajo v drugo tar. št.,
poročevalec, št. 20
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so omenjeni in ne zajeti vrednost vseh uporabljena drugem mestu
nih materialov ne sme
presegati 50% cene proizvoda franko tovarna
Razstreliva; pirotehnični Proizvodnja, pri kateri se
proizvodi; vžigalice; piro- vsi uporabljeni materiali
°rne zlitine; vnetljive uvrščajo v drugo tar. št.,
snovi
kot je tar. št. proizvoda.
Materiali, uvrščeni v isto
tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodi za fotografske Proizvodnja, pri kateri se
ln
kinematografske na- vsi uporabljeni materiali
mene razen tar. št. 37.01, uvrščajo v drugo tar. št.,
*'•02 in 37.04, za katere kot je tar. št. proizvoda.
®°vpravila podana v nada- Materiali, uvrščeni v isto
^ anju
kakršnegakoli tar. št. kot proizvod, se
materiala, razen iz papir- lahko uporabljajo pod
artt la a|i
pogojem,
da
njihova
ić
tekstila;
ografski* plani filmi
za fohi- vrednost ne presega 20%
o razvijanje in kopira- cene proizvoda franka tole, občutljivi za svetlo- varna
P9- neosvetljeni, v kasejan ali brez njih
Proizvodnja pri kateri se
ni
'ilmi za trenutno vsi uporabljeni materiali
h P'®
< 'tro) fotografijo
uvrščajo v drugo tar. št.
razen v 37.01 ali 37.02.
Materiali, uvrščeni v tar.
št. 37.02 se lahko uporabijo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja pri kateri se
drugo
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
razen v 37.01 ali 37.02.
Materiali, uvrščeni v tar.
št. 37.01 ali 37.02 se lahko
uporabijo pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna

ex
38.01

ex
38.01

ex3803
ex
38.05
ex
38.06
ex
38.07
38.08
do
38.14,
38.18
do
38.20,
38.22
in
38.23

Plan^rnSke P'ošte in
svetinK
občutljivi za
kakr
neosvetljeni, iz
o&'ski filmi v zvitkih,
28 svet|
SŠfc
.
obo, nekoli~"iranienala
' iz kakršriegara
PaL,™ ! artona'
zen iz
lafi ■ v
ali tekstir
azv!i='■
za hitro
občutnnje 2a insvetkopiranje,
^utljivi
|0b0 ne.

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v katerokoli tar.
št., razen 37.01. ali 47.02

pa'^ke plošče, filmi, Proizvodnja, pri kateri se
karton
osvetim
in tekstil, vsi uporabljeni materiali
^ve,|jem, toda nerazviti
uvrščajo v katerokoli tar.
št., razen 37.01 do 37.04
in
Proizvodnja, pri kateri se
dustriifr°izvodi
kemične
št ex vsi
uporabljeni matriali
38.01•• L:
-azen ,ar
ex
38.03,
wx
38.05
ex
uvrščajo v drugo tar. št.,
x
38 06
V»x3fi n7 * 08
. kot je tar. št. proizvoda.
d0
Materiali, uvrščeni v isto
38.14 38^®8 do
328 po
38.20, tar. št., se lahko uporab80
pod pogojem, da njiPravili 38'23, za ka,ere ljajo
hova vrednost ne presega
'jevaniu p ana v nada" 20%
cene proizvoda franko tovarna
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Koloidni grafit v suspenziji v okolju in polkloidni
grafit; ogljikove paste za
elektrode
vnProizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Grafit v obliki paste kot
mešanica grafita zmineralnimi olji z več kot 30%
grafita po teži

Proizvodnja iz materialov
iz vseh tar. št., pri kateri
vrednost
uporabljenih
materialov iz tar. št. 34.03
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Rafinirano tal-olje
Rafiniranje surovega talolja
Sulfatni terpentin, prečiš- Prečiščevanje z desetilačeni
cijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentina
Smolni estri
Proizvodnja iz smnolnih
kislin
Lesni katran (ostanki de- Destilacija lesnega kastilacije katzrana rastlin- trana
skega izvora)
Razni kemični proizvodi:
Proizvodnja pri kateri
- Pripravljeni dodatki za vrednost vseh uporabljemaziva, ki vsebujejo naft- nih materialov iz tar. št.
na olja, dobljena iz bitu- 38. 11 ne presega 50% ceminoznih mineralov iz ne proizvoda franko totar. št. 38.11
varna
- Naslednji proizvodi iz - Pripravljena vezivna
tar. št. 38.23:
sredstva za livarske forme in jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov
- Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli
in njihovi estri
- Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 29.05
- Sulfonati nafte, razen
naftnh sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali
etanolaminov; tiofenzirane sulfonske kisline, dobljene iz olj iz bituminoznih mineralov in njihove
soli
- Ionski izmenjevalniki
- Absorbicijska sredstva
za vakuumske cevi
- Alkalni železov oksid
za prečiščevanje plina
- Amoniakova voda in
surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen s prečiščevanjem
svetilnega
plina
- Sulfonaftenske kisline,
njihove v vodi netopne
soli in njihovi estri
- Fuzelno in dipelovo
olje
- Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione
- Paste za kopiranje na
osnovi želatine, z ali brez
podloge iz papirja ali tekstila
- Drugo
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh ugrabljenih materialov ne preseporočevalec, št. 20

ex
39.01
do
39.15

ex
39.07

Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki,
ostružki in ostanki iz plastičnih mas razen proizvodov pod tar. št. ex
39.07 za katere je veljavno pravilo navedeno v nadaljevanju
- Proizvodi dodatne homopolimerizacije
- drugo

Kopolimeri iz polikarbonata in akrilontrila-butadiena-stirena (ABS)

ga 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna in
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39.
poglavja ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna (1)
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna (1)
Proizvodnja pri kateri so
vsi materiali, ki se uporabljajo, uvrščeni v drugo
kategorijo kot proizvod
Lahko se uporabljajo materiali iz iste kategorije
kot proizovd, pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja
39 ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

poročevalec, št. 20

mas

ex
40.01
40.05

Laminirane plošče iz krep
kavčuka za podplate
Mešanice kavčuka, nevulkanizrane, v primarnih
oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

40.12

Protektirane ali rabljene
zunanje gume (plašči);
polne gume ali gume za
polnjenje, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki
iz gume
- protektirane gume,
polne gume ali gume
z zračnimi komorami
«iateri3'^
Proizvodnja iz m raZer
- Drugo
iz katerekoli tar . 4,nt2
iz.iz tar.
iai. ji.
■_
št. -Tv
4Q.njlL
^
Proizvodnja
iz
trde 9UI11
Proizvodi iz trde gume

ex
40.17
ex
41.02
41.04
do
41.07

Polizdelki in izdelki iz plastike, z izjemo proizvodov
pod tarifnimi številkami
ex 39.16, ex 39.17 in
ex39.20, za katere so pravila podana v nadaljevanju:
- Ploščati proizvodi, več
obdelani od površinske
obdelave ali rezani v druge oblike razen pravokotnih ali kvadratnih; drugi
proizvodi, več obdelani
od površinske obdelave
Proizvodnja pri kateri:
-drugi
Proizvodi dodatne homo- - vrednost vseh uporabljenih materialov ne prepolimerizacije
sega 50% cene proizvoda
franko tovarna in
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna (1)
Proizvodnja, pri kateri
- drugi
vrednost vseh porabljenih materialov iz poglavja
39 ne sme presegati 20%
cene proizvoda franko tovarna(l)
Proizvodnja pri kateri:
Profilni izdelki in cevi
ex
- vrednost vseh uporab39.16
ljenih materialov ne prein ex
sega 50% cene proizvoda
39.17
franko tovarna in
- vrednost materialov
uvrščenih v isto kategorijo kot proizvod ne presega 20% cene proizvodov
franko tovarna
ex
Folije ali filmi iz iono- Proizvodnja iz delne ter39.20 merov
moplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno
nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija
39.22 Proizvodi iz plastičnih Proizvodnja, pri kateri

ex
39.16
do
39.21

41.09

ex
43.02

43.03
ex
44.03
ex
44.07

ex
44.08

ex
44.09
36

vrednost vseh ui
nih materialov ne P
ga 50% cene pr°izv0da
franko tovarna
Laminacija folij iz narav
nega kavčuka
Proizvodnja, Prl blje.
vrednost vseh upo«*
nih materialov, razen n(č.
ravnega kavčuka,
sega 50% cene ProlZ
franko tovarna
ri
Protektiranje
zunanjih gum

do
39.26

Surove kože ovc in jagnjet, brez volne
Strojena koža brez dlake Ponovno suuf^- .■
^
ali volne, razen kože iz hodno strojenih KO
Proizvodnja, P|J
tar. št. 41.08 ali 41.09
vsi uporabljeni
drugo »'■,a ^
uvrščajo v aru«"
kotjetarJt^L-^
uS
Lakasto usnje in lakasto Proizvodnja iz 4l g7
"ii.
plastovito
(prevlečeno tar. št. 41.04d0
da
S"*
s folijo) usnje, matalizira- pogojem,
re fla
vrednost ne P
®
no usnje
cene proizvoda
varna
v
Strojena ali obdelana krz- - Beljenje a" slat
z rezanjem
na, sestavljena:
v|jeff
nese's ^
- Plošče, križi, kvadrati njem
strojenega a»
in podobne oblike
ga krzna
. eSes'
Proizvodnja iz ,j of
- drugo
Ijenih, strojenin "
lanih krzen
Oblačila, oblačilni dodat- Proizvodnja jz ^ odbijenih strojenin gg.
ki in drugi krzneni izdelki
lanih kož tarjjt^-jj^ifl
a
Les, neobdelan, z lubjem Proizvodnja
ali gorbo obdelan (štiri- delanega lesa z ^ t0s
brez lubja ali
kotno tesan)
Les, obdelan po dolžini
z žaganjem, rezkanjem ali
sekanjem ali lupljenjem,
vštevši tudi skoblan, brušen, prestasto ali zobčasto lepljen, debeline nad
6 mm
Listi furnirja in listi za vezane plošče debeline do
6 mm, sestavljen in drug
les, žagan po dolžini, razsekan ali olupljen, skobIjan ali neskobljan, brušen ali nebrušen ali lepljen z občastim sestavljanjem, debeline do 6 mm
Les (vštevši lamele ion frize za parket, nesestavlje-

Skobljanje,
lepljenje s
janjem

&

-..
t*1'
fl)
skoiiblja s(/
SSt iS*
stim spajanje"1

Bmšenje
s prstastim

9e), profiliran (pero in
žleb, žlebljen ali poševno
rezan, spojen v obliki črke V, opasan, zaokrožen
ali podobno obdelan) po
dolžini kateregakoli roba
aH strani, vštevši skob'jan, brušen ali prstasto
lepljen
Palice, venci in okrasne
letve
Palice, venci in okrasne
letve za do pohištvo, okvirje, za notranjo dekoracijo, električno napeljavo
JQpodobno
Zaboji
za pakiranje, škatle
.
gajbe,
bobni in podobna
embalaža za pakiranje
iz lesa
Sodi, kadi, vedra, škafi in
drugi sodarski proizvodi
ln
njihovi deli iz lesa
44.18

ex
48.20

Bloki papirja za pisma

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne sme
presegati 50% cene proizvoda franko tovarna
ex
Drug papir, karton, celu- Proizvodnja iz materialov
48.23 lozna vata in koprene ali za izdelavo papirja iz 47.
trakovi iz celuloznih vla- poglavja
ken, razrezani v določene
velikosti ali oblike
49.09 Poštne razglednice, če- Proizvodnja iz materistitke in karte z osebnimi alov, iz vseh tar. št. razen
sporočili, tiskane, ilustri- tistih, ki so uvrščeni v tar.
rane ali neilustrirane, št. 49.09 ali 49.11
brez kuvert, z okraski ali
brez njih
49.10 Koledarji vseh vrst, tiska- Proizvodnja pri kateri:
ni,
števši koledarske - se vsi uporabljeni mabloke
teriali uvrščajo v drugo
- koledarji vrste »večni« tar. št., kot je tar. št. proizali z zamenjljivi bloki na voda
drugačnih podlagah, ki in
niso iz papirja ali kartona - vrednost vseh uporab- drugo
ljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz vseh tar. št. razen tistih,
ki so uvrščeni v tar. št.
49.09 ali 49.11
ex
Svileni odpadki (vštevši Mikanje ali česanje svile50.03 zapredke, neprimerne za nih odpadkov
odivjanje, odpadke preje
in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani
55.01 Umetna in sintetična re- Proizvodnja iz kemičnih
do
zana vlakna
materialov ali tekstilne
55.07
kaše
ex pgl. Preja in monofilamenti
Proizvodnja iz (4):
50
- iz surove svile, iz ostando
kov svile, mikanih ali česanih ali drugače predepgl. 55
lanih za prednje
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za
prednje
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za izdelavo
papirja
ex pgl. Tkanine:
Proizvodnja iz enojnih
50
- z vtkanimi gumijastimi prej (4)
do
nitmi
- Proizvodnja iz (4):
pgl 55 - drugo
- preje iz kokosovega
vlakna
- naravnih vlaken
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- papirja
ali
tiskanje, spremljano najmanj z dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merciriziranje, termostabiliziranje,
dviganje
(voluminoz-

Predelava v obliki palic,
vencev ali okrasnih letev
Predelava v obliki palic,
vencev ali okrasnih letev

Proizovdnja iz desk, ki niso razrezane na določeno
velikost
Proizvodnja iz klanih
dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih
z dvema glavnima površi-

Stavbno
poištvo in lesni Proizvodnja, pri kateri se
P^vodi za gradbeni- vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št. kt
proizvod. Lahko se uporabljajo celičaste plošče,
skodle in opazi (žagane
ali klane)
Palice, venci in okrasne Predelava v obliki palic,
letve
vencev ali okrasnih letev
LEs za vžigalice; Leseni Proizvodnja iz lesa iz kačepki za obutev
terkoli ter. št., razen lesene žice iz tar. št. 44.09
izdelki iz naravne plute
Proizvodnja iz plute iz tar.
45.01
Papir in karton, samo Proizvodnja iz materialov
črtami ali kvadrati
za izdelavo papirja iz 47.
poqlavia
(3)
Karbon papir, samokopir- Proizvodnja iz materialov
papir in drug papir za za izdelavo papirja iz 47.
"opiranje in prenašanje poglavja
J«en
tistih iz tar. št.
y9)> matrice za razm2 Van
"P ® je in ofsetne
iJh ,e iz PaPirja. v škatJ?hjilij)rez škatel
sernski ovitki, zložene Proizvodnja, pri kateri:
P emske karte, dopisni- - se vsi uporabljeni mama '2n ^arte 2a dopisova- teriali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizi-L J ,Papirja ali kartona;
u Ti?
za dopisovanje voda, in
sih Intlat1, vrečkah, note- - vrednost vseh uporab.. . podobnih pakira- ljenih materialov ne pre'z papirja ali kartona
sega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Toaletni papir
Proizvodnja iz materialov
za izdelavo papirja iz 47.
poglavja
vm* • zaboji, pakiranja, Proizvodnja, pri kateri:
dru
za 6 I?ran
9' kontejnerji - se vsi uporabljeni maka,«,?
ie iz papirja, teriali uvrščajo v drugo
na celu
lis.n?
'
lozne vate in tar. št., kot je tar. št. proizn
ih vlaken'3^ iZ °elUl0Z" voda in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
37
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ex pgl. Vata, klobučevina in net56
kani materiali; specialne
preje; vrvi, motvozi, konopi in prameni ter proizvodi iz njih, razen proizvodov iz tar. št. 56.02,
56.04, 56.05 in 56.06, za
katere so pravila podana
v nadaljevanju
56.02 Klobučevina, vštevši impregnirano,
prevlečeno
ali laminirano:
- Iglana klobučevina
- Drugo

56.04

56.05

Niti in vrvi iz gume, prekriti s tekstilnim materialom: tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št.
54.04 in 54.05, impregnirani, prevlečeni, obloženi
z gumo ali plastično
maso
- gumijaste niti in vrvi,
prekrite s tekstilom
- drugo
Metalizirana preja, vštevši posukano prejo, izdelano iz tekstilne preje, trakov in podobno iz tar. št.
54.04 ali 54.05, in kombinirano s kovino v obliki
niti, traku in prahu kovine
ali prevlečene s kovino

poročevalec, št. 20

nost), kalendriranje, obdelava za odpornost za
krčenje, trajna zaključna
obdelava, obogatitev, impregnacija,
popravljanje
in odstranjevanje vozlov)
pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega
47,5% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz: (4)
- preje iz kokosovega
vlakna,
- naravnih vlaken
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za proizvodnjo papirja
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. št.
54.02
- polipropilenska vlakna
iz tar. št. 53.03
ali 55.06

56.06

Posukana preja, trakovi
in podobno iz tar. št.
54.04 ali 54.05, razen tiste
iz tar. št. 56.05 ali 54.05,
razen tiste iz tar.š t. 56.05
in posukane preje iz konjske žime; žanilja preja
v obliki verige

Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken
.
- sintetičnih ali un**
IKa
rezanih vlaken, r^
nih in nečesanih ali K
drugače predelani"

-^kemičnih material«
ali tekstilne kaše
- materialov za izd0
papirja
pgl. 57 Preproge in druga tekstil- Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
na talna prekrivala:
- iz iglane klobučevine
- kemičnih materia'ov 3
tekstilne kaše
Lahko se uporabljajo- Preja iz potiP«f£
skega filamenta iz ,a
54-02
rWMr' ~i
,
iz tar. št. 55.03 aH i~-- |h
- filamentni trak « r
propilena iz tar. št. &. ,
pri katerih je v vse (.
merih vsebina vsaKes"^
lamenta ali vlakna m® .
od 9 decitekstov, P00 ^
gojem, da njihova &
nost ne presega anK
4U |0.
ne proizvoda 'f
vama
Proizvodnja iz (4): ^j■
- iz druge klobučevine
- naravnih vlaken. ^
kanih in nečesanih » z8
ko drugače predela"'
predenje

- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 55.01,
pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna nižja
od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
- umetnih rezanih vlaken
pridobljenih iz kazeina
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Proizvodnja iz gumijastih
niti in vrvi, ki niso prekrite
s tekstilom
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za
predenje
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za izdelavo
papirja
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za izdelavo
papirja

- iz drugih tekstilnih materialov

ex pgl. Specialne tkanine; tafti58
rane tekstilne obloge;
čipke; tapiserije; pozamentarija; vezenine, razen proizvodov iz tar. št.
58.05 in 58.10; pravilo za
tar. št. 58.10 je podano
v nadaljevanju
- elastične, izdelane iz
tekstilne preje z dodatkom gumijaste niti
- druge

- kemičnih material 8
tekstilne kaše
Proizvodnja iz (4): ^ga
- preje iz kokos"
vlakna
sli
- preje iz sintel®
umetnih filamentov.
- naravnih vlaken
ali
.■ ,irri0inih
- sintetičnih ali ^narezanih vlaken. .
nih in nečesanih
$
drugače predelam"
predenje
—-^jh
Proizvodnja lZ
Prej (4)
.
Proizvodnja iz MV
- naravnih vlaken. ^,,, ,
- umetnih ali «*pr
rezanih vlaken, . ^
nih in nečesanih
fi
drugače predela"
predenje
ali
- kemičnih
tekstilnih kaš
Tiskanje,
z najmanj dvema xniir»
ljalnima ali k
r£
operacijama ( °
maščevanje,
^
marceriziranje,
p
biliziranje, dv«'0 f
lendriranje,
trajno
obogatitev
ja), pod
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vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene proizvoda
franko tovarna
Vezenina v metraži, tra- Proizvodnja pri kateri:
kovih ali motivih
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo
kategorijo kot proizvod in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Tekstilne tkanine, prevle- Proizvodnja iz preje
čene z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene:
tkanine za kopiran e:
i
platna, pripravljena
*a slikanje toge tkanine
(Dugram) in podobne tkaP'ne, ki se uporabljajo za
_ Kdelavo klubov
Kord-tkanine za avtomo- Proizvodnja iz preje
ske plašče iz preje iz Proizvodnja iz kemičnih
najlona, poliestra in vi- materialov ali tekstilne
skoznega rajona velike kaše
jakosti:
~ z vsebnostjo do 90% ali
^anj tekstilnih materia|
ov po teži
-Jljjruge
Tekstilne tkanine, im- Proizvodnja iz preje
pregnirane, premazane,
Prevlečene ali prekrite ali
^minirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz
-SLit. 59.02
Linolej, vštevši rezanega Proizvodnja iz preje (4)
oblike; talna prekrivala
tekstilni podlagi, preazani prevlečeni ali prevštevši razrezane
J^oblike
Proizvodnja iz preje
5 ne ,aPete iz tekstila:
"Tipregnirane, prema- Proizvodnja iz (4):
kne, prevlečene ali pre- - preje iz kokosovega
,e
ali laminirane z gu- vlakna
a,°' Plastičnimi masami - naravnih vlaken
a" drugimi materiali
- umetnih in sintetičnih
"" druge
rezanih vlaken, neolikanih, nečesanih, ali kako
drugače predelanih za
predenje ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše ali
Tiskanje, spremljano vsaj
z dvema pripravljalnima
ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje,
termostabiliziranje,
dviganje,
kalendriranje,
obdelava za odpornost
na krčenje, trajna obdelava na obogatitev, impregnacija), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene proizvoda
franko tovarna
tistihirane tkanine razen Proizvodnja iz (4):
r^tar. št. 50.02:
- naravnih vlaken
al
- umetnih ali sintetičnih
- rirPu9e tkanine
' Pletene
iz sinte- rezanih vlaken, nemika-

tične filament preje, ki
vsebujejo več kot 90%
tekstilnih materialov po
teži
- druge

59.07

ex
59.08
59.09
do
59.11

pgl. 60

pgl. 61

ex pgl.
62

ex
62.02,
ex
62.04,
ex
62.06,
ex
62.09
in
ex
62.17
ex
39

nih, nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Proizvodnja iz kemičnih
materialov
Proizvodnja iz preje
dru- Proizvodnja iz preje

Tekstilne tkanine,
gače
impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; platna, poslikana platna za odrske kulise, tkanine za atelje in podobne
namene
Impregnirani rokavci za Proizvodnja iz cevasto
plinsko razsvetljavo
pletene tkanine za rokavce za plinsko razsvetljavo
Tekstilni proizvodi za in- Proizvodnja iz preje ali
dustrijsko uporabo
odpadkov tkanin ali krp iz
- diski ali obroči za poli- tar. št. 63.10
ranje, razen iz klobučevi- Proizvodnja iz (4):
ne iz tar. št. 59.11
- preje iz kokosovega
- drugi
vlakna
- naravnih vlaken
- umetnih in sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Tkanine iz pletiv ali ple- Proizvodnja iz (4):
tene
- naravnih vlaken
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Oblačila in oblačilni do- Proizvodnja iz (4):
datki iz pletiv ali pleteni:
- naravnih vlaken
- dobljeni s sestavlja- - umetnih in sintetičnih
njem, na pr. šivanjem ali rezanih vlaken, nemikadrugače, iz dveh ali več
nih, nečesanih ali kako
kosov tkanine iz pletiv ali drugače obdelanih za
pletene, ki je urezana predenje,
v določeno obliko ali že ali
v obliki
- kemičnih materialov ali
- drugi
tekstilne kaše
Oblačila in oblačilni d<5- Proizvodnja iz preje (5):
datki, razen iz pletiv ali
pleteni; razen tar. št. ex
62.02, ex 62.04, ex 62.06,
ex 62.09, ex 62.10, 62.13,
62.14, ex 62.16 in ex
62.17, za katere so pravila
podana v nadaljevanju
Oblačila in oblačilni do- Proizvodnja iz preje (5):
datki, ženska, dekliška in ali
za dojenčke, vezeni
proizvodnja in nevezene
tkanine, če vrednost ne
presega 40% cene proizvoda franko tovarna (5)

Ognjevarna

oprema

iz Proizvodnja iz preje (5):
poročevalec, št. 20

62.10,
ex
62.16
in
ex
62.17
62.13
in
62.14

tkanin, prevlečenih s foli-i- aii
jo aluminiziranega polie proizvodnja iz neprevlestra
čene tkanine, če vrednost
uporabljene neprevlečene tkanine ne presega
40% tovarniške cene proizvoda (5)
Robčki, žepni robčki, šali, Proizvodnja iz surove
ešarpe, rute, naglavne ru- enojne preje (4) (5)
te, tančice in podobni iz- ali
delki
proizvodnja iz nevezene
- vezeni
tkanine, če vrednost upo- drugi
rabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene
proizvoda tranko tovarna
(5)
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4) (5)

64.01
do
64.05

65.03

65.05
ex
62.17

63.01
do
63.04

63.05

63.06

ex
63.07

63.08

Podloge za ovratnike in Proizvodnja, pri kateri:
manšete, urezane
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo
tar. št. kot je uvrščen proizvod in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Odeje, posteljno perilo, Proizvodnja iz (4):
zavese itd.,
- naravnih vlaken
drugi izdelki za notranjo
opremo:
- iz klobučevine, iz netkanih tkanin
- drugi
ali
- vezeni
- kemičnih materialov ali
- drugi
tekstilne kaše
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4) (6)
ali
Proizvodnja iz nevezene
tkanine (razen pletene ali
pletiv), pod pogojem, da
vrednost ne presega 40%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4) (6)
Vreče in vrečke za pakira- Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
nje blaga
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih ali drugače predelanih za predenje ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Cerade, jadra za plovila, Proizvodnja iz (4):
jadralne deske ali suho- - naravnih vlaken
zemna plovila, zunanje ali
platnene zavese, šotori, - kemičnih materialov ali
in izdelki za taborjenje:
tekstilne kaše
- netkani
Proizvodnja iz surove
- drugi
enojne preje (4)
Drugi
gotovi
izdelki, Proizvodnja, pri kateri
vštevši kroje za oblačila
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Garniture, ki so sestavlje- Vsak artikel v kompletu
ne iz koščkov tkanin in mora izpolnjevati pravilo,
preje, s priborom ali brez ki bi zanj veljalo, če ne bi
njega, za izdelovanje pre- bil v kompletu. Artikli
prog iz krp, tapiserij, ve- brez porekla pa se lahko

poročevalec, št. 20

66.01

ex
68.03
ex
68.12

ex
68.14

70.06

70.07
70.08
70.09
70.10

70.13

40

zenih namiznih prtov in
serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljenih v zavitkih za prodajo na drobno
Obutev

n)
vključijo,
če
°rp.
skupna vrednost ne P ,d
sega 15% cene kompie
franko tovarna

Proizvodnja iz
iz katerekoli tar. ste'v ■
razen spajanja 9°^'
delov, pritrjenih na n
nje podplate ali ff
komponente podplatov
tar. št. 64.06
ali
Klobuki in druga pokriva- Proizvodnja iz Pre'e
la iz klobučevine, izdelani tekstilnih vlaken (5)
iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
65.01, vštevši tudi podložene ali okrašene
Klobuki in druga pokriva- Proizvodnja iz Pre'e
la iz pletiv ali pleteni ali tekstilnih vlaken (5)
izdelani s pomočjo čipke,
klobučevine ali drugih
tekstilnih proizvodov (razen iz trakov), tudi okrašene ali podložene; mrežice za lase iz kakršnegakoli materiala, vštevši
okrašene ali podložene
:katen
Dežniki
in
sončniki Proizvodnja, PrlU b|je(vštevši
palice-dežnike, vrednost vseh P reSevrtne sončnike in podob- nih materialov ne PzV< j3
ne proizvode)
ga 50% cene P«» *
franko tovarna
Izdelki iz naravnega skri- Proizvodnja iz obde'a
lavca ali aglomeriranega ga skrilavca
skrilavca
Taie^
Izdelki iz azbesta ali me- Proizvodnja iz
šanic na osnovi azbesta tar. št.
ali na osnovi azbesta in
magnezijevega
karbonata
Proizvodi iz sljude, vštev- Proizvodnja iz oJ^Lriši aglomerirano ali rekon- s ude
i
stituirano sljudo na pod- rano
ali re
lagi iz papirja, kartona ali sljudo)
drugih materialov
rna,er
'
Steklo iz tar. št. 70.03, Proizvodnja iz
70.04 ali 70.05, upognje- iz tar. št. 70.01
no, z obdelanimi robovi,
gravirano,
luknjano,
emajlirano ali drugače
obdelano, neokvirjeno in
ne spojeno
z drugimi materiali
Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla
Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz stekla
1,181
Steklena ogledala, z okvi- Proizvodnja iz
rom ali brez njega, vštevši iz tar. št. 70.01
tudi vzvratna ogledala
r
Baloni, steklenice, stekle- Proizvodnja, P j
ničke, bokali, kozarci, vsi uporabljeni .gf
lonci, posoda v obliki uvrščajo v drugo jg
cevk, ampule in druge kot je tar. št. P'°a
posode iz stekla za transport ali pakiranje blaga; Brušenje s,ekl® 05
stekleni kozarci za vlaga- vodov, če vred"
nje, čepi, pokrovi in dru- presega 50% c®
voda franko tovgHJ-j
ga zapirala, iz stekla
ri
Stekleni proizvodi za na- Proizvodnja, P ^al
mizno in kuhinjsko upo- vsi uporabljeni 0 )ar
rabo, za uporabo v kopal- uvrščajo v drug

n|
cah, v pisarnah, proizvodi za notranjo opremo
in podobne namene razen tistih iz tar. št. 70.10
ali 70.18

kot je tar. št. proizvoda
ali
Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost nebrušenih steklenih proizvodov ne presega 50%
cene proizvoda franko tovarna
ali
Ročno okraševanje (razen sito tiska), ročno pihanje steklenih izdelkov,
če vrednost ročno pihanih steklenih izdelkov ne
presega 50%
cene proizvoda franko tovarna
Izdelki iz steklenih vlaken Proizvodnja iz:
Cazen preje)
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga,
preje in pečenih niti
in
- steklene volne
S^elani dragi ali poldra- Proizvodnja iz neobdela9i kamni
nih dragih ali poldragih
(naravni, sintetični ali re- kamnov
konstruirani)

do
72.16

palice in profili iz železa leza in nelegiranega jekla
ali nelegiranega jekla
ali drugih primarnih oblik
iz tar. št. 72.06
72.17 Žica iz železa ali nelegira- Proizvodnja iz polproiznega jekla
vodov iz tar. št. 72.07
ex
Polproizvodi, ploščati va- Proizvodnja iz ingotov ali
72.18, Ijani proizvodi, palice in drugih primarnih oblik iz
72.19 profiti iz nerjavnega jekla tar. št. 72.18
do
72.22
Proizvodnja iz polproiz72.23 Žica iz nerjavnega jekla
vodov iz nerjavnega jekla
iz tar. št. 72.18
ex
Polproizvodi, ploščati va- Proizvodnja iz ingotov
72.24, Ijani proizvodi, strojna ži- drugih vrst legiranega je72.25 ca, palice v kolutih in pro- kla ali drugih primarnih
do
fili iz drugih vrst legirane- oblik iz tar. št. 72.24
72.27 ga jekla
72.29 Žica iz drugih vrst legiranega jekla
vnProizvodnja iz polproizvodov iz tar. št. 72.24
72.28 Palice in profili iz drugih Proizvodnja iz ingotov ali
legiranih jekel; votle pali- drugih primarnih oblik iz
ce za vrtanje iz legirane- tar. št. 72.06, 72.18 ali
72.24
ga ali nelegiranega jekla
ex
Proizvodnja iz materialov
Piloti
73.01
iz tar. št. 72.06
73.02 Deli za železniške in Prozvodnja iz materialov
tramvajske tire, iz železa iz tar. št. 72.06
ali jekla; tirnice, vodila in
zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne
palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice,
tirna ležišč, klini za tirna
ležišča, podložne plošče,
pričvrščevalne ploščice,
distančne palice, drugi
deli, posebej konstruirani
za postavljanje, spajanje
in pritrjevanje tirnic
73.04, Cevi in votli profili iz žele- Proizvodnja iz materialov
73.05 za in jekla (razen iz litega iz tar. št. 72.06, 72.07,
železa)
72.18 ali 72.24
in
73.06
ex
Pribor za cevi in votle
73.07 profite, iz nerjavnega jekla (ISO št. x5CrNi
17.12), sestavljen iz več
delov
73.08 Konstrukcije (razen mon- Proizvodnja, pri kateri se
tažnih konstrukcij iz tar. vsi uporabljeni materiali
št. 94.06) in deli kon- uvrščajo v drugo tar. št.
strukcij
kot je tar. št. izdelka.
(npr.: mostovi in elementi Zvarjeni kotniki in profili
za mostove, vrata za za- iz tar. št. 73.01 se ne smepornice, stolpi, predalčni jo uporabljati
stebri, strehe, strešna
ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, ograje
in stebri), iz zlitin železa
ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili cevi
in podobno, pripravljeni
za uporabo v konstrukcijah iz zlitin železa in jekla

P|

emenite kovine:
~ neobdelane
i7, Po'Predelane (poipro°di) ali v obliki prahu

Proizvodnja iz materialov
ki niso uvrščeni v tar. št.
71.06, 71.08 ali 71.10
ali
Elektrolitska, toplotna ali
kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št.
71.06, 71.08
71.10, ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 71.06, 71.08
ali 71.10 med seboj ali
z navadnimi kovinami
Proizvodnja iz surovih
plemenitih kovin
8 pla,irane
rnZ!mi
' kov nar s ple- Proizvodnja iz kovin, plaKl
ki Polizdelkov
nJ
' ni. v obli- tiniranih s plemenitimi
kovinami, neobdelanih

Proizvodnjnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda
ali
Proizvodnja iz delov navadne kovine, nepozlačenih, neposrebrenih niti
neprevlečenih s platino,
če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
nei^?.i2v°di iz železa ali Proizvodnja iz materialov
i jekla
iz tar. št. 72.01,
72.02, 72.03, 72.04 ali
72.05
valjani izdelki, Proizvodnja iz ingotov že-

iSS* JZ naravnih ali
ali Dn^ biserov, dragih
r
avnih ® kamnov (naCsm, S,n,e,ičnih ali re"
—-Is^uiranih)
lrr
»itacije nakita

ex
73.15

41

Verige zoper drsenje

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
73.15 ne presega 50% ceporočevalec, št. 20

ex
73.22

Radiatorji za centralno
kurjavo, ki se ne grejejo
na elektriko

ex
Baker in bakreni proizvopg. 74 di, razen poglavje iz tar.
št. 74.01 do 74.05; pravilo
za tr. št. ex 74.03 je podano v nadaljevanju

ex
74.03

Bakrove zlitine, surove

ex
Nikelj in nikljevi proizvopgl. 75 di, razen iz tar. št. 75.01
do 75.03

ex
pgl76

Proizvodi iz aluminija razen iz tar. št. 76.01, 76.02
in ex 76.16; pravita za tar.
št. žx 76.01 in ex 76.16 so
podana v nadaljevanju

76.01

Aluminij v surovi obliki

ex
76.16

Proizvodi iz aluminija razen žičnih mrež (vključno
z nezkončnim mrežami)
gaze,
tkanin,
rešetk,
mrež, ograj ali zaklonov,
materiala za ojačenje in
podobnih
materialov
(vštevši nezkončne trakove) iz aluminijaste žice in
ekspandirane kovine iz
aluminija

ex
Svinec in svinčeni proizpg. 78 vodi, razen iz tar. št. 78.01
in 78.02. Pravilo za tar. št.
78.01 je podano v nadaljevanju

78.01

Surovi svinec:
- očiščen svinec
- drugo

ne proizvoda franko proizvoda
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
73.22 ne presega 50% cene proizvoda franko tovarne
Proizvodnja, pri kateri:
— se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz tafiniranega surovega bakra ali odpadkov in ostružkov
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda,
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
5 se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja s termično
ali elektrolitsko obdelavo
iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in ostružkov
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali zakloni (vštevši tudi nezkončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz obdelanega svinca (»bullion« ali
»wark Lead«)

ex
Cink in cinkovi proizvodi,
pgl. 79 razen tar. št. 79.01 in
79.02; pravilo za tar. št.
79.01 je podano v nadaljevanju

79.01

ex
Kositer in kositrni proizpgl. 80 vodi, razen iz tar. št.
80.01, 80.02 in 80.07; pravilo za tar. št. 8.001 je podano v nadaljevanju

801

Kositer, surov

ex
Druge navadne kovine;
pgl. 81 obdelane; njihovi proizvodi
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- vrednost vseh UP0^
'jenih materialov rOIZV
ne
sega 50% cene P
franko tovarn
Proizvodnja, pri
vsi uporabljeni n\ st
uvrščajo v drugosr ^
proizvoda, ne " ji
uporabljati odpa^
ostružke iz tar. štj
Proizvodnja, pri M}*"' ^
- se vsi uporabil ^
teriali uvrščajo » 0,2tar. št. kot je tar. $'■ P
voda
in
l. up
- vrednost vsen v" re.
Ijenih materialov aizv0da
sega 50% cene P<°
franko tovjjma____^<'^
Proizvodnja, Prl
lei
vsi uporabljeni
51
uvrščajo v drugo
kot je tar. št. P' ,, (fs
ne sme se upor* padke in ostružke
št. 80.02
Proizvodnja,
vrednost vseh UP^W
nih materialov,0 |a, S
v isto tar. št. ne
k '' oies$|r
proizvoda,
!Ja fra
50% cene proizvoa
ko tovarna
Proizvodnja, Prl
vsi uporabljen'
r ?
uvrščajo v drug gg.O'
razen 82.02 do
Orodje iz tar. »'• ^
82.05 se lah]®
v garniture, r .»K
vrednost ne P franK"
cene proizvoda
varna
^
It!.
Proizvodnja, Pn
- se vsi upo^
teriali uvrščajo
pfO
tar. št. kot je ,arvoda
in
u up%
- vrednost vse ^ f
Ijenih matenalov^
sega 40% Pr0
ko

82.06

Orodje iz dveh ali več tar.
št. 82.02 do 82.05 v garniturah za prodajo na
drobno

82.07

Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
na mehanični pogon ali
brez njega ali za obdelovalne stroje (na pr.: za stiskanje, kovanje, presekanje, narezovanje in vrezovanje, navojev, vrtanje,
vtiskanje
povečevanje
odprtine s struganjem,
provlačenjem,
razkanjem), vštevši matrice za
valjenje ali ekstrudiranje
kovine in orodje za vrtanje sten in podlage
-jNoži in rezila, za stroje ali Proizvodnja, P" |j0ni^
- se vsi upora ■
mehanične priprave
teriali uvrščajo ^pf
tar. št. kot je ta'>

82.08

Proizvodnja, pri kateri se
poročevalec, št. 20

Cink, surov

vsi uporabljeni materiM
uvrščajo v drugo tarkot je tar. št. p««**
ne sme se uporabljat
padke in ostružke k
št. 78.02
pn kater- a.
Proizvodnja, pri
- se vsi uporabljeni
teriali uvrščajo v J*
tar. št. kot je tar. št- P
voda

Noži z rezili, nazobljenimi
™ nenazobljenimi (vštev® vrtnarske nože), razen
nožev iz tar. št. 82.08

Pm9i nožarski proizvodi
(npr.; stroji za striženje,
sekire za cepljenje, mesarske in kuhinjske seka°e. mesarske sekire in
nozi za sekljanje mesa,
nozi za papir); garnitura
ln
priprave za manikirale in pedikiranje (vštevši
J!i®pil|ce zajiohte)
vilice, zajemalke,
P?nan°vke,
(lopatice za sere
h^ l kolačev, noži za rinoži za maslo, prije™a'ke za sladkor in pogoni kuhinjski in namiz™ pribor
Kipci in drugi okraski iz
navadnih kovin

Poimenovanje blaga

ana»<' lnreak,or
i'. kotli, stroji
me
vp^ 51 vi deli
hanične
naprarazen
sp' ,uvrščajo
!l?
tistih,tar.ki
v naslednje
so ' de'e tar. št., za katere
84
Podana spodaj:
do (u rSf 84' ex 84.04, 84.06
13®?-°®- -11. 84.12, ex 84
X
14
84iq
84.15,84.18,
ex
•19, o?'
84.20,' 84.23,
84.25 do
JO, ex 84.31, 84.39, 84.41,
841, !*°45684.47,
ex 84.48,
d0
do £,®
84.66, 84.69
SeS? 8480'84-82'8484

otli 7a
in Hrnn Pare
Pndobivanje
vodne
2a cont?.i
(razen ko,lov
vodo L.n ° kurjavo s toplo
lanko proizvajajo pa-

voda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin

84.03
in
ex
84.04

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko pa se uporabljajo
ročaji iz navadnih kovin
Proizvodnja, pri kateri se
uporabljeni
materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko pa se uporabljajo
tudi materiali iz tar. št.
83.06, če njihova vrednost ne presega 30% cene proizvoda franko tovarna
Obdelava ali
predelava,
opravljena na
materialih
brez porekla,
ki jim da status
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja;
- pri kateri
vrednost
vseh uporab-

