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To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene
odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske
unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►M4 ODLOČBA KOMISIJE
z dne 17. aprila 2007
o seznamih sestavljenih proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah ◄
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1547)
(Besedilo velja za EGP)

(2007/275/ES)
(UL L 116, 4.5.2007, str. 9)

spremenjen z:
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►M2
►M3
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Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012
Izvedbeni sklep Komisije 2012/31/EU z dne 21. decembra 2011
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1196 z dne 20. julija 2016
Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019
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1
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▼B
▼M4
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 17. aprila 2007
o seznamih sestavljenih proizvodov, ki jih je treba pregledati na
mejnih kontrolnih točkah
▼B
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1547)
(Besedilo velja za EGP)

(2007/275/ES)

▼M4
Člen 1
Predmet
Ta odločba določa pravila v zvezi s sestavljenimi proizvodi, za katere se
zahteva uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah ob vstopu v Unijo.

▼B
Člen 2
Opredelitve
V tej odločbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sestavljeni proizvod“: živilo, namenjeno prehrani ljudi, ki vsebuje
predelane proizvode živalskega izvora in proizvode rastlinskega
izvora ter vključuje tiste proizvode, pri katerih je predelava
primarnih proizvodov sestavni del proizvodnje končnega proizvoda;

(b) „mesni proizvodi“: proizvodi, kakor so opredeljeni v točki 7.1
Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c) „predelani proizvodi“: predelani proizvodi, navedeni v točki 7
Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(d) „mlečni proizvodi“: proizvodi, kakor so opredeljeni v točki 7.2
Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.
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▼M4
Člen 3
Uradni nadzor nad sestavljenimi proizvodi, navedenimi v Prilogi I
1.
Za sestavljene proizvode iz Priloge I k tej odločbi se zahteva
uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Uredbo (EU)
2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

2.
Začetna izbira sestavljenih proizvodov za uradni nadzor na podlagi
kombinirane nomenklature v stolpcu 1 Priloge I je označena s sklicem
na specifično besedilo ali zakonodajo, navedeno v stolpcu 3 Priloge I.

▼B
Člen 4
▼M4
Sestavljeni proizvodi, za katere se zahteva uradni nadzor

Uradni nadzor se zahteva za naslednje sestavljene proizvode:

▼B
(a) Sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo predelane mesne proizvode.

(b) Sestavljeni proizvodi, ki za polovico svoje vsebine ali več vsebujejo
kateri koli predelan proizvod živalskega izvora, razen predelanega
mesnega proizvoda.

(c) Sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo mesnih proizvodov in vsebu
jejo mlečne proizvode za manj kot polovico svoje vsebine, pri
čemer končni proizvodi ne izpolnjujejo zahtev iz člena 6.

▼M1

__________

▼M4
Člen 6
Odstopanje za nekatere sestavljene proizvode
1.
Z odstopanjem od člena 3 so naslednji sestavljeni proizvodi, ki ne
vsebujejo nobenih mesnih proizvodov, opravičeni uradnega nadzora:
(1) Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017
o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter
zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št.
999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št.
1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evrop
skega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009
ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in
2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS,
90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta
92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).
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▼M4
(a) sestavljeni proizvodi, ki vsebujejo kateri koli predelan proizvod za
manj kot polovico svoje vsebine:
(i) če imajo takšni proizvodi dolg rok trajanja pri sobni tempera
turi ali pa so bili med proizvajanjem očitno skuhani ali izposta
vljeni popolnemu postopku toplotne obdelave, tako da je
vsakršen surov proizvod denaturiran;
(ii) če je jasno opredeljeno, da so takšni proizvodi namenjeni
prehrani ljudi;
(iii) če so takšni proizvodi varno zapakirani ali zaprti v čisti emba
laži;
(iv) če je takšnim proizvodom priložen trgovinski dokument in so
označeni v uradnem jeziku države članice, tako da navedeni
dokument in oznaka skupaj nudita informacije o naravi, koli
čini in številu paketov sestavljenih proizvodov, državi porekla,
proizvajalcu in sestavinah;
(b) sestavljeni proizvodi, navedeni v Prilogi II.
2.
Vendar pa lahko vsak mlečni proizvod, vključen v kateri koli
sestavljen proizvod, izvira samo iz držav, navedenih v Prilogi I k Uredbi
Komisije (EU) št. 605/2010 (1), in je obdelan, kot je navedeno v nave
deni prilogi.
▼B
Člen 7
Razveljavitev
Odločba 2002/349/ES se razveljavi.
Člen 8
Uporaba
Ta odločba se začne uporabljati en mesec po datumu objave v Uradnem
listu Evropske unije.
Člen 9
Naslovniki
Ta odločba je naslovljena na države članice.