84.06

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

ro z nizkim tlakom); kotli za ljenih materialov ne prepregreto vodo
sega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Koili za centralno kurjavo, ra- Proizvodnja,
zen tistih iz tar. št. 84.02 in pri kateri se
pomožne naprave za kotle za vsi uporabljecentralno kurjavo
ni materiali
uvrščajo
v drugo tar.
št. kot sta
84.03
ali
84.04. Lahko
se uporabijo
materiali, ki
se uvrščajo
v tar. št. 84.03
ali 84.04, če
njihova skupna vrednost
ne presega
5% cene proizvoda franko
tovarna
Turbine na vodno in drugo Proizvodnja,
paro
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
to-

84.07

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

84.08

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali podieselski motorji)
/

84.09
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporab43

Deli, ki so primerni izključno
ali pretežno za motorje iz tar.
št. 84.07 ali 84.08

Ijenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
- franko tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% ceporočevalec, št. 20

rie proizvoda
franko
to84.11

84.12

ex
84.13

ex
84.14

Turboreaktivni motorji; tur- Proizvodnja:
bopropelerski motorji in dru- - pri kateri
ge plinske turbine
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Drugi pogonski stroji in mo- Proizvodnja,
torji
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
rotacijskim Proizvodnja:
Tlačne črpalke
- pri kateri
gibanjem
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Industrijske nape, ventilatorji Proizvodnja:
in podobno
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% ce-.
ne proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo

poročevalec, št. 20

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna

84.15

Klimatizacijske
naprave
z ventilatorjem na motorni
pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

84.18

Hladilniki, zmrzoovalniki in
druge naprave za hlajenje ali
zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen
klimatizacijskih naprav iz tar.
št. 84.15 presega 40% cene

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna
ex
84.19

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše, papirja in kartona

84.20

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo in valji zanje

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna
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samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne materialov ne proizvoda franko
tovarna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme
presegati
vrednost
uporabljenih
materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
d°
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporab-kj.
ljenih materi

Proizvod^
5r<
ijenih
alov ne F
S-»5
ne
franko
varna

proizv^
pri
vri
vseh
Ijenih
alov
0*5
ne 0
(ran*3
vam

vsef? -1*
Ijem"

Tehtnice (razen tehtnic občutljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g,
vštevši stroje za štetje in konzolo, ki delujejo na podlagi
merjenja teže; uteži in tehtnice vseh vrst

^oji in aparati za dviganje,
"akladanje in manipulacijo

qrU'f°žer|1,
angledožerji,
j? T,, ravnalniki, skreperuiir es,ni
'' s'roi' za čiščenje
niu',?
valjarji, nakladal'°Patico, samovozni:
cestni valjarji
~ drugi

alov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko tovarna, in
- Dri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporab-

alov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

84.30

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; smuke
in stroji za izdiranje pilotov;
snežni plugi in snežni odmetalniki

ex
84.31

Deli za cestne valjarje

84.39

Stroji za proizvodnjo kaše iz
vlaknastih celuloznih materialov; stroji za proizvodnjo ali
dodelavo papirja

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

<

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

84.41

45

Drugi stroji za predelavo papirne kaše, papirja ali kartona, vštevši stroje za rezanje
vseh vrst

ljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda,
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materi-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri katri vrednost
vseh
uporabljenih
materialov ne
presega 30%
cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materi-

poročevalec, št. 20

84.44
do
84.47

ex
84.48

84.52

alov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- franko
tovarna
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Stroji, ki se uporabljajo v tek- Proizvodnja,
stilni industriji
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Pomožni stroji in naprave za Proizvodnja,
uporabo s stroji iz tar. št. pri
kateri
84.44 in 84.45
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Šivalni stroji, razen strojev za Proizvodnja:
šivanje knjig iz tar. št. 84.40; - pri kateri
omarice, stojala in pokrovi, vrednost
predvideni za šivalne stroje; vseh uporabljenih materiigle za šivalne stroje:
- šivalni stroji (samo veriža- alov ne presti vbodi), z glavo, težko ne sega 40% ceveč kot 16 kg, brez motorja, ne proizvoda
franko
toali 17 kg, z motorjem
varna
- drugi
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju
glave (brez
motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi
za zategovanje niti, kvačkanje in cikcak morajo
biti že s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne pre-

poročevalec, št. 20

84.56
do
84.66

84.69
do
84.72

84.80

84.82

84.84

84.85

46

sega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Obdelovalni stroji in stroji ter Proizvodnja,
njihovi deli in pribor iz tar. št. pri
kateri
84.56 do 84.66
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Pisarniški stroji (npr.: pisalni Proizvodnja,
stroji, računski stroji, stroji za pri
kateri
avtomatsko obdelavo podat- vrednost
kov, razmnoževalni stroji, vseh uporabstroji za spajanje)
Ijenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Utopi za livarne; modelne Proizvodnja,
plošče; modeli za forme; ka- pri
kateri
lupi za kovino (razen form za vrednost
ingote), kovinske karbide, vseh uporabsteklo, mineralne materiale, Ijenih materialov ne pregumo ali plastične mase
sega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
—->
Proizvodnja, vrednost
Kotalni ležaji Proizvodnja:
- pri kateri
VS6h
vrednost
3*
vseh uporab- 'ie h nP P*
al0V
ljenih materi- se aa
alov ne pre- 9 ^>
ne
p
sega 40% ce- franko
ne proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Tesnila iz kovinskih listov, Proizvodnja,
kombinirana z drugim mate- pri
kateri
rialom, ali iz dveh
vrednost
ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
materiala, v vrečkah,ovitkih
ali podobnih pakiranjih vseh
uporabljenih materialov ne
presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Deli strojev ali naprav brez
električnih priključkov, izotatorjev, tuljav, kontaktov ali
drugih električnih delov, ki
so omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% ce-

ne proizvoda
franko
tovarna
P9 Električni stroji in oprema ter Proizvodnja: - Proizvodnja,
njihovi deli; aparati za sne- pri
kateri pri
kateri
manje ter njihovi deli; aparati vrednost
vrednost
za
snemanje in reprodukcijo vseh uporab- vseh uporabzvoka; aparati za snemanje in ljenih materi- ljenih materireprodukcijo
televizijske sli- alov ne pre- alov ne pree n
' zvoka ter deli in pribor sega 40% ce- sega 30% ceza te proizvode; razen tistih, ne proizvoda ne proizvoda
ki se uvrščajo w naslednje franko tovar- franko
to,a
r- št. ali dele tar. št., za kate- na, in - pri
re so pravila podana spodaj: kateri se v okB5
-01, 85.02, ex 85.41, 85.42, viru zgornje
meje vsi materiali, uvrščeni v isto
tar. št. kot
proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovora
Elektromotorji in električni Proizvodnja: - Proizvodnja,
g neratorjj ra2en generator_ Proizvodnja:- pri
kateri
lh
agregatov
kateri vrednost
pri
vrednost
vseh uporabvseh uporab- ljenih materiljenih materi- alov ne prealov ne pre- sega 30% cesega 40% ce- ne proizvoda
ne proizvoda franko
tofranko
in varna
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 85.03 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
aati<tr^n' 9enera'orski agre- Proizvodnja: - Proizvodnja,
pri
kateri pri
kateri
(Pretvomiko,aCijSki k°nVer,0rii vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko
in franko
to- pri kateri varna
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.01
ali 85.03 uporabljajo skupaj samo do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
kočniki1' '"i n'ihova stojala; Proizvodnja: - Proizvodnja
v
vštevši zvočnike pri
kateri - pri kateri
f
rekZ?'h omaricah; avdio- vrednost
vrednost
valnjkj
električni ojače- vseh uporab- vseh uporabe
notp U mP'e,ne električne ljenih materi- ljenih materiojačevanje zvoka
alov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
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85.19

franko tovar- franko tovarna, - pri ka- na in - vredteri vrednost nost
vseh
uporabljenih uporabljenih
materialov
tranzistorjev
brez porekla iz tar. št.
ne presega 85.41 ne prevrednosti
sega 3% cene
uporabljenih proizvoda
materialov
s poreklom,
in - vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda tovarna
Gramofoni z lastnim ojače- Proizvodnja: - Proizvodnja:
valnikom ali brez njega, ka- pri
kateri pri
kateri
setni magnetofoni in drugi vrednost
vrednost
aparati za reprodukcijo zvo- vseh uporab- vseh uporabka, ki nimajo vdelane napra- ljenih materi- ljenih materive za snemanje zvoka - elek- alov ne pre- alov ne pretrični gramofoni
sega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- franko
tona, - pri ka- varna
teri vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in,
vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda tovarna
drugi
Proizvodnja: - Proizvodnja,
pri
kateri pri
kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko
to- franko
tovarna,
varna
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in
vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda tovarna

poročevalec, št. 20

85.20

85.21

85.22

85.23

Ijenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Magnetofoni in drugi aparati
za snemanje zvoka, vštevši
aparate z vdelanimi napravami za reprodukcijo zvoka:

Proizvodnja: in
- pri kateri - vrednost
vrednost
vseh uporabvseh uporab- Ijenih tranziIjenih materi- storjev iz tar.
alov ne pre- št. 85.41 ne
sega 40% ce- presega 3%
ne proizvoda cene proizvofranko
to- da franko tovarna,
varna
- pri kateri
vrednost
vseh uporab*
Ijenih materialovv
brez
porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
Aparati za snemanje in repro- Proizvodnja: Proizvodnja,
kateri
dukcijo slike in zvoka
- pri kateri pri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporaljenih materi- beljenih mane
alov ne pre- terialov
sega 40% ce- presega 30%
ne proizvoda cene proizvofranko
to- da franko tovarna
varna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in
vrednost
vseh uporabIjuenih tranzistorjev iz
tar. št. 85.41
ne presega
30%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Deli in pribor aparatov iz tar. Proizvodnja,
št. 85.19 do 85.21
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljanih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Pripravljeni prazni nosilci za Proizvodnja,
zvočna in podobna snemanja pri
kateri
- neposneti,
vrednost
razen izdelkov iz 37. poglavia vseh uporab-

poročevalec, št. 20

Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci vključno z zvočnimi in dugimi, vštevši matrice
in galvanske odtise za proizvodnjo plošč, razen proizvodov iz 37. poglavja:
- matrice in galvanski odtisi Proizvodnja,
pri
kateri
za proizvodnjo plošč
vrednost
vseh uporabIjenihi materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja: Proizv°<tg- drugo
- pri kateri Pri
t
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne pre- sr-U
sega 40% cerolz
ne proizvoda ne P
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.23
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvod^
85.25
Oddajniki za radiotelefonijo, Proizvodnja: _ pri *
radio-telegrafijo in radiodifu- - pri kateri
vre n
zijo ali televizijo, vštevši od- vrednost
t °uV
dajnike z vdelanim sprejem- vseh upro- vseh
enl h
rabljenih
ma!|
nikom ali aparatom za snene f
ne
manje ali reprodukcijo zvo- terialov
presega 40%
ka; televizijske kamere
cene proizvo- franko
da franko tonai
varna,
V
- pri kateri
vrednost
vseh uporab- Ijenih
ljenih materi- storje* 1 it
alov brez po- št. 85-%
rekla ne pre- prefV
P v
sega vredno- cene anl(
fr
sti uporablje- da
nih materi- varna
alov s poreklom,
in
vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna
85.26
Radarji, pomožne naprave za Proizvodnja:
radio-navigacijo in aparati za - pri kateri

85.24
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radijsko daljinsko krmiljenje

Prejemniki za radiotelefoniradiotelegrafijo ali radi,Z|)°' všlevši sprejemike,
kombinirane
v istem okrovu
a
P3ratom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka ali z uro

vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
franko
to- franko tovarvarna,
na in
- pri kateri
vrednost
vrednost
vseh uporabvseh uporab- ljenih tranziljenih materi- storjev iz tar.
alov brez po- št. 85.41 ne
rekla ne pre- presega 3%
sega vredno- cene proizvosti uporablje- da franko tonih materi- varna
alov s poreklom, in
vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja: Proizvodnja:
- pri kaateri - pri kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
franko
to- franko tovarvarna,
na in
- pri kateri
vrednost
vrednost
vseh uporabvseh uporab- ljenih tranziljenih materi- storjev iz tar.
alov brez po- št 85.41 ne
rekla ne pre- presega 3%
sega vredno- cene proizvosti uporablje- da fran tonih materi- varna
alov s poreklom, in
vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna.

(vštfiJ'1
sprejemniki
Vlde0
den
rnonitorje in vi,or e
ali nJL
' )' kombinirani
z "ek°rnbinirani v isti škatli
9Dara»' 23 sprejemniki ali
pS 2V0ka
snemanje
ali rea,i
~ ani I-0 Za
slike
sneman
Prodni!?
jevk|aliučnre- Proizvodnja:
slike
- pri kateri
52»
grajenim video tunerjemi ° vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
- pri kateri
vrednost

drugi

85.29

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo
z aparati iz tar. št. 85.25 do
85.28:
- izključno ali pretežno primerni za uporabo pri aparatih za video snemanje in reprodukcijo slike

- drugi
Proizvodnja,
pri
kateri
uporabljenih
materialov ne
presega 30%
cene proizvoda frako tovarna

49

vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja: Proizvodnja:
- pri kateri - pri kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
franko
to- fanko
tovarna,
varna
- pri kateri in
vrednost
- vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih tranzialov brez po- storjev iz tar.
rekla ne pre- št. 85.41 ne
sega vredno- presega 3%
sti uporablje- cene proizvonih materi- da fran toalov s pore- varna
klom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.51 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materi-

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzi-

poročevalec, št. 20

85.35
in
85.36

85.37

ex
85.41

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov
ali za povezavo z električnimi
tokokrogi ali v njih

Table, plošče (vštevši plošče
za numerično krmiljenje),
pulti, mize, omare in druge
osnove, opremljene z dvema
ali več aparati iz tar. št. 85.35
ali 85.36, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vštevši tiste
z vdelanimi instrumenti ali
aparati iz 90 poglavja, razen
komutacijskih aparatov iz tar.
št. 85.17.

Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi; razen silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

poročevalec, št. 20

alov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda Iranko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.

storjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna
85.42

Elektronska integrirana vezja
in mikrosestavi

85.44

Izolirana žica (vštevši lakirano in anodizirano žico), kabli
(vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez;
kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamičnih oplaščenih vlaken,
kombinirani
z električnimi vodniki ali ne,
s konektorjem ali brez njega
Ogljene elektrode, ogljene
ščetke, oglje za svetilke, oglje za baterije in drugi proizvodi iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za
električne namene

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 30% cene proizvoda

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega
30%
vrednosti cene proizvoda

85.45

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
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85.46

Električni izolatorji iz kakršnegakoli materiala kateri
vrednost

85.47

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi
kovinskimi
komponentami
(npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 85.46; cevi za
elektirčne vodnike in spojke
zanje, iz navadnih kovin,
obložene z izolirnim materialom

kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in proizvoda
- pri kateri
se v franko
tovarna okviru
zgornje
meje materiali, uvrščeni
tar. št. 85.41
ali 85.42 uporabljajo skupaj samo do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri vseh uporabljenih materialov
ne
presega 40%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kater
vrednost
vseh uporaDIjenih roate^
aiov ne a
g
sega
cene

Električni deli strojev in aparatov, ki niso omenjeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
Poglavju

86 ni
do

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
~r
Proizvodnja,
i ima vozila in njihovi deli
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
(ranko
tovarna
Železniški in tramvajski tirni Proizvodnja: Proizvodnja,
»lopi in pribor; mehanične - pri kateri pri
kateri
(vštevši
elektromehanična) vrednost
vrednost
Oprave za signalizacijo, var- vseh uporab- vseh uporabnost. kontrolo ali krmiljenje ljenih materi- ljenih materiPrometa v železniškem, tram- alov ne pre- alov ne prevajskem in cestnem prometu, sega 40% ce- sega 30% ceprometu na notranjih vodnih ne proizvoda ne proizvoda
Ppteh, parkiriščih, luških in- franko tovar- franko
tostalacijah ali letališčih; njiho- na, in
varna
vi deli
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
ontejnerji (vštevši kontej- Proizvodnja,
za transport fluidov), pri
kateri
^Pecialno konstruirani in vrednost
opremljeni za enega ali več vseh uporab"Banov prevoza
ljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
y°*''a, traktorji in cestna ali Proizvodnja,
»renska vozila, njihovi deli in pri
kateri
razen tistih, ki se vrednost
a« h ?'° v slednje tar. št. vseh uporab87 no *ar 87 nadaljevanju: ljenih materi87 ic
• d°87.16 -11. ex 87.12, alov ne pre15 m
sega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
dovozna tovorna vozila, Proizvodnja: Proizvodnja,
prav
kateri
mani n?lran
za dviganje ali - pri kateri pri
vrednost
liain v 0 '6arn
' K se uporab- vrednost
vseh uporab- vseh uporabil
J v aliah,na skladiščih,
^staniščih
letališčih, ljenih materi- ljenih materiblaga na kratkih alov ne pre- alov ne pre^lah; vlečna vozila, ki se sega 40% ce- sega 30% ceJ0 na
niškiK
Peronih želez- ne proizvoda ne proizvoda
tofranko tovar- franko
ih Postaj; njihovi deli
varna
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje

87.10

87.11
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materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Tanki in druga oklepna bojna Proizvodnja: Proizvodnja,
kateri
motorna vozila vštevši tista, - pri kateri pri
vrednost
ki so opremljena z oboroži- vrednost
vseh uporab- vseh uporabtvenimi sredstvi; njihovi deli
ljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- franko
tovarna
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Motorna kolesa (vštevši mopede) in kolesa s pomožnim
motorjem, z bočno prikolico
ali brez nje; bočne prikolice
- z batnim motorjem (razen
rotacijskih batnih motorjev)
in
Proizvodnja: Proizvodnja,
prostornino cilindrov:
kateri
- pri kateri pri
- do 50 cc
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 20% cene proizvoda ne prozvoda
tofranko tovar- franko
varna
na, in
- pri kateri
vrednost
vseh uprorabljenih materialov brez
porekla ne
presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja: Proizvodnja,
- nad 50 cc
kateri
- pri kateri pri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
tofranko tovar- franko
varna
na, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednoporočevalec, št. 20

ex
87.12

87.15

87.16

sti uporabljenih materialov
s poreklom,
Proizvodnja:
- drugi
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Kolesa brez krolgičnih le- Proizvodnja
žajev
iz materialov
iz vseh tar. št.
razen tistih iz
tar. št. 87.14

88.01
in
88.02

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

88.03

88.04

Prozvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

Otroški vozički in njihovi deli Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko
Priklopniki in polpriklopniki Proizvodnja: Proizvodnja,
kateri
za vsa vozila; druga vozila, - pri kateri pri
vrednost
nesamovozna: njihovi deli
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- franko
tovarna
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali, uvrščeni v isto
tar. št. kot
proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%

poročevalec, št. 20

cene proizvoda franko tovarna
Baloni in dirižabli; letala in Proizvodnja,
vesoljska vozila
pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo
v drugo tar.
št. kot je tar.
št. proizvoda
Deli za naprave iz tar. št. Proizvodnja,
pri
kateri
88.01 ali 88.02
vrednost
vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
88.03 ne presega 5% cene
proizvoda
franko
tovarna
Padala (vštevši krmiljena padala) in rotošuti; njihovi deli
in pribor:
Proizvodnja
- rotošuti
iz materialov
iz katerekoli
tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št. 88.04

drugi

88.05

Oprema za lansiranje letal:
krovna prestrezala letal in
podobna oprema; naprave za
treniranje letenja na tleh; deli
navedenih proizvodov

pgl. 89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

ex
Optični, fotografski, kinemapgl. 90 tografski, merilni, kontrolni
ali precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati;
52

Proizvodnja,
pri
materi
vrednost
vseh uP°raD'
Ijenih materialov ne presega 40*»
ne proizvoda
franko t0"
varna
Proizvodnja.
katen
pri
vrednost
vseh uporabljenih mater
alov ne P *
sega 40% »
ne proizvoda
franko 10
varna

Proizvodni
Kd
pri
vrednost
vseh upo J
Ijenih mat*.
aiov ne Pce
sega 40%
neVoizvoJ
franko
varna
ia
Proizvodnja Pr0izv0dkaeri
,
pri
kateri pri
vrednost
vseh uporab- 5%
ljenih materialov iz tar. št. r-c
88.04 ne pre|Z
sega 5% cene ne P'° t0.
franko
proizvoda
franko to- varna
varna
Proizvodnja
ro 0
n
pri
kateri p_ ^ 5
vrednos'
i,.
vrednost
vseh uporab- vsehhuSiljenih materi- ''e ne P'e"
alov iz tar. št. al0V 30%ce"
88.05 ne pre- seg a r0„izvod«
sega 5% cene ne P ' tofranko
proizvoda
franko
to- varna
varna
Proizvodnja, Proizvo^r
pri kateri se pri
t
vsi uporablje- vredn°oora&'
ni materiali vseh °Pa,eriIjenm
uvrščajo
v drugo tar. alov
št. kot je tar.
št. proizvoda.
toNe sme se franko
varna
uporabljati
ladijske trupe
iz tar. št.
89.06
Proizvodnja: Proizvoden
- pri kateri
vrednost
vseh uporab- 3S>

njihovi deli in pribor; razen
'istih, ki so uvrščeni pod tar.
st. ali pod dele tar. št., za katere so pravila podana v nadaljevanju: 90.01, 90.02,
90.04, ex 90.05, ex 90.06,
90 07, 90.11, ex 90.14, 90.15
do 90.20, in 90.24 do 90.33

Optična vlakna in kabli iz optičnih
vlaken razen iz tar. št.
H
p-44; listi in plošče iz polari2'rajočega materiala; leče
(vštevši kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični
elementi, iz kakršnegakoli
materiala, nemontirani, razen
steklenih proizvodov, ki niso
—PPtlČno obdelani
J-ete, prizme, zrcala in drugi
Ptični elementi, iz kakršnegakoli materiala, montirani,
' so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen tistekl'Z °p,'tno ne°bdelanega

!?a)inogledi (z enim ali dvema
objektivoma), optični tele, P' ln njihova stojala, raSik a.s,ron°mskih refrakcij" teleskopov in njihovih
Podstavkov

Ijenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
50%
cene
proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom

Ijenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednot vseh
uporabljenih
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ex
90.06

Fotografski aparati, aparati
in naprave razen kinematografskih kamer, fotografski
bliskovni aparati in bliskovne
žarnice razen bliskovnih žarnic z električnim vžigom

90.07

Kinematografske kamere in
projektorji, vštevši tiste
z vgrajenimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka

90.11

Optični mikroskopi, vštevši
tiste za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materi-

materialov ne
presega 30%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna

Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materi-

poročevalec, št. 20

ex
90.14

90.15

Drugi navigacijski instrumenti in aparati

Geodetski (vštevši fotogrametrijske), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki, geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri

90.16

Tehtnice z občutljivostjo do
5 centigramov ali manj,
z utežmi ali brez

90.17

Instrumenti in aparati za risanje, zaznamovanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v kompletu, logaritemska računala,
kalkulatorji v obliki okrogle
plošče); ročni instrumenti za
merjenje dolžine (npr. metri,
mikrometri, kljunasta merila),
ki niso omenjeni in ne zajeti
na drugem mestu v tem poglavju
Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vštevši
scintigrafske, elektromedicinske aparate in aparate za

90.18

poročevalec, št. 20

alov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna

preiskavo vida
Zobozdravniški stoli
z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami, ali zobozdravniškimi pljuvalniki

alov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Drugi

Proizvodnja
iz katerekoli
tar. št. vštevši
materiale iz
tar. št. 90.18

Proizvodnja
pri
katen
vrednost
vseh upo**
Ijenih
alov ne P1*
sega ?
ne proizvo^
franko
varna

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizv-od#.
vredn^ra
vseb U te
h |Sa
'ienlhne P'
alov
sega
"• P55
frnao

90.19

90.20
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Prozvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Drugi dihalni aparati in plin- Proizvodnja:
ske maske razen varovalnih - pri kateri
mask brez mehaničnih delov vrednost
in zamenljivih filtrov;
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru

Aparati za mehanoterapijo;
aparati za masažo; aparati za
psihološka testiranja; aparati
za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati;

Prsati

at°v
frank"
varna

proi^iff

%•$»,
S?'
var"3

Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne trdnosti,
ali trdnosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr.: kovin,
lesa, tekstilnega materiala,
Papirja, plastične mase)

Hidrometri in podobni plavajoti instrumenti, termometri,
arometri, higrometri, gostomeri, pirometri, psihometri,
lDr niožnostjo registriranja ali
ez, vštevši kombinacije teh
[nstrumentov proizvoda franJ?Jovarna_
Instrumenti in aparati za merlenje ali kontrolo pretoka, ni°ia, "aka ali drugih značilnm spremenljivk pri tekočian ali plinih (npr.: merilniki
n«onietri,■' kaza
'niki nivoja,
mamerilniki
toplote,

zgornje me|e
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega
40%
cene
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov
ne presega 40%
ce-

90.29

Drugi števci (števci vrtljajev,
števci proizvodnje, taksimetri, kilometri števci in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 90.14 ali 90.15;
stroboskopi

90.30

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in
aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ioniziranih sevanj

90.31

Instrumenti, aparati in stroji
za merjenje ali kontrolo, ki
niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov

90.32

Instrumenti in aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenje

90.33

Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

ex
pgl. 91

Ure in njihovi deli; razen tistih iz naslednjih tar. št. za
katere so pravila podana
v nadaljevanju:
91.05, 91.09 do 91.13

91.05

Budilke, stenske ure, stropne
ure in podobno (razen ur
z mehanizmom za osebne
ure)

porabe
in«
razeniz franko
ne proizvoda
strumentov toplote);
in aparatov
to»r.gšt. 90.14, 90.15, 90.28 ali varna

strumenti in aparati za fizi, 'ne in kemične analize
J Piv. polarimetri, refaktome' sPektrometri, aparati za
analizo plina ali dima); ins'funnenti in aparati za presKušanie viskoznosti, poroz; ekspanzije, površinske
L,Penme
'os'i ali podobno ali za
lr.t° m lr tnjska,
akustična in
knn» ^ ''ska merjenja ali
tro?
(vštevši ekspozimemikrotomi

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna

ali
nip n! ov tekočin
proizvodtrifno en '
ali elekniLD , ergije, vštevši merila n it,ovo
- HdeJli m 'pribor umerjanje
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
drugi
Proizvodnja: Proizvodnja,
- pri kateri pri
kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
in franko to- franko
to-
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varna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovama
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporab-

varna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporab-

poročevalec, št. 20

91.09

Urni mehanizmi, kompletni in
sestavljeni, razen za osebne
ure

91.10

Kompletni urni mehanizmi,
nesestavljeni ali delno sestavljeni (šablone), nekompletni urni mehanizmi, sestavljeni; grobi urni mehanizmi

91.11

Ohišja za osebne ure in njihovi deli

poročevalec, št. 20

Ijenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
(ranko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
camo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod

Ijenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
91.12
Ohišja za javne in podobne Proizvodnja: "proizvodnji*'
ure in škatle podobne vrste - pri kateri pri
vrednost
za druge proizvode iz tega vrednost
poglavja, deli škatel
vseh uporab- vseh uporab
ljenih materi- Ijenih
alov ne pre- aiov neJf*
sega 40% ce- sega 30h
ne proizvoda ne ***%
franko tovar- franko
vama
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Jermenčki in zapestnice za
91.13
ročne ure in njihovi deli:
- iz navadnih kovin, tudi po- Proizvodnja,
zlačeni, posrebreni ali prevle- pri
kateri
čeni s kovino
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
drugi
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko
tovarna
pgl.92 Glasbila; njihovi deli in pribor Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
p
uPo^
pgl.93 Orožje in strelivo; njuni Proizvodnja,
vrednost vsen ' pnr
deli in pribor
nih materialov
ga 50% cene v
franko tovarna^

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

ex
94.01
in
ex
94.03
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Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino,
katere teža ne presega
300 g/m2

Proizvodnja, P
5
vsi uporabljen
<.
{r
uvrščeni v ć',^o>
kot je tar. št. Pr0lZ
ali
• a
ir tO
proizvodnja
pflP ji
tkanine,
^ izbijena za uporab
94.01 ali 94 °J'
jem da:

.
94.05

- njena vrednost ne presega 25% cene proizvoda
franko tovarna in če so
vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in so
uvrščeni v drugo tar. št.
kot je tar. št. 94.01 ali
94.03
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna

96.08

Kemični svinčniki; flomastri in markerji z vložkom
iz polsti ali iz drugih poroznih materialov; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje,
patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike
in podobna držala, deli
(vštevši kapice in ščipalke) navedenih proizvodov, razen tistih iz tar. št.
96.09
96.12 Trakovi za pisalne stroje Proizvodnja, pri kateri:
in podobni trakovi, pre- - so vsi uporabljeni mapojeni s tiskarsko barvo teriali uvrščeni v drugo
ali drugače pripravljeni tar. št., kot je tar. št. proizza odtiskovanje, vštevši voda in
trakove na kolescih ali - vrednost vseh uporabv patronah; blazinice za ljenih materialov ne prežige, prepojene ali nepre- sega 50% cene proizvoda
pojene, s škatlo ali brez franko tovarna
nje
ex
Tobačne pipe ali glave za Proizvodnja iz grobo obdelanih blokov
96.14 pipe
1. Opomba 3 k poglavju 32 določa, da gre za preparate na
osnovi barvil, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodnjo barvil
pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tar. št. poglavja 32.
2. Izraz »skupina« pomeni katerikoli del besedila te tar. št.
med dvema podpičjema.

Svetilke in druga svetila,
vštevši reflektorje in njihove dele, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; svetlobni napisi, osvetljene plošče, in
Podobno, s stalnim svetlobnim virom, in njihovi
deli,
ki niso omenjeni in
ne
zajeti na drugem
mestu
Montažne zgradbe
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Druge igrače; zmanjšani Proizvodnja, pri kateri:
rriodeli in podobni modeli - so vsi uporabljeni maza igro, vštevši tudi s po- teriali uvrščeni v drugo
9°nom; uganke vseh vrst tar. št., kot je tar. št. proizvodov in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
za palice za golf
Proizvodnja iz grobo oblikovanih blokov
P®ce- trnki in drug pri- Proizvodnja, pri kateri so
bor za ribolov, mreže za vsi uporabljeni materiali
yse vrste uporabe; vabe uvrščeni v drugo tar. št.,
(razen tistih iz tar. št. kot je tar. št. proizvoda.
, ,08 in 97.05) in podobni Lahko se uporabljajo tudi
rekviziti za lov
materiali, uvrščeni pod
isto tar. št., če njihova
vrednost ne presega 5%
cene proizvoda franko tovarna
vocl iz
Proizvodnja iz obdelanih
I??
'
materialov
žiu
aiskega, rastlinskega ali materialov za izrezovanje
jneralnega izvora za iz istih tar. št.
rezljanje
ee

J in ščetke (razen
etel
peotja in podobn materialov ter ščetke
riJTrič
ie ali podlasičje
vo 2a' mehanične napračiščenje tal, ročna,
b
Z
cn
motorja;
soboslikar. vložki in valji,
strgala
gume ali podobnih
"Pogljivih materialov
—laiuv
l^lni kompleti (nese23
«i
osebno nego, za
.tve nje ali čiščenje obuali obleke

ljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri so
vsi uporabljeni materiali
uvrščeni v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo konice ali peresa in drugi
materiali, uvrščeni pod
isto tar. št., če vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 5% cene
proizvodov franko tovarna

3. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni
strani uvrščeni v tar. št. 39.01 do 39.06 in po drugi strani v tar.
št. 39.07 do 39.11 se to določilo uporablja samo za tisto
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.
4. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode Iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 6.
5. Glej opombo 7.
6. Za izdelke iz pletiv ali pletene brez dodatka elastike ali
gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov (rezanih
ali tkanih neposredno v boliko), glej opombo 7.

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna

Vsak predmet v kompletu
mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi
bil vključen v komplet.
Lahko pa se vključijo
predmeti brez porekla, če
njihova skupna vrednost
ne presega 15% cene
kompleta franko tovarna
bi 7= r6
'n Priti skači; gum- Proizvodnja pri kateri:
gi
P oblačenje in dru- - so vsi uporabljeni mauvrščeni v drugo
9urnb '
nedokončani teriali
tar. št. kot je tar. št. proizvoda. in
- vrednost vseh uporab57
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PRILOGA III K PROTOKOLU 3
Potrdilo o prometu blaga EUR. 1, ki se nanaša na člene 8,10 In 11
POTRDILO O PROMETU BLAGA

EUR. 1
St. A
000 000
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na
hrbtni strani

1. Izvoznik (ime, polni naslov, država)

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno
menjavo med
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)

In
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
4. Država, skupina držav ali
teritorij porekla proizvodov
7. Opombe

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake, Številke, Število in vrsta paketa (1);
poimenovanje blaga

12 IZJAVA IZVOZNIKA
. _8V0Podpisanl Izjavljam, da zgoral .
deno blago izpolnjuje vse p°91 '
potrebne za Izdajo tega potr«

St

dne
2lg
dne

(Podpis)

(Podpis)
(1) Če blago ni pakirano, navedite Število Izdelkov ali navedite »v razsutem stanjuc.
(2) Izpolnite samo, Ce to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.
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10. BaSU dJ
(nave '
ba naobvazna)

9. Bruto teža
(kg) ali druga merska 3
enota (11, m
Itd.)

11. CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2)
Tip
Carinski organ
Država ali ozemlje Izdaje

5. Namembna država, s*1"5'
na držav ali teritorij

58

13

14. REZULTAT KONTROLE

ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na

Na podlagi Izvedene kontrole je bilo ugotovljeno,
da (1)

15

V

'—'

je to potrdilo resnično Izdal naveden carinski
organ in da so navedbe, ki jih vsebuje, točne.

—

to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o
verodostojnosti in točnosti (glej priložene
opombe)

,^en is zahtevek za ugotovitev verodostojnosti In
točnosti tega potrdila.

dnn
žig

2ig

(Podpis)

(Podpis)

(1) Označi z X ustrezno navedbo

OPOMBE
To potrHjl
Pr6trtai0 i ne smelr vsebova" izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti Izvedeni tako, da se napačne navedbe
0 °blagt| rtri po
P° ebl dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo Izpolnil In jo overiti carinske
'*de||<i n Ved6ena" vozemlia izdaje.
P°d za(jnn , ' potrdilo si morajo slediti neprekinjeno, In pred vsakim Izdelkom mora biti zaporedna Številka. Neposredno
,zde|
1 nBla
®dnih *jda kov
kom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje nak0o mo,r® 'biti opisano
onemogočeno.
v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko Identificira

59
h.
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
EUR. 1
St. A
000 000
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na
hrbtni strani

1. Izvoznik (Ime, polni naslov, država)

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za preferenclalno
menjavo med

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)

In
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
4. Država, skupina držav
5. Namembne države,
ali teritorij porekla
skupina držav aH
proizvodov
teritorij

7. Opombe

6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)

8. Zaporedna številka; oznake, Številke, število In vrsta paketov (1):
poimenovanje blaga

(1) Če blago nI pakirano, navedite število izdelkov ali navedite >v razsutem stanju«:.
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9. Bruto teža
(kg) ali
druga
merska
enota3
(I, m , itd.)

10. Rafiu"!ha
ssz

•ZJAVA IZVOZNIKA

Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen če ni drugje drugače navedeno, blago izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman
z
in je po poreklu iz

^odpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,
1, da t0
Driu^^
blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo
•""ozenega potrdila:

Avtorizacijska številka
Češčina:

AM ok
zah^
°liščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje
■evane pogoje:

Ja, podepsany vyvozce zboži uvedenćho v tomto dokladu,
prohlašuji, že pokud neni jinak uvedeno, toto zboži odpovidž
podmnikžm stanovenym pro obdrženi charakteru puvodu
zboži pro preferenčm obšh zboži s
a zeme puvodu je

Pr|

Ugam naslednja dokazila (1):

Čislo opršvnšni..
Slovaščina:
Ja, podpisany vyvozca tovaru uvedeneho v tomto doklade
vyhlasujem, že pokiaT nie je uveden inak, tento tovar zodpoveda podmienkam stanovenym pre obdržanie charakteru
povodu pre preferenčny obeh tovaru s
a krajina povodu
je

cia bom na
žil Vsa
zahtevo pristojnih oblasti predloatn
izdajo Pr°f| a dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebno za
w u potrdila, kot tudi pristajam, če je to
Potrebn n nega
^"ufihn
r\v_»i IUUI pri ijiujuii• , w j« —
prey ledpuuuiia,
law, om
_ • naa Prealed
lave
9 moipna
mojega kniinovodstva
knjigovodstva in okoliščin izdeenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;
Pr
°SIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.

Čislo opršvnenia .

(Kraj in datum)

PRILOGA V K PROTOKOLU 3

(Podpis)
!\)
Na Di r ' er: uvozni
• ' **3
izjave
nr "^l2va a ca dokumenti, potrdila o prometu, računi,
r
ab|jeng°pr0|
i l , itd., ki se nanašajo na v proizvodnji upoblago
zvode ali na v enakem stanju ponovno izvoženo

Poseben žig, omenjen v pododstavku 4 b) 13. člen.
30 mm

PR|L0Ga

IV K PROTOKOLU 3
^ ■ Izjava orne
r._
'
njena v odstavkih 1, b) in 1, c) 8. člena.
"odpisa •
airi
l2V02n
!'lz da"'raz n če
ik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavPoiniuie 2a®
ni drugje drugače navedeno 1), blago
"lan 2
"tevane izvorne kriterije za preferencialni tretin je po poreklu iz
2),3)
^acijska številka
4)

30 mm
1) Začetnici ali grb izvozne pogodbenice.
2) Ime (logotip) in številka pooblastila pooblaščenega izvoznika.

(Kraj in datum)
(Podpis) 5)
i

Re

k,uri

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

Pubiikf (f
vključeni tudi proizvodi, ki nimajo porekla
označiti eni'i ali <"'eški rePubliki' )ih mora izvoznik
lSskncuj'ek56^'ovenija
ali Češka republika.
<P' ana h,*;, latlko na določen stolpec fakture, v katerem je
h ''Polni t-a Porekla za vsak proizvod.
5) p' 13čle ° P°ob'aščeni izvoznik v skladu z odstavkom
™ora slediti razločno izpisano ime podpisnika.
<5ini' 'eščini ®n)ena v odstavku 1, b) in 1, c) 8.člena v slovenš0V6
r>Sa 'n slovaščini.

3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance (Republiške
carinska uprava).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
I. Republika Slovenija in Češka republika sta podpisali sporazum o prosti trgovini 4. decembra 1993 v Ljubljani. Sporazum
temelji na odločenosti obeh držav, da upoštevaje načela tržnega gospodarstva, poglobita medsebojno gospodarsko
sodelovanje, med drugim tudi s pospeševanjem trgovinskih
odnosov. S tem namenom je bil 4. maja 1993 podpisan Memorandum o liberalizaciji vzajemnih trgovinskih odnosov med
R Slovenijo in Češko republiko.

valne omare in skrinje, drugo za hlajenje in zamrzovanjte, ^
za olje ali gorivo, stroji za pakiranje ali zavijanje, St'°l
obdelavo lesa, gume, plastike, deli za stroje idr.)
- električni stroji in oprema ter deli, aparati za snem^ui3reprodukcijo slike in zvoka (elektromotorji, svinčeniaK
torji, deli za gospodinjske aparate, grelniki vode,
drugi aparati ter deli, deli za oddajnike, radarje, sprei0
in TV sprejemnike).

Pri vključevanju v evropske integracijske procese je Češka
republika pridobila prednost pred R Slovenijo, saj je še kot
enotna država ČSFR sklenila asociacijski sporazum z ES in
sporazum o prosti trgovini z EFTA. Glede na to, da sta Češka
in Slovaška republika s 1. 1. 1994 ukinili ugodnosti po splošni
shemi preferencialov za izdelke iz R Slovenije, je sklenitev
sporazuma o prosti trgovini nujna in edina mogoča pot za
ohranitev konkurenčnosti slovenskega blaga na češkem trgu.

Trgovino s kmetijskimi izdelki urejajo določbe Pr0,0^lai(Si
Sprostitev carinskih dajatev pri uvozu je se/eM^" ' ( ^
pomeni samo za določene izdelke v okviru določen^^liso navedeni v ustreznih listah A, B, C in D tega pio
^
Predvideno je le delno znižanje carin, v nekaterih P"1"v jfjgiti
enkratno za 50% z dnem uveljavitve sporazuma,
pPje.
primerih pa v petih letih po 10% od veljavne carinske s
t
Pri tem so upoštevani vloga in stopnja razvitosti kme i
sektorja v nacionalnih gospodarstvih. Sporazum ne
deva nadaljnjega podeljevanja koncesij na področlu
stva.

Osnova za besedilo tega sporazuma je bilo besedilo Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) med Republiko Poljsko, Republiko Madžarsko, Češko republiko in Slovaško republiko.

III. Splošne določbe urejajo ostale elemente, P°'rep%//a
krepitev gospodarskega sodelovanja med državama^ H ^
o poreklu blaga, notranje obdavčitve, državne mo 0t,
plačila, pravila konkurence v podjetništvu, državno v ^
vladne nabave, zaščito intelektualne lastnine, ° oS?
posebna zaščitna klavzula za strukturno prilagodite
meznih industrijskih sektorjev, postopek za uporabo z
ukrepov, ureditev plačilno bilančnih težav.
jpdP1
Načeloma se bodo na vseh področjih _ .
nediskriminacije subjektov iz države pogodbenice,
rentnosti ter medsebojnega obveščanja.
• ndb°r'
Izvajanje določb sporazuma bo nadzoroval SkuPn'injeVi
bo med drugim proučeval možnosti za nadaljnje ° agn0t
nje ovir v trgovini. V primeru problemov se bodo °'? e$g\a
posvetovanja, kjer se bodo težave praviloma sproti

II. Sporazum je razdeljen v tri poglavja. Prvi del obravnava
industrijske izdelke, drugi del kmetijske izdelke in tretji del
splošne in končne določbe.
I. del sporazuma opredeljuje obseg industrijskih izdelkov ter
določa načine odprave carinskih dajatev pri uvozu in izvozu
ter drugih necarinskih dajatev in ukrepov z enakovrednim
učinkom. Za uveljavitev ugodnosti po tem sporazumu morajo
industrijski (in kmetijski) izdelki zadovoljevati pravila o poreklu blaga.
Bistveni element sporazuma je protokol 1, ki določa dinamiko
in časovno dinamiko liberalizacije trgovine za industrijske
izdelke, ki so razvrščeni v prilogi A in prilogi B ter B1 tega
protokola.
V priloga A so našteti industrijski proizvodi, za katere se bo
carina pri uvozu v Češko republiko odpravila v treh fazah:
50% znižanje s 1. 1. 1994, za nadaljnjih 25% se zniža 1. 1. 1995
in preostalih 25% se odpravi 1. 1. 1996. Za vse ostale industrijske izdelke (razen nekaj izjem, ki so navedene v prilogi I in
veljajo za obe strani in predstavljajo t. i. predelane kmetijske
proizvode) se bodo carinske dajatve pri uvozu ukinile z datumom uveljavitve sporazuma.

IV. Protokol 3 sporazuma določa definicijo pojma "P^ji le'
s poreklom iz« in metode administrativnega s0°fa s0
kriterije, ki jih morajo proizvodi izpolnjevali, " ^ 1
deležni ugodnosti po tem sporazumu. Določa
sodelovanje med carinskimi organi obehmen
držav
z
preprečevanja in ugotavljanja kršitev °
ie"-nmaioP^i
Določilo o komutaciji porekla blaga omogoča, da '
°
obojestranskega vzajemnega priznavanja porekla w #
venijo in Češko republiko tudi izdelki iz Slovaške
v trgovini med R Slovenijo in Češko republiko slf ored^!
iz obeh držav ne da bi bile potrebne obdelave aH F
predvidene v 5. členu tega protokola.
lil"'
V. Sporazum morata obe državi odobriti v skladutl"f^
z #
nacionalnima
onainima zakonodajama,
zakonodajama. vV h
R Sloveniji sporaz n<^
nom ratificira Državni zbor. Sporazum je sklenjen
čen čas, možno pa ga je odpovedati s šestmesec
vednim rokom.

V prilogi B pa so našteti izdelki iz Češke republike, za katere
bo pri uvozu v R Slovenijo veljal enak način liberalizacije kot
za proizvode iz lista A na češki strani. Priloga B1 določa
postopno dinamiko odprave carin za uvoz čeških avtomobilov
do konca I. 1999. Z datumom uveljavitve sporazuma se ukinejo tudi pristojbine in davščine enakovredne carinam ter
količinske omejitve uvoza in izvoza.
Ocenjujemo, da bo več kot polovica industrijskih izdelkov, ki
so bili predmet trgovine med državama v letu 1992, deležno
takojšnje ukinitve carin. Za dosedanje izračune so bili na voljo
le podatki skupaj za Češko in Slovaško republiko. Za približno
60% vrednosti uvoza iz Češke in Slovaške republike ter okoli
84% vrednosti slovenskega izvoza v Češko in Slovaško republiko so se carine pri uvozu ukinile s 1. 1. 1994.

Glede na to, da je bila z odobritvijo Odbora za
^
odnose DZ z dne 11. 10. 1993 in četrtega odstav*
Zakona o zunanjih zadevah dogovorjena možnos v
,
uporabe sporazuma, se je ta začel uporabljati 'stjtr§°
osnovi Uredbe o začasni uporabi sporazuma o Pf. gg/$'J
med R Slovenijo in Češko republiko (Ur. I. RS- , nantfl*sZp
Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti tm
S*
sfva za pokritje stroškov delovanja slovenskega
nega odbora.

Največji delež v slovenskem izvozu naj bi imeli izdelki iz
naslednjih skupin:
- stroji, aparati in naprave (kompresorski hladilniki, zamrzo-
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED
^PUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO - EPA 653
Vlada Republike Slovenije je na 82. seji dne 5. maja 1994
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

- PREDLOGA zakona o ratifikaciji sporazuma
C, PR°STI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
slovaško republiko,
ki
ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove'je m drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
3!2^ško Republiko
drugih mednarodnih sporazumih, zlasti ne po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini,

1. člen
fatifi
oc
Se »porazum
s ra
ni|0 jinn <5?
P° zum oo prosti
prosti trgovini
trgovini mea
med r-iepuoiiKO
Republiko oioveSlove1993 blovašk° republiko, podpisan v Ljubljani 22. decembra

sklenili:
1. člen
Cilji

2. člen
razurn s

1. Pogodbenici bosta v prehodnem obdobju, ki se bo končalo
najkasneje 1.januarja 1996, v skladu z določbami tega sporazuma in v skladu s XXIV. členom Splošnega sporazuma o carinah in trgovini postopoma ustanovili območje proste trgovine.

e v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu glasi:
SPORAZUM
O PROSTI TRGOVINI
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
SLOVAŠKO REPUBLIKO

2. Cilji tega sporazuma so:
(a) z razširitvijo trgovine spodbujati usklajen razvoj medsebojnih gospodarskih odnosov in pospeševati napredek njunih
gospodarskih dejavnosti, dvig življenjskega standarda in
boljše možnosti zaposlovanja ter povečanje storilnosti in
finančne stabilnosti,

p

re

ambula

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

dilu p^venija in Slovaška republika (v nadaljnjem beseob
piskih oh )u Memoranduma o liberalizaciji vzajemnih trgoil<0
z dnoen28
^0v med Republiko Slovenijo in Slovaško repu- julija 1993,
potrjujoč sv
ske
9a 7H n.amen' da dejavno sodelujeta v procesu gospo>t Za J^ruževanja v Evropi in izražajoč svojo pripravljena Procesaelovanie P" iskanju poti in načinov za krepitev

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

I. POGLAVJE - INDUSTRIJSKI IZDELKI

^noVno
ć svo
načelom tržnega
° PodarSh?a,,r'V!?
)° trdno
zavezanost
ki je podlaga
za njune
odnose,

2. člen
Obseg

9 s

iui0Č s 3•0 ,rdno
Var
nostj l" ' s e

Določbe tega poglavja se nanašajo na industrijske izdelke, ki
izvirajo iz držav pogodbenic. Izraz »industrijski izdelki« v tem
sporazumu pomeni izdelke, uvrščene v poglavja od 25 do 97
Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak
blaga, razen izdelkov, navedenih v prilogi I.

?
zavezanost Sklepni listini Konference
^telom u- °d lovanju v Evropi, Pariški listini in predvsem
8nce 0
vs
ciosrv^ ebuje sklepni dokument Bonnske konfe^ofce
s^em sodelovanju v Evropi,
v ,a na
men postopoma odstranita vse ovire pri
n
°^ ega srvf^sebojnem trgovanju v skladu z določbami
POrazuma o carinah in trgovini,

3. člen
Carinske dajatve pri uvozu

da bo ta sporazum spodbudil razširitev
odnosov med njima in priPovezovanja v Evropi,

1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobenih novih carinskih dajatev pri uvozu.

fa> a ioč da
' 9ati takQ
nobena določba tega sporazuma ne more
• da pogodbenici odvezuje njunih obveznosti po

2. Carinske dajatve pri uvozu se bodo odpravile v skladu
z določbami protokola 1 tega sporazuma.

1k

Proro°Suris,n'h ,rgovinskih
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v prilogi IV, medsebojno obveščali o osnutkih tehničnih Pre^
pisov in osnutkih dopolnil k tem predpisom, ki jih namerava«
izdati.

4. člen
Osnovne carinske dajatve
1. Osnovna carinska dajatev, za katero veljajo postopna
zmanjšanja, določena s tem sporazumom, je pri vsakem
izdelku carinska stopnja za državo z največjimi ugodnostmi,
ki se je uporabljala na dan 1. januarja 1993.

2. Skupni odbor bo določil datum za uveljavitev določb
prvega odstavka.
II. POGLAVJE - KMETIJSKI IZDELKI

2. Ce se bo po uveljavitvi tega sporazuma uporabilo kakršnokoli znižanje dajatev na erga omnes podlagi, kar velja zlasti za
znižanja, ki so posledica sporazuma o carinah, sklenjenega
v Urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj, bodo
te znižane stopnje carinskih dajatev z dnem uveljavitve znižanj nadomestile osnovne dajatve iz prvega odstavka.

11. člen
Obseg
Določbe tega poglavja veljajo za kmetijske izdelke, ki izvl^
iz pogodbenic. Izraz »kmetijski izdelki« v tem spora*"
pomeni izdelke iz 1. do 24. poglavja Harmoniziranega sisi
poimenovanja in šifrskih oznak blaga ter izdelke, naveoe
v prilogi I.

3. Znižane dajatve, izračunane v skladu z drugim odstavkom,
se zaokrožijo na prvo decimalko.
4. Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o stopnjah
svojih carinskih dajatev.

12. člen
Izmenjava koncesij

5. člen
Takse, enakovredne carinskim dajatvam

1. Pogodbenici tega sporazuma si medsebojno d°dell|®.
cesije, ki so navedene v protokolu 2 v skladu z določbam
poglavja.

1. V trgovino med pogodbenicama se ne bodo uvajale nobene
nove takse z enakim učinkom kot carinska dajatev pri uvozu.

2. Upoštevaje:

2. Vse takse, ki imajo enak učinek kot carinske dajatve pri
uvozu, se bodo ukinile z dnem uveljavitve tega sporazuma,
razen v primerih, določenih v prilogi II.

•

- vlogo kmetijstva v svojih gospodarstvih,
. a
- razvoj trgovine s kmetijskimi izdelki med pogodbenicam
- posebno občutljivost kmetijskih izdelkov,
- pravila svojih kmetijskih politik,
iošne9a
- izide večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Sp' 0(Jčili
sporazuma o carinah in trgovini, bosta pogodbenici k
možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih koncesij-

6. člen
Fiskalne dajatve

Določbe 3. člena se uporabljajo tudi za carinske dajatve
fiskalne narave.

13. člen
Koncesije In kmetijska politika

7. člen
Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom

1. Ne glede na koncesije, dodeljene v skladu z I2 _gen,»
določbe tega poglavja na noben način ne omejujejo "^ritr
vanja kmetijske politike pogodbenic ali sprejemanja ^
koli ukrepov v skladu s to politiko, vključno z
^
rezultatov dogovorov Urugvajskoga kroga večstrans
vinskih pogajanj.

1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobenih novih carinskih dajatev pri izvozu ali taks z enakim učinkom.
2. Pogodbenici bosta ukinili vse medsebojne carinske dajatve
pri izvozu in takse z enakim učinkom z dnem uveljavitve tega
sporazuma.

2. Pogodbenici bosta obveščali ena drugo o sPr®|jvaliri
svoje kmetijske politike ali ukrepov, ki bi utegnili VP ^
pogoje trgovanja s kmetijskimi izdelki med njima,
vorjeno s tem sporazumom. Na zahtevo ene odr0LJ
P*« nasW
se nemudoma skliče posvet, na katerem se bo P
položaj.

8. člen
Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom
1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobenih novih uvoznih količinskih omejitev ali ukrepov z enakim
učinkom.
2. Vse količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom na
uvoz blaga iz pogodbenic se bodo ukinili z dnem uveljavitve
tega sporazuma, razen v primerih, predvidenih v prilogi III.

14. člen
Posebni zaščitni ukrepi

Ni
k

Ce, ne glede na druge določbe tega sporazuma.
(J 1
člena, trgovanje s kmetijskimi izdelki, ki izvirajo ' s t« i'"k
držav pogodbenic inx: zanje i:veljajo . koncesije,
l_ *. odofrre
/r>CTI 117 . iZ( (b)
sporazumom, povzroči zaradi posebne občutljivosti
kov, resno motnjo na trgu druge pogodbenice, "°1
r
pogodbenica takoj zahtevala posvet z name
ustrezno rešitev. Dokler rešitev ne bo sprejeta, sme
(i)
niča sprejeti ukrepe, ki jih bo imela za potrebne.
°Pi
Prc

9. člen
Količinske omejitve pri izvozu in ukrepi z enakim učinkom
1. Pogodbenici v medsebojno trgovino ne bosta uvajali nobenih novih količinskih omejitev pri izvozu ali ukrepov z enakim
učinkom.

15. člen
1
Veterinarski, zdravstveni in fitosanitarni ukreP

2. Pogodbenici ne bosta uporabljali nobenih količinskih omejitev pri izvozu ali ukrepov z enakim učinkom.

"ar
*

Ukrepi na področju fitosanitarnega nadzora rastlin
gVfop5 Pi)
|S
S
macevtskih preparatov bodo usklajeni s predp
skupnosti in med pogodbenicami tega sporazuma.
jp
(lil)
lih
Veterinarsko-sanitarni ukrepi in delo veterinarS*a
bodo usklajeni s predpisi Mednarodnega urada
^
bolezni in drugih mednarodnih konvencij s 109

10. člen
Postopek obveščanja o osnutkih tehničnih predpisov
1. Pogodbenici se bosta v skladu z določbami, navedenimi
poročevalec, št. 20
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20. člen
Državni monopoli

se
Gorskih sl^1zbe
obvezujejo, da ne bodo uvajale diskrimidru
inform^9ih
neobičajnih ukrepov, ki bi ovirali pretok
,naci
). živali, rastlin ali izdelkov.

1. Pogodbenici bosta vse državne monopole komercialne
narave postopno prilagajali, tako da se do konca petega leta
po uveljavitvi tega sporazuma zagotovijo nediskriminacijski
pogoji nabave in trženja blaga za subjekte ene in druge
pogodbenice.
2. Določbe tega člena veljajo za vsak organ, prek katerega
bodo pristojne oblasti pogodbenic, pravno ali dejansko,
posredno ali neposredno nadzorovale, določale ali znatno
vplivale na uvoz ali izvoz med pogodbenicama. Te določbe
veljajo tudi za monopole, ki jih je država prenesla na druge
organe.

P

°GLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE

Pravilo8 ^0 Poreklu in sodelovanje
16. člen pri carinskih zadevah
3 določa
"aiine aH°'
pravila o poreklu in z njimi povezane
da
ministrativnega sodelovanja.
2
nirni preQ|8H-Ci bosta sprejeli ustrezne ukrepe, vključno z redS s,rani
'°vanje na Upravr|
Skupnega odbora in dogovore za sodeusklaienn lzva
em področju, da zagotovita učinkovito in
28. č|ena
ianje
določb
protokola 3 ter 3. do 9., 12., 17. in
nje forrnal
.sporazuma ter v največji možni meri zmanjšav
°ljive rešit°St'v przvezi
' tr9°vanju,
in da dosežeta vzajemno zados
^očb
težavami, ki izhajajo iz izvajanja teh

21. člen
Plačila
1. Za plačila v prosto konvertibilnih valutah, ki se nanašajo na
blagovno menjavo med pogodbenicama, in prenos takih plačil na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, kjer je sedež
upnika, ne bo nikakršnih omejitev.

17. člen
Notranje obdavčitve

2. Pogodbenici se bosta vzdržali vseh deviznih ali administrativnih omejitev za odobritev, odplačevanje ali prejemanje kratkoročnih in srednjeročnih kreditov, ki spremljajo blagovno
menjavo, v kateri je udeležen rezident.

se

bosta izogibali kakršnimkoli ukrepom ali
edno uf'tev notranie tiskalne narave, ki neposredno ali
Pogodben^3 d's'<r'm'nac''0 med izdelki. ki izvirajo iz

p0Sr

3. Ne glede na drugi odstavek pa si pogodbenici, dokler se
zanju ne bo začel uporabljati VIII. člen Statuta Mednarodnega
denarnega sklada, pridržujeta pravico do uvedbe deviznih
omejitev pri odobravanju ali sprejemanju kratkoročnih in
srednjeročnih kreditov, ki se nanašajo na blagovno menjavo,
v mejah, ki jih dopušča njihov status v Mednarodnem denarnem skladu, pod pogojem, da se te omejitve uporabljajo
nediskriminacijsko glede porekla izdelkov ter se ne nanašajo
samo za določene izdelke ali vrsto izdelkov. Omejitve morajo
biti časovno omejene in odpravljene takoj, ko ni več razlogov,
ki jih opravičujejo. Pogodbenici bosta ena drugo nemudoma
obveščali o uvedbi omenjenih ukrepov in o vseh spremembah
le-teh.

JVel
v eno od
)avhah'werac
'J2vozene
pogodbenic, se
Posr
10
edne a|-1 ' notranjih davščin, katerih znesek

ne more
je višji od
^posredne obdavčitve, ki je zanje predpisana.
18. člen
Splošne izjeme

Ig

s
ne

izključuje prepovedi ali omejitev uvoza,

ni,n

tranzitu ki so
7 redom93^ •avno
'
utemeljene z javno moralo,
J!Jljudi, žival- ali-' ra varr|ostjo; varovanjem zdravja in življeS, 2n0ri
stlin; varstvom narodnega bogastva umet.^uairie
ia°»"-ns'<ea a''ravi
arheološke vrednosti; varstvom inteotlr
! p v anianla neotlno
" P '' ki se nanašajo na zlato ali srebro
° ezavi > 0rT1eii,vamlvljivih
naravnih virov, če so ti ukrepi
0ra
na

22. člen
Pravila konkurence v podjetništvu

? be. VenH
Področju domače proizvodnje ali
omen
t,a9ovi
''n Za sa 10vo
jene
prepovedi
ali omejitve ne smejo biti
ne m
'ino diskriminacijo ali prikrito omejevanje
med
D!J
Pogodbenicama.

1. Naslednje je nezdružljivo s pravilnim izvajanjem tega sporazuma, če vpliva na trgovino med pogodbenicama:
(a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjetniških združenj in
dogovorjeni postopki med podjetji, ki imajo namen vplivati,
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

19. člen
Izjeme zaradi varnosti
v

,

k5kršn

r

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

Umu

egakoH ^
ne sme preprečiti pogodbenici uvedbe
ukre a
'a)d
P , ki ga ima za potrebnega:
razkl
'6rie teirieiftfi
"itje podatkov, ki so v nasprotju z interesi
e
'ine varnosti;
(b

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dejavnosti vseh
podjetij, vključno javnih podjetij in podjetij, ki jim pogodbenici podeljujeta posebne ali izključne pravice. Za podjetja, ki
jim je zaupano opravljanje storitev splošnega gospodarskega
pomena ali ki imajo značaj dobičkonosnega monopola,
veljajo določbe prvega odstavka, če uporaba teh določb ne
ovira opravljanja, pravno ali dejansko, posebnih javnih nalog,
ki so jim dodeljene.
•#

đr,ar

odneUoeJnterese svoie temeljne varnosti in da izvaja
zveznosti ali ukrepe državne politike;

(i) |^.

0
na ,r
ProkJ
v ' Ctr
ne 9°vino z orožjem, strelivom in vojno
ftigj'z
°dih, n|epi
poslabšujejo pogojev konkurence pri
13 0 izr
riaf. drUgim I!! '
ecno vojaškega namena, ter na pro90m ma eri
e
"stan °v;'eal,PosroH
'
t alom inoskrbovanje
storitvami, katerega
dno ali neposredno
vojaških

!"l i(|

3. Za izdelke, navedene v II. poglavju, se določbe 1 (a)
odstavka ne uporabljajo pri tistih dogovorih, odločitvah in
praksi, ki so sestavni del nacionalne tržne organizacije.
4. Če pogodbenica meni, da je določena praksa v nasprotju
s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, in če ta
praksa povzroči ali grozi s povzročitvijo resne škode njenim
interesom oz. materialne škode njeni domači industriji, lahko
sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopkom,
navedenim v 31. členu.

Sg

etl6ne

j...

ftiate^rfai^

na is ske

.' 'i

materiale ali na njihovi osnovi

na
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obdobja po uveljavitvi tega sporazuma d°seg|0
ustreza bistvenim standardom večstranskih sporaz
so navedeni v prilogi V.

23. člen
Državna pomoč
1. Vsaka pomoč, ki je odobrena s strani pogodbenice tega
sporazuma, ali iz državnih virov v kakršnikoli 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 tega sporazuma,

2. V tem sporazumu izraz »zaščita intelektualne
vključuje zlasti zaščito avtorskih pravic, računalniški
mov in baz podatkov, in sorodnih pravic, zn®m ' 0(jelo>
geografskega porekla, industrijskih vzorcev m
patentov, topografij integriranih vezij kakor tudi n
podatkov, ki se nanašajo na know-how.

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

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

jnteiek'
4. Pogodbenici bosta sodelovali na področju varstva ^
tualne lastnine. Na zahtevo katerekoli pogodb®"
organizirali strokovna posvetovanja o teh
P^i i
posebno o dejavnostih, ki so povezane z obs0Sj^eva^
prihodnjimi mednarodnimi konvecijamias o
.r'0Aef
upravljanju in uveljavljanju intelektualne l tnine, i ^
nostih v mednarodnih organizacijah, kot sta Spi° jnM|eW
zum o carinah in trgovini, Svetovna organizacija za ^
alno lastnino, kakor tudi o odnosih pogodbenic # ■
državami glede vprašanj, ki se nanašajo na m
lastnino.

3. Skupni odbor bo v roku treh let po uveljavitvi tega sporazuma sprejel merila, na podlagi katerih se bo ugotavljala
praksa, ki je v nasprotju z določbami prvega odstavka, kakor
tudi pravila za njihovo izvajanje.
4. Pogodbenici bosta zagotavljali preglednost na področju
državne pomoči med drugim z vsakoletnim poročanjem ena
drugi o skupnem znesku in razporeditvi dane pomoči ter, na
zahtevo druge pogodbenice, z zagotavljanjem informacij
o programih pomoči in o posameznih primerih državne
pomoči.
5. Če pogodbenica meni, da je določena praksa, vključno
s postopki v kmetijstvu:

26. člen
Dumping

- v nasprotju z določbami prvega odstavka in neustrezno
obravnavana v okviru pravil o izvajanju, navedenih v tretjem
odstavku, ali
- če takih pravil ni in če takšna praksa povzroča ali grozi
s povzročitvijo resne škode interesom te pogodbenice ali
materialne škode njeni domači industriji,
lahko pod pogoji in v skladu z določbami, navedenimi v 31.
členu, sprejme ustrezne ukrepe.

Če katera od pogodbenic ugotovi, da v trgovini na °|p[ot
sporazuma prihaja do dumpinga v smislu VI.
sporazuma o carinah in trgovini, lahko v skladurUs ■. 5|
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini in d 9 jk.«
zumi, ki so navedeni v tem členu, sprejme ustr® ostopK0'
proti takemu ravnanju pod pogoji in v skladu s P
navedenim v 31. členu.

Taki ustrezni ukrepi se lahko sprejmejo le v skladu s postopki
in pod pogoji, ki jih določajo Splošni sporazum o carinah in
trgovini in katerikoli drugi, na njegovi podlagi dogovorjeni
instrumenti, ki se uporabljajo med pogodbenicama.

27. člen
Splošni zaščitni ukrepi
•h i<oličinah
Kadar se kakšen izdelek uvaža v tako povečaniri'vz jjti:
pod takimi pogoji, da to povzroča ali utegne p°
'h a1' i
(a) resno škodo domačim proizvajalcem Podol^?!eniceuVC'
sredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju pogoa°
niče, ali
irti
(b) resne motnje v katerikoli sorodni gospw"" - ^ere" ^
težave, ki bi lahko zelo poslabšale gospodarske ra
čenega območja, lahko prizadeta pogodben
na*"
ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopa
nim v 31. členu.

24. člen
Javna nabava
1. Pogodbenici menita, da je liberalizacija njunih trgov javne
nabave tudi cilj tega sporazuma.
2. Pogodbenici bosta oblikovali vsaka svoje predpise o javni
nabavi, da dobaviteljem druge pogodbenice najpozneje do
konca I. 1998 zagotovita dostop do razpisov za pridobivanje
pogodb vsaka na svojem trgu vladne nabave v skladu z določbami sporazuma GATT-a o vladni nabavi z dne 12. aprila
1979, dopolnjenega s Protokolom o dopolnilih z dne 2. februarja 1987.

28. člen
Strukturno prilagajanje

3. Skupni odbor bo proučeval razvoj na področju doseganja
ciljev iz tega člena in bo lahko predlagal praktične načine za
izvajanje določb drugega odstavka tega člena, da se zagotovijo prost dostop, preglednost in polno ravnovesje pravic in
obveznosti.

irredn® "V
1. Ena ali druga pogodbenica lahko sprejme ij" ^ in'
z omejenim trajanjem, ki niso v skladu s 3. cle
v obliki povečanih carinskih dajatev.
j*

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

2. Ti ukrepi se smejo nanašati samo na industrijsk® te
v razvoju ali na določena področja, ki so v p°st°Pgr te
turiranja ali pa so v resnih težavah, zlasti tam,
lahko povzročijo hude socialne probleme.

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

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporablja)1'
pogodbenici za izdelke s poreklom iz druge p°9a va|or®0 »
podlagi teh ukrepov, ne smejo presegati 25% o0re^ /
zadržijo preferencialni tretman za izdelke s V za J%r
pogodbenice. Celotna vrednost uvoza izdel0ža
veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15% vsega uV Ogodp1
skih izdelkov, določenih v I. poglavju, iz drug® ^da'^
v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični V
4. Ti ukrepi se bodo uporabljali največ pet let'
Skupni odbor odobril daljše trajanje ukrepov

25. člen
Varstvo intelektualne lastnine
1. Pogodbenici bosta nediskriminatorno priznali in zagotavljali varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z ukrepi za
podeljevanje in uveljavljanje teh pravic. Varstvo se bo
postopno izpopolnjevalo in bo še pred iztekom petletnega
poročevalec, št. 20
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kot Det i »ep' ne se morei° uvesti za izdelek, če je minilo več
OTigjjtp« i 0d odPrave vseh carinskih dajatev in količinskih
ali taks ali ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek.

(c) Kar zadeva 22. in 23. člen, bo prizadeta pogodbenica
Skupnemu odboru dala vso potrebno pomoč, da se primerprouči in tam, kjer je to primerno, odpravi sporna praksa. Če
druga pogodbenica ne preneha s sporno prakso v roku, ki ga
določi Skupni odbor ali če Skupni odbor v tridesetih delovnih
dneh potem, ko mu je zadeva bila poslana v reševanje,
o zadevi ne doseže soglasja, sme prizadeta pogodbenica
sprejeti ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki so posledica
take prakse.

d er,ica
ukrepfh
|^
bo obvestila drugo pogodbenico o izrednih
n
'ce se v J'h namerava uvesti, in na zahtevo druge pogodbeukrepih ♦« seSkupnega odbora opravijo posvetovanja o teh
*ačno
un ° ktorjih,s na
katere se nanašajo, še preden se
nic
a Skun ra
Preiema take ukrepe, mora pogodbec
od
arinskih r<emiJ
,a,ev boru predložiti terminski program odprave
program 0ra
. uvedenih v skladu s tem členom. Terminski
za ,ov
Začeti naiiT
9° iti opuščanje teh dajatev, ki se mora
s,0
ne e dve leti
' odt)or seP° ni',10vi uvedbi, po enakih letnih
ski Pniah
Progra
lahko odloči za drugačen termin-

5. Drugo pogodbenico je potrebno takoj obvestiti o sprejetih
zaščitnih ukrepih. Obseg in trajanje ukrepov bosta omejena
na tisto, kar je nujno potrebno, da se popravi položaj, ki je
privedel do njihove uporabe, in ne smeta preseči škode, ki jo
je povzročila neustrezna praksa oz. težava. Prednost bodo
imeli ukrepi, ki bodo najmanj ovirali izvajanje sporazuma.
6. O uvedenih zaščitnih ukrepih bodo potekala občasna
posvetovanja v okviru Skupnega odbora s ciljem njihove
čimprejšnje ublažitve ali odprave, ko razmere ne bodo več
opravičevale njihove uporabe.

Re eksport in hudo pomanjkanje blaga
^dar raun,
nanje po določbah 7. in 9. člena vodi v:
(a) re .
v
v tre,
°2niCa SaPort
i° državo, za katero je pogodbenica-izIZVOZ
tve, carjnci,
določenega izdelka uvedla količinske omejiaia,Ve Pri izvozu al
"'^nim učTnk
' ukrepe ali dajatve z enako-

7. Če zaradi izrednih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje,
zadeve ni mogoče predhodno proučiti, lahko prizadeta
pogodbenica v primerih iz 26., 27. in 29. člena uporabi
začasne ukrepe, ki so potrebni za ureditev razmer. O ukrepih
je treba nemudoma obvestiti drugo pogodbenico, nakar je
treba v čimkrajšem času v Skupnem odboru opraviti posvetovanja med pogodbenicama.

'^elk^j P0l?|anikanje ali nevarnost hudega pomanjkanja
je bistven za pogodbenico-izvoznico;
k
adar 0ra
Mvedejn-, u ei omenjene razmere pogodbenico-izvoznico
Pogoji
jn
* 9nejo privesti v večje težave, le-ta lahko pod
u
krepe v skladu s postopki 31. člena sprejme ustrezne

32. člen
Plačilnobilančne težave
1. Pogodbenici si bosta prizadevali izogibati se uvajanju omejitvenih ukrepov, vključno ukrepov, ki se nanašajo na omejevanje uvoza iz plačilnobilančnih razlogov.

30. člen
Izpolnitev obveznosti

^ ^

2. Kadar je ena od pogodbenic v resnih plačilnobilančnih
težavah ali ji to neizbežno grozi, sme v skladu s Splošnim
sporazumom o carinah in trgovini sprejeti omejitvene ukrepe,
vključno ukrepe, povezane z uvozom, ki pa morajo biti
časovno omejeni in ne smejo presegati tega, kar je nujno
potrebno za izboljšanje plačilnobilančnega položaja. Z izboljšanjem plačilnobilančnega stanja je treba ukrepe postopno
popuščati in jih odpraviti takoj, ko razmere ne opravičujejo
več njihovega obstoja. Pogodbenica mora o njihovi uvedbi
takoj obvestiti drugo pogodbenico in, kadarkoli je to mogoče,
o terminskem načrtu za njihovo odpravo.

0
^fepe
pQ?n'^' bosta sprejeli katerekoli splošne in posebne
'a*urnu 7a e ne za izpolnitev svojih obveznosti po tem spo<uma
9otovili bosta, da bodo doseženi cilji tega spora^£

J0|°tene
ohbenica meni' da druga pogodbenica ni izpolnila
'adu s a B,znos^ P° ,ern sporazumu, lahko pod pogoji in
Postopkom iz 31. člena sprejme ustrezne ukrepe.

j p

pos

ji. cien
>opek za uporabo zaščitnih ukrepov

33. člen
Evolucijska klavzula

hi!* ukr
eDov°H0^benic' začneta postopek za uporabo zaščitsr aPrizad'p i °rćenih v naslednjih odstavkih tega člena, si
^nirrtj nn
azrešiti vsa medsebojna nesoglasja z nepoMOSV
j ^

1. Če pogodbenica ocenjuje, da bi bilo v interesu gospodarstev obeh pogodbenic koristno razviti in poglobiti odnose,
vzpostavljene s tem sporazumom, z razširitvijo na druga
področja, ki jih ta sporazum ne zajema, bo drugi pogodbenici
predložila svoj utemeljeni predlog. Pogodbenici se lahko obrneta na Skupni odbor, da ta predlog prouči in kjer je primerno, da priporočila zlasti z namenom, da se začno pogajanja.

etovanji.

?^ere°9Qdbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročil
v 27 ćlenu
ok 6s,e9aciiii8r!!ene
. uvede upravni postopek,
ila (in. ,ro obveščanje o blagovnih tokovih, bo o tem
9°
pogodbenico.
3 Ne
(lar
ne?av2a sedmi odstavek tega člena bo pogodbenica, ki
vrstila đ|~ Za'eči k zaščitnim ukrepom, nemudoma o tem
po
C6?'s tem 9p 90dbenic
9odbenico
in ji dostavila vse informacije
v Skun. °
i se bosta takoj medsebojno posve1
p em
(a)
odboru, da bi našli rešitev.
er
3 26 27 in 29 člen
fc alUa^mere in
'' bo■ lahkobo Skupni odbor proučil
skio 1 ni° težav
sprejel potrebni sklep, da se
0 kat
Droi ®bo
erih jo je obvestila pogodbenica. Če
e
8t v
Pot?'°*ne
na Sk'Pner,1u
^'desetih dneh potem, ko je bila zadeva
ukrB^
odboru, lahko pogodbenica sprejme
pe 2a
(b) ^
izboljšanje razmer.

2. Dogovore, dosežene v postopku iz prvega odstavka, bosta
pogodbenici ratificirali ali potrdili v skladu s svojo notranjo
zakonodajo.
34. člen
Skupni odbor
1. Pogodbenici soglašata, da bosta ustanovili Skupni odbor,
sestavljen iz predstavnikov pogodbenic.
2. Skupni odbor bo nadzoroval in upravljal izvajanje tega
sporazuma.

3 30 čler|
Sv^vanth
, po
- z, .
s

tila dru<y

lahko pogodbenica po končanih
' eku treh mesecev od datuma prvega
Pogodbenici sprejme ustrezne ukrepe.

3. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma si bosta pogodbenici
izmenjevali informacije in se na zahtevo vsake od njiju posve67

poročevalec, št. 20

tovali v okviru Skupnega odbora. Skupni odbor bo iskal
možnosti za nadaljnje odpravljanje ovir v trgovini med pogodbenicama.

3. Pogodbenici lahko že ob podpisu izjavita, da rLtiCf
sporazum začasno uporabljali, če ga ni mogoče uve j|a ^
1. januarja 1994. V tem primeru je Skupna izjava sesta
tega sporazuma.
40. člen
Odpoved

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

Ta sporazum velja, dokler ga ne odpove ena od p°9
Vsaka pogodbenica lahko sporazum odpove,
icj po
začasno uporabo, s pisnim obvestilom drugi P°9°
ren ha
diplomatski poti. V takem primeru sporazum P
pie
šest mesecev po datumu, ko je druga pogodbenic
obvestilo.

35. člen
Postopki Skupnega odbora
1. Za ustrezno izvajanje tega sporazuma se bo Skupni odbor
sestajal po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Vsaka od
pogodbenic lahko zahteva sestanek.

Sestavljeno v Bratislavi dne dvaindvajsetega decembra
v v dveh izvirnikih in v angleškem jeziku.
iblikO
Za Republiko Slovenijo
Za Slovaško rep"
JanI DUCKI '• '■
Janez DRNOVŠEK I. r.

2. Skupni odbor bo sprejemal odločitve soglasno.
3. Če predstavnik ene od pogodbenic tega sporazuma v Skupnem odboru sprejme sklep s pridržkom ustavnosti postopka,
bo sklep začel veljati, če v njem ne bo naveden kasnejši
datum, z dnem ko je sporočen umik pridržka.

ZAPIS O SOGLASJU

4. Za potrebe izvajanja tega sporazuma bo Skupni odbor
sprejel svoj poslovnik, ki bo, med drugim, vseboval določbe
o sklicevanju sestankov in imenovanju predsednika ter trajanju mandata.

0|<#
1. Pogodbenici izjavljata svojo pripravljenost,
gjrazi1
Skupnega odbora proučita možnost, da bi druga druH j
rili podelitev katerihkoli koncesij, ki jih priznavata aH 1^,.
priznavali tretjim državam, s katerimi sta sklenili asPegi?
o prosti trgovini ali drug podoben sporazum, na *
nanaša XXIV. člen Splošnega sporazuma o carinan

5. Skupni odbor lahko odloči, da ustanovi pododbore in
delovna telesa, za katere sodi, da mu lahko pomagajo pri
izpolnjevanju njegovih nalog.
36. člen
Trgovinski odnosi, ki jih ureja ta in drugi sporazumi

2. V zvezi z drugim odstavkom 4. člena pogodbeni
^
šata, da bodo znižane dajatve, ki so posledica opUsdajatve18
skih dajatev za določen čas, nadomestile osnovne o
za čas trajanja take začasne opustitve, in da bo ob vs' „rjf
opustitvi med pogodbenicama ohranjeno preferenc
merje.
a ^^
3. Pogodbenici bosta uporabili avtomatična dovoli®^vl(ie i-1
bodo negativno vplivala na razvoj medsebojne "jL,#
bodo v skladu s predpisi Splošnega sporazuma o c j
trgovini. Pogodbenici soglašata, da se 9. člen ne Ufj.
kadar bi se ukrepi, določeni s tem členom, zahtev
izvrševanja mednarodnih obveznosti.
.
•h v **
4. Pri izdelavi meril in predpisov, navedenm
odstavku 23. člena, bosta pogodbenici
ckia^t
- si prizadevali za zagotovitev največje možne s 0razl|J
z ustreznimi merili in predpisi, ki se v skladu s '
mom uporabljajo med vsako pogodbenico tega sp°
Evropskimi skupnostmi,
.
- določili pogoje in/ali razmere, ko lahko veljal0
(
odstopanja od določb prvega odstavka,
- pregledali pogoje, pod katerimi se lahko u
postopkom državne pomoči.
v
5. Glede četrtega odstavka 23. člena bo Skupnisod&°
^
re
letu po uveljavitvi tega sporazuma proučil in P 1Ldn°s''
potrebna za izvajanje ukrepov za zagotovitev preg
v P'
6. Republika Slovenija bo koncesije, ki so
. non"", rju
gah k protokolu 2 in so razvrščene po Kombiniram ^ snia
turi poimenovanja in šifrskih oznak blaga upravlja' e{\0^
s svojim nacionalnim Harmoniziranim sistemom P
(i
nja in šifrskih oznak blaga na ravni šestih mest
v Republiki Sloveniji ne bo začela uporabljati
tifrjj
nomenklatura. Pri tem bo zagotovljeno, da bodo z® j
vodi, navedeni v stolpcu »Opis blaga«. Pogodb®
spore, ki bi nastali zaradi uporabe sistemov Kom° j pO5
Harmonizirane nomenklature reševali z medsebojn
tovanji.
J

1. Ta sporazum ureja trgovinske odnose med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.
2. Ta sporazum ne preprečuje vzdrževanja ali ustanavljanja
carinskih unij, con proste trgovine ali dogovorov o maloobmejnem prometu, če ti ne bodo negativno vplivali na trgovinski režim ter zlasti na določbe, ki se nanašajo na pravila
o poreklu, kot jih določa ta sporazum.
37. člen
Priloge in protokoli
Priloge l-V in protokoli 1-3 k temu sporazumu so njegov
sestavni del. Skupni odbor se lahko odloči za spremembe in
dopolnitve prilog in protokolov v skladu z določbami tretjega
odstavka 35. člena.
38. člen
Spremembe in dopolnila
Spremembe in dopolnila k temu sporazumu, ki jih četrti
odstavek 34. člena ne omenja, a jih odobri Skupni odbor,
morata sprejeti obe pogodbenici v skladu z njunima nacionalnima zakonodajama.
Spremembe in dopolnila bodo začela veljati z datumom prejema zadnje diplomatske note, s katero vsaka pogodbenica
potrjuje, da so končani postopki za uveljavitev sprememb in
dopolnitev, kot jih zahtevata nacionalni zakonodaji pogodbenic.
39. člen
Uveljavitev
1. Ta sporazum se ratificira v skladu z uveljavnimi postopki
vsake pogodbenice, instrumenti ratifikacije pa se imenjajo
v Ljubljani, kakor hitro je mogoče.

7. Pogodbenici v tem sporazumu priznavata
pomen menjave na področju storitev. Pri postopn®
nju in razširitvi sodelovanja, si bosta prizadevali.
postopno liberalizacijo in vzajemno odpiranje trgo*
storitev.