(1) Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdrav
stvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih
za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na
osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175,
10.7.2010, str. 1).
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▼M2
PRILOGA I

▼M4
SEZNAM SESTAVLJENIH PROIZVODOV, ZA KATERE SE ZAHTEVA
URADNI NADZOR V SKLADU S ČLENOM 3
Ta seznam določa sestavljene proizvode v skladu z nomenklaturo blaga, ki se
uporablja v Uniji za določitev izbire pošiljk, za katere se zahteva uradni nadzor
na mejni kontrolni točki

▼M2
Opombe k preglednici:

▼M4

__________

▼M2
2.

Opomba k poglavju
Te opombe k poglavjem so pojasnila, po potrebi povzeta iz opomb k posa
meznim poglavjem kombinirane nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi
(EGS) št. 2658/87.

3.

Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
Dodatne informacije o različnih poglavjih so bile po potrebi povzete iz
pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema Svetovne carinske organiza
cije iz leta 2007.

4.

Stolpec (1) – Oznaka KN
V tem stolpcu je navedena oznaka KN. KN, določena z Uredbo (EGS)
št. 2658/87, temelji na mednarodnem harmoniziranem sistemu poimenovanj
in šifrskih oznak blaga (HS), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje,
zdaj Svetovna carinska organizacija (WCO), in ki je bil sprejet z
Mednarodno konvencijo, sklenjeno v Bruslju 14. junija 1983 in odobreno
v imenu Evropske gospodarske skupnosti z Odločbo Sveta 87/369/EGS (1)
(v nadaljnjem besedilu: Konvencija o HS). V KN so povzete šestmestne
tarifne številke in podštevilke HS, njej lastni sta le sedma in osma cifra,
ki označujeta nadaljnje tarifne podštevilke.

▼M4
Kadar je uporabljena štirimestna oznaka, so vsi proizvodi, določeni s to ali
vključeni pod to štirimestno oznako, predloženi v uradni nadzor na mejnih
kontrolnih točkah, če ni drugače določeno. V večini takih primerov so
zadevne oznake KN, ki so vključene v sistem Traces iz člena 133(4) Uredbe
(EU) 2017/625, razčlenjene na šest- ali osemmestno oznako.

▼M2
Kadar se veterinarski pregledi zahtevajo samo za nekatere določene proiz
vode pod katero koli štiri-, šest- ali osemmestno oznako in v KN pod to
oznako ne obstaja noben specifični pododdelek, je oznaka označena z Ex (na
primer Ex 3002: veterinarski pregledi se zahtevajo samo za snovi, prid
obljene iz živali, vključno s senom in slamo, in ne za celotno tarifno
številko, podštevilko ali oznako KN). Zadevne oznake so vključene tudi v
sistem TRACES.
(1) UL L 198, 20.7.1987, str. 1.
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▼M2
5.

Stolpec (2) – Poimenovanje
Poimenovanje blaga je takšno, kakor je določeno v stolpcu za poimenovanja
v KN v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. Za nadaljnjo razlago natan
čnega obsega vključenosti v skupno carinsko tarifo se sklicujte na zadnjo
spremembo navedene priloge.

▼M4
6.

Stolpec (3) – Kvalifikacija in obrazložitev
Ta stolpec vključuje podrobnosti o obravnavanih proizvodih. Nadaljnje
informacije o sestavljenih proizvodih, zajetih v različnih poglavjih KN, so
na voljo v zadnji različici pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature
Evropske unije (1).