2. Ta sporazum začne veljati z izmenjavo instrumentov ratifikacije.
poročevalec, št. 20
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- Črni premog za proizvodnjo energije
Lignit, aglomeriran ali neaglomeriran, razen
gagata (smolnatega premoga)
2844
Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vštevši fisijske in oploditvene kemične elemente in izotope) in njihove spojine.
2844 10 00 - Urah, naravni in njegove spojine, zlitine,
disperzije (vštevši kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran
in spojine naravnega urana
2844 20
- Uran, obogaten v U 235, in njegove spojine; plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije (vštevši kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten v U 235, plutonij in spojine teh proizvodov
2844 50 00 - Izrabljeni (izsevani) gorivni elementi (polnjenja) jedrskih reaktorjev
4707
Papirnati ali kartonski odpadki in ostanki
8401 30 00 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani

"•ttiodh"'0'-in88s ^osta 0 ,em sodelovanju pogovarjali v Skupše D0|
bnii ,
' prizadevali svoje odnose po tem sporazumu
j razviti in poglobiti.
SKUp
NA IZJAVA

2702

s
^ra2um S'xVeni'auin s|rab|
ovaška
iUrn 3
Krat

Republika izjavljata, da bosta
P° stopiti
jali vodveljavo.
1- januarja 1994, če sporane more

do

PR|

loga I

Se

*nam Proizvodov, omenjenih v 2. in 11. členu:
«x 35q2
Albumini, albuminati in drugi albuminski de9)1
3502 m rivati:
Ja
3502 in
ični albumin:
lu Q1 ~
91 - - - Posušeni (npr. v listih, luskah, ko35
02 1 0 99 imičih- Prahu)
so
* 3502e 9o
~ ~ Drugo
- Drugo
- - Albumini, razen jajčnih:
350?one,
5 ~ ~ - Mlečni albumin (laktalbumin)
' ~
- Posušeni (npr. v listih, luskah, koprahu)
3502 90 59 Sm'čih' Drugo
4501
m
Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana; odpadna pluta; zdrobljena, drobljena ali
5201 oo S1 leta plu,a
5301
Bombaž, nemikan in nečesan
Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki
pre e in
5302
'
razpukanimi tekstilnimi materiali)
Konoplja (Cannabis Sativa), surova ali predelana, toda nepredena; konopljeno predivo
in odpadki (vključno z odpadki preje in razpukanimi tekstilnimi materiali)

e,

PRILOGA IV
(omenjena v prvem odstavku 10. člena)
POSTOPEK OBVEŠČANJA O OSNUTKIH
TEHNIČNIH PREDPISOV
1. člen
V tem postopku se bodo uporabljali izrazi z naslednjim pomenom:
(a) »Tehnična specifikacija«: specifikacija, navedena v dokumentu, ki predpisuje zahtevane lastnosti proizvoda, kot so
stopnja kakovosti, zmogljivost, varnost ali dimenzije, vključno
z zahtevami, ki veljajo za proizvode glede terminologije, simbolov, testiranja in metod testiranja, embalaže, označevanja
ali etiketiranja;

"KllO,GA ||
(Oflnl6n a v
ieni drugem odstavku 5.člena)
JePubiika s
Uv
car,ns
°* iz ?I/eni'a bo postopoma ukinila naslednje dajatve
n. ke daiat Vaške rePUblike, ki imajo enak učinek kot
0v
6
se
uporabljajo
1993 na uporabljala
ad valorem
"asi, '' 'ako đ I"
bo vsako
leto, ki vjeletu
navedeno,

(b) »Tehnični predpisi«: tehnične specifikacije, vključno
z ustreznimi administrativnimi določbami, ki jih je obvezno
potrebno upoštevati, pravno ali dejansko, v primeru trženja ali
uporabe v pogodbenici ali njenem večjem delu, razen tistih, ki
jih predpišejo lokalne oblasti;

>/«
v
°2il »«1? ,al<sa na uvoz rabljenih avtomobilov in motora
^
Prevoz blaga
l5%

1995
15%

6h
^'LOf
^Ali,

(c) »Osnutek tehničnega predpisa«: tekst tehnične specifikacije, vključno z administrativnimi določbami, oblikovanimi
z namenom, da se jih sprejme ali pa dokončno uveljavi kot
tehnični predpis, ko je besedilo v pripravljalni fazi in je še
možno vnašati bistvene spremembe in dopolnitve;

od 1.1.1996

(d) »Proizvodi«: vsako blago, ki ga ta sporazum obsega.

lom,leri

iena v

2. člen

drugem odstavku 8.člena)
v ka r
3 3 50
isl^'^insko'
''^ -.' najkasneje
do 1.januarja 2001 ukinila
iibP0(lai ®dene proizvode
Pri uv°zu
in ukrepeizz Republike
enakim učinkom
s poreklom
SloveVas

Ta ■
nal "na
&t. *naka

T
ri,*

1

-°

??0I2612 10

n p,s
•

1. Obvestilo mora:
(a) obsegati celoten tekst osnutka tehničnih predpisov v izvirnem jeziku in celoten prevod ali povzetek v angleščini;
(b) navajati, ali je osnutek tehničnega predpisa istoveten
s tehnično specifikacijo v zvezi z zadevo, ki jo je izdelal
mednarodni ali regionalni organ, ali pa odstopa od takih
specifikacij; kadar odstopa, je potrebno navesti razloge za
odstopanje;

Proizvoda št. oznaka

Jabolka
10

(c) navajati ime in naslov nacionalnega organa, ki je pristojen
za izdajanje nadaljnjih informacij glede predpisa;

Uranove ali torijeve rude in koncentrati
Crni premog, briketi raznih oblik iz črnega
Premoga
~ Crni premog za koksanje

(d) vsebovati predvideni datum začetka veljavnosti.
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2. Kjer osnutek tehničnega predpisa samo prenaša celoten
tekst mednarodnega ali evropskega standarda, bo zadostovala informacija o tem standardu.

PROTOKOL 1
(omenjen v drugem odstavku 3.člena)

3. člen
UKINITEV CARINSKIH DAJATEV MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO
REPUBLIKO

Vsaka pogodbenica lahko zahteva nadaljnje informacije
v zvezi z osnutkom tehničnega predpisa, o katerem je bila
obveščena v skladu s tem postopkom.

. • u sloyai'
1. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uPorabl,|J0venije,*i|f'
republiki za proizvode po poreklu iz Republike ^'°pOStopi'
navedeni v prilogi A k temu protokolu, se bodo P ^
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razp°

4. člen
1. Pogodbenici lahko dajeta pripombe na posredovane
osnutke tehničnih predpisov.
2. Pogodbenici si bosta izmenjali obvestila o svojih ustanovah
za obveščanje.

- 1.januarja 1994 - na 50% osnovne dajatve
- 1.januarja 1995 - na 25% osnovne dajatve, a , ^
- 1.januarja 1996 - preostale dajatve bodo odpr
■ v si""*
2. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo enjje1
republiki za proizvode po poreklu iz Republike a' jnj6n«'
niso navedeni v prilogi A k temu protokolu, bodo u
dan uveljavitve tega sporazuma.

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

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo 1 ^ ^
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Slovaške rep DOStor
navedeni v prilogi B k temu protokolu, se bodo' P joiif
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razp

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

- 1.januarja 1994 - na 50% osnovne dajatve,
- 1.januarja 1995 - na 25% osnovne dajatve,
v|jene- 1.januarja 1996 - preostale dajatve bodo odpr
peP ■
4. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Slovaške rep0 flStoFf
navedeni v prilogi B1 k temu protokolu, se bod' gieioi
zmanjševale v skladu z naslednjim časovnim razp

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

-

na 92 % osnovne dajatve,
na 82 % osnovne dajatve,
na 70 % osnovne dajatve
na 50 % osnovne dajatve
na 25 % osnovne dajatve, v|jef>e
preostale dajatve bodo odp
hni
To znižanje velja le za obdobje, dokler oseDika reP^s"
izdelani v Republiki Sloveniji, ki jih uvaža Slovas
} VjJ
ne izpolnjujejo pogojev protokola 3 tega sp°ra pro^j
meru, ko osebni avtomobili izpolnjujejo P°9°L0ziJijf
3 tega sporazuma, bodo carinske dajatve Prl
'
uporabljajo v Republiki Sloveniji za osebne avto
lane v Slovaški republiki, popolnoma ukinjene.
,
p8p '
5. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljal°<e^j
Sloveniji za proizvode po poreklu iz Slovaške
^iu,
niso navedeni v prilogah B in B1 k temu Pr0
ukinjene na dan uveljavitve tega sporazuma.

8. člen
Pogodbenici bosta v okviru tega sporazuma imeli redne
posvete, da bi zagotovili zadovoljivo izvajanje postopka.
PRILOGA V
(omenjena v prvem odstavku 25. člena)
O INTELEKTUALNI LASTNINI
Večstranski sporazumi, omenjeni v prvem odstavku 25. člena
so naslednji:
- Pariška konvencija z dne 20. marca 1883 o varstvu industrijske lastnine (Stockholmski akt, 1967);
- Bernska konvencija z dne 9. septembra 1886 o varstvu
literarnih in umetniških del (Pariški akt, 1971);
- Mednarodna konvencija z dne 26. oktobra 1961 o varstvu
izvajalcev, proizvajalcev zvočnih zapisov in radiotelevizijskih
družb (Rimska konvencija);
- Evropska konvencija o patentih z dne 5. oktobra 1973.
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1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja
1.januarja

1994
1995
1996
1997
1998
1999

-

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
(HS)
271000
280110
280610
281512
282300
282890
283322
283522
283523
283531
284910
290362
291731
291732
360200
390610
390910
390930
390940
391510
391520
391530
391590
391810
392051
392059
392092
392094
392112
392210
392220
392290
392310
392330
392390
392520
392590
401010
401091
401099
401110
401120
401140
401150
401199
401210
401220
401290
401390
410410
410421
410422
410429

480522
480523
480529
480550
480560
480570
480580
480620
480710
480810
480920
481011
481012
481021
481029
481031
481032
481039
481110
481131
481139
481410
481420
481430
481490
481610
481620
481720
481810
481820
481830
481840
481910
481920
481930
481940
481950
481960
482020
482030
482040
482050
482090
482210
482290
482320
490300
490510
490700
490810
490890
490900
491110

410431
410439
410511
410512
410519
410520
410710
410790
430220
430230
441010
441111
441119
441131
441139
441191
441199
441212
441219
441221
441229
441291
441299
441400
441510
441520
441600
441700
441810
441820
441830
441840
441850
441890
441900
470710
470720
470730
470790
480240
480251
480252
480253
480260
480300
480441
480442
480449
480451
480452
480459
480510
480521
71

511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520531
520532
520533
520534
520541
520542
520543
520544
520611
520612
520613
520614
520621
520622
520623
520624
520631
520632
520633
520634
520641
520642
520643
520644
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
poročevalec, št. 20

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
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521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
540231
540232
540233
540241
540251
540261
540410
540500
540610
540620
550120
550200
560741
560749
560750
560790
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630419
630492
630493
630499
630790
640110
640191
640192
640199
640211
640219
640220

640230
640291
640299
640311
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640691
690890
691190
691410
700100
700311
700319
700320
700330
700410
700490
700510
700521
700529
700530
700600
700711
700719
700721
700729
701010
701090
701120
701200
701310
701321
701329
701331
701332
701339
701391
701399
711311
711319
711320
72

711411
711419
711420
720211
720219
720221
720229
720230
720249
720270
720280
720291
720299
720450
720811
720812
720813
720814
720821
720822
720823
720824
720831
720832
720833
720834
720835
720841
720842
720843
720844
720845
720890
720911
720912
720913
720914
720921
720922
720923
720924
720931
720932
720933
720934
720941
720942
720943
720944
720990
721011
721012
721020
721031
721039

PRILOGA A K PROTOKOLU 1
721041
721049
721050
721060
721070
721090
721111
721112
721121
721122
721129
721130
721141
721149
721190
721210
721221
721229
721230
721240
721250
721260
721310
721320
721331
721339
721341
721349
721350
721420
721430
721440
721450
721460
721510
721520
721530
721540
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721660
721711
721712
721713
721719
721721
721722
721723

731300
731411
731419
731420
731430
731441
731442
731449
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
731700
731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731829
731920
731930
731990
732010
732020
732090
732111
732112
732113
732181
732182
732183
732211
732219
732290
732310
732391
732392
732393
732394
732399
732410
732421
732429
732490
732510
732591
732599
732611
732619

721729
721731
721732
721733
721739
722510
722530722880
730110
730120
730220
730230
730240
730300
730410
730420
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730840
730900
731010
731021
731029
731100
731210
731290
73

732620
732690
740610
740620
740721
740819
740822
741011
741012
741021
741022
741110
741121
741122
741129
741210
741220
741300
741510
741521
741531
741532
741539
741700
741810
741820
741991
741999
750400
750800
760310
760320
760410
760421
760429
760511
760519
760521
760529
760611
760612
760691
760711
760719
760720
760810
760820
761010
761090
761100
761210
761510
761520
761610
761690
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PRILOGA A K PROTOKOLU 1
780200
780300
780420
780500
780600
790310
790390
790400
790500
790710
790790
800520
800600
820231
821510
821520
821591
821599
841451
841822
841829
841861
841869
843240
843621
845011
845090
845240
845939
848110
848130
848140
848180
848490
850611
850612
850613
850619
850620
850690
850730
850940
850980
851010
851020
851631
851632
851633
851640
851660
851671
851672
851679
851680
851910
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852290
852810
852820
852910
853110
853620
853641
853649
853661
853669
853921
853931
853940
854620
860310
860390
860400
860500
860610
860620
860630
860691
860692
860699
870310
870321
870323
870324
870331
870332
870333
870390
871190
901811
901831
901832
901841
901849
901890
901920
902211
902300
902410
902480
902520
902610
902620
902810
902830
902910
903031
903039
910690
920110
920120

920190
930200
930320
930330
930400
940210
940330
940340
940350
940360
940390
940520
940540
950611
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PRILOGA B K PROTOKOLU 1
(HS)
250510
250621
250840
252329
252390
253090
270210
271000
280110
280610
281512
281810
282300,
282890'1
283322
283522
283523
283531
283539
283990
284910
291211
291714
291731
291732
291735
321410
340220
340290
360200(2
382390
390610
390910
390930
390940
391810
392051
392092
392094
392112
392210
392310
392330
392390
392590
401010
401091
401099
401110
401120
401140
401150
401199

481630
481690
481720
481730
481820
481830
481840
481890
481930
482010
482110
482190
482311
482319
482330
482340
482351
482359
482360
482370
482390
490110
490191
490199
490700
490810
490890
490900
491000
491110
491191
491199
511111
511119
511120
511130
511190
511211
511219
511220
511230
511290
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520525
520531

401210
401220
401290
401320
401390* '*
440610
440690
441010
441090
441111
441119.
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441211
441212
441219
441221
441229
441291
441299
441300
441510
441520
470720
470730
480100
480260
480300
480411
480419
480421
480429
480510
480910
480990
481011
481012
481021
481029
481031
481032
481039
481091
481099
481131
481410
481420
481430
481490
75

520532
520533
520534
520535
520541
520542
520543
520544
520545
520612
520614
520615
520621
520622
520623
520624
520625
520631
520632
520633
520634
520635
520641
520642
520643
520644
520645
520710
520790
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
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PRILOGA B K PROTOKOLU 1
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
540231
540232
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540233
540241
540251
540261
540410
550931
550932
550961
550962
550969
560300
590310
590320
590390
590491
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
630240
630251
630252
630253
630259
630260
630291
630292
630293
630299
630311
630319
630391
630399
630411
630419
630491
630492
630493
630499
630510
630531
630539
630590
630611
630612
630619
630621
63067.7

630629
630631
630639
630641
630649
630691
630699
630710
630720
630790
630800
630900
631010
631090
640110
640191
640192
640199
640211
640219
640220
640230
640291
640299
640311
640319
640320
640330
640340
640351
640359
640391
640399
640411
640419
640420
640510
640520
640590
640610
640620
640691
680100
680210
680222
680292
680299
680421
680422
680423
680430
680510
680520
680530
680610
76

680790
680800
681011
681019
681020
681091
681099
681110
681120
681130
681190
681270
690100
690390
690410
690490
690510
690590
690600
690810
690890
690911
691200
691410
691490
700719
701090
701321
701329
701331
701339
701391
701399
701690
701990
720811
720812.
720813)l
720814 °
720822y
720823(°
720824(9
720831
720832
720833
720834
720835
720841
720842
720843
720844
720845
720890
720911
720912

PRILOGA B K PROTOKOLU 1
720913
720914
720921
720922
720923
720924
720931
720932
720933
720934
720941
720942
720943
720944
720990
721011
721012
721020
721031
721039
721041
721049
721050
721060
721070
721090
721111
721112
721119
721121
721122
721129
721130
721141
721149
721190
721210
721221
721229
721230
721240
721250
721260
721310
721320
721331
721339
721341
721349
721350
721410
721420
721430
721440
721450

721460
721510
721520
721530
721540
721590
721610
721621
721622
721631
721632
721633
721640
721650
721660
721690
721711
721712
721713
721719
721721
721722
721723
721729
721731
721732
721733
721739
721911
721912
721913
721914
721921
721922
721923
721924
721931
721932
721933
721934
721935
721990
722011
722012
722020
722090
722100
722210
722220
722230
722240
722300
722510
722520
722530

722540
722550
722590
722610
722620
722691
722692
722699
722710
722720
722790
722810
722820
722830
722840
722850
722860
722870
722880
722910
722920
722990
730110
730120
730210
730220
730230
730240
730290
730300
730410
730420
730431
730439
730441
730449
730451
730459
730490
730511
730512
730519
730520
730531
730539
730590
730610
730620
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730719
77

730721
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730810
730820
730830
730840
730890
730900
731010
731021
731029
731411
731419
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
731700
731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732010
732020
732090
732510
732591
732599
732611
732619
732620
732690
761010
761090
820231
841011
841012
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Pf
PRILOGA B K PROTOKOLU 1
841013
841090
841370
841451
841459
841510
841810
841822
841829
841861
841869
842310
842710
842720
842790
842831
842920
843240
843320
845710
845720
845730
845811
845819
845891
845899
845910
845921
845929
845939
845940
845951
845959
845961
845969
848110
848130
848140
848180
848410
848490
850140
850151
850152
850153
850421
850422
850423
850431
850432
850433
850434
850440
850450
850490
poročevalec, št. 20

852810
852820
853510
853521
853529
853530
853540•
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853690
853710
853720
853810
853890
860310
860390
860400
860500
860610
860620
860630
860691
860692
860699
860900
871200
890310
940210
940520
940540
940591

(1 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(2 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(3 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(4 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(5 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(6 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(7 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(8 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo
(9 velja samo za postavko
carinsko nomenklaturo

(on

IZI
IE
in* "E
3602001 v skladu s slovei
1-2
4013903 v skladu s
koli
«a{
4013909 v skladu s
7208139 v skladu s slov«'
slovel lep,
7208149 v skladu s
slove"5" ^
7208229 v skladu s
H
7208239 v skladu s slov-" ^
2828902 v skladu s

7208249 v skladu s

PRILOGA B1 K PROTOKOLU 1
(HS)
870321
870322(1
870323
870324
870331
870332
870333
870390
(1 razen za 87032219 v skladu s češko carinsko no
in 8703229 v skladu s slovensko carinsko nomen

i
t»e
Pfilc
pari

s
"'iai
Nj

C

%

ŽN

N

v

78

0302 12 00
do 19 00
0302 21
do 65
0302 66 00
0302 69
do 70
0303 10 00
0303 21
0303 22 00
do 29 00
0303 31
do 75
0303 76 00
0303 77 00
do 78
0303 79
do 80 00
0304
0305 10 00
0305 20 00
0305 41 00
0305 42 00
0305 49
0305 51
0305 59
do 69

PR

0TOKOL 2
'"usnjen v 12. č|enu)
?fiAVA KMETIJSKIH KONCESIJ MED
E

^BL!ko

SL0VENIJ0 ,N slovaško

carinskih dajatev, dogovorjena po tem proto- ■
na carinske stopnje, ki se uporabljajo po
ugodnostmi
(konvencionalna
'opnja), kinajvečjimi
se uporabljajo
v času dejanskega
uvoza.

ičeiu rin?naSa
i°
8 z
1 ,U Urinska s<■>

^ublikfj8 da'atve pri uvozu, ki se uporabljajo v Slovaški
^ imajo nnrep.roizv
°de, navedene v prilogi A tega protokola in
50% v Dn? 0 v Republiki Sloveniji, se bodo zmanjšale za
l0|
6 n e,LI ocl
,cS iviruta i '
začetka veljavnosti tega sporazuma,
"nih kvot, določenih v tej prilogi.
^'
^

za D?rv'atVe pri uvozu. ki se uporabljajo v Slovaški repui6lnih
"13!0 PorBUiZVOde
' navedene v prilogi B tega protokola in ki
Re
enakihJ'
de| P'Jbliki Sloveniji, se bodo zmanjšale v petih
tega s'
ežih po 10 odstotkov, z začetkom od uveljavili Pora2uma, v okviru tarifnih kvot, določenih v tej
'finska m
uvoz va HS 2203 s
Ssiovfinr50',ki3 na
P' <
) P°reklom iz RePu"
se u
r
^aniSan'
P°
ablja
v
Slovaški
republiki (priloga A),
3a s
P°razuma3 15 % v P0'6'11 letu od zače,ka veljavnosti
Cq '
a tve ri uv
inVenfl za „roizv
'® Pe
ozu, ki se uporabljajo v Republiki
i?® in Kj, P
°d , ki so navedeni v prilogi C tega protor
SO«/
P° eklo v Slovaški republiki, se bodo zmanjv ok° v Prvem letu od začetka veljavnosti tega sporaa,Ve
arifn
nr' v Pri 11Vozu 'h kvot, določenih v tej prilogi. Carinske
v'* 0de kj 80 nav
' ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji za
v si,,
edeni v prilogi D tega protokola in ki imajo
re
i« 'h delovl?^'
Publiki, se bodo zmanjšale v petih letnih
po 10
Hora™
odstotkov, z začetkom od uveljavitve
m
a.
v
okviru
tarifnih kvot, določenih v tej prilogi.
Jr,
, n$ka s*
ko9rePublikfnJ®Senauuvoz P'va (HS 2203) s poreklom iz Slova-.
S^lišana
s
12P°rablja v Republiki Sloveniji (priloga C),
Pora2Uina
% v prvem letu, od začetka veljavnosti
a
, v okviru tarifne kvote, določene v tej prilogi.
> Proizv
ta^bno0?^' naved
ene v prilogah tega protokola, za katere
" °zno dovoljenje,
se bodo
bodo uvozna
uvozna dovoljenja
dovoljenja
Wnav
"pvoljenje,
se
®derm
' ^°^'er ne bodo dosežene količine, ki so

0808 0808 10 5,8

0810

0808 10 51
do 59
0808 10 81
89
0808 20
0808 20 10
do 31
0808 20 33
0808 20 35
do 39
0808 20 90
0809 20
0809 20 20
do 40
0809 20 60
do 80
0801 20,

1601

40
1601

1602

1602

0809

PROTOKOLU 2
opis blaga

Siis
S! 5
^0 90
191
o^
301

a 99
""»"oo

Veljavna Končno Kvota
carina zmanjšanje
v%
v%
Meso in užitna drobovina, soljeno, 50 t
v razsolu, sušeno ali dimljeno, jedilna mesna moka in obroki iz mesa ali
drobovine
24
50
25
50
24
50

1602 10 00
do 49
1602 50
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 51
1602 90 61
do 69
1602 90 71
do 79
1602 90 99
2001,4 2001,4

50
25
50
30
50
24
Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni
nevretenčarji (brez 0301 93 živi krap)
7
50
3
50
1,3
50
79

0,9

50

0,5
1.3

50
50

0,9
0,5
1,3

50
50
50

0,9

50

0,5
1,3

50
50

50

0,5

0,9
0,5
8
0,3
0,5
1
0,5
1

50
50
50
50
50
50
50
50

0,5

50

Sveža jabolka, druga,
od 1. jan. do 31. jul.

1.0001
12

50
50

Hruške in kutine, sveže
5
3
10
2
Češnje, sveže

Drugo
sveže

sadje, 2

50
50
50
50
10

50

5

50

50

Klobase in podob- 20
ni mesni izdelki,
drobovina ali kri,
pripravljena živila
na osnovi teh proizvodov
Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, drobovina ali kri

50

20
30
20
5
20

50
50
50
50
50

30

50

20
10

50
50

Vrtnine,
sadje,
orehi in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani

500 t

200 t

250 t

80 t

poročevalec, št. 20

2001 10 00
2001 20 00
2001 90 20
do 30
2001 90 50
2001 90 65
do 95
2004 10
do 90 91
2004 90 95
do 99
2008 2008

2008 20
do 30
2008 40
2008 50
do 80
2008 91 00
2008 92
2008 99 11
do 19
2008 99 21
do 23
2008 99 25
2008 99 27
2008 99 32
2008 99 34
do 39
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 48
2008 99 51
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 69
do 85
2008 99 91
2008 99 99
2004 2204

2208 2208

2208 10
do 20
2208 30
2208 40
do 50
2208 90
2309 2309 90

22
20

50
50

13
5

50
50

13

50

22

50

11

50

2402 10 00
2402 20 00
do 90 00

Cigare in cigarete
iz tobaka ali tobačnih nadomestkov (ki se ne proizvajajo po tuji licenci)

100 t

Sadje, orehi in
drugi užitni deli
rastlin, drugače
pripravljeni
ali
konzervirani,
z
dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali alkohola
ali brez njih, ki niso omenjeni ali
zajeti drugje

2203 2203

Pivo iz slada

PRILOGA B K PROTOKOLU 2
Tar.
štev.
8
5

50
50

10
20
10

50
50
50

20

50

5
20
10
20

50
50
50
50

10
20
5
10
20
10
20
5
10
20

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10
20
10
Vino iz svežega 25
grozdja vključno
z ojačenimi vini,
grozdni mošt, razen tistega iz tar.
št. 2009
Nedenaturirani
etilalkohol koncentracije pod 80
vol. %, žganja, likerji in druge alkoholne pijače,
sestavljeni alkoholni izdelki, ki se
uporabljajo
za
proizvodnjo pijač

50
50
50
50

25
10

50
50

15

50

56
Izdelki, ki se upo- 4,8
rabljajo kot hrana
za živali, drugi

50
50

poročevalec, št. 20

2402 2402

HSaliKN
oznaka

0105 0105

0206 0206

0206 10 10
0206 10 91
0206 10 95
do 22 10
0206 22 90
0206 29 10
do 30 10
0206 30 21
0206 30 31
do 41 10
0206 41 91
do 99
0206 49
do 90
0406 0406
0406 10
do 90 88
0406 90 93
do 99
0709 0709

1.000

0709 0709 10 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 10
0709 70 00
do 90 10
0709 90 60
0709 90 90
0809 0809
0809 40 11
0809 40 19
0809 40 90
0812 0812

500 hI

0812 10 00
do 90 10
80

Opis blaga

veljavna

Živa perutnina vr- 12
ste Gallus domesticus, race, gosi,
purani in pegatke
Užitna drobovina
goveda, svinj, ovc,
koz, konjev, oslov,
mul, mezgov, sveža, ohlajena ali
zmrznjena

m!
n|e
SS

50
50
50
50
50
50

Sir in skuta

Druga zelenjava,
sveža ali ohlajena
(brez 0709 69)

Slive in trnulje

Sadje in orehi, začasno konzervirani, vendar v takem
stanju neprimerni
za takojšnjo porabo:

50
50

0812 90 40
0812 90 50
_jto90 90
2007 99
20,39
51,58

50
Džemi, sadni želeji,
marmelade,
sadni ali orehovi
pireji in paste,
dobljeni s kuhanjem, z dodanim
sladkorjem ali sladili ali brez
25
5
25
25

2009 80 11

0201 30 21
do 29
0201 30 31
do 9
0202 10
do 20 1
0202 20 21
do 29
0202 20 31
do 30 1
0202 30 21
do 29
0202 30 31
do 9
0203 0203

50
50
50
50

Sadni in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola,
z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez

0210 0210

3,8

50

3,8

50

88"»
2009 90 11

3,8
3,8

50
50

2009 9o 2?

20

50

2009 90 3?

5

50

2009 9o 5?

20

50

2009 X
do 99

5

50

5

50

2

°09 80 34

2009 80 85

0210 11
do 20
0320 90
0406 0406 ex
0701

0710 0710
0710 10
do 30
0710 40
0710 80
do 90
0712,3 0712,3
0712 10
do 20
0712 30 11
do 9
0712 90
0713 10 1
0713 10 9
do 31
0713 32 1
do 9
0713 33 1
do 9
0713 39 1
do 9
0713 40
do 90
0808 0808 10 10

%
°GAc K PROTOKOLU 2
V

alj km

Opis blaga
Živa
druga

d
°3
02 90 4
do 9
OIO39"
°103 91 .
°103 9] i
°<|
»103S?
"103 9? 9
»103 9^
do 9
0104
04 in i
"K S J
,,„-4*4
'2020l

Veljavna Končno Kvota
carina v zmanjšanje
%
v%
goveda,
10

50

12

50

5
12

50
50

10
5
12

50
50
50

10

50

5

50

10

50

Žive svinje, druge

1.0001

500 t

0812 0812

ovce in koze

Meso govedi, sve. ohlajeno ali
zmrznjeno

50 t
50 t

ze

°201 10

0701 9

<°S2\

12

50

°2°1020 I?
30 1

12

50

12

50

0812 10 1
do 20
0812 90 1
do 3
0812 90 5
9
0904 0904

81

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12

50

12
Svinjsko meso, 15
sveže, ohlajeno ali
zmrznjeno
Meso in užitna
drobovina, soljeno, v razsolu, sušeno ali dimljeno,
jedilne mesne moke in obroki iz mesa ali drobovine

50
50

15
12
Ovčji in kozji sir, 12
sir z belo in nodro plesnijo
Krompir, svež ali 10
ohrajen, drugi
Vrtnine (vštevši
tudi blanširane),
zmrznjene

50
50
50

50 t

50

250 t

10
11

50
50

10

50

500 t
50 t

500 t

Sušene vrtnine

100 t
10

50

5
10
5

50
50
50

10

50

10

50

10

50

10

50

5
Jabolka za sok, 12
v razsutem stanju
Sadje in orehi, začasno konzervirani, vendar v takem
stanju neprimerni
za takojšnjo porabo

50
50

12

50

5

50

12

50

Poper rodu Piper,
suha, zdrobljena

2.0001
30 t

30 t

poročevalec, št. 20

0904 11
do 2
0904 20 11
do 9
1107 1107
1108 1108
1601 1601

1602 1602

1602 10
1602 20
do 90
2001, 2001,3,4
3,4
2001 10 1
do 90 5
2001 90 91
do 99
2003
2004 10
2004 90 1
99
2204 2204

220410 1
do 21 1
2204 21 21
do 29 1
2204 29 21
do 30
2208 2208

2402 2402

2203 2203

ali zmleta paprika
rodu Capsicum ali
Pimenta

PRILOGA D K PROTOKOLU 2
50

Tar.
štev.

HS ali KN oznaka Opis blaga

1701

1701

10
Slad, pražen ali 12
nepražen
12
Škrob, inulin
Klobase in podob- 15
ni izdelki iz mesa,
drobovine ali krvi,
sestavljena živila
na osnovi teh proizvodov
Drugi pripravljeni
ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovine ali krvi
10

50
50

2.5001

50
50

250 t
150 t

50

NASLOV 1

15

50

Definicija pojma »proizvodi s poreklom"

PROTOKOL3

80 t

20

50

20
20
20

50
50
50

20

50

1. člen
Za namene izvajanja tega sporazuma in ne 9led®
2. in 3. člena, velja, da so naslednji proizvodi pro
klom v državi pogodbenici tega sporazuma:
■ oo9o1^
a) proizvodi, v celoti pridobljeni v tej državi P
v skladu s 4.členom;
b) proizvodi, pridobljeni v tej državi pogodbenici.
materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na nje
pod pogojem:

kiV

i) da so bili ti materiali dovolj obdelani ali pred®'3
pogodbenici v skladu s 5. členom, ali da

1.500
hI

Vino iz svežega
grozdja, vštevši
ojačena
vina,
grozdni mošt, razen tistega iz tar.
št. 20. 09

'/
1
v«
!*

ii) imajo ti materiali poreklo ene od držav p°90'
sporazuma.

l

2. člen
25

50

25

50

25
Nedenaturirani al- 25
kohol koncentracije pod 80% vol.
%; žganja, likerji
in druge alkoholne pijače; sestavljeni alkoholni izdelki za proizvodnjo pijač
Cigare in cigarete, 25
iz tobaka ali tobačnih nadomestkov (ki se ne proizvajajo po tuji licenci)

50
50

poročevalec, št. 20

V ZVEZI Z OPREDELITVIJO POJMA
»PROIZVODI S POREKLOM« IN METODA"1
ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA

150 t

Vrtnine, sadje in
drugi užitni deli
rastlin, gobe in
gomoljike,
pripravljeni ali konzervirani

Pivo iz slada

Sladkor iz slad- 17
korne pese, v trdnem stanju

20

Proizvodi s poreklom iz ene od držav pogodb godt ^
s tem protokolom in izvoženi iz ene države
^ p„,
v drugo državo pogodbenico v enakem stan,^| je
vodi, ki niso bili obdelani ali predelani bol).
v petem odstavku 5. člena, ohranijo svoje por®

500 hI

3. člen
k pep^
Kumulacija z materiali, s poreklom iz Slova®1*

50

1. Ne glede na 1. člen (b) in v skladu z dolo<^'
j.'
četrtega odstavka, se bo štelo, da so materiali „^0%.
Slovaške Republike v skladu s protokolom '^ko.
Jt
k sporazumu med Republiko Slovenijo in jLpotr6'
bliko, s poreklom iz držav pogodbenic in ne b j p
se ti materiali tam dovolj obdelajo ali predelajo,
da so bili obdelani ali predelani bolj, kot j® °"
odstavku 5. člena tega protokola.
4J,"

100 t

)reklo v skladu 3i P^,d i/j,
2. Proizvodi, ki so pridobili poreklo
kom, bodo še naprej veljali za proizvode s P°
j|J
s0gia
pogodbenic, ko bo tam dodana vrednost Pr® pep^y t;
uporabljenih materialov s poreklom iz SlovasK® lt M ^ ^
ta vrednost ne bo presežena, bo veljalo, ? R0pu •Iš1' N
ILVUJUI
IJU tega UpVlULUlIlU
V I Ut W M
-|
izvajanja
sporazuma Uli
ali sporazuma
'I.
venijo in Slovaško Republiko, ti proizvodi s P°
h
ške Republike.
^
r
Pri tem se ne upošteva materialov po P° đjl'iani'c S
Republike, ki so bili dovolj obdelani ali pr®
pogodbenicah.

Končna carina %
1.500
12
hI

82

3. Za.
»oda zmaan4° vredn°*t.< bo veljala franko tovarna cena proiz"Uterialou li"3 za carinsko vrednost vseh uporabljenih
Pfoizvorfi
uu ' ' "'najo porekla v državi pogodbenici, kjer so ti
i pridobljeni.

d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje, na proizvode ali njihovo embalažo;
e) preprosto mešanje proizvodov, ne glede na to ali so različnih vrst ali ne, kjer ena ali več sestavin mešanice ne ustreza
pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi lahko štele za
proizvode s poreklom;
f) enostavno sestavljanje delov izdelka v zaključen izdelek.

člena
"^enlioTn tega
bodo v trgovini med Republiko
*'ukot nj, lla
. v a^ko Republiko veljala enaka pravila o poretem protokolu.

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

4. člen
bo, da je v celoti pridobljeno v državi pogodbenici
Skladu 1 pod
°dstavkom (a) 1. člena naslednje:
a

h) zakol živali.
6. Da bi določili, ali je proizvod s poreklom, ne bo potrebno
ugotavljati, ali je bila uporabljena energija in gorivo, naprave
in oprema, stroji in orodje za pridobitev teh izdelkov, s poreklom iz tretjih držav ali ne.

ro zvoc

jorske^ JjJiuP '

li. pridobljeni na njenem ozemlju ali

H^'PrVeživaliPr0
'ZVOcl'' Pridelani na njenem ozemlju;
3o r ene n
oizvodi' ' ri(\ ^
' vzrejene na njenem ozemlju,
'Nju;

7. Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, priprave ali vozila, in ki so del običajne
opreme in vključeni v njeno ceno, ali pa niso posebej zaračunani, štejejo za del tiste opreme, stroja, naprave ali vozila.

' P JObljeni od živih živali, vzrejenih na njenem

''Hljuj"^'1

prid

°bljeni z lovom ali ribolovom na njenem

8. Garniture v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega sistema se štejejo za garniture s poreklom kadar imajo
poreklo vsi njeni sestavni predmeti. Kljub temu pa bo takrat,
kadar je garnitura sestavljena iz predmetov, ki imajo poreklo
in takih brez, veljalo, da ima garnitura kot celota poreklo, pod
pogojem, da vrednost predmetov brez porekla ne presega
15 % cene garniture franko tovarna.

S.r'đ°bljerii''-»rnors^e9a ribolova in drugi proizvodi iz morja,
«pr°iXmi ladjami;
P[°'2vodo\/ ' z elani na krovu predelovalnih ladij izključno iz
en enih v
r rablieni Dreriame
'
Pododstavku f);
H^laio'
ti, zbrani na njenem ozemlju, primerni le za
^Padki ■
°stanki od proizvodnih postopkov na njenem
mM) bi,'Ulju;
0y
V edeno na n
" ' °Pisanih
ienem
sanih ,
v pododstavkih
a) ozemlju
do i). izključno iz proizvo-

6. člen
1. Izraz »vrednost« v seznamu v prilogi II tega protokola
pomeni carinsko vrednost v času uvoza uporabljenih materialov brez porekla, ali, če ta ni znana ali se je ne da ugotoviti,
prva preverjena cena, ki je bila plačana za material na tistem
ozemlju.

5 Ć,en
S|lrSa»D
.
"
0l!olu
V a in ,ar fne
»tele ko bosta ' " en "a i
številke«, uporabljena v tem
^"ior» .rani
^e)
P°™ i' vPoglavja
in tarifne številke (štirištenom
*w u ODk ki 9a in
. sistem
enklaturi, ki predstavlja »HarHarJr Harmn^ Zlrani
•
(v nadaljnjem
sistem a,i kodiranja«
H
tarifi 0 na uvr«r!9V roizvoda
S). Izraz »uvrščen« se
a
^tevjik0
P
li materiala pod določeno

Kjer je potrebno ugotoviti vrednost uporabljenih materialov
s poreklom, se ta odstavek uporablja mutatis mutandis.
2.Izraz »cena franko tovarna« na seznamu v prilogi II pomeni
ceno franko tovarna dobljenega proizvoda zmanjšanega za
kakršnekoli notranje dajatve, ki se plačajo ali se lahko plačajo
ob izvozu pridobljenega proizvoda.

^Voi narTlue
®ne i
Vi•H r\!!.°bdelani
=[; _r,a
.s® šteje, ua
da ou
so iiicuciiciii
materiali uic^
brez putcrvid
porekla
'3ni al'
r de
kat«
'arifnn
1
,P
®
lani,
kadar je dobljeni proizvod uvršl
e
s
0,
ki
se
s1».>e
se razlikuje
razlikuje od
od tarifnih
tarifnih številk
številk,
W . ° Uvr«/
' Pst ^°vi Proi2vnrianen-' vsi materiali brez porekla, uporabljen
)i, v skladu z določili odstavkov tri, štiri in
iH
e
9a zv°d, 0m
droi^^tokoia e")en v,1- in 2. stolpcu seznama v prilogi II
0đ v !s
ra iz lr|
3-stoin
P° jevati pogoje, določene za ta
tolpcu° namesto
pravila v drugem odstavku.

7. člen
1. Blago, ki ima poreklo v smislu tega protokola in predstavlja
eno pošiljko, ki se ne deli, se lahko prevaža, če je potrebno,
po ozemlju, ki ni ozemlje držav pogodbenic v tem sporazumu
in/ali Republike Slovaške, pretovarja ali začasno skladišči na
takem ozemlju, pod pogojem, da je prečkanje tega ozemlja
upravičeno iz geografskih razlogov, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov, da v teh državah niso z njim trgovali ali ga izročali
v domačo uporabo in na njem niso opravili drugačnih postopkov kot razlaganje, ponovno nalaganje ali postopkov za ohranitev dobrega stanja.

'%Pr^v°de v.
Poglavjih 84 do vključno 91, lahko izvoznik
lc
e namesto pogojev, ki so določeni v 3.
9°je, določene v 4. stolpcu
4Sdi
1
lri
0 dstavkov b
b) i) 11. člena,
člena, še
š< vedno velja, da
,r»Ci
iipostLodstavkov
L. 0bdelave )')
r
Prid
ali
"i n,,
°aPridobil
it
,
°bdelave
ali
predelave
9 e7,
obT
^!
Predelave
tnezadostni, da bi
F tUS roizvoda s
' sPrerrtemh
P
poreklom, ne glede na to,
i»i| Post
err
»bo tarifne številke ali ne
y>,ki
j !"• Sh{Voz
°m in tt?0tov'i° ohranitev blaga v dobrem stanju
Wne ®nje, hiaif di®^enjem (prezračevanje, razprostiraC^obni^'opine '5' s°ljenje, žveplov dioksid ali druge
0s 0
0dS,ran evan e
i
i Pošk°dovanih delov in
r]>4 t Pki)ij.ot.eva
odstranjevanje prahu, sejanje, prebiti nl'l SDr6,,10v) nra n labarvan
i njee(vključno s sestavljanjem gar»k; embe '!;.
i . rezanje;
Br
C^tav
"balaži ter razstavljanje in sestavljanje
P
K>C
n!ranie v asteklenice, čutare, vrečke, zaboje,
Pa a
kiranja
Pk '' Ploščic itd. in vsi ostali preprosti

2. Pogoji, določeni v 1. členu, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti brez prekinitev izpolnjeni v državi pogodbenici, razen kot je predvideno v 2.in
3.členu.
Če se proizvodi s poreklom, ki jih država pogodbenica tega
sporazuma izvaža v neko drugo državo, vračajo, razen
v obsegu, ki je določen v 2.in 3.členu, jih je potrebno šteti za
proizvode brez porekla, razen če se lahko carinskim organom
dokaže da:
- je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in
- na njem, medtem ko je bilo v tej državi ali po izvozu, niso
bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni,
da se ohrani v dobrem stanju.
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2. Potrdilo EUR .1 morajo izdati carinski organi ara
jsf nt
benice, če se blago,
lago, ki se izvaža, lahko uvrsti ^e^n0(ii. [u
s poreklom v tej državi pogodbenici v skladu s

NASLOV II
Dokazilo o poreklu

3. Carinski organi države pogodbenice lahko, i
da je blago, na katerega naj se potrdila EUR.1 n® ^
njenem ozemlju, izdajajo potrdila EUR.1 pod po<3
nimi s tem protokolom, če lahko blago, namenj
šteje za
ca blago
L/iuyv/ so \j\j\
poreklom
or\iuin te.
iz oii«
ene v*od držav
ul'lffl V
v skladu s 1 .in 2.členom ali iz Češke repubi|K . 8^
s pomenom 3.člena,
in pod pogojem, da je- blago,
blago. na* j|((.
se potrdilo nanaša, na njenem ozemlju razen v P
omenjenih v 16. členu.
,re#
V takih primerih je izdaja potrdila EUR.1 odvisna od P
tve predhodno izdanih dokazil o poreklu.

8. člen
1. Proizvodi s poreklom v smislu tega protokola pri uvozu
v državo pogodbenico koristijo ugodnosti tega sporazuma ob
predložitvi enega od naslednjih dokumentov:
a) Potrdila EUR.1 o prometu, v nadaljnjem besedilu imenovano potrdilo EUR.1 ali potrdilo EUR.1, veljavno za daljše
obdobje, in faktur, ki se nanašajo na to potrdilo, izdelano
v skladu s 13.členom.
b) Fakturo z izjavo izvoznika, kot je podana v prilogi IV tega
protokola, ki jo je izvoznik naredil za vsako pošiljko, ki jo
sestavlja en ali več paketov s proizvodi s poreklom, katerih
celotna vrednost ne presega 5.110 ECU-jev.

4. Potrdilo EUR.1 se lahko izda samo takrat, ka bravna»,f
kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za od
določeno v tem sporazumu.
v rut*
Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden
potrdila EUR.1, rezervirani za carinske organe.
trn!
'&
IUII ac
i«iirw potrdilo —EUR \7V0l°
5. VV izjemnih okoliščinah
se lahko
izvozu blaga, na katerega se nanaša, če v času
izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali P
liščin.

c) Fakturo z izjavo pooblaščenega izvoznika, kot je podana
v prilogi IV tega protokola, izdelana v skladu s 13.členom.
2. Naslednji proizvodi s poreklom v smislu pomena tega
Protokola, pri uvozu v državo pogodbenico koristijo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi bilo potrebno predložiti kateregakoli od dokumentov, omenjenih v prvem odstavku:
a) proizvodi, ki jih v malih paketih pošiljajo zasebniki zasebnikom, pod pogojem, da vrednost proizvodov ne presega vrednosti 365 ECU-jev;

Carinske oblasti lahko izdajo potrdilo EUR-1
potem, ko so preverile, da podrobnosti, na arfci^
kovi prošnji, ustrezajo podrobnostim na odgova
kumentu.
zl
Potrdila EUR.1, izdana naknadno, morajo biti °
z enim od naslednjih navedb:

b) proizvodi, ki so del potnikove osebne prtljage, pod pogojem, da vrednost proizvodov ne presega 1.025 ECU-jev.
Ta določila se uporabljajo samo, kadar se to blago ne uvaža
v komercialne namene in je bila dana izjava, da ustreza
pogojem, ki se zahtevajo za uporabo tega sporazuma, in kjer
ni dvomov v resničnost take izjave.

»ISSUED RETROSPECTIVELY«,
»IZDANO NAKNADNO«,
»VYSTAVENO DODATEČNE«,
»VYSTAVENE DODATOČNE«.

Občasni uvozi, pri katerih gre le blago za osebno uporabo
prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo
v uvoze za komercialne namene, če je iz narave in količine
blaga razvidno, da ni namenjeno za trgovanje.

6. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila^
izvoznik zaprosi carinske organe, ki so ga izdan. .
ga izdajo na osnovi izvoznih dokumentov, ki I n jjfl
izdani dvojnik mora biti označen z eno od nasi

3. Zneske v nacionalni valuti izvozne države pogodbenice, ki
ustrezajo zneskom, izraženim v ECU-jih, bo določila izvozna
država pogodbenica in jih sporočila drugi državi pogodbenici. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila uvozna država pogodbenica, jih mora uvozna država
pogodbenica sprejeti, če je blago fakturirano v valuti izvozne
država pogodbenice.

»DUPLICATE«,
»DVOJNIK«,
»DUPLIKAT«.

pO«
Dvojnik, na katerem je datum izdaje prvotni
EUR.1, velja od tega datuma.
|flO'
7. Oznake, omenjene v petem in šestem odstavku,
1
vpisane v rubriki 7 »Opombe« potrdila EUR- j
otrdi'
8. Vedno je mogoča zamenjava enega ali več P(0 0p'
z enim ali več potrdil EUR.1, pod pogojem, da s
carinskem organu, kjer se blago nahaja.

4. Če je blago, ki izpolnjuje zahteve tega protokola, fakturirano v valuti tretje države, bo uvozna država pogodbenica
priznala ekvivalente vrednostnih omejitev, izražene v nacionalni valuti te države.
5. Za določitev ustreznega razmerja valute do ECU se bo do
vključno 30. aprila 1995 uporabljal tečaj nacionalne valute do
ECU kot je veljal prvega delovnega dne v oktobru 1992.

9. Zaradi preverjanja, če so izpolnjeni pogoji. noravicV
gem in tretjem odstavku, imajo carinski organ'i|ZP ^ M
vati kakršnokoli dokumentarno dokazilo ali
koli ustrezen pregled.

Za vsako naslednje obdobje dveh let bodo zneski v ECU-jih
odgovarjali znesku v nacionalni valuti na prvi delovni dan
v oktobru v letu pred dvoletnim obdobjem.

10. Določila drugega in devetega 9.odstavK3
veljajo mutatis mutandis za dokazila, ki so jih,zn
čeni izvozniki pod pogoji, določenimi v 13.čl®

Ekvivalenti zneskov, omenjenih v 8. členu tega protokola in
izraženi v nacionalni valuti se spreminjajo v skladu z navedenimimi pogoji.

10. člen
9. člen

1. Potrdilo EUR.1 se izdaja samo na pismeno
nika ali, na njegovo odgovornost, njegovega'jp
zastopnika, na obrazcu, katerega vzorec j® ^pr"'
Protokola, in ki mora biti izpolnjen v skladu s t®
^
s o1
2. Carinski organi izvozne države pogodbenic®

1 .Potrdilo EUR.1 izdajo carinski organi izvozne države pogodbenice, ob izvozu blaga, na katerega se nanaša. Izvozniku bo
dano na razpolago takoj, ko je bil dejanski izvoz izvršen ali
zagotovljen.
poročevalec, št. 20
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kadar jim je bilo blago predano pred dogovorjenim končnim
datumom.

e ravilne a
< nerubr9avnru0mn'ods,avku
P
9 izpolnjevanja obrazca, navedeika na3men ena
- Se posebej morajo preverjati, če je
tiožnost
i
opisu blaga, izpolnjena tako, da izključuje
an v ta namen e
't ^ Dra7 °i?are
'
'
J potrebno opisati blago
Potrebno h Hvrs,ic- Kjer rubrika ni v celoti izpolnjena, je
s 'ako ria )e aodat
' vodoravno črto pod zadnjo vrstico opisa,
' ^
prazen prostor prečrtan.

4. V primeru manjših razlik med izjavami na potrdilu EUR.1 in
dokumenti, ki so bili predani carinskemu uradu za izvršitev
formalnosti uvoza blaga, potrdilo ne bo ipso facto razveljavljeno, pod pogojem, da je pravočasno ugotovljeno, da potrdilo ustreza blagu.

u
StaVl a
i Po
Porabortfi93
' P°trdilo EUR.1 dokumentarno dokazilo za
t bla
9odbeni 0 sporazuma
. so carinski organi izvozne države
f 9a in nr=e i od9°vorni za potrebno preverjanje porekla
9iedovanje drugih izjav na potrdilu.

5. Potrdilo EUR.1 morajo carinski organi uvozne države
pogodbenice hraniti v skladu s pravili, ki veljajo v tej pogodbenici.

I 9 člena Sn 'f^3'3 Potrdilo
EUR.1 v skladu s petim odstavkom
toženo m a ■ 'e l3''0 blago, na katero se nanaša, že
stavku; '
'zvoznik v prošnji, omenjeni v prvem od-

6. Dokaz, da so bili izpolnjeni pogoji, določeni v 7. členu, je
zagotovljen, ko je carinskim organom uvozne države pogodbenice predan bodisi:

i 'I navesti k
R1
nanaTa '|1nda,urTI izvoza blaga, na katerega se potrdilo
j P) Potrditi h
'
lftia
"o ln
in navesti
n, v ćasu
izvoza
potrdilo
EUR.1
za
to blago ni bilo
razloge.
s

a) en sam dokazni prevozni dokument, izdelan v izvozni državi
pogodbenici ali Republiki Slovaški, s katerim je blago prečkalo tranzitno državo; ali

I !.JrUgem „5Pgrdila EUR.1 in dokazilo o poreklu, omenjeno
' ' katere 8 s,avku
tretjega odstavka 9. člena, ob predlo9ani izV07nne države
Jz.da nova
potrdila hraniti
EUR.1, vsaj
morajo
carinski
pogodbenice
dve leti.

- natančen opis blaga,
- datum razkladanja in ponovnega nakladanja blaga, in kjer
ustreza, imena ladij,
- potrjeno dokazilo o pogojih, zaradi katerih se je blago
zadržalo v tranzitni državi;

b) potrdilo, ki so ga izdali carinski organi tranzitne države in
vsebuje:

i
i,
11. člen
0,r
y,.rec
diia pijd i •e tr
n=i ie v nr i' ! P° ebno napisati na obrazcu, katerega
j i.tlsnjen v j?., 9' tega Protokola. Ta obrazec mora biti
r^asPora?nmem a,i ve^ uradnih jezikih držav pogodbenic
»i??r3 biti iznni302' v slovaščini ali angleščini. Potrdilo EUR.1
Notranje >Iljeno v enem od teh jezikov in v skladu z doloSrk'Sana na a.;onoda
je izvozne države pogodbenice; če so
mora
"'i in hro,
jo biti izpolnjena s črnilom, z velikimi
Drez
j^
Prekinitev.
f

3 d

c) ali, če tega ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.
13. člen
1. Ne glede na prvi do sedmi odstavek 9. člena in prvi, četrti in
peti odstavek 10. člena se lahko uporabi poenostavljen postopek za izdajo dokumentov, ki se nanašajo na dokazovanje
porekla, pod pogoji spodaj navedenih določil.
2. Carinski organi izvozne države pogodbenice lahko pooblastijo izvoznika, v nadaljnjem besedilu »pooblaščenega izvoznika«, ki opravlja pogoste izvoze, za katere je potrebno izdati
potrdila EUR.1 in ki zadovoljivo ponudi carinskim organom
vsa jamstva, ki so potrebna za preverjanje statusa blaga
s poreklom, da mu ob času izvoza blaga carinskemu uradu
izvozne države pogodbenice ni treba predati niti blaga niti
prošnje za potrdilo EUR.1, ki se nanaša na to blago, z namenom, da bi dobil potrdilo EUR.1 po pogojih, predpisanih
v prvem do četrtem 4. odstavku 9. člena in drugem odstavku
12. člena.

a EUR 1 so

Uni' 0°p[nI' o
."
210 x 297 mm. Dopustna so odsto' del ev ie trak HH'.'imstrov ali minus 5 milimetrov dolžine.
i iw Pulpe in • P'salni papir z belo prevleko, ki ne vsebuje
' ie ozadje
s t nl jimod 25 gramov na kvadratni meter. Imeti
ODa^00 Ponalej3n
• .'e zelenim vzorcem »guilloche«, tako da
na" nn,i z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi
Prvi pogled.
,

ISka,a

6nici
P°t?di?a ar
- sidata
lahko
pridržita
pravico,tiskarjem.
da sami
al1
Pa jih
v tisk
pooblaščenim

3. Dodatno lahko carinski organi pooblastijo pooblaščenega
izvoznika, da izstavlja potrdila EUR.1, ki veljajo največ leto dni
od datuma izdaje, v nadaljnjem besedilu imenovana »LT potrdila«. Eno LT potrdilo lahko krije le pošiljke enakovrstnega
blaga enega pooblaščenega izvoznika enemu uvozniku. Pooblastilo se odobri samo v primeru, ko se pričakuje, da bo
status blaga s poreklom, ki se izvaža, ostal nespremenjen za
čas veljavnosti LT potrdila. Če LT potrdilo ne krije več določenega blaga, mora pooblaščeni izvoznik takoj obvestiti carinske organe, ki so pooblastilo izdali.

'2dai,r<1s"0

i
.
'
I
■!
i
i
i

EUR 1 •e tr
Pr6fj strani 7 arins
■ ' P° ebno v štirih mesecih od datuma
istjia i' carinsi? 11 0r'*"1 or9anov izvozne države pogodbenice
jtJ 9o vstonji" 9anom uvozne države pogodbenice, kjer
"oa Po,rPogodh V skladu
s postopkom, ki ga je predpisala ta
0men
Spr6 dila [ h'5a' tudi
ieni organi lahko zahtevajo preiahi^'ia izjava
zahtevajo, da uvozno deklaracijo
SVa
i° za un UV02nika. da blago ustreza pogojem, ki se
2 fjt.
Porabo tega sporazuma,
iahi ev9'ede n 13 1 odstave
neSe ° osebe ! '
k 5. člena, se bo takrat, kadar se na
"iOhiS'av'ieni n'r 8 j bla
9° Prijavlja na carino, demontirani ali
e4, ki
"'Sd^'^neaa
si .
spada pod 84. ali 85.poglavje Hari11 Dni da'e Prist ne
uvaža po delih po pogojih, ki so jih
ilo Eup°.' oblasti, upoštevalo, da gre za en predmet
U Po đ
elih Se ,ahko izda za celoten predmet ob prvem
3,

Kjer se uporablja poenostavljeni postopek, carinski organi
izvozne države pogodbenice lahko predpišejo uporabo potrdil EUR.1, ki imajo razločno oznako, po kateri jih je moč
prepoznati.
4. Pooblastilo, omenjeno v drugem in tretjem odstavku, pogojuje, po izbiri carinskih organov, da mora biti rubrika 11
»Carinska overovitev« potrdila EUR.1:

|(
1 ,r

Po
9odhQ 1' k' se Preda carinskim organom uvozne
6trh v prvem'06 po Preteku datuma za predložitev, doloa
n a,
ods avk
' u, se pri prošnji za preferencialni
1' " 'urn ni' iko Spre me
dalo d
i . kadar se potrdila pred potekom
dr,
oostaviti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin.
i Vnu9ih prj .
1
v
^ozne zave zakasnitve predložitve lahko carinski
'
pogodbenice sprejmejo potrdila EUR.1,

a) bodisi vnaprej potrjena z žigom pristojnega carinskega
organa izvozne države pogodbenice in lastnoročnim ali odtisnjenim podpisom uradnika tega organa; bodisi
b) potrjena s strani pooblaščenega izvoznika s posebnim
žigom, ki so ga odobrili carinski organi izvozne pogodbenice
in ustreza vzorcu v prilogi V tega protokola; ta žig je lahko
vnaprej odtisnjen na obrazcu.
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10. Če carinski organi izvozne države pogodbenice ug
da potrdilo in/ali faktura, izdana po določilih tega <-i
velja za dobavljeno blago, morajo o ugotovitvah nem
obvestiti carinske organe uvozne države pogodbenic

Če je potrebno, rubriko 11 »Carinska overovitev«, izpolni
pooblaščeni izvoznik.
5. V primerih, omenjenih v četrtem odstavku a) , je potrebno
v rubriko 7 »Opombe« potrdila EUR.1 vnesti eno od naslednjih navedb:

11. Carinski organi lahko pooblastijo pooblaščenega
nika, da izdaja fakture z izjavo, podano v prilogi
Protokola, namesto potrdil EUR.1.

»SIMPLIFIED PROCEDURE«,
»POENOSTAVLJEN POSTOPEK«,
»ZJEDNODUŠENE fiiZENI«,
»ZJEDNODUŠENE KONANIE«,

izvoz-

Izjava, ki jo na fakturi zapiše pooblaščeni izvoznik.
narejena v enem od uradnih jezikov pogodbenic teg 0I)
zuma oziroma v slovaščini ali v angleščini. Podpisa
biti lastnoročno in mora bodisi:
izvoznih
a) navajati avtorizacijske številke pooblaščenega "■
ali

Pooblaščeni izvoznik mora v rubriki 13, »Zahteva za kontrolo«
vnesti ime in naslov carinskih organov, pristojnih za kontrolo
potrdil EUR.1.
6. V primeru, omenjenem v tretjem odstavku, je potrebno
v rubriko 7 »Opombe« potrdila EUR.1 vpisati eno od naslednjih navedb:

b) pooblaščen izvoznik potrditi s posebnim žigom. 9"Jrgar,
nim v četrtem odstavku b), ki so ga odobrili carin s
izvozne države pogodbenice. Ta žig je lahko predno
njen na fakturi.

»LT CERTIFICATE VALID UNTIL...«
»LT POTRDILO VELJA DO.. 2«
»LT OSVEDČENI PLATNE DO ...«,
»LT OSVEDČENIE PLATNE DO ...«

12. Vendar pa carinski organi izvozne države P° o0dpisui
lahko dovolijo pooblaščenemu izvozniku, da nev p ^efc
izjave v osmem odstavku b) ali izjave, omenjene -zcle|ujel
odstavku, zapisane na fakturi, kadar se take faKture ^ns^
in/ali pošiljajo s pomočjo telekomunikacij
obdelave podatkov.
_ig za iz1
Omenjeni carinski organi morajo predpisati P°9 1 DjSnif
nje tega odstavka, vključno, če tako zahtevajo, s p n
jamstvom pooblaščenega izvoznika, da sPreiernacko I
vornost za tako trditev in izjavo, kot da bi jih dejans
ročno podpisal.
1
n en3)site*
'
13. V pooblastilih, omenjenih v drugem, tretjem |n
odstavku, morajo carinski organi določiti posebej.

in datum, zapisan s številkami, potrjen z žigom in podpisom
carinskih organov.
Ne zahteva se, da se v rubrikah 8 in 9 LT potrdila navaja
oznake in številke ter število in vrsto pakiranja, bruto težo (kg)
ali drugo mero (liter, m3 itd.). Rubrika 8 pa mora seveda
vsebovati dovolj natančen opis in oznake blaga, da se blago
lahko identificira.
7. Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena je potrebno
LT potrdilo predati carinskemu organu uvozne države pogodbenice ob ali pred prvim uvozom kakršnegakoli blaga, na
katero se nanaša. Kadar uvoznik opravi carinjenje pri več
carinskih organih v uvozni državi pogodbenici, lahko carinski
organi od njega zahtevajo predložitev dvojnikov LT potrdila
vsem tem carinskim organom.

a) pogoje, pod katerimi se delajo prošnje za potrdila
LT potrdila, oz.pogoje pod katerimi se na faktur
izjava glede porekla blaga;

t

. flOF
b) pogoje, pod katerimi se te prošnje,kakor tu ' zni*^
faktur, ki se nanašajo na LT potrdilo, inJakUK Z iz. ja|<W^
izjavo, hranijo vsaj dve leti. V primeru LT potrdil a ^
se nanašajo na LT potrdila, se to obdobje prične ■z tl)(|i
ko poteče veljavnost LT potrdila.Ta določila nal
veu®' ,0ft
potrdila EUR.1 ali LT potrdila in fakture, ki se l ,eiri K%
potrdila, kakor tudi fakture z izvoznikovo izjavo, P e«iu.jj
služili kot osnova za izdajo drugih dokazil o P
!»
pogojih, predpisanih v drugem pododstavK
odstavka 9.člena.
„
mL
14. Carinski organi v izvozni državi pogodbenici ^po^j i\
sijo določene kategorije blaga kot neprimerne z
postopek, predviden v drugem, tretjem in enajstem

8. Ko je LT potrdilo predano carinskim organom, je potrebno
dokazila o statusu porekla uvoženega blaga med veljavnostjo
LT potrdila izkazovati s fakturami, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
a) kadar faktura zajema tako blago s poreklom v državi
pogodbenici, kot tudi blago brez porekla, mora izvoznik ti dve
vrsti blaga jasno razlikovati;
b) izvoznik mora na vsaki fakturi navesti številko LT potrdila,
ki zadeva to blago, in datum, ko potrdilo poteče, ter ime(-na)
držav(-e) porekla blaga.Navedba številke LT potrdila in
države porekla, ki jo na fakturi zapiše izvoznik, predstavlja
izjavo, da blago izpolnjuje pogoje, predpisane v tem Protokolu, za pridobitev preferencialnega porekla v trgovanju med
državami pogodbenicami tega sporazuma.

15. Carinski organi zavrnejo izvoznikom, ki f,eJP°npoo''
Jjamstev,
tAl I IOIVV , 1.U
I IO I 11J V_/ , UdaU Ov
za katereO Imenijo,
s© I^UlIuUllUl
potrebne, izdajoIs 11
omenjenih v drugem, tretjem in enajstem odstav* ■
^

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

Carinski organi lahko kadarkoli prekličejo Po0^|r]^
morajo narediti, kadar se pogoji za odobritev ne\ v
več ali kadar priznani izvoznik ne nudi več jams'e
^
d3
16.Od pooblaščenega izvoznika se lahko zahteva,1 0
organe obvešča, v skladu s pravili, ki so jih predp
® '^j o<fy
ki ga namerava odposlati, tako da pristojni ca: et>0n'"
lahko izvede pregled, za katerega meni, da je P°
odpremo blaga.
u

c) opis in oznake blaga na fakturi morajo biti dovolj podrobni,
da jasno pokažejo, da je blago navedeno tudi na LT potrdilu,
na katerega se faktura nanaša;
d) Fakture se lahko izdajo samo za blago, ki se izvaža med
obdobjem veljavnosti ustreznega LT potrdila. Lahko se jih
predloži pri uvoznem carinskem organu v štirih mesecih
potem, ko jih je izvoznik izstavil.

17. Določila tega člena ne vplivajo na uporabo P^ri.^
pogodbenic o carinskih formalnostih in upora
%
dokumentov.
5:
1
4. člen
m
nOO"V
Izjavo, omenjeno v odstavku 1 c) 8.člena, mora
V pr<jto
e
izvoznik podati v obliki, zapisani v Prilogi IV t 9

9. V okviru poenostavljenih postopkov se lahko fakture, ki
zadovoljujejo pogoje tega člena, izdeluje in/ali prenaša
s pomočjo telekomunikacij ali elektronske obdelave podatkov. Take fakture bodo carinski organi uvozne države pogodbenice sprejeli kot dokaz o statusu porekla blaga, ki se uvaža
v skladu s postopki, ki so jih predpisali tamkajšnji carinski
organi.
poročevalec, št. 20
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tve o metodah administrativnega sodelovanja, ki naj se uporabljajo v državah pogodbenicah.

a

'' anaiow-Ura
^n'^ iez'kov držav pogodbenic oz. v slovaščini
roćno DnH pisana
•rnora natipkana ali odtisnjena in lastno'akture ,
- Pooblaščeni izvoznik mora hraniti dvojnik
omenjeno izjavo vsaj dve leti.

3. Carinski organi držav pogodbenic se morajo medsebojno
oskrbeti z vzorčnimi odtisi žigov, ki jih uporabljajo v svojih
carinskih organih pri izdaji potrdil EUR.1.

15. člen

4. Državi pogodbenici morata narediti vse potrebno za zagotovitev, da se blago, s katerim se trguje s potrdilom EUR.1 in
ki med prevozom uporablja prosto carinsko cono na njunem
ozemlju, ne zamenja z drugim blagom in da se ga ne obdeluje
kako drugače, razen z običajnimi postopki, namenjenimi za
preprečitev njegovega kvarjenja.

cunj nikali
Ifr
d .t" "iegov zastopnik mora k svoji prošnji za potrdilo
^ izvaža
'' us,re2en dokument, ki dokazuje, da blago, ki
' ^Polnjuje pogoje za izdajo potrdila EUR.1.
Mora Se oh
!il Vs
a dori t a,idokazi|
' da bo na zahtev0 ustreznih organov predloUgo,
°viion m nos
s, a, ki bi jih zahtevali z namenom, da
!Nerencisi
a e a * atusa porekla blaga, ki so upravičeni do
"sakim
9 'retmaja, in mora se obvezati, da se strinja
p s
^orn svoel'^ računov
in vsakim pregledom
n°eni'opkov 3 pridot,ivan
' organf
i 'e9a blaga, ki ga izvedejo ome-

5. Kadar so proizvodi s poreklom v državi pogodbenici, ki jih
zajema potrdilo EUR.1 in ki so uvoženi v prosto carinsko
cono, obdelani ali predelani, morajo tamkajšnji carinski
organi na zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo EUR.1, če je
izvedena obdelava ali predelava v skladu z določili tega protokola.

^'žv°2niki m«ora •
^enieno
„
l° vsaj dve leti hraniti dodatne dokumente,
,one v
Prvem odstavku.
Polotila
d 6 3 n dru e a
rr J,a
® '
9 9 odstavka se uporabljajo mutatis
e" ndis v nrirneru
8 ti in (rp,
uporabe postopkov, predpisanih v druy0(|
m ods
stavku i1 c)\ 8.člena.
'avku 13.člena in izjave, omenjene

18. člen
1. Naknadna preverjanja potrdil EUR.1 in izvoznikovih izjav na
fakturah se izvajajo naključno ali kadar imajo carinski organi
uvozne države pogodbenice upravičene dvome glede pristnosti dokumenta ali natančnosti informacij glede resničnega
porekla dotičnega blaga.

16. člen
Vrtr 90, kj a drza
„93 žavo k, „i § 2ava
,
va pogodbenica pošilja na razstavo
Po razstavi
pogodbenica ali Republika Slovaška, in
' Ori
za uvoz v
določilproda
<e a s raz pogodbenico, lahko ob uvozu
las?2®przahte
^
P° uma, pod pogojem, da blago
varn
,e
9a protokola, ki mu daje pravico, da je
n,n
dtih Popri>
'znan
da ■ e s Pokola, ki mu daje pravico, da j€
Poreklom
iz države
pogodbenice
ir
»le: 9ojem •^da se' carinskim
organom
zadovoljivo
dokaže.

2. Zaradi izvajanja določil prvega odstavka, morajo carinski
organi uvozne države pogodbenice vrniti potrdilo EUR.1 in
fakturo, če je bila predložena ali fakturo, ki se nanaša na LT
potrdilo ali fakturo z izvoznikovo izjavo ali dvojnike teh dokumentov, carinskim organom izvozne države pogodbenice in
kjer tako ustreza, navesti vsebinske ali formalne razloge za
poizvedbo.
Carinski organi morajo, da bi podprli zahtevo za naknadno
preverjanje, predati vsak dokument ali informacijo, ki kaže, da
so podatki na potrdilu EUR.1 ali fakturi napačni.

') iiv0
S'1'6 S'ovaSko'5'3^0 poslal 'z države pogodbenice ali Repuv dr a
b)| av'ial* vo, kjer se odvija razstava in ga je tam
blago prodal ali drugače oddal nekomu v državi

Če se carinski organi uvozne države pogodbenice odločijo,
da ne bodo uporabili določil tega sporazuma, medtem ko
čakajo na rezultate preverjanja, morajo uvozniku ponuditi
sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim
zdijo potrebni.

sfj^benico pos'ano med razstavo ali takoj zatem v državo
0;
v stanju, v kakršnem je bilo poslano na raz-

3. Carinski organi uvozne države pogodbenice morajo biti
o rezultatih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Ti
rezultati morajo biti taki, da je mogoče določiti, če se dokumenti, vrnjeni po drugem odstavku, nanašajo na blago, ki se
dejansko izvaža in če se za to blago lahko dejansko uporabijo
določila o preferencialnem tretmanu.

jlb'ago.po
len v
° "obe'n'd 'e t3"° P°s'ano na razstavo, ni bilo uporabru
am
9ačen namen, kot je prikaz na razstavi.
ia fJPo Eur I ■
ae
^sio i n naf '6 '30tre'3no predložiti carinskim organom
raz
stave ir'er e niem
rHu
tr morata biti navedena ime in
'ii ioll^Nrana
h ! i a P°lastnost
ebno, hseblahko
zahteva dodatna
r
'° azstav?je'' °
' 'a9a 'n P°90i'h. v kate-

Če v kakršnemkoli primeru upravičenega dvoma ni odgovora
v desetih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje pravilnosti ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, da bi
določili pristnost dotičnega dokumenta ali resnično poreklo
proizvoda, bodo organi, ki so Zahtevek vložili, zavrnili vsakršne ugodnosti preferencialnega tretmana, določenega
s tem sporazumom, razen v primeru višje sile ali izjemnih
okoliščin.

'ki^i °dstavek <t0
0
uporat3 a
v"'ifed v tijskih i ol:>rtni ') za vse vrste prodajnih, industrijtrn . in nrik
h razstav, sejmov, podobnih javnih
S)a 1 •ln a^ ali posl ^ se ne Pr'r©jajo iz zasebnih razlogov
^ed kat'enmi°vnih
prodaje
tujega
blagoprostorih
ostaja podzaradi
carinskim
nadzorom.

Kjer takih sporov ne morejo poravnati carinski organi uvozne
in izvozne države pogodbenice ali kadar se pojavi vprašanje
tolmačenja tega protokola, jih je potrebno predati Pododboru
za carinske zadeve in vprašanja porekla, omenjeni v 23. členu.
Odločitve sprejema Skupni odbor.

NASLOVIH
Doi9°vori o administrativnem sodelovanju
4bi 5a9otioviij

V vseh primerih pa je poravnava sporov med uvoznikom in
carinskimi organi uvozne države pogodbenice stvar zakonodaje te države pogodbenice.

17. člen

uporabo tega protokola, si bosta
sv
rav medsebojno
^1 Puri"pre'u'e Prek0
ojih carinskih uprav
an u
^vir ' 'no » »i i verodostojnosti in točnosti potrdil
9. č|6n a n z ki so izdana v skladu s tretjim
' ' i jav izvoznikov na fakturah.
"Sk,"Dni
°dbor bo
Pooblaščen, da sprejme potrebne odloči-

Kjer postopek preverjanja ali katerakoli druga informacija
kaže na to, da se kršijo določila tega protokola, bodo proizvodi sprejeti za proizvode s poreklom po tem protokolu šele
po zaključku vseh tistih vrst administrativnega sodelovanja,
predpisanih v tem protokolu, ki so bile sprožene, še posebej
postopka preverjanja.
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Prav tako se bo proizvodom zavrnil tretman, ki so ga deležni
proizvodi s poreklom po tem protokolu, šele po zaključku
postopka preverjanja.

Plovila, ki delujejo na odprtem morju, vključno s
nimi ladjami, kjer ujete ribe obdelajo ali predelajo,
s
štela za del ozemlja države pogodbenice tega sPora,
pripadajo, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje, doloc
opombi.

Zaradi naknadnega preverjanja potrdil EUR.1 morajo carinski
organi izvozne države pogodbenice hraniti izvozne dokumente ali dvojnike potrdil EUR.1, ki so jih uporabili namesto
njih, vsaj dve leti.

Kil

Opomba 2-4. člen (f)
Izraz »njena plovila« velja samo za plovila:

NASLOV IV

a) registrirana ali vpisana v državi pogodbenici;

Končna določila

b) ki plujejo pod zastavo države pogodbenice;

fl-s
ivo,

odbenice JVS0j
c) ki so vsaj 50% v lasti državljanov države pogd
M
podjetja s sedežem v tej državi pogodbenici, katereg
ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali n® ^
odbora in večina članov takih odborov, so državlja erS|Vi
pogodbenice in v katerem, še dodatno, v primeru P ^pjtais
ali družb z omejeno odgovornostjo, vsaj polovic
pripada državi pogodbenici oz. javnim organom a
nom te države pogodbenice;

19. člen
Državi pogodbenici tega sporazuma morata narediti vse
potrebno za izvajanje tega protokola.
20. člen
Priloge tega protokola so njegov sestavni del.

d) katerih kapitan in častniki so vsi državljani države P
benice.

21. člen

e) na katerih je vsaj 75% članov posadke državljanov
pogodbenice.

Blago, ki ustreza določilom Naslova I in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju v državi pogodbenici, v carinskem skladišču ali
prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom, pod
pogojem, da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim
organom uvozne države pogodbenice predloži dokazila
o poreklu, ki so bila izstavljena naknadno in katerekoli dokumente, ki dodatno dokazujejo pogoje prevoza.

Opomba 3 - 4. in 5. člen

1. Enota za kvalifikacijo za uporabo pravil o ka
p°rerk'se d<K
u
116
čen proizvod, ki šteje za osnovno enoto, kadar
„nizira
^^l
?'J
arm
l
razporeditev ob uporabi nomenklature H °ćaj0p ^,
sistema. V primeru garnitur proizvodov, ki se razvpa"5? w01
splošnem pravilu, se enoto kvalifikacije določi g'® gg
Lmo
norniti im- to velja
uolio tudi
ti.Hi za
-to garniture
norniturn tarifnih
torifftih Štkos garniture;
št
1Q|
in 96.05.
J'P
Iz tega sledi:
b
1
0 ali i'
ar
artikl
!,
- kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina
sestavljeni \c
iz hiiimuv,
artiklov, uvrsuen
uvrščen po pogojni
pogojih 1Harm
g0-jstav' „^e
0f
nreC
sistema pod eno tarifno številko, potem celota v
enoto kvalifikacije,
h P i/P*
«dJ V
- kadar je pošiljka sestavljena iz številnih identi^^ii^f|
dov, ki se uvrščajo pod isto tarifno številko Harin
sistema, je potrebno pri uporabi pravil o poreklu
vod obravnavati posebej.
j^

22. člen
Državi pogodbenici se obvezujeta, da bosta uvedli ukrepe, ki
so potrebni za zagotovitev, da se potrdila EUR.1, za izdajo
katerih so pooblaščeni njuni carinski organi v skladu s tem
sporazumom, izdajajo pod pogoji, določenimi s tem sporazumom. Obvezujeta se tudi, da bosta poskrbeli za potrebno
administrativno sodelovanje, še posebej pri preverjanju poti
in krajev, kjer se je hranilo blago, s katerim se trguje po tem
sporazumu.
23. člen
1. Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla bo
ustanovljena v okviru Skupnega odbora v skladu s petim
odstavkom 35. člena tega sporazuma, z nalogo, da izvaja
administrativno sodelovanje za zagotovitev smotrne, pravilne
in enotne uporabe tega protokola, kakor tudi nenehno obveščanje in posvetovanje med strokovnjaki.

2. Kjer je po 5. splošnem pravilu Harmoniziranja61 ^
embalaža vključena v proizvod zaradi razvrstitv >
vključeno tudi pri določanju porekla.
Opomba 4 - drugi odstavek 5. člena

Uvodne opombe k prilogi II tega protokola se u 1 s
ustrezno tudi za vse proizvode, izdelane ob Ui^P^ni p 1 'u
'
alov brez porekla, četudi zanje ne velja P "'"(T1|ji 10ta'
'"jI*
Seznama v prilogi II, ampak pravilo o sP^^apro
številke, določeno v drugem odstavku 5. člena teg
h
Opomba 5-6. člen
>'N

2. Sestavljen bo iz strokovnjakov držav pogodbenic tega sporazuma, ki so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi
zadevami in poreklom.
24. člen
Kaznovan bo vsakdo, ki izstavi dokument ali povzroči izstavitev, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi pridobil prednostno obravnavo za proizvode.

Pojasnevalne opombe

»Cena franko tovarna« pomeni ceno, plačano Pr°ogoje^
je izvedel zadnjo obdelavo ali predelavo, Pod P
cena vključuje vrednost vseh proizvodov, up°
d
proizvodnji.
»Carinska vrednost« pomeni carinsko vre<idnost.
|en - -gV'
v skladu s sporazumom o izvajanju VII. Cxiona
sporazuma o carinah in trgovini, sklenjenim
aprila 1979.
K

- 1. člen
Izraz »država pogodbenica« obsega tudi ozemeljske vode te
države pogodbenice.

. rk. ■
. faKt< |f h v
Olajšava, da se po tem protokolu lahko uporab'l® ^ tU v
dokazilo o statusu blaga s poreklom, se raz

PRILOGA I K PROTOKOLU 3
Opomba 1
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Opomba 6 - prvi odstavek 8. člena

88

js
emi a,i
°PRcjra
iiiSnti,0dp:blago
katerikoli
komercialni
ki
dovolj
podrobno,
da se gadokument,
lahko identi-

3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v 3. ali
4.stolpcu, mora biti izvedena samo na materialih brez porekla.
Omejitve iz pravila v 3. ali 4. stolpcu ravno tako veljajo samo
za uporabljene materiale brez porekla.

čna nešteipSemed
Pro'zvoc''. ki v skladu z drugim odstavkom 8.
<oizjavo ?°t usukomercialne uvoze, pošiljajo po pošti, se
'alistu Dani?)a, ikot dodatku
P°reklaknaredi
na carinski deklaraciji ali
tej deklaraciji.
Nba 7 Prvi. odstavek 17. člena in 22. člen
^dar j0 k ji
lre,
iem odst ,2^ano Potrdilo EUR.1 po pogojih, določenih
9
u°fenovenai(
' "ena in se nanaša na blago, ponovno
?0ave Preko h* S^n'u' mora)0 carinski organi namembne
^ inike dokariinistrativnega sodelovanja, prejeti prave
0
Modrin ilnn
Poreklu, ki so bila izdana ali narejena
se nanašajo na to blago.

5fll

3.3. Kadar pravilo določa, da se lahko uporabi »materiale iz
katerekoli tarifne številke«, se lahko uporabi materiale iz iste
tarifne številke kot proizvod, ki pa morajo, seveda, upoštevati
kakršnekoli specifične omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz » proizvodnja iz materialov iz katerekoli
tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke...«
pomeni, da se lahko uporabi samo materiale, uvrščene pod
isto tarifno številko kot proizvod z drugačnim opisom kot ga
ima proizvod, opisan v 2.stolpcu seznama.
3.4 Če se proizvod, narejen iz materialov brez porekla, ki je
med proizvodnjo pridobil status porekla zaradi pravila o spremembi tarifne številke ali pravila na svojem seznamu, uporabi
kot material v postopku izdelave drugega proizvoda, potem
zanj ne velja pravilo, ki velja za proizvod, v katerem je vsebo-

PRILOGA II K PROTOKOLU 3

- Na primer:

!i,erialih kd.®'av ali predelav, ki jih je potrebno izvesti na
atus
blana » P°rekla, da bi lahko izdelani proizvod dobil
® s poreklom

Motor pod tarifno številko 84.07, za katerega pravilo določa,
da vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko vgradi, ne
sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz »drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem« iz tarifne številke 72.24.

UVODNE OPOMBE
Splošno

®Poi"nbai
j' , ' ^

Če je bilo to kovanje izvedeno v dotični državi iz ingotov brez
porekla, potem je kovanje že prineslo poreklo zaradi veljavnosti pravila za tarifne številke ex 72.24 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na
to, ali je bilo izdelano v isti tovarni ali drugje. Zato se vrednosti
ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednosti
uporabljenih materialov brez porekla.

seznamu opisujeta dobljeni proizvod.
L »soKPOrablja
'e tarifna številka ali številka poglavja, ki
C'eopis
biaHarmonizira
nem sistemu, drugi stolpec pa
v tem
i/ n a|i Dnn?3' se
za to tarifno
Za vsak sistemu
vpis v uporablja
° Pravil v
P™'*1 dveh stolpcih je
VpjSrir_° 3- in 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih primes!°olSarno za tV prvem
stolpcu »>ex«, pravila v 3.ali 4.stolpcu
del
Pcu.
tarifne številke oz.poglavja, opisanega

3.5 Čeprav je zadoščeno pravilu o spremembi tarifne številke
ali pravilu na seznamu, pa proizvod nima porekla, če celotna
obdelava ni zadostna v smislu petega odstavka 5.člena.
Opomba 4

ii(i6<leria števnL°'PCU združenih več tarifnih številk ali pa je
b,
v^P'°^en ver po9'avia in je zato opis proizvoda v 2.stoltjtjf Pr°izvodpai?raven
navedeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu
številke i~~-aSepo harmoniziranem sistemu uvrščajo
v i stAil?^
9lavja ali v katerekoli tarifne številke,
stolpcu.
!'.3Če
v okvirazlična
pravila, ki veljajo za različne
ku
ene
r e
e C
. vsakem novem
JO v
°pis
tl
"!?
.
1,6,1 n On
de
atarifne številke, je
aved'pn!f9ara ' tarifne številke, za
katerega velja
<2a
P vilo v 3. ali 4.stolpcu.
Va0
k

''

4.1 Če pravilo v seznamu predstavlja najmanjši del obdelave
ali predelave, in več predelave ali obdelave prav tako dodeli
status s poreklom, pa nasprotno manj predelave ali obdelave
ne dodeli porekla. Če torej pravilo pravi, da je možno na
določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je
uporaba tega materiala na zgodnjejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.
4.2 Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko
izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko
uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa,
da je potrebno uporabiti vse.