▼M2
PREGLEDNICA
Brez poseganja v pravila za razlago KN se šteje, da ima besedilo poimenovanja
proizvodov v stolpcu 2 samo indikativno vrednost, saj so proizvodi, zajeti v tem
sklepu, v tej prilogi določeni z oznakami KN.
Kadar je pred oznako KN navedeno „ex“, so proizvodi iz tega sklepa določeni z
obsegom oznak KN, s tem pa tudi z obsegom ustrezajočega poimenovanja v
stolpcu 2 ter kvalifikacijami in obrazložitvami v stolpcu 3.

▼M4

__________

▼M2
POGLAVJE 15
Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihove
razgradnje; pripravljene užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega
izvora
Splošne opombe
Vsi masti in olja, dobljeni iz živali. V Prilogi XIV k Uredbi (EU) št. 142/2011 so
določene posebne zahteve za naslednje proizvode:
1. topljene maščobe in ribje olje iz vrstice 3 v preglednici 1 oddelka 1 poglavja
I;
2. topljene maščobe iz kategorije 2 za nekatere namene zunaj krmne verige za
rejne živali (na primer za oleokemijske namene) iz vrstice 17 v preglednici 2
oddelka 1 Poglavja II;
3. maščobni derivati iz vrstice 18 v preglednici 2 oddelka 1 Poglavja II.
Maščobni derivati vključujejo proizvode prve stopnje, dobljene iz masti in olj,
ko so v svojem čistem stanju in proizvedeni po metodi, določeni v točki 1
poglavja XI Priloge XIII k Uredbi (ES) št. 142/2011.
Za derivate, pomešane z drugimi snovmi, se zahtevajo veterinarski pregledi.
Opombe k poglavju 15 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
1. V to poglavje ne spadajo:
(a) prašičja in perutninska maščoba iz tar. št. 0209;
(1) Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije (UL C 119, 29.3.2019,
str. 1), kakor so bile naknadno spremenjene.
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▼M2
(b) kakavovo maslo, njegova mast in olje (tar. št. 1804);
(c) užitni preparati, ki vsebujejo nad 15 mas. % proizvodov iz tar. št. 0405
(običajno poglavje 21);
(d) ocvirki (tar. št. 2301) in ostanki iz tar. št. od 2304 do 2306;
…
3. Tar. št. 1518 ne obsega olj in masti ter njihovih frakcij, ki so samo denatu
rirani, ki pa se uvrščajo pod ustrezno tarifno številko, predvideno za nedena
turirana olja in masti ter njihove frakcije.
4. Milnice, oljne gošče in usedline, stearinska smola, glicerinska smola in
ostanki maščob iz volne se uvrščajo pod tar. št. 1522.
Povzetek iz pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema
Tarifna številka 1516 zajema masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora, ki so
bili specifično kemično predelani na način, naveden v nadaljevanju, toda nadalje
nepredelani.
Tarifna številka prav tako zajema podobno predelane frakcije živalskih ali rast
linskih masti in olj.
Hidrogeniranje, pri čemer so proizvodi v stiku s čistim vodikom pri primerni
temperaturi in pritisku ob prisotnosti katalizatorja (običajno fino uprašen nikelj),
dvigne tališče masti in poveča gostoto olj s pretvorbo nenasičenih gliceridov v
nasičene gliceride z višjim tališčem.

▼M3
Tarifna številka 1518 zajema neužitne mešanice ali preparate iz živalskih ali
rastlinskih masti ali olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz poglavja, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu.
Ta del med drugim zajema olje za pečenje, ki vsebuje na primer olje iz oljne
repice, olje iz soje in majhno količino živalskih maščob, za uporabo pri pripravi
krme za živali.

▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in
piščančja maščoba, razen tistih iz
tarifne številke 0209 ali 1503.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Maščobe goved, ovac ali koz, razen
tistih iz tarifne številke 1503.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

1501

1502

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje
masti, oleostearin, oleo olje in olje iz
loja, neemulgirani ali nemešani ali
kako drugače obdelani.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄
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▼M2
(1)

1504

(2)

(3)

Masti in olja rib ali morskih sesalcev
ter njihove frakcije, rafinirani ali ne,
toda kemično nemodificirani.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Maščobe iz volne in maščobne snovi,
dobljene iz teh maščob, vključno z
lanolinom.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Druge masti in olja živalskega izvora in
njihove frakcije, rafinirani ali ne, toda
kemično nemodificirani.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Masti in olja živalskega ali rastlinskega
izvora in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani ali elaidinizirani, rafini
rani ali ne, toda nadalje nepredelani.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Margarina; užitne mešanice ali preparati
iz masti ali olj živalskega ali rastlin
skega izvora ali frakcij različnih masti
ali olj iz tega poglavja, razen užitnih
masti ali olj in njihovih frakcij iz tarifne
številke 1516.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Živalske ali rastlinske masti in olja in
njihove frakcije, kuhani, oksidirani,
dehidrirani, žveplani, prepihani, polime
rizirani s segrevanjem v vakuumu ali v
inertnem plinu ali drugače kemično
modificirani, razen tistih iz tarifne
številke 1516.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Neužitne mešanice ali pripravki iz
živalskih ali iz živalskih in rastlinskih
maščob in olj in njihovih frakcij.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Drugo

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3
1505 00

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2
1506 00 00

1516 10

Ex 1517

Ex 1518 00 91

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3
Ex 1518 00 95

Ex 1518 00 99

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2
1521 90 91

Surovi čebelji vosek in voski drugih
insektov.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄
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▼M2
(1)

1521 90 99

Ex 1522 00

▼M4

(2)

(3)

Čebelji vosek in voski drugih insektov,
prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali
nebarvani, razen surovih.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi
maščobnih substanc ali živalskih ali
rastlinskih voskov.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 16
Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev
Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane živalske proiz
vode.
Opombe k Poglavju 16
1. V to poglavje ne spadajo meso, klavnični proizvodi, ribe, raki, mehkužci ali
drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani po postopkih, nave
denih v Poglavju 2 ali 3 ali pod tar. št. 0504.
2. Prehrambeni proizvodi se uvrščajo v to poglavje pod pogojem, da vsebujejo
več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh
proizvodov. Kadar vsebuje prehrambeni proizvod dva ali več prej navedenih
proizvodov, se uvršča pod ustrezno tarifno številko poglavja 16 po sestavini
oziroma sestavinah, ki prevladujejo po masi. Te določbe se ne uporabljajo za
polnjene proizvode iz tar. št. 1902 ali za proizvode iz tar. št. 2103 in 2104.
Pri proizvodih, ki vsebujejo jetra, določila drugega stavka ne veljajo pri
določanju tar. podšt. v okviru tar. št. 1601 ali 1602.

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Klobase in podobni proizvodi iz mesa,
klavničnih
proizvodov
ali
krvi;
prehrambeni proizvodi na osnovi teh
proizvodov.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Drugi pripravljeni ali konzervirani
proizvodi iz mesa, klavničnih odpadkov
ali krvi.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

1601 00

1602

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄
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▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

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

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

▼M3
1603 00

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1604

Pripravljene ali konzervirane ribe; ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripra odločbe).
vljeni iz ribjih iker:
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevre ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
tenčarji, pripravljeni ali konzervirani:
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M4

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 17
Sladkorji in sladkorni proizvodi
Opombe k poglavju 17 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
1. V to poglavje ne spadajo:

…

(b) kemično čisti sladkorji (razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruk
toze) ali drugi izdelki iz tar. št. 2940;

…

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Drugi sladkorji, vključno s kemično
čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruk
tozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi,
ki ne vsebujejo dodanih snovi za
aromatiziranje ali barvil; umetni med,
mešan ali ne z naravnim medom.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3
Ex 1702

▼M4

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).
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▼M3
POGLAVJE 18
Kakav in kakavovi proizvodi
Splošne opombe
To poglavje zajema proizvode živalskega izvora in sestavljene proizvode, ki
vsebujejo predelane proizvode živalskega izvora.