Porekifiu 'Z po9'avij 84 in 91 se, kadar v 4.stolpcu ni
> "porablja pravilo iz 3.stolpca.

- Na primer:
Pravilo za tkanine pravi, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med ostalimi materiali uporabijo
tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je potrebno
uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo, ali pa oboje.

pornen
'((ijj. 'iučno
s a"ses,av
i vsako vrsto obdelave ali predee
' ®' i tudi c od 'ianiem" ali specifičnimi postopki.
!|Jr
■ stavek 3. določila spodaj.

iJj

"oda

Če seveda omejitev velja za en material, druge omejitve
v istem pravilu pa za druge materiale, potem omejitve veljajo
samo za dejansko uporabljene materiale.

pomeni
vsako sestavino«, »surovino«,
" »del« itd.,
ki se uporablja pri izdelavi

a

- Na primer:

8 na
C < Se nana a
f'^lavj
^ien?)en
' kasnejši ^uporabi
na proizvod,
ki sepostopku
izdeluje,
'
prj drugem
V3

Pravilo za šivalne stroje določa, da mora imeti uporabljeni
mehanizem za napetost niti poreklo, prav tako mora imeti
poreklo cik-cak mehanizem; ti dve omejitvi veljata samo, če
sta ta dva mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.

trii ? 'arif
ev ne
V e n
Sw
Hke^
' na seznamu, oziroma
vse:l_dele_
IS0 no
na
*
'°mh!
. ' *1 ''^
niRn
m:.zapravilo
fi,»«h Jl tarifnč
1števi|
seznamu, se uporablja
»o
irSJrfloj
»sor!r ern )e
ke«, določeno v 2.odstavku 5.člena.
na
mu rf
? ^ tarifne številke« uporablja za vsak
' p°tem je že vsebovan v pravilu v 3.stolpcu.

4.3 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti proizvod
izdelan iz določenega materiala, pa ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne
morejo zadostiti pravilu.
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v obsegu do 10% teže preje uporabijo materiali brezP0
ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu.

- Na primer:
V primeru, da je izdelek narejen iz netkanih materialov in je za
to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla,
ni možno začeti pri netkanih blagih - čeprav netkana blaga
običajno ne morejo biti izdelana iz preje. V teh primerih je
začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na
stopnji vlaken.

- Na primer:

VOl"*" »il
Volnena tkanina iz tarifne številke 51.12, izdela
na ^ ^
preje in preje iz sintetičnih rezanih vlaken, je m inene Pl!* IT:
Zato se smejo sintetične preje brez porekla ali vo
brez porekla ali kombinacija obeh prej uporabiti
«2.1
teže tkanine.

Glej tudi 3.odstavek 7.določila v zvezi s tekstilom.
4.4 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko uporabi, dvoje ali več odstotnih postavk, potem se teh odstotkov ne sme seštevati. Največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla
nikoli ne sme preseči najvišjih navedenih odstotnih postavk.
Tudi posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.
Tekstil
Opomba 5

- Na primer:

Tafting tekstilna tkanina iz tarifne številke 58.012, ^voi1
bombažne preje in iz bombažne tkanine, je me:san P
v primeru, če je bombažna tkanina sama m® ^injh fate 0?r
izdelana iz dveh ali več različnih osnovnih teksti ^ol)j
alov ali če so uporabljene bombažne preje ravn
šane.

5.1 Izraz »naravna vlakna« se v seznamu uporablja za vlakna,
ki niso umetna ali sintetična in je omejen na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadnimi vlakni, razen če ni drugače
določeno; izraz »naravna vlakna« zajema vlakna, ki so bila
mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

- Na primer:

02.C

Če je ta tafting tekstilna tkanina izdelana iz
iz sintetične tkanine, je očitno, da sta upor
različna osnovna tekstilna materiala.

»2.1

- Na primer:

5.2 Izraz »naravna vlakna« vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 05.03, svilo iz tarifnih številk 50.02 in 50.03, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
51.01 do 51.05, bombažna vlakna iz tarifnih številk 52.01 do
52.03 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 53.01 do
53.05.

Taftirana preproga, narejena tako iz umetne rP1] ' ^ ne'
bažne preje, na podlagi iz jute, je mešan p °! ^ 5e<*!
uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali, i. ,0pnji' j
material brez porekla, ki se uporabi na kasnejši
,;j>
lave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi, po° pfes^'l.
skupna teža tako uporabljenih materialov litiKO ^"»Oar,0
% teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako blv|aKna
podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna _goj
stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva P
|tK.Q
teže.
M
. i? poliur
6.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo "Pre|°veeZana
laminirane s fleksibilnimi segmenti polietra, p°
je ta toleranca pri preji 20 %.
m \1^'
6.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z le^1rr0^ete^[.
jaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, P _a 5 5r#J;
ne z aluminijastim prahom, s širino, ki ne P^^iria '
so plasti zalepljene z lepilom med dvema plasticn
je ta toleranca pri traku 30 %.

5.3 Izrazi »tekstilna kaša«, »kemični materiali« in »materiali za
izdelavo papirja« so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in ki se lahko
uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken
ali prej.
5.4 Izraz »umetna ali sintetična rezana vlakna« se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 55.01 do 55.07.
Opomba 6
6.1 V primeru, ko se proizvodi uvrstijo v okviru tistih tarifnih
številk v seznamu, kjer se sklicuje na to uvodno določilo, se za
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi proizvodnji, ki skupno ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji,
določeni v 3.stolpcu seznama (vendar glej tudi 3. in 4. odstavek opombe 6 spodaj).

Opomba 7

7.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v sezn
lo,Uin ^
z opombo, ki se nanaša na to uvodno oporn ; u5'S
materiali, z izjemo podlog in vmesnih podlog.
arnuO'
pravilu za izdelan proizvod, določenem v seZrjtaj°
pcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uv ja "J v
številko, ki ni enaka tarifni številki proizvoda, )oVarfl
vrednost ne presega 8 % cene proizvoda fran
^

6.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane
proizvode, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih
materialov, ne glede na njihov delež pri proizvodu.
Osnovni tekstilni materiali so:
- svila,
- volna,
- groba živalska dlaka,
- fina živalska dlaka,
- konjska žima,
- bombaž,
- materiali za izdelavo papirja in papir,
- lan,
- konoplja,
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna,
- sintetični filamenti,
- umetni filamenti,
- sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna
- Na primer:
Preja iz tarifne številke 52.05, izdelana iz bombažnih vlaken in
sintetičnih rezanih vlaken, je mešana preja. Zato se lahko
poročevalec, št. 20

Tar

7.2 Pogojev v 3.stolpcu ni treba izpolnjevati p1°oratiy
izdelani iz umetnih vlaken in priboru ali drug""
materialom, ki vsebujejo tekstil, čeprav se
okvira 3.odstavka opombe 4.
«1
7.3 V skladu s 3.odstavkom opombe 4 se
^ indiji
Ija vsa pozamenterija izdelana iz umetnih vlake ^
drugi proizvodi, ki ne vsebujejo tekstila, kadar
narejeni iz materialov na seznamu v 3.stolpcU'
- Na primer:
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Če pravilo s seznama pravi, da mora biti za
izdelek, kot na primer bluza, uporabljena pr®j '
čuje uporabe kovinskih detajlov, kot so gumbi
izdelati iz tekstilnih materialov.

ij

7.4Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je r
čunu vrednosti vgrajenih materialov brez P°
vrednost pozamenterije in dodatkov.

V

SEZNAM obdelav ali predelav opravljenih na materialih brez porekla,
DA LAHKO TAKO IZDELAN PROIZVOD DOBI STATUS BLAGA S POREKLOM
p

oimemlovanje blaga

Mes
°. goveje, sveže ali
ohlajeno

SJS? svinjsko, sveže,
hlajeno ali zmrznjeno
Meso in užitni odpadki od
Perutnine iz tar. št. 01.05,
njeno' °hlajen°

ali zmrz

"

meso n
ni^H.08Sni
' drugi
klavn

užitvndi
'čni proiz-isioff6, ohlaieno ali
'n ,dru9' užitni mes1
solienl"
Pr°izvodi, naajj1®"'- v|enrazsolu,
sušeni
; uži,na
in ?H u '
moka
Lfhr0b„iz mesa ali iz
avničnih
vodov
Proiz"
Rlbe raz

'

0

sla

en živih rib

'n mlečni izdelki

Sr!?:

klsl

° mleko, kidruon
'°9urt' ke,ir
skisano mie?nen,irano
a,i
na
mleko
in
smeta2 dod^etrirano alj ne.
sladkor a ali
'
no ij ,si*?,
?dl1' aromatizirain

a

ali

kakavomda,nim

Sadjem

ca
bJezn?.kapineinin
. P,ičia iajrne
niaki
. jajčni ruk
uhana' SVeža sušena,
blik
VOd ali sopari
'
'
kL
ako°vana
dri®' zmrznjena ali
na, ,
konzerviraali
drZ?atkorn
sladkorja
s
.^njih
'adil ali brez
—-—
2mrznjene
f suSeneninf'x
ačasno kon
^fvirane L
'
5.. e>
07.11
s,
aliadkT^r~~-—
kuhana
nekuhao^23
v s <
^Odl)
°PARIi ali
p. '.'^''lena
ha,
edrnl?du "Piper«; sur
°du i.Ca a al' zmleta
^enta« psicum« ali »Pi-

Obdelava ali predelava,
opravljena na materialih
brez porekla, ki jim da
status blaga s poreklom
(3)
__
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. številke,
razen zmrznjenega govejega mesa iz tar. št. 02.02
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom

11.03

Žitni drobljenci, zdrob in
peleti

11.05

Krompirjeva moka, zdrob
in kosmiči

11.07

Slad, pražen ali nepražen

11.08

Škrob; inulin

Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom

12.01

Soja v zrnu, vštevši tudi
zdrobljeno

Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen
mesa in drobovine iz tar.
št. 02.01. do 02.06 in
02.08 ali jeter perutnine iz
tar. št. 02.07

12.05

Seme oljne repice, vštevši zdrobljeno

12.06

Sončnično seme, vštevši
zdrobljeno

12.08

Moka in zdrob iz oljnega
semena in plodov, razen
gorčice

12.11

Rastline in njihovi deli
(vštevši seme in plodove),
sveži ali sušeni, rezani ali
celi, zdrobljeni ali zmleti,
vrst, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji,
farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene
Masti in druge svinjske in
perutninske
maščobe
dobljene s topljenjem, stiskanjem ali s solventno
ekstrakcijo:
- maščobe iz kosti ali
odpadkov
- drugo

Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3. poglavja
že s poreklom
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen
mleka ali smetane iz tar.
št. 04.01 ali 04.02
Proizvodnja pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4. poglavja že s poreklom
- mora biti vsak uporabljen sadni sok (razen ananasovega,
citroninega,
soka grenivke) iz tar. št.
20.09 s poreklom in
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.
poglavja ne presega 30%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
in katerekoli tar. št., razen
ptičjih jajc iz tar. št. 04.07

15.01

15.04

Proizvodnja pri kateri
morajo biti vse uporabljene vrtnine že s poreklom
Proizvodnja iz sveže ali
ohlajene sladke koruze
Proizvodnja pri kateri sadeži »Capsicum« iz poglavja št. 07.09.60 z vidika
pridelave in primarne

ex
15.07
do
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predelave morajo biti že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri vsi
uporabljeni proizvodi iz
poglavja 10 morajo biti že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri
mora
biti
uporabljen
krompir že s poreklom
Uporabljeni materiali morajo biti primarno predelani in praženi v državi
porekla
Uporabljeni osnovni materiali iz poglavja 10 in tarifne številke 07.10 morajo biti že s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi osnovni
uporabljeni materiali že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi osnovni
uporabljeni materiali že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi osnovni
uporabljeni materiali že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi osnovni
uporabljeni materiali že
s poreklom
Proizvodnja pri kateri
morajo biti vsi osnovni
uporabljeni materiali že
s poreklom

Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen
tistih iz tar. št. 02.03,
02.06 al 02.07 ali kosti iz
tar. št. 05.06
Proizvodnja iz mesa ali
drobovine prašičev z tar.
št. 02.03 ali 02.06 ali mesa
in užitne perutninske drobovine iz tar. št. 02.07

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove
frakcije, prečiščeni ali nepročišćeni, toda kemično
nemodificirani:
- trdne frakcije ribjih olj Proizvodnja iz materialov
in masti ter olj morskih iz katerekoli tar. št., vštevsesalcev
ši druge materiale iz tar.
št. 15.04
Proizvodnja, pri kateri
- drugo
mora biti ves uporabljen
živalski material iz 2. in 3.
poglavja že s poreklom
Nehlapna rastlinska olja
in njihove frakcije, rafinirana ali nerafinirana, toda
poročevalec, št. 20

15.15

ex
15.16

ex
15.17
16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

ex
17.01

ex
17.03

17.04

19.02

kemično nemodificirana
- trdne frakcije, razen Proizvodnja iz drugih materialov iz tar. št. 15.07 do
jojoba olja
15.15
Proizvodnja, pri kateri
- drugo, razen
morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali že
s poreklom
- tungovo olje, mirtin
vosek in japonski vosek
- olja za tehnične in industrijske namene, razen
za proizvodnjo hrane za
ljudi
Masti in olja živalskega Proizvodnja, pri kateri
ali rastlinskega izvora in morajo biti vsi uporabljenjihove frakcije, reesteri- ni živalski in rastlinski
ficirane, rafinirane ali ne- materiali že s poreklom
rafinirane, toda nadalje
nerpedelane
Jedilne tekoče mešanice Proizvodnja, pri kateri
rastlinskih olj iz tar. št. morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali že
15.07 do 15.15
s poreklom
Klobase in podobni izdel- Proizvodnja iz živali iz 1.
ki iz mesa, drugih užitnih poglavja
klavničnih proizvodov ali
krvi, sestavljena živila na
osnovi teh proizvodov
Drugi pripravljeni ali kon- Proizvodnja iz živali iz 1.
zervirani izdelki iz mesa, poglavja
drugih klavničnih proizvodov ali krvi
Ekstrakti in sokovi iz me- Proizvodnja iz živali iz 1.
sa, rib, rakov, mehkužcev poglavja. Vse uporabljeali drugih vodnh nevre- ne ribe, raki, mehkužci ali
tenčarjev
drugi vodni nevretenčarji
morajo biti že s poreklom
Pripravljene ali konzervi- Proizvodnja pri kateri
rane ribe, kaviar in kaviar- morajo biti vse uporabljejevi nadomestki, priprav- ne ribe ali ribja jajčeca že
s poreklom
Ijeni iz ribjih jajčec
Raki, mehkužci in drugi Proizvodnja pri kateri
vodni nevretenčarji, pri- morajo biti vsi uporabljeni raki, mehkužci in drugi
pravljeni ali konzervirani
vodni nevretenčarji že
s poreklom
Sladkor iz sladkornega tr- Proizvodnja, pri kateri
kateregakoli
sa in sladkorne pese ter vrednost
kemično čista saharoza, materiala iz 17. poglavja
v trdnem stanju, z dodat- ne presega 30% cene
proizvoda franko tovarna
kom arom ali barvil
Melase, dobljene pri ek- Proizvodnja pri kateri
kateregakoli
strakciji ali rafiniranju vrednost
sladkorja, z dodatkom uporabljenega materiala
iz 17. poglavja ne presega
arom ali barvil
30% cene proizvoda franko tovarna
Sladkorni
proizvodi Proizvodnja pri kateri se
(vštevši belo čokolado) vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
brez kakava
kot je tar. št. proizvoda
pod pogojem, da vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz
17. poglavja ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna
Testenine, kuhane ali ne- Proizvodnja pri kateri
kuhane ali polnjene (z morajo biti že vsa upomesom ali drugimi snov- rabljena žita (razen trde
mi) ali drugače pripravlje- pšenice), meso, drobovine, kot so špageti, maka- ne, ribe, raki ali mehkužci
roni, rezanci, lazanje, že s poreklom

poročevalec, št. 20

19.05

20.01

20.07

20.08

cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali nepripravljen
Kruh, peciva, sladice.
biskvit in drugi pekovski
izdelki z dodatkom kakava ali brez njega: hostije,
kapsule za farmacevtske
proizvode, oblasti, sušeno testo iz moke, škroba,
listnato in podobni proizvodi
Vrtnine, sadje in drugi
užitni deli rastlin, pripravIjeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
Džemi, sadni želeji, marmelada, sadni pireji in
sadne paste, dobljeni
s kuhanjem, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih
Sadje in drugi užitni deli
rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem
mestu:
- sadje, (tudi sadje z lupino), TVUliailU
pillU/,
kuhano na drug
Uiuy
način, razen v sopari ali
vodi, brez dodatnega
sladkorja, zmrznjeno
- lupinasto sadje brez
dodatka sladkorja ali al-

—j-o iz fTl3'e
Proizvodnja
št (
iz katere*,,vja
tistih iz 1«• P°»

Proizvodnja,
_
mora biti vf:ina žes '
sadje ali vn
reklom ——Proizvodnja, ^
vrednost
^
materiala
gij#1
sme r
ne
P ®v/ frar#
ne proizvoa
varna

Proizvodnja. u|pri
mora biti
mv<*.
- vse«■eKlo„1"
sadje že s p
Proizvodni«,
vrednost

pri

08.01 in 08-02
- drugo

ex
20.09

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt), nefermentirani
in brez dodatka alkohola,
z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil ali brez njih

uvrščajo v
kot je tar. *•
pod
nost
-aiei" ,
rabljenega j"1 ^
poglavja ne
cene proizV**
varna_
Proizvodnja. Pni /
uporao'F
vsi
uvrščajo v 0
»■ 5 >
kot je tarpod
SU«

ex
21.01
22.01

22.02
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cene proiz*
varna
Pražena cikorija in ek- Proizvod"'®^
strakti, esence in končen- mora biti
trati
cikorjjajgi.
Vode, vštevši naravne in
umetne mineralne vode mora biti
in sodavice, brez sladkor- voda že s v"
ja ali drugih sladil ali
.
sredstev za aromatizira/
nje; led in sneg
$ rESe"&
Vode, števši.
ves
6^°^

L nje *er druge brezalko- pogojem, da vrednost kan™ne pijače, razen sad- teregakoli uporabljenega
in zelenjavnih sokov, materiala iz 17. poglavja
ne presega 30% cene
20 09 UVrŠČa)0 v ,ar- št proizvoda
franko tovarna
in da mora biti vsak uporabljen sadni sok (razen
ananasa, limete in grenivke) že s poreklom
Piv° iz slada
Proizvodnja pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
11.07 ne presega 30% cene franko tovarna
22.04 * ° ln druga vina iz sve- Prozvodnja pri kateri vse
grozd a
f-on3 Vlna
i ' vštevši oja- grozdje ali vsi uporabljeni
i" grozdni mošt materiali pridobljeni iz
2
dodatkom alkohola
grozdja morajo biti že
s poreklom
svo?6ga ln r dru9a vina iz Proizvodnja pri kateri vi?ir!i s9 °zdja, aromati- no iz tar. št. 22.04, ki ga je
rastlinami ali največ uporabljeno in
edstvi
za aromatiziranje uporabljeno grozdje iz
tar. št. 08.06 morajo biti
že s poreklom
edenatunran
etilalko- Proizvodnja pri kateri:
vo°/ ,?ncentracije
80 - se vsi uporabljeni maveč;
in 1U alkoho|
etilalkohol teriali uvrščajo v drugo
rirani ?'
i. denatu- tar. št. kot je tar. št. proizkaterekoli moči
voda
in
- morajo biti v celoti pridobljeni
pri kateri:
i420,Nedenr'ran e,i- Proizvodnja
mani l'.
koncetracije - se vsi uporabljeni malikerji ° ®,° VQ|%:
žganja, teriali uvrščajo v drugo
ge
Piiač«alkoholne tar. št. kot je tar. št. proizhoini '■ Ustavljeni alko- voda in
Jjopjjač ' 23 Proizvod" -morajo biti v celoti pridobljeni
Osnovni materiali iz tar.
št. 08.06 in 08.08 ali drugi
uporabljeni materiali morajo biti že s poreklom
Proizvodnja, pri kateri
morajo biti vsa, uporabljena žita, sladkor ali melasa, meso in mleko že
s poreklom
Urov ali ne
Primarna predelava pri
&l
' ,obakovi odpadkiPrede- kateri mora biti posušen
tobak tipa Virginia v celoti pridobljen
Q
& kris,alni grafit, Obogatitev vsebnosti ogČi
ljika, prečiščevanje in
®nn^ikom'
mletje surovega kristalnega grafita
Ms
Razžagan ali kako drugako^-; ra2
žagan
ali
kav Dra. 9ače razrezan če razrezan marmor (tudi
Plošč« ? ?'ne bloke ali če je že razžagan) debeli-^^linedoas'cm^drate) ne nad 25 cm
čeneo' Portir• bazalt, pešCeI dmg k~
gradbenia an
druqa^L
9 ezanaliv kako
v
okotne K^
Pra"
in
(vštevši i,
P'o^če
Hne do 01- adra,ne) debe-

25.19

ex
25.20
ex
25.24
ex
25.25
ex
25.30
ex
27.07

ex
27.10

ex
27.12
ex
27.12
ex
27.12

ex
pgl.28

Razžagan ali kako drugače razrezan kamen (tudi
če je že razžagan) debeline nad 25 cm

ex
28.11
ex
28.33

^doloml

Žnanje nežganega dolomita
Obijen naravni mag- Prozivodnja, pri kateri se
93

nezijev karbonat (magnezit) v hermetično zaprtih
kontejnerjih in magnezijev oksid, čisti ali nečisti,
razen topljenega magnezijevega oksida ali mrtvo
žganega
(sintranega)
magnezijevega oksida
Sadra, specialno pripravIjena za zobozdravstvo

vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit)

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
Naravna azbestna vlakna Proizvodnja iz azbestnega koncentrata
Sljuda v prahu
Mletje sljude in odpadkov
sljude
Zemeljske barve, žgane Žganje ali mletje zemeljali v prahu
skih barv
Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega Proizvodnja iz katerekoli
težo nearomatskih, po- tarifne števlike
dobna mineralnim oljem,
dobljenim z destilacijo
katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi,
pri katerih se 65% ali več
prostornine destilira pri
temperaturi do 250 x C
(vštevši mešanice naftnih
olj in benzena), za uporabo kot poganska goriva
ali kurilna olja
Olja, dobljena iz nafte in Proizvodnja iz katerekoli
olja, dobljena iz bitumi- tarifne številke
noznih moneralov, razen
surovih; proizvodi, ki niso
omenjeni niti zajeti na
drugem mestu, ki vsebujejo po teži 70% in več olj
iz nafte ali olj, dobljenih
iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh proizvodov
Prečiščen gel iz olj, dob- Proizvodnja iz neprečišIjenih iz nafte
čenega gela iz olj, pridobljenih iz nafte
Parfinski vosek
Proizvodnja iz stiskanega
parafina ali parafina, iz
katerega je izločeno olje
Mikrokristalni vosek iz Proizvodnja iz surovega
nafte, stiskani parafin, ozokerita
prečiščeni ozokerit, vosek iz rjavega premoga in
lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni
s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani
Anorganski kemični pro- Proizvodnja, pri kateri se
izvod; organske in anor- vsi uporabljeni materiali
ganske spojine plemeni- uvrščajo v drugo tar. št.,
tih kovin, kovin redkih ze- kot je tar. št. proizvoda.
melj, radioaktivnih ele- Lahko se uporabljajo mamentov in izotopov, razen teriali, ki so uvrščeni
proizvodov iz tar. št. v isto tar. št. pod pogo28.11 in ex28.33, za kate- jem, da njihova vrednost
rega so pravila podana ne presega 20% cene
v nadaljevanju
proizvoda franko tovarna
Žveplov trioksid
Proizvodnja iz žveplovega dioksida
Aluminijev sulfat
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne preseporočevalec, št. 20

ex
28.40

Natrijev perborat

ex.
pgl.29

Organski kemični proizvodi razen tar. št.
ex29.05, 29.15, ex29.32,
29.33 in 29.34,
za katere so veljavna pravila podana v nadaljevanju

ex
29.05

Alkoholati kovin iz alkoholov te tar. št. in etanola
ali glicerina

29.15

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halogenski,
sulfo-, natro- in nitrozoderivati
Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
nitrozo-derivati

ex
29.32

ex
29.32
29.33

Ciklični acetali in notranji
hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-,nitro-, nitrozo-derivati
Heterociklične
spojine
samo s hetero-atomom
ali heteroatcmi dušika;
nukleinske kisline in njihove soli

29.34

Druge
spojine

ex
pgl.30

30.02

heterociklične

Farmacevtski
proizvodi,
razen tar. št. 30.02, 30.03
in 30.04, za katere so pravila podana v nadaljevanju

Človeška kri; živalska kri,
pripravljena za uporabo
v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; serumi in druge frakcije krvi; cepiva, toksini,
kulture mikroorganizmov
(razen kvasov) in podobni

poročevalec, št. 20

tovarniške
proizvodi:
- proizvodi, ki so sestav- voda
ljeni iz dveh sestavin ali
več, ki so pomešani iz terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani proizvodi za te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali
pakiranja za prodajo na
drobno

ga 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni
v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. vštevši druge materiale iz tar.
št. 29.05. Alkoholati iz te
tar. št. se lahko uporabljajo p>od pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 29.15
in 29.16 ne sme presegati
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 2909
ne sme presegati 20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št.,
vključno z drugimi materiali iz tar. št. 29.32
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št. 29.32
in 29.33 ne sme presegati
20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz katerkoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih
materialov iz tar. št.
29.32, 29.33 in 29.34 ne
sme presegati 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugi tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvšrčeni
v isto tar. št., pod pogojem, da njihova vednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materiala
iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št. 30.02. lahko se uporabljajo materiali, ki so
uvrščeni v isto tar. št.,
pod pogojem, da njihova
vrednost ne presega 20%

- Drugo:
- Človeška kri

-Živalska kri, pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

— Frakcije krvi, razen serumov, hemoglobina ali
serumskih globulinov

- Hemoglobin, krvni globulin in semmski gloulin

- Drugo

30.03
in
30.04
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Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 30.02, 30.05
ali 30.06)

cene p#

ne'",
Proizvodnja iz mal/S®"?
iz katerkoli tar. a,> ■
I J*
tudi druge n" Lahko
<
tar. št. 30.02m iteria'1' i 3i.
uporabljajo
.
so uvrščeni v isto'tal
pod pogojem. »
vrednost ne P
cene proizvoda
vama
Proizvodnja |Z^
iz katerekoli tar. "gi
ši druge mate ^ u;
št.30.02. Lahko ki
rabljajo mater®. š, p
uvrščeni v isto ^
pogojem, „Lega *
vrednost ne P
cene proizvoda
varna
-—
Proizvodnja ,z vjie
iz katerkoli tar. ■ ki
druge matena*.
uvrščeni v
^
30.02. Lahko 98 /
Ijajo materiali,
teni v isto tar-^
gojem, da n0i _ oo
nost ne pres
ne proizvoda
varna ——^
*
Proizvodnja 'z jt. A
iz katerekoli
w iz J
ši druge mat® 50,^
št. 30.02. LahK , w *
rabljajo mate 'tar
uvrščeni v
„jT
pod pogojem.«
vrednost ner0
* .
vrednosti P
s\
ko tovarna^ z —.
Proizvodnja > j, \
katerekoli tar- 1
druge material« up/
30.02. Lahko Rj 50 J
Ijajo matenali, g,, PJ
šečni v isto tar j
erI1,
P°9°i
nres«vrednost ne„ Pe
čene proizV
tovarna
Proizvodnja,,
w
so vsi up0': v
teriali uVrš^ftar-51
tar. št., kot je &
voda.
vuuct. Lahko ^ .
Ijajo materia^ pod ^
30.03 ali
T
jem, da ne
vrednost
P' jraH
cene proizvod
varna

^ razen iz tar- št.
23 ka,6r0
Vib POdana
S° Pra"
v
nadaljeVanju

ali
kemična
gnoHia11? vsebu
tri
je dva ali
ne
fiL 4 J'
elemente-dur in kalij: dru a
gnoiila °proizvodi iz tega
9
g"*:
Ja V ob,iki ,abele ali
P0dnh
^°bn.hu oblik ali pakiraSen ° 10 kg bru,° ,eže
~ natrijev nitrat
_ £a fr'iev cianamid
__ kalijev sulfat
sulfat ma9nez')ev kalijev

"a

harvanie- ?! S,rojen
)e ah
ln n ihovi
Vrivat 'Karve za ,eks,i|
'
Piqm«rl;
.
pri
barvila;
Pravljena
sredstvi
premazna
C8 'n, lak'; kiti in
,i_
barske K" e mase;
in
razen
krnila;
št. ex3?2 01
m'ZVOdov iz tartere s n ,n 32.05 za ka^a.ievaPnT,V,la P°dana

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni
v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja pri kateri:
- se vsi uprabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.
št. kot je tar. št. proizvoda. Materiali, ki se uvrščajo v isto tar. št. se lahko
uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Materiali iz iste tar. št. se
lahko uporabljajo pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna

ex
pgl.34

ex
34.04

ex
pgl.35

n ihove
astri
soli, etri, Proizvodnja iz ekstraktov
,n li'J
ln
drugi' derivati
tanina rastlinskega porekla
pi m
ravni in'
9 enti (na- Proizvodnja iz materialov
razvijaio ®ln,e,ič
ni), ki in
se iz katerekoli tar. št., razen
POdlagi
ternerrl arf 9a
~ " materialov iz tar. št. 32.02
silcu (ban Ianskem no- in 32.04 pod pogojem, da
kateregakoli
rati
? ki); prepa- vrednost
uvrščenega
°p°mbi
v ;deni v 3- vmateriala
na
tar. št. 32.05 ne presega
Sn •
o<*nr>
poglavju,
°vi barvnih
lakov 20% cene proizvoda franko tovarna
part
,n rezin
<Jmeriici!
°idi; Proizvodnja, pri kateri se
ali toatetn- lzdelki
, kozmetični vsi uporabljeni materiali
j* tar. i. J,„
. razen uvrščajo v drugo tar. št.,
ie praviir, 01 • za katero kot je tar. št. proiizoda.
Podano v nada Materiali, uvrščeni v isto
'jevanju
"
tar. št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
»erpena,
'z ali brez Proizvodnja iz materialov
"con- iz katerekoli tar. št. vštevoija; rB,i_Ja .in in čista ši
materiale
različne
e,e
ričnih° r vkoncentra- »skupine« (2) te tar. št.
^hiannih )lh
,<$
masteh, Materiali, uvrščeni v isto
Podobno
? ' voskih ali skupino, se lahko upos,r
dob|
akcij^
jeni z ek- rabljajo pod pogojem, da
,erićnib
"lastio
®
olj njihova vrednost ne pres,r
ma
anski ,ar enski
ceracijo; sega 20% cene proizvoda
M doh,® P11
Proiz- franko tovarna
z deterpelih olj; vodni
vodne razsto-

35.05

pine eteričnih olj
Mila, organska površinsko aktivna sredstva,
pralni preparati, mazilni
preparati, umetni voski,
pripravljeni voski, proizvodi za čiščenje, sveče in
podobni proizvodi za modeliranje in zobozdravstveni voski ter zobozdravstveni preparati na
osnovi sadre, razen tar.
št.ex 34.03 in ex 34.04, za
katere so pravila podana
v nadaljevanju
Umetni voski in pripravIjeni voski:
- na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov,
dobljenih iz bituminoznih
mineralov,
stisnjenega
parafina ali parafina z odstranjenim oljem
- drugo

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila,
encimi; razen proizvodov
iz tar. št. 35.05 in ex
35.07, za katere so pravila
podana v nadaljevanju

Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
Materiali, uvrščeni v isto
tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da nihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni
v tar. št. 34.04 ali poglavje
29.
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št. razen:
- hidrogeniziranih olj, ki
imajo lastnost voska iz
tar. št. 15.16
- maščobnih kislin, ki niso kemično definirane in
mastnih industrijskih alkohlov, ki imajo lastnosti
voskov iz tar. št. 15.19
- materialov iz tar. št.
34.04
Ti materiali se lahko
uprabljajo pod pogojem,
da njihova vrednost ne
presega 20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št., proizvoda.
Materiali, uvrščeni v isto
tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda frako tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št. 35.05
Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. št., razen
tistih iz tar. št. 11.08

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in esterificirani šrkob.i); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih
modificiranih škrobov:
- škrobi etri in estri
- drugo
ex
Pripravljeni encimi, ki ni- Proizvodnja, pri kateri
35.07 so omenjeni in ne zajdti vrednost vseh uporabljena drugem mestu
nih materialov ne sme
presegati 50% cene proizvoda franko tovarna
pgl. 36 Razstreliva; pirotehnični Proizvodnja, pri kateri se
proizvodi; vžigalice; piro- vsi uporabljeni materiali
forne zlitine; vnetljive uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda.
snovi
Materiali, uvrščeni v isto
tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
ex
Proizvodi za fotografske Proizvodnja, pri kateri se
pgl.37 in kinematografske na- vsi uporabljeni materiali
mene razen tar. št. 37.01, uvrščajo v drugo tar. št.,
37.02 in 37.04, za katere kot je tar. št. proizvoda.
so pravila podana v nada- Materiali, uvrščeni v isto
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Ijevanju

37.01.

tar. št. kot proizvod, se
lahko porabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
razen v 37.01 ali 37.02.
Materiali, uvrščeni v tar.
št. 37.02 se lahko uporabijo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega
30% cene proizvoda franko tovarna

ex
38.07
38.08
do
38.14,
38.18
do
38.20,
38.22
.in
38.23

Fotografske plošče in
plani filmi, občutljivi za
svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnegakoli materiala,
razen iz papirja, kartona
ali tekstila; fotografski
plani filmi za hitro razvijanje in kopiranje, občutljivi za svetlobe, neosvetljeni, v katerah ali brez njih
- plani filmi za trenutno
(hitro) fotografijo
- drugo
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
razen v 37.01 ali 37.02.
Materiali, uvrščeni v tar.
št. 37.01 ali 37.02 se lahko
uporabijo pod pogojem,
da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene proizvoda franko tovarna
37.02 Fotografski filmi v zvitkih, Proizvodnja, pri kateri se
občutljivi za svetlobo, ne- vsi uporabljeni materiali
osvetljeni, iz kakršnega- uvrščajo v katerokoli tar.
koli materiala, razen iz št., razen 37.01. ali 37.02
papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za hitro
razvijanje in kopiranje,
občutljivi za svetlobo, neosvetljeni
37.04 Fotografske plošče, filmi, Proizvodnja, pri kateri se
papir, karton in tekstil, vsi uporabljeni materiali
osvetljeni, toda nerazviti
uvrščajo v katerokoli tar.
št., razen 37.01 do 37.04
ex pgl. Razni proizvodi kemične Proizvodnja, pri kateri se
38
industrije, razen tar. št. ex vsi uporabljeni materiali
38.01, ex 38.03, ex 38.05 uvrščajo v drugo tar. št.,
ex 38.06, ex38.07,38.08 kot je tar. št. proizvoda.
do 38.14,38.18 do 38.20, Materiali, uvrščeni v isto
38.22 in 38.23, za katere tar. št., se lahko uporabso pravila padana v nada- ljajo pod pogojem, da njiljevanju
hova vrednost ne presega
20% cene proizvoda franko tovarna
ex
Koloidni grafit v suspen38.01 ziji v olju in polkoloidni
grafit; ogljikove paste za
elektrode
vnProizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
ex
Grafit v obliki paste kot Proizvodnja iz materialov
38.01 mešanica grafita mineral- iz vseh tar. št., pri kateri
nimi olji z več kot 30% vrednost
uporabljenih
grafita po teži
materialov iz tar. št. 34.03
ne presega 20% cene
proizvoda franko tovarna
ex
Rafinirano tal-olje
Rafiniranje surovega tal38.03
olja
ex
Sulfatni terpentin, prečiš- Prečiščevanje z destilaci38.05 čeni
jo ali rafiniranjem surovegasulfatnega terpentina
ex
Smolni estri
Proizvodnja iz smnolnih
38.06
kislin
poročevalec, št. 20

ex
39.01
do
39.15
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Lesni katran (ostanki destilacije katrana rastlinskega izvora)
Razni kemični proizvodi:
- Pripravljeni dodatki za
maziva, ki vsebujejo naftna olja, dobljena iz bituminoznih mineralov iz
tar. št. 38.11
- Naslednji proizvodi iz
tar. št. 38.23:
- Pripravljena vezivna
sredstva za livarske forme in jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov

3
Destilacija lesneg
trana

Proizvodnja P'ri $
$
vrednost vseh P® J
nih materialov a „
38. 11 ne presega* ne proizvoda
varna
Proizvodnja,pf'
katerisevsiuporabljenimateriali
uvrščajovdrug0
tar.št-.kotjetar.
št.proizvoda.
Materiali, uvrscenivisto-tari'-'
selahkouporaD"
Ijajopodpogojem.danjihova
vrednostnepre"
sega20%cene
proizvodafrank
tovarna

Naftenske kisline, njihove
v vodi netopne soli in njihovi estri
- Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 29.05
- Sulfonati nafte, razen
naftnh sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali
etanolaminov; tiofenzirane sulfonske kisline, dobljene iz olj iz bituminoznih mineralov in njihove
soli
- Ionski izmenjevalniki
- Absorbcijska sredstva
za vakuumske cevi
- Alkalni železov oksid
za prečiščevanje plina
- Amoniakova voda in
surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen s prečiščevanjem
svetilnega
plina
- Sulfonaftenske kisline,
njihove v vodi netopne
soli in njihovi estri
- Fuzelno in dipelovo
olje
- Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione
- Paste za kopiranje na
osnovi želatine, z ali brez
podloge iz papirja ali tekV
stila
Proizvodnja,
- Drugo
vrednost vsej pe $
nih materiale
ga 50% cen«
franko
franko Jtovarna
—nt
Plastične mase v primar- Proizvodnja. P h i/
^f
nih oblikah, odpadki, - vrednost
ostružki in ostanki iz pla- Ijenih nnate^" p#1
stičnih mas razen proiz- sega 50% in llW
J
vodov pod tar. št. ex franko tovarn
vrednost
39.07 za katere je veljavv
no pravilo navedeno v na- Ijenih ma»n
poglavja n®L lf*
daljevanju
- Proizvodi dodatne ho- cene pro^°°
j
varna (1).
p" J
mopolimerizacije
Proizvodnja,
- drugo
vrednost v**1

Kopolimeri iz polikarbo"ata in akrilonitrila-butaaiena-stirena (ABS)

Polizdelki in izdelki iz plaz izjemo proizvodov
P°d tarifnimi številkami
16, ex 3917 in ex

^•20, za katere so pravila
Podana v nadaljevanju:
".Ploščati proizvodi, več
P^elani od površinske
Melave ali rezani v dru9® oblike razen pravokotali kvadratnih; drugi
Proizvodi, več obdelani
površinske obdelave
~druqi
Proizvodi dodatne homoPO"Tierizacije

drugi

16
ex
17

^
°

p

rofilni izdelki in cevi

Sov a"

,ilmi

D ^
tias2V0Ci'

12

iz

i0

plastičnih

w',Tfne Plošče iz krep
^,-^^apoapiate
ka

kavčuka nevu
le
nizrane
v
!"
' v primarnih

nih materialov iz 39. poglavja ne presega 20%
cene proizvoda franko tovarna (1)
Proizvodnja pri kateri so
vsi materiali, ki se uporabljajo, uvrščeni v drugo
kategorijo kot proizvod
Lahko se uporabljajo materiali iz iste kategorije
kot proizvod, pod pogojem, da njihova vrednost
ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja
39 ne presega 50% cene
proizvoda franko tovarna

40.12

ex
40.17
ex
41.02
41.04
do
41.07

Proizvodnja pri
kateri:
-vrednostvseh
uporabljenihmaterialovnepresega50%ceneproizvodafrankotovarnain
-vrednostvseh
uporabljenihmaterialovizpoglavja39nepresega20%cene
proizvodafranko
tovarna(1)
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh porabljenih materialov iz poglavja
39 ne sme presegati 20%
cene proizvoda franko tovarna(1)
Proizvodnja pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna in
- vrednost materialov
uvrščenih v isto kategorijo kot proizvod ne presega 20% cene proizvodov
franko tovarna
Proizvodnja iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno
nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Laminacija folij iz naravnega kavčuka
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporablje-

oblikah ali v ploščah, li- nih materialov, razen nastih ali trakovih
ravnega kavčuka, ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
rabljenih
Protektirane ali rabljene Protektiranje
zunanje gume (plašči); zunanjih gum
polne gume ali gume za
polnjenje, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki
iz gume
- protektirane gume,
polne gume ali gume
z zračnimi komorami
Proizvodnja iz materialov
- Drugo
iz katerekoli tar. št. razen
iz tar. št. 40.11 ali 40.12
Proizvodnja iz trde gume
Proizvodi iz trde gume
Surove kože ovc in jagnjet, brez volne
Strojena koža brez dlake
ali volne, razen kože iz
tar. št. 41.08 ali 41.09

41.09

Lakasto usnje in lakasto
plastovito
(prevlečeno
s folijo) usnje, matalizirano usnje

ex
43.02

Strojena ali obdelana krzna, sestavljena:
- Plošče, križi, kvadrati
in podobne oblike
- drugo

43.03

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

ex
44.03

Les, neobdelan, z lubjem
ali gorbo obdelan (štirikotno tesan)

ex
44.07

Les, obdelan po dolžini
z žaganjem, rezkanjem ali
sekanjem ali lupljenjem,
vštevši tudi skoblan, brušen, prstasto ali zobčasto
lepljen, debeline nad
6 mm
Listi furnirja in listi za vezane plošče debeline do
6 mm, sestavljen in drug
les, žagan po dolžini, razsekan ali olupljen, skobIjan ali neskobljan, brušen ali nebrušen ali lepljen z zobčastim sestavljanjem,
debeline
do
6 mm
Les (vštevši lamele ion frize za parket, nesestavljene), profiliran (pero in
žleb, žlebljen ali poševno
rezan, spojen v obliki črke V, opasan, zaokrožen
ali podobno obdelan) po
dolžini kateregakoli roba
ali strani, vštevši skob-

ex
44.08

ex
44.09
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Snemanje volne s kože
ovc in jagnjet z volno
Ponovno strojenje predhodno strojenih kož ali
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.,
kot je tar. št. proizvoda
Proizvodnja iz usnja iz
tar. št. 41.04 do 41.07 pod
pogojem,
da
njihova
vrednost ne presega 50%
cene proizvoda franko tovarna
- Beljenje ali barvanje
z rezanjem in sestavljanjem
nesestavljenega
strojenega ali obdelanega krzna
Proizvodnja iz nesestavljenih, strojenih ali obdelanih krzen
Proizvodnja iz nesestavIjenih strojenih ali obdelanih kož tar. št. 43.02
Proizvodnja iz grobo obdelanega lesa z lubjem ali
brez lubja ali samo tesanega
Skobljanje, brušenje ali
lepljenje s prstastim spajanjem

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s prstastim spajanjem

Brušenje ali lepljenje
s prstastim spajanjem

poročevalec, št. 20

Ijan, brušen ali prslaslo
lepljen
ex
Palice, venci in okrasne
44.09 letve
ex
Palice, venci in okrasne
44.10 letve za pohištvo, okvirje,
do ex za notranjo dekoracijo,
44.13 električno napeljavo in
podobno
ex
Zaboji za pakiranje, škat44.15 le, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje
iz lesa
ex
Sodi, kadi, vedra, škafi in
44.16 drugi sodarski proizvodi
in njihovi deli iz lesa
44.18

Stavbno pohištvo in lesni
proizvodi za gradbeništvo

ex
44.18
ex
44.21

Palice, venci in okrasne
letve
Les za vžigalice; leseni
čepki za obutev

ex
45.03
ex
48.11

Izdelki iz naravne plute

48.16.

48.17

Papir in karton, samo
s črtami ali kvadrati
Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
kopiranje in prenašanje
(razen tistih iz tar. št.
4809); matrice za razmnoževanje in ofsetne
plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel
Pisemski ovitki, zložene
pisemske karte, dopisnice in karte za dopisovanje iz papirja ali kartona;
kompleti za dopisovanje
v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

ex
48.18

Toaletni papir

ex
48.19

škatle, zaboji, pakiranja,
vreče in drugi kontejnerji
za pakiranje iz papirja,
kartona, celulozne vate in
listov ali trakov iz celuloznih vlaken

ex
48.20

Bloki papirja za pisma

ex
48.23

Drug papir, karton, celulozna vata in koprene ali
trakovi iz celuloznih vla-
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Predelava v obliki palic,
vencev ali okrasnih letev
Predelava v obliki palic,
vencev ali okrasnih letev

49.09

ken, razrezani v določene
velikosti ali oblike
Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane,
brez kuvert, z okraski ali
brez njih
Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši koledarske
bloke
- koledarji vrste »večni«
ali zamenljivi bloki na
drugačnih podlagah, ki
niso iz papirja ali kartona
- drugo

Proizvodnja , ma«
3; S
alov, iz vseh..t*.
uvrščeni
tistih, ki so u .11
št. 49.09 ali 49

Proizvodnja
- se vsi IVteriali uvrščal0
tar. št., kot je tai
voda
vseh ^
- vrednostl vsen
Ijenih materiale ^
sega 50% cene P'
franko tovarna rt*
Proizvodnja E raz«"
iz vseh tar- »'•
Ki so uvrščeni
49.09ali49J.L;'',i
49.09al
sa
ex
Svileni odpadki (vštevši Mikanje ali £®
50.03 zapredke, neprimerne za nih odpadkov
odvijanje, odpadke preje
in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani
55.01 Umetna in sitetična reza- Proizvodnja «
materialov
do
na vlakna
kaše
55.07
rvcioc?
—-7:.
Proizvodnja iz j jz
ex pgl. Preja in monofilamenti
50
- iz sur0Vejfr
kov svile, rn%
do
sanih ali <***'
pgl. 55
lanih za P'**n>
~ naravn'^f V
kanih in neće*«an1
ko drugače P
predenje
(
- kemičnih n*
tekstilne kase
49.10

Proizvodnja iz desk, ki niso razrezane na določeno
velikost
Proizvodnja iz klanih
dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih
z dvema glavnima površinama
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot proizvod. Lahko se
uporabljajo
celičaste
plošče, skodle in opaži
(žagane ali klane)
Predelava v obliki palic,
vencev ali okrasnih letev
Proizvodnja iz lesa iz katereoli ter. št., razen lesene žice iz tar. št. 44.09
Proizvodnja iz plute iz tar.
45.01
Proizvodnja iz materialov
za izdelavo papirja iz 47.
poglavja
Proizvodnja iz materialov
za izdelavo papirja iz 47.
poglavja

ex pgl.
50
do
pgl 55

Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
za izdelavo papirja iz 47.
poglavja
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št., kot je tar. št. proizvoda in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne sme
presegati 50% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
za izdelavo papirja iz 47.
poglavja

- materialov # ,l
papirja
^
Proizvodnja

Tkanine:
— z vtkanimi gumijastimi prej(4) nrfniaiz'4!
_ proizvodnja ^r
nitmi
- drugo
-anaravnih^-5i«,
im ~»' rfj
- umetnih
vlake"' .i
rezanih neč
vlake"',
nih ali
®fdV
drugače P
i
predenje
- kemični J110
tekstilne *aie
ali - papiH®

>■£!&
S ali
5cijama (Wf J W k.,
dviganje
nost).
delava

trajni
K!5a. """Ja*?
,1<
P**1 P?LW'
\
nost upo'°ul„0 y
ne tkamr* pr
47,5% c* '3 // ■
franko to^L;
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55

Vata,
klobučevina in netani
materiali; specialne
Preje; vrvi, motvozi, konopi in prameni ter proizodi iz njih, razen proiz!?d°v iz tar. št. 56.02,
^■04, 56.05 in 56.06, za
.,'er® so pravila podana
^nadaljevanju
Klobučevina, vštevši impregnirano,
prevlečeno
laminirano:
[9'ana klobučevina
- Drugo

kriti 'I Vrvi 'z 9ume, preaiom- Jf^stilnimPreja
materikovi in doh"^
' ,ra"
54 n4 Podobno
iz
tar.
št.
im
rani n? f4'05,
Pregnini
2 niP
' obloženi
maso m° ali P'astično
Prekr?t^''as,e n'*' 'n
drug? ,eks,ilom

vn/

i.

Pre 3, vš,ev
^^sukalf
' izdela-"
rto i> , ?ntllne
? Prejo,
k°v jn ®^® obno preje,
traiz
54.04 P°?
<ar. št.
nirano i 54°5, in kombikovino v
niti, ,raku® In
obliki
ali Prev|* . prahu kovine
ečene s kovino

in

Podoh Pre'a' ,rakovi
H<Wcn° izrazen
tar. ,is,e
št.
tiste
'ar.
i s 5' in
' št
Dmi»
Posukažaniiia' 12 konjske žime;
rige' Preja v obliki ve-

»

pgl. 57 Preproge in druga tekstil- Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
na talna prekrivala:
ali
- iz iglane klobučevine
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskeaa filamenta iz tar. št.
54.02
- polipropilenska vlakna
iz tar. št. 55.03 ali 55.06 ali
- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 55.01
pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša
od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja iz: (4)
- preje iz kokosovega
vlakna,
- naravnih vlaken
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za proizvodnjo papirja
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken,
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. št.
54.02
- polipropilenska vlakna
iz tar. št. 53.03
ali 55.06

- iz druge klobučevine

- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 55.01,
pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna nižja
od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
- umetnih rezanih vlaken
pridobljenih iz kazeina
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Proizvodnja iz gumijastih
niti in vrvi, ki niso prekrite
s tekstilom
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za
predenje
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za izdelavo
papirja
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje,
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
ali
- materialov za izdelavo
papirja
Proizvodnja iz: (4)
- naravnih vlaken
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje,
- emičnih materialov ali
tekstilne kaše
- materialov za izdelavo
papirja

- iz drugih tekstilnih materialov

ex pgl. Specialne tkanine; tafti58
rane tekstilne obloge;
čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine, razen proizvodov iz tar. št.
58.05 in 58.10; pravilo za
tar. št. 58.10 je podano
v nadaljevanju
- elastične, izdelane iz
tekstilne preje z dodatkom gumijaste niti
- druge

58.10
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Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za
predenje
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Proizvodnja iz (4):
- preje iz kokosovega
vlakna
- preje iz sintetičnih ali
umetnih filamentov,
- naravnih vlaken
ali
- sintetičnih ali umetnih
rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje
Proizvodnja iz enojnih
prej (4)
Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako
drugače predelanih za
predenje
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilnih kaš
ali
Tiskanje,
spremljano
z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima
operacijama (kot so razmaščevanje,
beljenje,
merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendriranje, obdelava za
odpornost za krčenje,
trajno dokončevanje na
obogatitev,
impregnacija), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodi pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo
kategorijo kot proizvod in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne preporočevalec, št. 20

59.01

59.02

59.03

59.04

59.05

59.06

59.07

sega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Tekstilne tkanine, prevle- Proizvodnja iz preje
čene z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene: tkanine za kopiranje: platna, pripravljena
za slikanje toge tkanine
(bugram) in podobne tkanine, ki se uporabljajo za
izdelavo klubov
Kord tkanine za avtomo- Proizvodnja iz preje
bilske plašče iz preje iz Proizvodnja iz kemičnih
najlona, poliestra in vi- materialov ali tekstilne
skoznega rajona velike kaše
jakosti:
- z vsebnostjo do 90% ali
manj tekstilnih materialov po teži
- druge
Tekstilne tkanine, im- Proizvodnja iz preje
pregnirane, premazane,
prevlečene ali prekrite ali
laminirane s plastičnimi
masami, razen tistih iz
tar. št. 59.02
Linolej, vštevši rezanega Proizvodnja iz preje (4)
v oblike; talna prekrivala
na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vštevši razrezane
v oblike
Zidne tapete iz tekstila:
Proizvodnja iz preje
- impregnirane, prema- Proizvodnja iz (4):
zane, prevlečene ali pre- - preje iz kokosovega
krite ali laminirane z gu- vlakna
mo, plastičnimi masami - naravnih vlaken
ali drugimi materiali
- umetnih in sintetičnih
- druge
rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih, ali kako
drugače predelanih za
predenje ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše ali
Tiskanje, spremljano vsaj
z dvema pripravljalnima
ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje,
termostabiliziranje,
dviganje,
kalendriranje,
obdelava za odpornost
na krčenje, trajna obdelava na obogatitev, impregnacija), pod pogojem, da
vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene proizvoda
franko tovarna
Gumirane tkanine razen Proizvodnja iz (4):
tistih iz tar. št. 50.02:
- naravnih vlaken
- iz pletiv ali pletene
- umetnih ali sintetičnih
- druge tkanine iz sinte- rezanih vlaken, nemikatične filament preje, ki nih, nečesanih ali kako
vsebujejo več kot 90% drugače predelanih za
tekstilnih materialov po predenje
teži
ali
- druge
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
Proizvodnja iz kemičnih
materialov
Proizvodnja iz preje
Tekstilne tkanine, dru- Proizvodnja iz preje
gače

poročevalec, št. 20

ex
59.08
59.09
do
59.11

impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; platna, poslikana platna za odrske kulise, tkanine za atelje in podobne
namene
IZ
Impregnirani rokavci za Proizvodnja
pletene tkanine ■
plinsko razsvetljavo
ce za plinsko
Tekstilni proizvodi, za in- Proizvodnja iz [
odpadkov tkanin <
dustrijsko uporabo
- diski ali obroči za poli- tar. št. 63.10
ranje, razen iz klobučevi- Proizvodnja iz U.
- preje iz *<*
ne iz tar. št. 59.11
vlakna
- drugi
on
- naravnih vlakesi
- umetnih m :s
rezanih vlaken, ali
nih, nečesanin
drugače
predenje

pgl. 60 Tkanine iz pletiv ali pletene

pgl. 61 Oblačila in oblačilni dodatki, iz pletiv ali pleteni:
- dobljeni s sestavljanjem, na pr. šivanjem ali
drugače, iz dveh ali več
kosov tkanine iz pletiv ali
pletene, ki je urezana
v določeno obliko ali že
že v obliki
- drugi
ex pgl. Oblačila in oblačilni do62
datki, razen iz pletiv ali
pleteni; razen tar. št. ex
62.02, ex 62.04, ex 62.06,
ex 62.09, ex 62.10, 62.13,
62.14, ex 62.16 in ex
62.17, za katere so pravila
podana v nadaljevanju
ex
Oblačila in oblačilni do62.02, datki, ženska, dekliška in
ex
za dojenčke, vezeni
62.04,
ex
62.06,
ex
62.09
in
ex
62.17
ex
Ognjevarna oprema iz
62.10, tkanin, prevlečenih s foliex
jo aluminiziranega polie62.16 stra
in
ex
62.17
62.13
in
62.14
100

t" „.mM,
tekstilne kaše
Proizvodnja iz
- naravnih vlak ^
- umetnih ali *^
rezanih vlake ali
^VJ
^
nih, nečesanih jlani'1
drugače
predenje,
ali
,. materi^v
- kemičnih ma
tekstilne kaže ^
Proizvodnja iz
- naranvih ^lankesV^|N
" umetnih '"V l05
rezanih
tf
nih, nečesan£
|anih
0
drugače
predenje,
ali
- kemičnih i"®18"
Proizvodnja *l

Proizvodnja iz Pre) . >0?
ali
.
proizvodnja in
tkanine, ce ^J
presega
<8
voda franko

_____—'
Proizvodnja |Z
ali
. jt
srss*«

r£KL;>
40% tovam'* tl1/
izvodaJS). a
izvoqa_w^, (5)
Robčki, žepni robčki, šali, Proizvodnja
re
ešarpe, rute, naglavne ru- enojne P '
n
te, tančice in podobni iz- ali
ali
proizvodna in
delki

vezeni
■ drugi

65.03

tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene
proizvoda franko tovarna
(5)
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4) (5)

65.05

-0cH9?e za ovratnike in Proizvodnja, pri kateri:
' urezane
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo
tar. št. kot je uvrščen proizvod in
— vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
s,eljno
6 0,
jt^
P "'
oP'emo2de'ki

66.01

Za no,ran

i°

iz (4):
'" Proizvodnja
- naravnih vlaken
ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
drugi
Proizvodnja iz surove
~ vezenj
enojne preje (4) (6)
ali
Proizvodnja iz nevezene
tkanine (razen pletene ali
pletiv), pod pogojem, da
vrednost ne presega 40%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4) (6)
i|e blagaVfećke za pakira* Proizvodnja iz (4):
- naravnih vlaken
- umetnih ali sintetičnih
rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih ali drugače predelanih za predenje ali
- kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
2a
iacJraho
plovila, Proizvodnja iz (4):
e a,i suh
*ernna ni
o- - naravnih vlaken
p 0vila
fatnenp
. zunanje ali
ln
''delki =tVuSe' šo,ori- - kemičnih materialov ali
tekstilne kaše
" netkan,7 aborienie:
; drug,
Proizvodnja iz surove
enojne preje (4)
u
§5r
y«
«
>—r——v
ovi
števji i,J?
izdelki, Proizvodnja, pri kateri
kr
°ie za oblačila
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
^nitura~i7 so
iz t ',*'
sestavlje- Vsak artikel v kompletu
8
V ,kanin in mora izpolnjevati pravilo,
ni
le9a.' S2an^i°
ali
ki bi zanj veljalo, če ne bi
i^?rom
0vanie brez
pre
bil v kompletu. Artikli
^°9
iz
km
1'
"
n
ta
brez porekla pa se lahko
®
'h
nar?'
P«serij,
veServ e
h prtov in vključijo,
če
njihova
' t aM^'Zn'd0bnih
nih
,ek skupna vrednost ne preh
izd«E°
"
priprav sega 15% cene kompleta
v Zavi»L-°h'
"
Za proda franko tovarna
^^^obno
"
iz ne

ex
68.03
ex
68.12

ex
68.14

70.06

70.07
70.08
70.09
70.10

70.13

Proizvodnja iz materialov
iz katerekoli tar. številke,
razen spajanja gornjih
delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge
komponente podplatov iz
tar. št. 64.06
101

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelani
iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št.
65.01, vštevši tudi podložene ali okrašene
Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv ali pleteni ali
izdelani s pomočjo čipke,
klobučevine ali drugih
tekstilnih proizvodov (razen iz trakov), tudi okrašene ali podložene; mrežice za lase iz kakršnegakoli materiala, vštevši
okrašene ali podložene
Dežniki
in
sončniki
(vštevši
palice-dežnike,
vrtne sončnike in podobne proizvode)

Proizvodnja iz preje ali
tekstilnih vlaken (5)

Proizvodnja iz preje ali
tekstilnih vlaken (5)

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Izdelki iz naravnega skri- Proizvodnja iz obdelanelavca ali aglomeriranega ga skrilavca
skrilavca
Izdelki iz azbesta ali me- Proizvodnja iz katerekoli
šanic na osnovi azbesta tar. št.
ali na osnovi azbesta in
magnezijevega
karbonata
Proizvodi iz sljude, vštev- Proizvodnja iz obdelane
ši aglomerirano ali rekon- sljude (vštevši aglomeristituirano sljudo na pod- rano ali rekonstituirano
lagi iz papirja, kartona ali sljudo)
drugih materialov
Steklo iz tar. št. 70.03, Proizvodnja iz materialov
70.04 ali 70.05, upognje- iz tar. št. 70.01
no, z obdelanimi robovi,
gravirano,
luknjano,
emajlirano ali drugače
obdelano, neokvirjeno in
ne spojeno
z drugimi materiali
Varnostno steklo iz kalje- Proizvodnja iz materialov
nega ali plastnega stekla iz tar. št. 70.01
Večzidni panelni elemen- Proizvodnja iz materialov
iz tar. št. 7001
ti za izolacijo, iz stekla
Steklena ogledala, z okvi- Proizvodnja iz materialov
rom ali brez njega, vštevši iz tar. št. 7001
tudi vzvratna ogledala
Baloni, steklenice, stekle- Proizvodnja, pri kateri se
ničke, bokali, kozarci, vsi uporabljeni materiali
lonci, posoda v obliki uvrščajo v drugo tar. št.
cevk, ampule in druge kot je tar. št. proizvoda
posode iz stekla za tran- ali
sport ali pakiranje blaga; Brušenje steklenih proizstekleni kozarci za vlaga- vodov, če vrednost ne
nje, čepi, pokrovi in dru- presega 50% cene proizvoda franko tovarna
ga zapirala, iz stekla
Stekleni proizvodi za na- Proizvodnja, pri kateri se
mizno in kuhinjsko upo- vsi uporabljeni materiali
rabo, za uporabo v kopal- uvrščajo v drugo tar. št.,
nicah, v pisarnah, proiz- kot je tar. št. proizvoda
vodi za notranjo opremo ali
in podobne namene ra- Brušenje steklenih proizzen tistih iz tar. št. 70.10 vodov, če vrednost nebrušenih steklenih proizali 70.18
vodov ne presega 50%
cene proizvoda franko tovarna
ali
Ročno okraševanje (razen sito tiska), ročno pihanje steklenih izdelkov,
če vrednost ročno pihaporočevalec, št. 20

ex
70.19

ex
71.02,
ex
71.03
in
ex
71.04
71.06,
71.08
in
71.10

ex
71.07,
ex
71.09
in
ex
71.11
71.16

71.17

72.07

72.08
do
72 16

nih steklenih izdelkov ne
presega 50%
cene proizvoda franko tovarna
Izdelki iz steklenih vlaken Proizvodnja iz:
- nebarvanih trakov ste(razen preje)
klenih vlaken, rovinga,
preje in pečenih niti
in
- steklene volne
Obdelani dragi ali poldra- Proizvodnja iz neobdelagi kamni
nih dragih ali poldragih
(naravni, sintetični ali re- kamnov
konstituirani)

ex
72.24,
72.25
do
72.27
72.28

72.29
ex
73.01
73.02

Proizvodnja iz materialov
ki niso uvrščeni v tar. št.
71.06, 71.08 ali 71.10
ali
Elektrolitska, toplotna ali
kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št.
71.06, 71.08
71.10, ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 71.06, 71.08
ali 71.10 med seboj ali
z navadnimi kovinami
Proizvodnja iz surovih
plemenitih kovin
Kovine, platirane s ple- Proizvodnja iz kovin, plamenitimi kovinami, v obli- tiniranih s plemenitimi
kovinami, neobdelanih
ki polizdelkov

Plemenite kovine:
- neobdelane
- polpredelane (polproizvodi) ali v obliki prahu

Predmeti iz naravnih ali
gojenih biserov, dragih
ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstituiranih)
Imitacije nakita

Polproizvodi iz železa ali
nelegiranega jekla
_
_
Ploščati valjani izdelki,
palice in profili iz železa
ali ne nelegiranega jekla

72.17

73.04,
73.05
in
73.06
ex
73.07

73.08

Proizvodnjnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda
ali
Proizvodnja iz delov navadne kovine, nepozlačenih, neposrebrenih niti
neprevlečenih s platino,
če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz materialov
iz tar. št. 72.01,
72.02, 72.03, 72.04 ali
72.05
Proizvodnja iz ingotov železa in nelegiranega jekla
ali drugih primarnih oblik
iz tar. št. 72.06
Proizvodnja iz polproizvodov iz tar. št. 72.07
Proizvodnja iz ingotov ali
drugih primarnih oblik iz
tar. št. 72.18

Deli za železniške in
tramvajske tire, iz železa
ali jekla; tirnice, vodila in
zobate tirnice, kretniški
jezički, križišča, spojne
palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice,
tirna ležišč, klini za tirna
ležišča, podložne plošče,
pričvrščevalne ploščice,
distančne palice, drugi
deli, posebej konstruirani
za postavljanje, spajanje
in pritrjevanje tirnic
Cevi in votli profili iz železa in jekla (razen iz litega
železa)
Pribor za cevi in votle
profite, iz nerjavnega jekla (ISO št. x5CrNi
17.12), sestavljen iz več
delov
Konstrukcije (razen montažnih konstrukcij iz tar.
št. 94.06) in deli konstrukcij
(npr.: mostovi in elementi
za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni
stebri, strehe, strešna
ogrodja, vrata in okna ter
okviri zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, ograje
in stebri), iz zlitin železa
ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili cevi
in podobno, pripravljeni
za uporabo v konstrukcijah iz zlitin
Verige zoper drsenje

Proizvodnja
drugih vrst - ■
kla ali drugih P"
oblik iz tar. st. '
h.
Proizvodnja
drugih
72.1®
tar. št. 72.06,
72.24

Krozviunjo ■iz tar. št. 72.06

'*.0|

Tj, rftf'
Proizvodnja ^
tar
iz
' .. 70 94
72.18 ali i

Proizvodnja, Prj ^
vsi UP° drug" j'
uvrščajo v
i*
kot je tar,„ikj ifl1
varjenj
iz tar. št.
jo uporablja«
železa in Jekla

Proizvodnja, Jij,vrednost
,z ,
nih ma,er'fr esaSa„V
73.15 ne P ;f(ra^
ne proizvCK*
./
Izvoda
izvoda^ , -'pfi
^ .
^
ex
Radiatorji za centralno Proizvodnja. eh |ix
v
73.22 kurjavo, ki se ne grejejo vrednost
nih ma nrase9a $
na elektriko
73.22 ne P^fV
ne ProlZ
varna ——Tuat® ,
varna^^-<[K#
-1%
ex
Baker in bakreni proizvo- Proizvodnja. P
pgl. 74 di, razen poglavje iz tar.
št. 74.01 do 74.05; pravilo teriali
za tr. št. ex 74.03 je poda- tar. št. kot 1
voda
no v nadaljevanju
in
v
- vredn
Ijenih
fia°.er

ex
73.15

Žica iz železa ali nelegiranega jekla
ex
Polproizvodi, ploščati va72.18, ljani proizvodi, palice in
72.19 profili iz nerjavnega jekla
do
72.22
Proizvodnja iz polproiz72.22 Žica iz nerjavnega jekla
vodov iz nerjavnega jekla

poročevalec, št. 20

Polproizvodi, ploščati vaIjani proizvodi, strojna žica, palice v kolutih in profili iz drugih vrst legiranega jekla
Palice in profili iz drugih
legiranih jekel; votle palice za vrtanje iz legiranega ali nelegiranega jekla
Žica iz drugih vrst legiranega jekla
Piloti

102

sega 50% cene proizvoda
franko tovarna
e*
03
krove zlitine, surove
Proizvodnja iz rafiniranoga surovega bakra ali odpadkov in ostružkov
kel in n
75 H|' '
'kljevi proizvo- Proizvodnja, pri kateri:
,ar š 75 01 - se vsi uporabljeni made
'
teriali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda,
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
iz alumlni a
zen
i ra- Proizvodnja, pri kateri:
in
76 01 76 02 - se vsi uporabljeni maex 76 i «6' PraV
•
teriali uvrščajo v dreugo
št. ex n n1 ln ex"a76Za16,ar
so tar. št. kot je tar. št. proizPodani
v nadaljevanju
voda, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene prizvoda
franko tovarna
^'urninij v surovi obliki
Proizvodnja s termično
ali elektrolitsko obdelavo
iz nelegiranega aluminija
ali iz aluminijevih odpadkov in ostružkov
Proizvodnja, pri kateri:
Zen
žShh ™a'umintja
ra- - se vsi uporabljeni maez
z nelk'
(vključno
9a*e
« lm mrežami) teriali uvrščajo v drugo
mre?
. 'H«
rešetk, tar. št. kot je tar. št. proizr
natfiL?^ra' ali zaklonov, voda. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetpfiSS *a """"i" "> ke, mreže, ograje ali za(všteuii neskon materialov
ve) if'
čne trako- kloni materiali za ojačee
mlni aS,e Žice in nje in podobni materiali
kSDanH
'
alurniniijarane kovine iz (vštevši tudi neskončne
trakove) iz aluminijaste
žice ali ekspandirane kovine iz aluminija
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
'■AJi ra-»~ svinčeni
" piuii'vod^
lz ,ar št proiz78 01
in 78 o? SPravi,
<ar.- št. 78.01
- se vsi uporabljeni ma7n jo Praviloo za tar.
i=r št. teriali uvrščajo v drugo
78.01
'imanju podano v nada- tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja iz obdelane■'&inec:
ga svinca (»bullion« ali
£t6nsvinec
»work Lead«)

79.01

Cink, surov

ex
Kositer in kositrni proizpgl. 80 vodi, razen iz tar. št.
80.01, 80.02 in 80.07; pravilo za tar. št. 8.001 je podano v nadaljevanju

80.01

Kositer, surov

ex
Druge navadne kovine;
pgl. 81 obdelane; njihovi proizvodi

82.06

Orodje iz dveh ali več tar.
št. 82.02 do 82.05 v garni
turah za prodajo na
drobno

82.07

Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
na mehanični pogon ali
brez njega ali za obdelovalne stroje (na pr.: za stiskanje, kovanje, presekanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, vtiskanje, povečevanje odprtine s struganjem, provlačenjem,
razkanjem),
vštevši matrice za valjenje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje
sten in podlage
Noži in rezila, za stroje ali Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni mamehanične priprave
teriali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. provoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna
Noži z rezili, nazobljenimi Proizvodnja, pri kateri se
ali nenazobljenimi (vštev- vsi uporabljeni materiali
ši vrtnarske nože), razen uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
nožev iz tar. št. 82.08
Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih
kovin

82.08

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda,
ne sme se uporabljati odpadke in ostružke iz tar.
št. 78.02
MHK jp—T—
ai.
/o.u^
en
C nk Vl
ro
*? ta / ? P79,01
'zvodi,
pri kateri:
in Proizvodnja,
- se vsi
,*■02; Drn. i
uporabljeni ma1
za ,ar
,eriali
lil6v je nr!!?ano
uvrščajo v drugo
anju
v nada- tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in

ex
82.11
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- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
proizvoda, ne sme se
uporabljai odpadke in
ostružke iz tar. št. 79.02
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda,
ne sme se uporabljati odpadke in ostružke iz tar.
št. 80.02
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov, uvrščenih
v isto tar. št. kot je tar. št.
proizvoda, ne presega
50% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
razen 82.02 do 82.05.
Orodje iz tar. št. 82.02 do
82.05 se lahko sestavi
v garniture, če njihova
vrednost ne presega 15%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
tar. št. kot je tar. št. proizvoda
in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna

poročevalec, št. 20

82.14

82.15

ex
83.06

Drugi nožarski proizvodi
(npr.: stroji za striženje,
sekire za cepljenje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire in
noži za sekljanje mesa,
noži za papir); garniture
in priprave za manikiranje in pedikiranje (vštevši
tudi pilice za nohte)
Žlice, vilice, zajemalke,
penovke, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podobni kuhinjski in namizni pribor
Kipci in drugi okraski iz
navadnih kovin

ex pgl. Jedrski reaktorji, kotli, stroji
84
aparati in mehanične naprave; njihovi deli raze tistih, ki
se uvrščajo v naslednje tar.
št. ali dele tar. št., za katere
so pravila podana spodaj:
84.02, 84.03, ex 84.04, 84.06
do 84.09, 84.11, 84.12, ex 84
.13, ex 84.14, 84.15, 84.18, ex
84.19, 84.20, 84.23, 84.25 do
84.30, ex 84.31, 84.39, 84.41,
84.44 do 84.47, ex 84.48,
84.52, 84.56 do 84.66, 84.69
do 84.72, 84.80, 84.82, 84.84
in 84.85.

84.02

B4.03
in
ex

Kotli za pridobivanje vodne
in duge pare (razen kotlov za
centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro
z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tar. št. 84.02 in
pomožne naprave za kotle za

poročevalec, št. 20

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin

84.04

centralno kurjavo

ni

materiali
J
ai0
?
,
r
a ai
v drugo tar.
(
št. kot sta1 sega J
84.03
a' **11
84.04. Lahko fra#
se uporabijo vama
materiali, ki
se uvrščajo
v tar. št. 84.03
ali 84.04, če
njihova skupna vrednost
ne presega
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja, 1
pri
kater
vrednost
vseh uporabljenih materi-alov ne pre
sega 40% ce"
ne proizvoda
,0
franko
"
varna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne Pcre"
sega 40% ®'
ne proizvoda
franko
varna
Proizvodnja,
pri
katen
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne Pcre"
sega 40% ®~
ne proizvoda
franko
varna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh upora";
Ijenih materialov 40%
ne
sega
^a
ne proizvoda
franko
s,
varna__^^
Proizvodnja: .
- p" ,kat ^.
vrednost
vseh uP°J®i. ijen|h
'alov
ienih ne nreP«
sega 40%
^f
ne proiz^
^
franko <°va </#<*
UW

Proizvodnja, pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko pa se uporabljajo
ročaji iz navadnih kovin
Proizvodnja, pri kateri se
uporabljeni
materiali
uvrščajo v drugo tar. št.
kot je tar. št. proizvoda.
Lahko pa se uporabljajo
tudi materiali iz tar. št.
83.06, če njihova vrednost ne presega 30% cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja: Proizvodnja,
- pri kateri pri
kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabljenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 30% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- franko
tona, in
varna
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni v
isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja: Proizvodnja,
- pri kateri pri
kateri
vrednost
vrednost
vseh uporab- vseh uporabIjenih materi- ljenih materialov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
franko tovar- - franko tona, in
varna
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja, Proizvodnja,
pri kateri se pri
kateri
vsi uporablie- vrednost

84.06

Turbine na vodno in drugo
paro

84.07

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

84.08

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali podieselski motorji)

84.09

Deli, ki so primerni izključno
ali pretežno za motorje iz tar.
št. 84.07 ali 84.08

84.11

Turboreaktivni motorji; turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

na

' pri kateri
se v
zgornje "I® 11.
VSi matena '
uvrščeni
v isto far-vodj
kot proiZ0 '
uporabljal
samo
„/
vrednosti
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Pogonski stroji in mo-

Tlačne črpalke z rotacijskim
9ibanjem

'"Podobi

nape

'

ven,ila,or i

i

nem na
Pogon
nianje ,in ®°.ementl za spremisti. vštSP,era,ure in v|ažnoka
^<5°^
?ri po"
ni mogoče
re
gulirat

^'a<3||niki
— u e
9 na'nr,Ve zazovalniki in
kovani.* el. k,ritni
hlajenje ali
j* topio
?
i" druCrpalke razen
slrTla,i
'acijskih
'
naprav iz ,ar
pre
• 84 15 nr«T
sega 40% cene -

čene proizvoda Iranko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne materialov ne pro-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna
ex
84.19

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše, papirja in kartona

84.20

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo in valji zanje

84.23

Tehtnice (razen tehtnic občutljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g,
vštevši stroie za štetje in kon-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
to-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih presega 25% cene
proizvoda
105

izvoda franko
tovarna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda Iranko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme
presegati
vrednost
uporabljenih
materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kaferi
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
25%
cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost

franko
varna

to-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
Iranko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost

poročevalec, št. 20

trolo, ki delujejo na podlagi vseh uporab- vseh uporabmerjenja teže; uteži in tehtni- Ijenih materi- ljenih materice vseh vrst
alov ne pre- alov ne presega 40% ce- sega 25% cene proizvoda ne proizvoda
tofranko tovar- franko
varna
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko to84.25
do
84.28

84.29

84.30

Stroji in aparati za dviganje, Proizvodnja:
nakladanje in manipulacijo
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Buldožerji,
anglodožerji, Proizvodnja,
grajderji, ravnalniki, skreper- pri
kateri
ji, bagri, stroji za čiščenje vrednost
ulic, cestni valjarji, nakladal- vseh uporabniki z lopatico, samovozni:
ljenih materi- cestni valjarji
alov ne pre- drugi
sega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Drugi stroji za ravnanje, str- Proizvodnja:
ganje, izkopavanje, nabija- - pri kateri
nje, kopanje ali vrtanje zem- vrednost
Ije, mineralov ali rud; smuke vseh uporabin stroji za izidiranje pilotov; Ijenih materi-

poročevalec, št. 20

ex
84.31

Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

84.39

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

84.41

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materi-

84.44
do
84.47
106

snežni plugi in snežni odme- alov ne pre- al°Va^
sega 40% cetalniki
ne proizvoda
franko tovar- franko
vama
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni tar.
št. 84.31 uporabljajo samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja,
Deli za cestne valjarje
pri
katen
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
,0
franko
'
varna
Stroji za proizvodnjo kaše iz Proizvodnja:
vlaknastih celuloznih materi- - pri kateri
alov; stroji za proizvodnjo ali vrednost
vseh uporabdodelavo papirja
ljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda,
franko tovarna, in
— pri katen
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
<*>
vrednosti
cene
25%
proizvoda
,0
franko
"
varna
Drugi stroji za predelavo pa- Proizvodnja:
pirne kaše, papirja ali karto- - pri Katen
na, vštevši stroje za rezanje vrednost
vseh uporabvseh vrst
ljenih maten
alov 40
ne /o Pr«;
sega ° ^a
ne proizvod®
franko to«*'
&
na.in
- pri kate
se v okviru
zgornje me{®
vsi matenal'.
uvrščeni
v isto tar- s •
kot proizvod,
uporabljajo
samo
vrednosti
25% cen®
proizvoda
lcr
franko
varna
Stroji, ki se uporabljajo v tek- Proizvodnja'
ka,e
stilni industriji
pri
"
vrednost
V

vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tostro in
Proizvodnja,
i' naprave
"Porabo s stroji
iz tar. za
št. pri
kateri
i in 84.45
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
tranko
tovarna
stroji, razen strojev za Proizvodnja;
oml '6 n|s,0
'9 izalatarin- št 84 40; - pri kateri
S?'
'
Pokrovi, vrednost
Id ni
za šivalne stroje; vseh uporabIQi. za ®
_
šivalne stroje:
ljenih materisti JSi s,roi' (samo veriža- alov ne preveč kn? Ve2kgglavo
' težk0 ne sega 40% ceali 17?
' brez motorja, ne proizvoda
franko
tovarna
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju
glave (brez
motorja) ne
presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi
za zategovanje niti, kvačkanje in cikcak morajo
biti že s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
n
0
in str
dei?'inS,roii
°l' ,er Proizvodnja,
84toov'i
56 A
Pribor iz ,ar
kateri
št. pri
66
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
to-

%ji, račun i?1' 'npr ' P'salni
s,roii za
L^atskn
■ ra?m °^elavo podatS,r0
"^sPa1an1e)Valni S'r°ji'

84.80

Utopi za livarne; modelne
plošče; modeli za forme; kalupi za kovino (razen form za
ingote), kovinske karbide,
steklo, mineralne materiale,
gumo ali plastične mase

84.82

Kotalni ležaji Proizvodnja:

84.84

Tesnila iz kovinskih listov,
kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh
ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po
sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
pakiranjih

84.85

Deli strojev ali naprav
brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav,
kontaktov ali drugih električnih delov, ki so omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

ex pgl. Električni stroji in opre85
ma ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka; aparati za
snemanje in reprodukcijo
televizijske slike in zvoka
ter deli in pribor za te proizvode; razen tistih, ki se
uvrščajo v naslednje tar.
št. ali dele tar. št., za katere so pravila podana spodaj: 85.01, 85.02, ex
85.18, 85.19 dO 85.29,
85.35 dO 85.37, ex 85.41,
85.42, 85.44 do 85.48

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
107

franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
40% cene
proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja: - pri
kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto

pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 30%
cene proizvoda franko
tovarna

poročevalec, št. 20

85.01

85.02

ex
85.18

Elektromotorji in električni generatorji razen generatorskih agregatov

Električni
generatorski
agregati in rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki
vštevši
zvočnike v zvočnih omaricah;
avdio-frekvenčni
električni
ojačevalniki;
električne
kompletne
enote
za
ojačevanje
zvoka

poročevalec, št. 20

tar. št. kot
proizvod,
uporabljajo
samo
do
vrednosti
5%
cene
proizvoda
franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
40% cene
proizvoda
franko
in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje vsi materiali, uvrščeni tar. št.
85.03 uporabljajo samo do vrednosti
5%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja: - pri
kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
in - pri kateri se v okviru zgornje
meje materiali, uvrščeni v tar.
št. 85.01 ali
85.03 uporabljajo
skupaj samo do vrednosti
5%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja: - pri
kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna,
- pri kateri
vrednost
uporabljenih materialov
brez
porekla ne
presega
vrednosti

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 30%
cene proizvoda franko
tovarna

85.19

Gramofoni z lastnim ojačevalnikom ali brez njega, kasetni magnetofoni
in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo
vdelane naprave za snemanje zvoka - električni
gramofoni

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 30%
cene proizvoda franko
tovarna

- drugi

Proizvodnja - pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 25%
cene proizvoda franko
tovarna in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proiz108

uporabljenih materialov s poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda
tovarna
Proizvodnja: - Pri
kateri vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna,
— pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih
materialov
s poreklom,
in, — vrednost vseh
uporabljenih tranzistorjev
'Z
tar. št. 85.41
ne presega
3%
cene
proizvoda
franko ,0'
varna
Proizvodnja: - Prl
kateri vrednost vsen
uporabljenih materi-alov ne pre
sega 40°°
cene proizvoda franko
tovarna,
— pri katen
vrednostU
vseh
P°*
rabljenih
materialov
brez pore0"
kla ne P' '
sega vrednosti UP°"
rabljenih
materialov
s poreklom,
in
— vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. stn«
85.41

voda

proizvodni^ K
teri
nost
h#«|h
n 7^
alov net
sega p
cene
voda 3
tovarn

nja, f
teri5
n£> ' |
"ih If
sefl J
cen« /
vod
tovaf*i1
al ova "V

X.