Opombe k poglavju 18 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
To poglavje ne zajema proizvodov iz tarifnih številk 0403, 1901, 1904, 1905,
2105, 2202, 2208, 3003 ali 3004.

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Ex 1806

▼M4

(1)

Čokolada in drugi prehrambni proiz ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
vodi, ki vsebujejo kakav.
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 19
Proizvodi iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski proizvodi
Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane proizvode
živalskega izvora in prehrambene proizvode, ki vsebujejo nepredelane proizvode
živalskega izvora.

Tarifna številka 1902 [testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen] zajema
samo proizvode živalskega izvora, ki jih vsebujejo proizvodi pod tarifnimi ozna
kami 1902 11, 1902 20, 1902 30 in 1902 40.

Tarifna številka 1902 zajema kuhane ali predkuhane kulinarične proizvode, ki
vsebujejo proizvode živalskega izvora, kot je določeno za sestavljene proizvode v
členih 4–6 2007/275/ES.

Opombe k poglavju 19 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
1. V to poglavje ne spadajo:

(a) razen v primeru polnjenih proizvodov iz tarifne številke 1902 prehrambeni
proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih
proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevreten
čarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);

…
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▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Ex 1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi
iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali
sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo
kakava ali ga vsebujejo manj kot 40
mas. %, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu; prehram
beni proizvodi iz blaga iz tarifnih
številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo
kakava ali ga vsebujejo manj kot 5
mas. %, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

1902 11 00

Nekuhane testenine, nepolnjene ali
drugače pripravljene, ki vsebujejo jajca.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

1902 20 10

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene, ki vsebujejo
več kot 20 mas. % rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevreten
čarjev.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

1902 20 30

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene, ki vsebujejo
več kot 20 mas. % klobas in podobnih
proizvodov, iz mesa in klavničnih
odpadkov vseh vrst, vključno z maščo
bami kakršnih koli vrst ali izvora.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1902 20 91

Kuhane polnjene testenine.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1902 20 99

Drugo [druge polnjene testenine, neku ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
hane].
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1902 30

Druge testenine, razen testenin iz podta ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
rifnih številk 1902 11, 1902 19 in odločbe).
1902 20.
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1902 40

Kuskus.

▼M3

▼M2

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄
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▼M2
(1)

(2)

(3)

▼M3
Ex 1904 10 10

Pripravljena živila, dobljena z nabreka ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
njem ali praženjem koruze.
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1904 90 10

Pripravljena živila, pridobljena iz riža.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 1905

Fino pecivo.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

▼M3

▼M4

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 20
Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin
Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane proizvode
živalskega izvora in prehrambene proizvode, ki vsebujejo nepredelane proizvode
živalskega izvora.

Opombe k poglavju 20 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
1. V to poglavje ne spadajo:

…

(b) prehrambeni proizvodi, ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa,
klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);

…

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Druge vrtnine, pripravljene ali konzer
virane drugače kot v kisu ali ocetni
kislini, zamrznjene, razen proizvodov
iz tarifne številke 2006.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2004
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▼M2
(1)

Ex 2005

▼M4

(2)

(3)

Druge vrtnine, pripravljene ali konzer
virane drugače kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov
iz tarifne številke 2006.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 21
Razna živila
Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode, ki vsebujejo predelane proizvode
živalskega izvora, kot je za sestavljene proizvode določeno v členih 4–6 Odločbe
2007/275/ES, in prehrambene proizvode, ki vsebujejo nepredelane proizvode
živalskega izvora.
Opombe k poglavju 21 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
1. V to poglavje ne spadajo:
…
(e) prehrambeni proizvodi, razen proizvodov opisanih v tar. št. 2103 ali 2104,
ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas, mesa, klavničnih proizvodov, krvi,
rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli
kombinacije teh proizvodov (poglavje 16);
…
3. Za namen tar. št. 2104 izraz „homogenizirani sestavljeni prehrambeni proiz
vodi“ pomeni proizvode, sestavljene iz popolnoma homogenizirane mešanice
dveh ali več osnovnih sestavin, kot so: meso, ribe, vrtnine ali sadje, pripra
vljeni za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v
embalaži z neto maso do vključno 250 g. Pri uporabi te definicije se ne
upoštevajo majhne količine katerih koli sestavin, ki so lahko dodane mešanici
kot začimbe, konzervansi ali v druge namene. Ti proizvodi lahko vsebujejo
majhno količino vidnih delcev sestavin.