^ £}?0,Onisnemin dru9'
ka ifi! *?.
anje zvolariim
aparate z vde£n'm' napravami za re.
Aukcijo zvoka:

kci
feukc®
zvoka i°

Sneman e

slike l

^'^85^
aparatov iz
0b1
9 do 85.21

' Prazni
--.ta ■ " nos'lci
nja _ 'n Podobna
"eposneti,

presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
40% cene
proizvoda
franko tovarna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialovv
brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih
materialov
s poreklom,
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
40% cene
proizvoda
franko tovarna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih
materialov s
poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja, pri kateri
vred-

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabljenih materialov ne presega 30%
cene proizvoda franko
tovarna
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna

85.24

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh
uporabeljenih materialov ne presega 30%
cene proizvoda franko
tovarna

85.25
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razen izdelkov iz 37. po- nost vseh
glavja
uporabljenih materialov ne presega 40%
cene proizvoda franko
tovarna
Plošče, trakovi in drugi Proizvodposneti nosilci vključno nja, pri kavredz zvočnimi in dugimi, teri
vštevši matrice in galvan- nost vseh
ske odtise za proizvodnjo uporabljeplošč, razen proizvodov nih materiiz 37. poglavja:
alov ne pre- matrice in galvanski sega 40%
odtisi za proizvodnjo cene proizvoda franko
plošč
tovarna
drugo
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
40% cene
proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje materiali,
uvrščeni
v tar. št.
85.23 uporabljajo
skupaj samo do vrednosti
5%
cene proizvoda franko
tovarna
Oddajniki za radiotelefo- Proiznijo, radio-telegrafijo in vodnja:
radiodifuzijo ali televizijo, - pri kateri
vštevši oddajnike z vdela- vrednost
nim sprejemnikom ali vseh uproaparatom za snemanje ali rabljenih
reprodukcijo zvoka: tele- materialov
ne presega
vizijske kamere
40% cene
proizvoda
franko tovarna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih
materialov s
poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%

Proizvodnja,pri
katerivrednost
vsehuporabljenihmaterialovne
presega30%ceneproizvoda

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih
materialov
ne presega
25% cene
proizvoda
franko tovarna in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna

poročevalec, št. 20

cene proizvoda franko
tovarna
85.26 Radarji, pomožne napra- ProizProizve za radio-navigacijo in vodnja:
vodnja:
aparati za radijsko daljin- - pri kateri - pri kateri
sko krmiljenje
vrednost
vrednost
vseh upo- vseh uporabljenih
rabljenih
materialov
materialov
ne presega ne presega
40% cene 25% cene
proizvoda
proizvoda
franko to- franko tovarna,
varna in
- pri kateri - vrednost
vrednost
vseh upovseh upo- rabljenih
rabljenih
tranzistormaterialov jev iz tar. št.
brez pore- 85.41
ne
kla ne pre- presega 3%
sega vred- cene proiznosti upo- voda franko
rabljenih
tovarna
materialov s
poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna
85.27 Sprejemniki za radiotele- ProizProizfonijo, radiotelegrafijo ali vodnja:
vodnja:
radiodifuzijo,
vštevši - pri kateri - pri kateri
sprejemike, kombinirane vrednost
vrednost
v istem okrovu z apara- vseh upo- vseh upotom za snemanje ali re- rabljenih
rabljenih
produkcijo zvoka ali z uro materialov
materialov
ne presega ne presega
40% cene 25% cene
proizvoda
proizvoda
franko to- franko tovarna,
varna in
- pri kateri - vrednost
vrednost
vseh upovseh upo- rabljenih
rabljenih
tranzistormaterialov jev iz tar. št
brez pore- 85.41
ne
kla ne pre- presega 3%
sega vred- cene proiznosti upo- voda franko
rabljenih
tovarna
materialov
s poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih
tranzistorjev iz tar. št.
85.41
ne
presega 3%
cene proizvoda franko
tovarna.
85.28
Televizijski
sprejemniki
(vštevši video monitorje in video projektorje), kombinirani
ali nekombinirani v isti škatli
poročevalec, št. 20
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z radijskimi sprejemniki ali
aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike
- aparati za snemanje ali re- Proizvodnja: v «
produkcijo slike vključno - pri kateri
z vgrajenim video tunerjem
vrednost
"rJf
vseh uporabIjenih maten- V ^
alov ne presega 40% ce- 0
ne proizvoda
t0
franko
'
varna
- pri kalen
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez p0rekla ne Posega vrednosti uporabljenih materialov s P°re"
klom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št 85.41 ne
S"
presega
cene proizvo*5
da franko t"'
varna
Proi^
- drugi
Proizvodnja
-pri
vrednost
^
vseh uporab" ,
Ijenih mater ^
alov 40%
ne P ®' s$;,
sega
"L ne ^
ne proizvod*
10
franko
!ar;3' Kate" V
vrednost
.
vseh upo« j«■«
ijenih mat ^
* alov brez po; žt
rekla ne P
sega vred"
i.
s« up°?i k
nih materi
iN
alov s P°,e
klom,
_ vrednost
vseh uporab
Ijenih tranzistorjev iz a
št. 85.51 n«
presega
cene Pr0' [0.
da franko tovarna
85.29

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo
z aparati iz tar. št. 85.25 do
85.28:
- izključno ali pretežno primerni za uporabo pri apara
tih za video snemanje in reprodukcijo slike

Proizvodni
rl
""
Pvrednost
,
vseh "P° «.
Ijenih
aiov ne 1 česega 40
ne Pr01 tofranko

- drugi

n

i^iru>Liap?ra,i 23 vk|ap'ja6 ali zavaro
ie elektrici
ali J,
®Jek,ričnih tokokrogov"
tQ UKr V 2avo z
kokrrS?
°gi ali^ v njih električnimi

Van

nuiJ?fĆx (vštevši plošče
' mizencno
or are krmiljenje),
°^>ove
|)
'i druge
Ve
! č arafai111a ,ar z41dvema
?' 85.36 >!,a ,
85.35
Ne a|i' * električno krmi'friega
eijevanje elekvdelanimi ' • vš,evši ,is»e
q' '"strumenti ali
x?mutaciiskih' aP09137
!3, fazen
■ 8s!i7
Paratov iz tar.
Ptil1i

varna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko
tovarna,
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna,
in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
vsi materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna
in
- vrednost
vseh uporabljenih tranzistorjev iz tar.
št. 85.41 ne
presega 3%
cene proizvoda franko tovarna

ex
85.41

Diode, tranzistorji in podobni
polprevodniški elementi; razen silicijevih rezin, ki še niso
razrezane v čipe

85.42

Elektronska integrirana vezija in mikrosestavi

85.44

Izolirana žica (vštevši lakirano in anodizirano žico), kabli
(vštevši koaksialne kable) in
drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez;
kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamičnih oplaščeniti vlaken,
kombinirani
z električnimi vodniki ali ne,
s konektorjem ali brez njega
Ogljene elektrode, ogljene
ščetke, oglje za svetilke, oglje za baterije in drugi proizvodi iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za
električne namene

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega
30%
vrednosti cene proizvoda

85.45

85.46
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Električni izolatorji iz kakršnegakoli materiala

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda Iranko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in proizvoda
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni tar.
št. 85.41 ali
85.42 uporabljajo skupaj samo do
vrednosti 5%
cene proizvoda (ranko tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega
25%
cene
franko
tovarna

poročevalec, št. 20

85.47

85.48

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi
kovinskimi
komponentami
(npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 85.46; cevi za
električne vodnike in spojke
zanje, iz navadnih kovin,
obložene z izolirnim materialom
Električni deli strojev in aparatov, ki niso omenjeni in ne
zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

86.01
do
86.07

Tirna vozila in njihovi deli

86.08

Železniški in tramvajski tirni
sklopi in pribor; mehanične
(vštevši
elektromehanična)
naprave za signalizacijo, varnost, kontrolo ali krmiljenje
prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih
poteh, parkiriščih, luških instalacijah ali letališčih; njihovi deli

86.09

Kontejnerji (vštevši kontejnerje za transport fluidov),
specialno konstruirani in
opremljeni za enega ali več
načinov prevoza

ex pgl.- Vozila, traktorji in cestna ali
87
terenska vozila, njihovi deli in
pribor; razen tistih, ki se
uvrščajo v naslednje tar. št.
ali dele tar. št., nadaljevanju:
87.09 do 87.11, ex 87.12,
87.15 in 87.16

p jivčsvalec, šl. 20

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednosti
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko
tovarna

87.09

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
Iranko
toProizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
(ranko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega
40%
cene
proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
5% cene proizvoda franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

87.10

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
to-

87.11
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Proizvodnja: Proizvod^
pri
- pri kateri vrednost
vrednost
vseh
vseh uporab- Ijenih 2
m
ljenih materire aloV
alov ne Pce
" sega 30*,
sega 40% ' ne C
ne proizvoda
franko tovar- frank"
vam3
na, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
0°
vrednosti 5°'°
cene proizvoda franko tovarna
Tanki in druga oklepna bojna Proizvodnja:
motorna vozila vštevši tista, _ pri kateri
ki so opremljena z oboroži- vrednost
vseh uporab"
tvenimi sredstvi; njihovi deli
Ijenih materialov ne Pcre*
sega 40% ®'
ne proizvoda
franko tovarna, in
, .
- pri kateri
se v okviru
zgornje
materiali,
uvrščeni
v isto tarKot proizvod
uporabljajo
skupaj sam
do vrednosti
5% cene pr°*
izvoda franko
tovama
Motorna kolesa (vštevši mopede) in kolesa s pomožnim
motorjem, z bočno prikolico
ali brez nje; bočne prikolice
- z batnim motorjem (razen
rotacijskih batnih motorjev)
in
proi?
prostornino cilindrov:
- do 50 cc
vrednost
^ jy
vseh upra°
f iS
13
Ijenih c '® alov ^
aiov 40
ne £ ^5
sega /" j. ne f
ne proizvod*
((^0
franko '°v
na, in
■
- pri katen
vrednost
vseh UP
rabijenih rna
terialov »rel
porekla J
presegau vred
nosti P°ftj.
Ijenih "J.
alov s P°'K
klom
- nad 50 cc
S
vrednost
Samovozna tovorna vozila,
brez naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih,
pristaniščih ali na letališčih,
za prevoz blaga na kratkih
razdaljah; vlečna vozila ki se
uporabljajo na peronih železniških postaj; njihovi deli

vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrendost
vseh uproabIjenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom,
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tokrolgičnih le- Proizvodnja
iz materialov
iz vseh tar. št.
razen tistih iz
tar, št. 87.14

In njihovi deli

Proizvodnja:
- pri kateri
vrendost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do

vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna

87.16

88.01
in
88.02

88.03

88.04

Prozvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

vrednosti 5%
cene proizvoda franko
Priklopniki in polpriklopniki Proizvodnja:
za vsa vozila; druga vozila, - pri kateri
nesamovozna: njihovi deli
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali, uvšrčeni v isto
tar. št. kot
proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednoti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Baloni in dirižabli; letala in Proizvodnja,
vesoljksa vozila
pri kateri se
vsi uporabljeni materiali
uvrščajo
v drugo tar.
št. kot je ta r.
št. proizvoda
Deli za naprave iz tar. št. Proizvodnja,
88.01 ali 88.02
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
88.03 ne presega 5% cene
proizvoda
franko
tovarna
Padala (vštevši krmiljena padala) in rotošuti; njihovi deli
in pribor:
Proizvodnja
- rotošuti
iz materialov
iz katerekoli
tar. št., vštevši druge materiale iz tar.
št.v 88.04

drugi

88.05
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Oprema za lansiranje letal:
krovna prestrezala letal in
podobna oprema; naprave za
treniranje letenja na tleh; deli
navedenih proizvodov

Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov iz tar. št.
88.04 ne presega 5% cene
proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materi-

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja;
- pri kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materi-

poročevalec, št. 20

proizvoda
franko
tofranko
to- varna
varna
pgl. 89 Ladje, čolni in plavajoče kon- Proizvodnja, Proizvodnja,
slrukcije
pri kateri se pri
kateri
vsi uporablje- vrednost
ni materiali vseh uporabuvrščajo
Ijenih materiv drugo tar. alov ne prešt. kot je tar. sega 40% cešt. proizvoda, ne proizvoda
Ne sme se franko
touporabljati
varna
Ladijske trupe iz tar. št.
89.06
ex
Optični, fotografski, kinema- Proizvodnja: Proizvodnja,
pgl. 90 tografski, merilni, kontorlni - pri kateri pri
kateri
ali precizni, medicinski ali ki- vrednost
vrednost
rurški instrumenti in aparati; vseh uporab- vseh uporabnjihovi deli in pribor; razen ljenih materi- ljenih materitistih, ki so uvrščeni pod tar. alov ne pre- alov ne prešt. ali pod dele tar. št., za ka- sega 40% ce- sega 30% cetere so pravila podana v na- ne proizvoda ne proizvoda
daljevanju: 90.01, 90.02, franko tovar- franko
to90.04, ex 90.05, ex 90.06, na, in
varna
90.07, 90.11, ex 90.14, 90.15 - pri kateri
do 90.20, in 90.24 do 90.33
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
skupaj samo
do vrednosti
50%
cene
proizvoda
franko
tovarna
90.01
Optična vlakna in kabli iz op- Proizvodnja,
tičnih vlaken razen iz tar. št. pri
kateri
85.44; listi in plošče iz polari- vrednost
zirajočega materiala; leče vseh uporab(vštevši kontaktne leče), priz- Ijenih materime, zrcala in drugi optični alov ne preelementi, ikz kakršnegakoli sega 40% cemateriala, nemontirani, razen ne proizvoda
stekleni proizvodov, ki niso franko
tooptično obdelani
varna
90.02
Leče, prizme, zrcala in drugi Proizvodnja,
optični elementi, iz kakršne- pri ■ kateri
gakoli materiala, montirani, vrednost
ki so deli ali pribor instru- vseh uporabmentov ali aparatov, razen ti- ljenih materistih iz optično neobdelanega alov ne prestekla
sega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
ex
Daljnogledi (z enim ali dvema Proizvodnja: Proizvodnja,
90.05 objektivoma), optični tele- - pri kateri pri
kateri
skopi in njihova stojala, ra- vrednost
vrednot vseh
zen astronomskih refrakcij- vseh uporab- uporabljenih
skih teleskopov in njihovih ljenih materi- materialov ne
podstavkov
alov ne pre- presega 30%
sega 40% ce- cene proizvone proizvoda da franko tofranko
to- varna
varna,
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
poročevalec, št. 20

ex
90.06

90.07

kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti
50%
cene
proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne pre;
sega vrednoti
uporabljenih
materialov
s poreklom __—
Fotografski aparati, aparati Proizvodnja:
h'
in naprave razen kinemato- - pri kateri PJ t
grafskih kamer, fotografski vrednost
" h upo"
bliskovni aparati in bliskovne vseh uporab- *
žarnice razen bliskovnih žar- Ijenih materi- J ^ t
nic z električnim vžigom
ai<w
Dre- »Jj* nii
alov ne presega 40% ce- m
ne proizvoda
_,,„
l0
franko
"
varna,
H
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
N
samo
do
vrednosti 5
cene proizvoda franko
- pri katen
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne Posega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom
tfr.
Kinematografske kamere in Proizvodnja. ^
projektorji,
vštevši
tiste - pri katen Kp
z vgrajenimi aparati za sne- vrednost
iohia nI!
■. _ vsehL. ur
manje
ali reprodukcijo zvoka
uporab- j, P
Ijenih materi^ it
alov ne Pre
.
sega 40% o®* ^
ne proi.
proizvoda
to- ^
franko
varna,
pri kateri
v oW
se
zgornje meZ'
materiali,
uvrščeni
v isto tarkot projzvoo
uporabljajo ^
samo
vrednosti
cene
50%
proizvoda
franko tovar*
na, in
_ pri kateri
vrednost
v seh upora""

114
1

°Mni mikroskopi, vštevši
krokin mikro'°tografijo, miSS"-** in Tiiikro-

ti in aparatj9aCi'Sk'

instrumen

"

^'jske) hrtro
'otogranografeki
Kro9rafski, oceOr
°loški ' ^ '°ški, metefnenti in ®eo,'2'l<a|ni instruPaso
^aSehra2enk0,T"

Gntnjce obču,l
—
centhrl
i'vostjo do
"CSK - -»
5

apara,i za risa

"le, ?a;nam
"
m
anje ali ma,
ati6no
unan e n r e,^'ni apar^ ' < P 19
pa
nf"
U®°grav,i,komkoP'etu,"' risalni Pnbor
ms a
Jf'^latorii ? * računala,
okro |
J*#); ročni ,ns,runr|
■
9e
^nje dn»enti za
metri
S nPT^tri
ifi"8 (npr-merila
'
'So Ompn 8 sta
).
dr
in ne 2a e,i
f ugem m "!
i
\9[3vju^ "nestu v* tem
iw..l po7:——
H^^SkT klrur — .
Sliškj ;
ški, zobozve
Nenti
"
terinarski
inln,
egrafsk" aparat|. vštevši
elektromedi-

Ijenih materialov brez proekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko tovarna in
- pri kateri
vrednost
vseh uporavIjenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

cinske aparate in aparate za
preiskavo vida
Zobozdravniški
stoli
z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami, ali zobozdravniškimi pljuvalniki

Drugi
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90.19

Aparati za mehanoterpaijo;
aparati za masažo; aparati za
psihološka testiranja; aparati
za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati;

90.20

Drugi dihalni aparati in plinske maske razen varovalnih
mask brez mehaničnih delov
in zamenljivih filtrov:

Proizvodnja
iz katerekoli
tar. št. vštevši
materiale iz
tar. št. 90.18

Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene prozvoda frano tovarna
Prozvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje. meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizovd
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednot vseh
uporabljenih
materialov ne
presega 40%
cene proizvoda franko tovarna, in
- pri kateri
se v ovkru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti
50%
cene

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proivoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene prozvoda
frnao tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene prozvoda
franko
tovarna
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90.24

Stroji in aparati za preiskušnje trdote, natezane trdnosti,
ali trdnosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr.: kovin,
lesa, tekstilnega materiala,
papirja, plastične mase)

90.25

Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti, termometri,
barometri, higrometri, gostomeri, pirometri, psihometri,
z možnostjo registriranja ali
brez, vštevši kobminacije teh
instrumentov
proizvoda
franko

90.26

Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih značilnih spremljivk pri tekočinah
ali plinih (npr.: merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote, števci porabe toplote); razen instrumentov in aparatov iz tar.
št. 90.14, 90.15, 90.28 ali
9032
Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize
(npr.: polarimetri, refaktometri, spektrometri, aparati za
analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za preiskušnje viskoznosti, pozornosti, ekspanzije, površinske
napetosti ali podobno ali za
kalorimetrijska, akustična in
fotometrijska merjenja ali
kontrolo (vštevši ekspozimetre); mikrotomi
pozornosti, ekspanzije, površinske napetosti ali podobno
ali za kalorimetrijska, akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo (vštevši ekspozimetre); mikrotomi
Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vštevši merilnike za njihovo umerjanje
- deli in pribor

90.27

90.28

- drugi

poročevalec, št 20

proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega
40%
cene
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednots
vseh uporalbjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabIjenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

90.29

Drugi števci (števci vrtljajev,
števci proizvodnje, taksimetri, kilometri števci in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 90.14 ali 90.15;
stroboskopi

90.30

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in
aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta,
gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ioniziranih sevanj

90.31

Instrumenti, aparati in stroji
za merjenje ali kontrolo, ki
niso omenjeni in ne zajeti na
drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov

90.32

Instrumenti in aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenje

90.33

Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene prizvoda
in franko to-

varna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja,
pri
katen
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
,0
franko
"
varna
Proizvodnja,
pri
katen
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne Pre'
sega 40% *
ne proizvoda
franko
varna
Proizvodnja,
pri
katen
vrednost
vseh uporabljenih
alov 40%
ne f*®
sega
5t
ne proiz^
w
franko
varna
Proizvodnja
kal
pri
vrednost
vseh uporabljenih ma«"
alov 40
ne
sega {°ja
ne proizvo^
franko
^
varna
Proizvod
pn
vrednost
vseh up- .
Ijenih ma^n
al0V

sega 40*>v0
ne pro« l
franko
varna
ex
pgl. 91
Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
to-

91.05

116

Ure in njihovi deli; razen tistih iz naslednjih tar. št. za P"
katere so pravila podana vrednost ij,
vseh uf
v nadaljevanju:
*5
91.05, 91.09 do 91.13
r-'c
franko
varn5__
Budilke, stenske ure, stropne Proizvod§eri
Kd
ure in podobno (razen ur _pn
vrednost
z mehanizmom za osebne

ure)

^av^hanizmi,
kompletni in
er|
Ure 'i i. razen za osebne

Kompletni urni mehanizmi,
stadioni'1'6/* ali delno se"
pletm ..
)■ nekomse
stavljeni 9robl
™ehanizm
"
umi '.m
nizmj '
eha-

'delf3

0set)ne ure in

nji-

vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov
s poreklom
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v tar. št. 85.38
uporabljajo
camo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodnja:
- pri kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.

vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
91.12

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
91.13

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna
pgl.92

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

(1)
Tar.
štev.
HS
pgl.93

ex
94.01
117

kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Ohišja za javne in podobne Proizvodnja:
ure in škatle podobne vrste - pri kateri
za druge proizvode iz tega vrednost
poglavja, deli škatel
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko tovarna, in
- pri kateri
se v okviru
zgornje meje
materiali,
uvrščeni
v isto tar. št.
kot proizvod
uporabljajo
samo
do
vrednosti 5%
cene proizvoda franko tovarna
Jermenčki in zapestnice za
ročne ure in njihovi deli:
- iz navadnih kovin, tudi po- Proizvodnja,
zlačeni, posrebreni ali prevle- pri
kateri
vrednost
čeni s kovino
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna
Proizvodnja,
- drugi
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko
tovarna
Glasbila; njihovi deli in pribor Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene proizvoda
franko
tovarna

Proizvodnja,
pri
kateri
vrednost
vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene proizvoda
franko
tovarna

(3)
Obdelava ali predelava,
opravljena na materialih
brez ki jim da status blaga s poreklom
Orožje in strelivo; njuni Proizvodnja, pri kateri
deli in pribor
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Pohištvo iz navadnih ko- Proizvodnja, pri kateri so
vin, z vdelano nenapol- vsi uporabljeni materiali
(2)
Poimenovanje blaga
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in
ex
94.03

94.05

94.06

95.03

ex
95.06
95.07

ex
96.01
in
ex
96.03
ex
96.03

96.05

njeno bombažno tkanino, uvrščeni v drugo tar. št.
katere teža ne presega kot je tar. št. proizvoda
300 g/m2
ali
proizvodnja iz bombažne
tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tar. št.
94.01 ali 94.03, pod pogojem da:
- njena vrednost ne presega 25% cene proizvoda
tranko tovarna in če so
vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in so
uvrščeni v drugo tar. št.
kot je tar. št. 94.01 ali
94.03
Svetilke in druga svetila, Proizvodnja, pri kateri
vštevši reflektorje in nji- vrednost vseh uporabljehove dele, ki niso ome- nih materialov ne presenjeni in ne zajeti na dru- ga 50% cene proizvoda
gem mestu; svetlobni na- franko tovarna
pisi, osvetljene plošče, in
podobno, s stalnim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso omenjeni in
ne zajeti na drugem
mestu
Montažne zgradbe
Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Druge igrače; zmanjšani Proizvodnja, pri kateri:
modeli in podobni modeli - so vsi uporabljeni maza igro, vštevši tudi s po- teriali uvrščeni v drugo
gonom; uganke vseh vrst tar. št., kot je tar. št. proizvodov in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna
Glave za palice za golf
Proizvodnja iz grobo oblikovanih blokov
Palice, trnki in drug pri- Proizvodnja, pri kateri so
bor za ribolov, mreže za vsi uporabljeni materiali
vse vrste uporabe; vabe uvrščeni v drugo tar. št.,
(razen tistih iz tar. št. kot je tar. št. proizvoda.
92.08 in 97.05) in podobni Lahko se uporabljajo tudi
rekviziti za lov
materiali, uvrščeni pod
isto tar. št., če njihova
vrednost ne presega 5%
cene proizvoda franko tovarna
Proizvodi iz materialov ži- Proizvodnja iz obdelanih
valskega, rastlinskega ali materialov za izrezovanje
mineralnega izvora za iz istih tar. št.
rezljanje
Metle in ščetke (razen
metel iz protja in podobnih materialov ter ščetke
iz veveričje ali podlasičje
dlake) mehanične naprave za čiščenje tal, ročna,
brez motorja; soboslikarski vložki in valji, strgala
iz gume ali podobnih
upogljivih materialov
Potovalni kompleti (neseseriji) za osebno nego, za
šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

96.06

96.08

Gumbi in pritiskači; gumbi za preoblačenje in drugi
deli;
nedokončani
gumbi

ne presega
kompleta frankojg^—^
Proizvodnja pri
- so vsi upora« ^
teriali uvrščeni
0
tar. št. kot je tar.
voda. in
^
- vrednost vseh ^
Ijenih materialov r0 ,
sega
cona 50% cene P«"
P
franko tovarna___—,
Proizvodnja, Pr
vsi uPorablJfn'a0 taf ^
uvrščeni v drug' ^
kot je tar. št. P'h "•
Lahko se upor*
niče ali Peresfxeni r
materiali, u ca
isto tar. št., ^ iSh™pcSgfs,"5

Kemični svinčniki; flomastri in markerji z vložkom
iz polsti ali iz drugih porožnih materialov; naliv
na peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje,
patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike
in podobna držala, deli
(vštevši kapice in ščipalke) navedenih proizvo- SMS""®*
dov, razen tistih iz tar. št. varna
96.09
96.12 Trakovi za pisalne stroje
Proizvodnja, Pr'ujgfii
in podobni trakovi, __i
pre- _ s0 vsi uporaDiJ« A
pojeni s tiskarsko barvo teriali uvršče ^
ali drugače pripravljeni tar. št., kol je
za odtiskovanje, vštevši voda in
h u#
^
trakove na kolescih ali - vrednost
a
Ijenih material^
v patronah; blazinice za ijenin
"'o ""g
pi
cene
žige, prepojene ali nepre- sega 50%
pojene, s škatlo ali brez franko tovarn
4;
nje
ex
Tobačne pipe ali glave za Proizvodnja ®
96.14 pipe
ctelanihNok^
1. Opomba 3 k poglavju 32 določa, da grekaza fižoli0
osnovi barvil, ki se uporabljajo za barvanje r uvodni
riala ali ki se uporabljajo kot sestavine za P ^|aVja$
pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tar. št. P°9 )e taf
2. Izraz »skupina« pomeni katerikoli del beseo
med dvema podpičjema.
llOv, ^ so »'j
3. Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialovstrani uvrščeni v tar. št. 39.01 do 39.06 in po °drug'
št. 39.07 do 39.11 se to določilo uporablja so^ |e^
skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo P° ,anj
4. Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz me
nih materialov, so navedeni v opombi 6.
.,
5. Glej opombo 7.
ka eiafj
6. Za izdelke iz pletiv ali pletene brez dodV0so<' '
gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem
ali tkanih neposredno v boliko), glej opombo 7.
S
S?"'
v

Proizvodnja, pri kateri
vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene proizvoda
franko tovarna

V
K

Vsak predmet v kompletu
mora zadovoljiti pravila,
ki bi zanj veljala, če ne bi
bil vključen v komplet.
Lahko pa se vključijo
predmeti brez porekla, če
njihova skupna vrednost
k
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PRILOGA III K PROTOKOLU 3
Potrdilo o prometu blaga EUR. 1, ki se nanaša na člene 8,10 In 11
POTRDILO O PROMETU BLAGA
1

Voznik (Ime, polni naslov, država)

000 000
St. A
EUR. 1
Predno Izpolnite obrazec, preberite navodila na
hrbtni strani
2. To potrdilo se uporablja za preferenclalno
menjavo med

me
(navedki'*
' P°lni naslov, država)
a "
neobvezna)

In
(navesti države, skupine držav ali teritorije)
4. Država, skupina držav ali
teritorij porekla proizvodov

°daik| < zvezi s prevozom (navedba neobvezna)

^Bnovan^bi"*3'

1

7. Opombe

oznake s,evl,ke

'

5. Namembna država, skupina držav ali teritorij

10. Računi
(navedba neobvezna)

Bruto teža
(kg) ali druga merska3
enota (I, m
Itd.)

. Število in vrsta paketa (1);

OVEROVITEV

12. IZJAVA IZVOZNIKA
Podpisani Izjavljam, da zgoraj navedeno blago izpolnjuje vse pogoje
potrebne za izdajo tega potrdila.
V

dne

2ig
(Podpis)
(Podpis)
*D0|bla1,1,90 Hi

1 ce

Uvedite Število
navedjte
»v razsutem stanju«.
to zahtevajo
predpisiizdelkov
Izvoznealidržave
ali teritorija.
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14. REZULTAT KONTROLE

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na

Na podlagi Izvedene kontrole je bilo ugotovljeno,
da (1)
□

je to potrdilo resnično Izdal navede"';8]^
organ In da so navedbe, ki jih vsebuj .

□

to potrdilo ne Izpolnjuje zahtevanih
verodostojnosti in točnosti (glej Prll°
opombe)

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in
točnosti tega potrdila.

dne

dne
žig

Žig

(Podpis)

(Podpis)

(1) Označi z X ustrezno navedbo

OPOMBE
na/
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se nap
prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo Izpolni In jo overi'
oblasti države ali ozemlja izdaje.

ca(msk

2. Izdelki, navedeni v potrdilo si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim Izdelkom mora biti zaporedna Številka- 0.^jajafl6
pod zadnjim Izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je
nadnlh podatkov onemogočeno.
3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji tako natančno, da se lahko identificira
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ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA
000 000
St. A
EUR. 1
Predno Izpolnite obrazec, preberite navodila na
hrbtni strani

^"'k 'irn9. polni naslov, država)

2. Zahteva za potrdilo se uporablja za preferencialno
menjavo med
ba< 'lrTle' P°lni naslov, država)
liaverihi!
neobvezna)

(navesti države, skupine držav ali teritorije)
4. Država, skupina držav
5. Namembne države,
ali teritorij porekla
skupina držav ali
proizvodov
teritorij

7. Opombe

•lavedbaa 5neveobvezna)
'' s P'evozom

vdn 0^"1*3' oznake, številke, število In vrsta paketov (1):
"^enovarv'
le blaga

90 nl

9. Bruto teža
(kg) ali
druga
merska
enota3
(I, m , Itd.)

10. Računi
(navedba
neobvezna)

Pakirano, navedite število Izdelkov ali navedite »v razsutem stanju«.
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Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem d?knSi'
j j c udrugače
i uyai/C ■navedeno.
— . . _: |
Ijam da, razen če ni drugje
njuje zahtevane izvorne kriterije za preferencia
z
in je po poreklu iz

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo
priloženega potrdila:

Avtorizacijska številka
Češčina:

IZJAVA IZVOZNIKA

do*#''» is,
mtO 0°
Ja, podepsany vyvozce zboži uvedenćho v tom
„
prohlašuji, že pokud nem jinak uvedeno, toto
ZD ^4,
c ara
podmnikam stanovenym pro obdrženi ^ ze * *
zboži pro preferenčni obšh zboži s
a
tu
•of
Čislo opravnSni..
SI,
feo
Slovaščina:
to do*8
Ja, podpisany vyvozca tovaru uvedeneholevn,,'°tovarZ^ "e'
vyhlasujem, že pokiaT nie je uveden inak,
. °
veda podmienkam stanovenym pre obcirza
? jinaP^
a Kra
povodu pre preferenčny obeh tovaru s
je

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje
zahtevane pogoje:

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebno za
izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to
potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti:

Čislo opržvnenia

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.
(Kraj in datum)

PRILOGA V K PROTOKOLU 3

(Podpis)

Poseben žig, omenjen v pododstavku 4 b) 13 "en

(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi,
izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v proizvodnji uporabljene proizvode ali na v enakem stanju ponovno izvoženo
blago.

30 mm

PRILOGA IV K PROTOKOLU 3
I. Izjava, omenjena v odstavkih 1, b) in 1, c) 8. člena.
Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen če ni drugje drugače navedeno 1), blago
izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z
2) in je po poreklu iz
2),3)
Avtorizacijska številka

30 mm

4)

1) Začetnici ali grb izvozne pogodbenice. . »jen
2) Ime (logotip) in številka pooblastila poobia
nika.
m iei0
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angle*>*e

(Kraj in datum)
(Podpis) 5)
1) Kjer so na fakturi vključeni tudi proizvodi, ki nimajo porekla
v Republiki Sloveniji ali Slovaški republiki, jih mora izvoznik
jasno označiti.
2) Republika Slovenija ali Slovaška republika.
3) Sklicuje se lahko na določen stolpec fakture, v katerem je
vpisana država porekla za vsak proizvod.
4) Izpolni samo pooblaščeni izvoznik v skladu z odstavkom
II, a) 13.člena.
5) Podpisu mora slediti razločno izpisano ime podpisnika. 2)
Izjava, omenjena v odstavku 1, b) in 1, c) 8.člena v slovenščini,
češčini in slovaščini.
Slovenščina:

3. člen

n
C1'!
Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrs
^
(peP
i
ske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finan
%
carinska uprava).
4. člen

1
i v U**id"

Ta zakon začne veljati naslednji dan po
Republike Slovenije - Mednarodne pogodt>e

V
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OBRAZLOŽITEV
veni a
fora^um
n
i in Slovaška republika sta podpisali
l0r
^um ipPros!'na,r90vini 22. decembra 1993 v Bratislavi.
Kela trtna a s odločenosti obeh držav, da upoštevaje
"sito soJ 9° Podarstva, poglobita medsebojno gospoVari e med
c ■ l odnn° V i ',em nadrugim tudi s pospeševanjem trgo" " We/noranrf ' ®
menom je bil 28. julija 1993 podpi'"t*med d c,
9 liberalizaciji vzajemnih trgovinskih odnoovenijo in Slovaško republiko.

enkratno za 50% z dnem uveljavitve sporazuma, v drugih
primerih pa vpetih letih po 10% od veljavne carinske stopnje.
Pri tem so upoštevani vloga in stopnja razvitosti kmetijskega
sektorja v nacionalnih gospodarstvih. Sporazum ne predvideva nadaljnjega podeljevanja koncesij na področju kmetijstva.
III. Splošne določbe urejajo ostale elemente, potrebne za
krepitev gospodarskega sodelovanja med državama: pravila
o poreklu blaga, notranje obdavčitve, državne monopole,
plačila, pravila konkurence v podjetništvu, državno pomoč,
vladne nabave, zaščito intelektualne lastnine, dumping, strukturno prilagoditev nacionalnega gospodarstva, ponovni izvoz
in hudo pomanjkanje blaga, postopek za uporabo zaščitnih
ukrepov, ureditev plačilno bilančnih težav.

evro

Pske integracijske procese je Slovaška
prednost
°' država čl?
Pred R Slovenijo, saj je še kot
C
f&um
o
"R
sklenila
asociacijski sporazum z ES in
Sl
ovaš^= fL°s!! tr9ovini
z EFTA. Glede na to, da sta Češka
s
i. Jli Preferon •
'• '• 1994 ukinili ugodnosti po splošni
1/
on f)H?!al.ov
~ za izdelke
C7 14.iz nR \JIUVC7I
IIJCŠ, JC
Tmurna
Slovenije,
je onil/lirii/r
sklenitev
0st tr
j "'Vnos,i ci^
ov ' 90vini najhitrejša pot za ohranitev kon',
enskega blaga na slovaškem trgu.
"ona Za sk.
S^onm"!'6,r" te9a sporazuma je bil Srednjeevropski
fosko Cd-l
9°vini med Republiko
Poljsko,
SKO1 rBDuhliUrt
C/m/aiico republiko
rani
ihti i lenRepubliko
ff^.FFTA)
republiko in Slovaško
(ČEFTA).
l na

Načeloma se bodo na vseh področjih uveljavljali principi
nediskriminacije subjektov iz države podpisnice, transparentnosti ter medsebojnega obveščanja.
Izajanje določb sporazuma bo nadzoroval Skupni komite, ki
bo med drugim proučeval možnosti za nadaljnje odstranjevanje ovir v trgovini. V primeru problemov se bodo organizirala
posvetovanja, kjer se bodo težave reševale praviloma sproti
reševale.

te?.
h,.. '"iske"ilHJitZdellen v tri poglavja. Prvi del obravnava
e
>n kn„A
' drugi del kmetijske izdelke in tretji del
«°nčne določbe.
<%/1sPora,
>k način a?predeljuje obseg industrijskih izdelkov ter
e
C^ih neca n ve carinskih dajatev pri uvozu in izvozu
*.>
Za uvJi ^ dajatev in ukrepov z enakovrednim
J,ra iiski ijn , lavi'ev ugodnosti po tem sporazumu morajo
9a.
rnstijski) izdelki zadovoljevati pravila o pore-

IV. Protokol 3 sporazuma določa definicijo pojma »proizvodi
s poreklom iz« in metode administrativnega sodelovanja ter
kriterije, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati, da so lahko
deležni ugodnosti po tem sporazumu. Določa tudi metode
sodelovanja med carinskimi organi obeh držav z namenom
preprečevanja in ugotavljanja kršitev omenjenih kriterijev.
Ta protokol se nekoliko razlikuje od tistega, ki velja v odnosih
z EU, ker temelji na ustreznem protokolu sporazuma CEFTA.
Zaradi začasne uporabe sporazuma si. 1. 1994 je že bil
v celoti objavljen kot priloga 4 Uredbe o začasni uporabi
sporazuma o prosti trgovini med R Slovenijo in Slovaško
republiko.

SP razuma e rotoko1
°0
i P

'• ki določa dinamiko
oint ' so ra» I' liberalizacije trgovine za industrijske
°'a
krščeni v prilogi A in prilogi B ter B1 tega
k

M°gl ^
'"Austrijski proizvodi, za katere se bo

n
ova
slal h'tev s i -i !994 ško republiko odpravila v treh fazah:
l' !r ?5% J' I raw
' nadaljnjih 25% se ukine 1. 1. 1995 in
'sazen nekai ?Zlem '■k '■so1996.
Za vse ostale industrijske
'u 0r>rarii) sp h!
' ' navedene v prilogi I in veljajo

Določilo o kumulaciji porekla blaga omogoča, da imajo poleg
obojestranskega vzajemnnega priznavanja porekla med
R Slovenijo in Slovaško republiko tudi izdelki iz Češke republike v trgovini med R Slovenijo in Slovaško republiko poreklo
iz obeh držav ne da bi bile potrebne obdelave ali predelave,
predvidene v 5. členu tega protokola.

pri
uvoz, naite,i 'zdelki iz Slovaške republike, za
in rtUrT,°rn uv Y R Slovenijo veljal enak način liberalizaj ačine
en ifV'tve sP°razuma se ukinejo tudi pristoj^v
o^a ak°vredne carinam ter količinske omejitve

V. Sporazum morata obe državi odobriti v skladu z njunima
nacionalnima zakonodajama. V R Sloveniji sporazum z zakonom ratificira Državni zbor. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, možno pa ga je odpovedati s šestmesečnim odpovednim rokom. Glede na to, da je bila z odobritvijo Odbora za
mednarodne odnose DZ z dne 11. 10. 1993 in četrtega
odstavka 60. člena Zakona o zunanjih zadevah dogovorjena
možnost predčasne uporabe sporazuma, se je ta začel uporabljati 1. 1. 1994 na osnovi Uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med R Slovenijo in Slovaško republiko
(Ur. I. RS. št. 70/93).
Po uveljavitvi zakona o ratifikaciji se bodo določila omenjene
uredbe preoblikovala v drug ustrezni predpis, ki bo omogočal
operativno izvajanje določil sporazuma s strani pooblaščenih
organov.

n uvph- odo carinske dajatve pri uvozu ukinile

JSS
tfa h
carin e( frQovin Ve^ ^ot Polovica industrijskih izdelkov, ki
%i■ dosprtanmed
državama, deležno takojšnje ukiniX*učeško : le izračune so bili na voljo le podatki
X' "o?a a Slovaško republiko. Za približno 60%
e
"s cJ. sle°venska a zv
Slovaške republike ter okoli 84%
'°
Pri
u,J
i
°za vs Češko
in Slovaško republiko
,
vozu
ukinile
1. 1. 1994.
8o,r s
o$f krr)
\!e/
izdelki urejajo določbe protokola 2.
Sm*? ^a d y dajatev
pri uvozu je selektivna, kar
v usir0 ene. izdelke v okviru določenih kvot, ki
0 e
stah A B c ,n D te a
' 'e de/n* !i
' 9 protokola.
znižanje carin, v nekaterih primerih kot

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za pokritje stroškov delovanja slovenskega dela Skupnega odbora.

/
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