▼M3
Dodatne opombe
…
5. Drugi prehrambni proizvodi, ki so pakirani v odmerjenih dozah, kot so
kapsule, tablete, pastile in pilule, ter namenjeni uporabi kot prehranska dopol
nila, se uvrščajo pod tar. št. 2106, razen če niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu.

▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Pripravki za omake in pripravljene
omake, mešanice začimb in dišavne
mešanice; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica. - drugo

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Ex 2103 90 90

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄
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▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Juhe in mesne juhe in pripravki za te
juhe;
homogenizirani
sestavljeni
prehrambeni proizvodi.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Sladoled in druge ledene sladice, ki
vsebujejo kakav ali ne.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

▼M3

Ex 2104

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M2

Ex 2105 00

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2106 10

Beljakovinski koncentrati in teksturi ►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
rane beljakovinske snovi.
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

Ex 2106 90 92

Ex 2106 90 98

Drugi prehrambni proizvodi, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu,
ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saha
roze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali
ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. %
mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze
ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali
škroba.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Drugi prehrambni proizvodi, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M4

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

▼M2
POGLAVJE 22
Pijače, alkoholne tekočine in kis
Opombe k poglavju 22 (povzetek iz opomb k temu poglavju kombinirane
nomenklature (KN) iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87)
3. Za namen tar. št. 2202 izraz „brezalkoholne pijače“ pomeni pijače, z
vsebnostjo alkohola do vključno 0,5 vol. %. Alkoholne pijače se, odvisno
od primera, uvrščajo pod tar. št. 2203 do 2206 ali pod tar. št. 2208.
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▼M2
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

Ex 2202 90 91

Druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne
številke 2009, ki vsebujejo manj kot 0,2
mas. % maščobe, pridobljene iz proiz
vodov iz tarifnih številk 0401 do 0404.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 95

Druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne
številke 2009, ki vsebujejo 0,2 mas. %
ali več maščobe, toda manj kot 2 mas.
% maščobe, pridobljene iz proizvodov
iz tarifnih številk 0401 do 0404.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2202 90 99

Druge brezalkoholne pijače, razen
sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne
številke 2009, ki vsebujejo 2 mas. % ali
več maščobe, pridobljene iz proizvodov
iz tarifnih številk 0401 do 0404.

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

Ex 2208 70

Likerji in krepilne pijače

►M4 Samo sestavljeni proizvodi (glej člena 4 in 6 te
odločbe).
Za proizvode, ki niso sestavljeni proizvodi, glej Prilogo I k
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2007 (1). ◄

▼M3

▼M4

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2007 z dne 18. novembra 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625
Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih
proizvodov in pridobljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, in o spremembi
Odločbe 2007/275/ES (UL L 312, 29.11.2019, str. 1).

__________
POGLAVJE 99
Posebne oznake kombinirane nomenklature
Podpoglavje II
Statistične oznake za nekatera posebna gibanja blaga
Splošne opombe
To poglavje zajema sestavljene proizvode iz tretjih držav za oskrbo plovil in
zrakoplovov v Evropski uniji po carinskem tranzitnem postopku (T1).
Oznaka KN

Poimenovanje

Kvalifikacija in obrazložitev

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Blago iz poglavij 1 do 24 KN za oskrbo plovil
in zrakoplovov

Sestavljeni proizvodi za oskrbo plovil, kot je
določeno v točki (c) člena 77(1) Uredbe (EU)
2017/625.

ex 9930 99 00

Drugje uvrščeno blago za oskrbo plovil in
zrakoplovov

Sestavljeni proizvodi za oskrbo plovil, kot je
določeno v točki (c) člena 77(1) Uredbe (EU)
2017/625.
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▼M3
PRILOGA II

▼M4
Seznam sestavljenih proizvodov, za katere se ne zahteva uradni nadzor v
skladu s členom 6(1)(b)
Ta seznam določa sestavljene proizvode v skladu z nomenklaturo blaga, ki se
uporablja v Uniji, za katere se ne zahteva uradni nadzor na mejni kontrolni točki.

▼M3
Opombe k preglednici:

Stolpec (1) – Oznake KN
V tem stolpcu je navedena oznaka KN. KN, določena z Uredbo (EGS)
št. 2658/87, temelji na mednarodnem harmoniziranem sistemu poimenovanj in
šifrskih oznak blaga (HS), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, zdaj
Svetovna carinska organizacija (WCO), in ki je bil sprejet z mednarodno konven
cijo, sklenjeno 14. junija 1983 v Bruslju in odobreno v imenu Evropske gospo
darske skupnosti s Sklepom 87/369/EGS (v nadaljnjem besedilu: konvencija o
HS). V KN so povzete šestmestne tarifne številke in podštevilke HS, njej lastni
sta le sedma in osma števka, ki označujeta nadaljnje tarifne podštevilke.

▼M4
Kadar je uporabljena štirimestna oznaka, vseh sestavljenih proizvodov, določenih
s to ali vključenih pod to štirimestno oznako, ni treba predložiti v uradni nadzor
na mejnih kontrolnih točkah, če ni drugače določeno.

▼M3
Kadar samo nekateri določeni proizvodi pod katero koli štiri-, šest- ali osemme
stno oznako zajemajo proizvode živalskega izvora in v KN pod to oznako ne
obstaja noben specifičen pododdelek, je oznaka označena z Ex (na primer
ex 2001 90 65: veterinarski pregledi se ne zahtevajo za proizvode iz stolpca (2)).

▼M4
Stolpec (2) – Obrazložitev
Ta stolpec vključuje podrobnosti o sestavljenih proizvodih, zajetih v odstopanje
od uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah. Kadar je potrebno, mora
uradno osebje na mejnih kontrolnih točkah oceniti sestavine sestavljenega proiz
voda in opredeliti, ali je proizvod živalskega izvora v sestavljenem proizvodu
dovolj predelan, da ne zahteva uradnega nadzora v skladu z zakonodajo Unije.

▼M3
Oznake KN

Obrazložitev

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11,
1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39,
1806 90 50

Slaščice (vključno s sladkornimi izdelki) in
čokolada, ki vsebujejo manj kot 50 % predelanih
mlečnih in jajčnih proizvodov in so obdelani v
skladu s členom 6(1)(a) tega sklepa.

1902 19, 1902 30, 1902 40

Testenine in rezanci, ki niso mešani ali polnjeni s
predelanim mesnim proizvodom; vsebujejo manj
kot 50 % predelanih mlečnih in jajčnih proiz
vodov in so obdelani v skladu s členom 6(1)(a)
tega sklepa.
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▼M3
Oznake KN

Obrazložitev

(1)

(2)

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40,
1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20,
1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55,
1905 90 60, ex 1905 90 90;

Kruh, torte, keksi, vaflji in oblati, prepečenec,
opečen kruh in podobni opečeni proizvodi;
vsebujejo manj kot 20 % predelanih mlečnih in
jajčnih proizvodov in so obdelani v skladu s
členom 6(1)(a) tega sklepa.
1905 90 zajema le suhe in krhke proizvode.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00
ex 1604

Olive, polnjene z manj kot 20 % rib
Olive, polnjene z več kot 20 % rib

ex 2104 10 in ex 2104 20

Osnove za juhe in arome, pakirane za končnega
potrošnika, ki vsebujejo manj kot 50 % ribjega
olja, ribjih praškov ali ribjih ekstraktov in so
obdelane v skladu s členom 6(1)(a) tega sklepa.

ex 2106 10, ex 2106 90

Prehranska dopolnila, pakirana za končnega
potrošnika, ki vsebujejo majhne količine (skupaj
manj kot 20 %) predelanih proizvodov žival
skega izvora (vključno z glukozaminom,
hondroitinom in/ali hitosanom), razen mesnih
proizvodov.

