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MEDNARODNI SPORAZUMI
SKLEP SVETA
z dne 14. decembra 2011
o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o
upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo,
ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z
navedenim sporazumom
(2012/105/EU)
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko
federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo
za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (v
nadaljnjem besedilu: Sporazum).

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5)
Pogodbe,
(4)

Kot je predvideno v Sporazumu, sta se Unija in Ruska
federacija dogovorili o tehničnih podrobnostih glede
upravljanja tarifnih kvot, ki so vključene v Protokol o
tehničnih podrobnostih v skladu s Sporazumom (v
nadaljnjem besedilu: Protokol).

(5)

Sporazum in Protokol bi bilo treba podpisati.

(6)

Glede na potrebo po zagotovitvi izvajanja potrebnega
sistema upravljanja tarifnih kvot za izvoz lesa iz Ruske
federacije v Unijo od datuma pristopa Ruske federacije k
STO bi bilo treba Sporazum in Protokol uporabljati
začasno od tega datuma do zaključka postopkov,
potrebnih za njuno sklenitev.

(7)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Spora
zuma in Protokola v zvezi z upravljanjem tarifnih kvot,
ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v
Unijo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena
pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu
z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih
pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzi
rajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (1).

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je glede na gospodarski pomen uvoza neobde
lanega lesa za Unijo in pomen Ruske federacije kot doba
vitelja neobdelanega lesa za Unijo v pogajanjih z Rusko
federacijo dosegla, da je slednja sprejela obsežne obvez
nosti za zmanjšanje ali odpravo izvoznih dajatev, ki se
trenutno uporabljajo, vključno z izvoznimi dajatvami za
neobdelan les.

(2)

Te obveznosti, ki ob pristopu Ruske federacije k Svetovni
trgovinski organizaciji (STO) postanejo del seznama
koncesij Ruske federacije v okviru STO, vključujejo
tarifne kvote za izvoz nekaterih vrst lesa iglavcev, katerih
delež je dodeljen za izvoz v Evropsko unijo.

(3)

V okviru pogajanj o pristopu Ruske federacije k STO je
Komisija v imenu Unije v pogajanjih dosegla Sporazum v

(1) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
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Za sprejetje izvedbenih aktov v zvezi z upravljanjem
tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske
federacije, v Uniji bi bilo treba uporabiti postopek
pregleda, glede na to, da se ti akti nanašajo na skupno
trgovinsko politiko in zato spadajo v točko (iv) člena
2(2)(b) Uredbe (EU) št. 182/2011 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
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pristopa Ruske federacije k STO do zaključka postopkov,
potrebnih za sklenitev Sporazuma (1).
Člen 4
Komisija sprejme podrobna pravila o metodi dodelitve dovoljenj
za kvoto v skladu z odstavkom 2 člena 5 Protokola in vse
druge določbe, potrebne za to, da Unija upravlja količine
tarifnih kvot, dodeljenih za izvoz v Unijo. Ti izvedbeni akti se
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5.

Člen 1
Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se
uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo,
ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o
tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom se
odobri v imenu Unije, s pridržkom njune sklenitve.

Člen 5
1.
Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu
Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.
Pri sklicevanju na ta člen se uporablja člen 5 Uredbe (EU)
št. 182/2011.

Besedili Sporazuma in Protokola sta priloženi temu sklepu.
Člen 6
Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaš
čeno(-e) za podpis Sporazuma in Protokola v imenu Unije.
Člen 3
Sporazum in Protokol se v skladu z določbami Sporazuma in
odstavka 3 člena 26 Protokola začasno uporabljata od datuma

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Ženevi, 14. decembra 2011
Za Svet
Predsednik
M. NOGAJ

(1) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil
datum, od katerega se Sporazum in Protokol začasno uporabljata.
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PREVOD

SPORAZUM
v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se
uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
1. Pismo Ruske federacije
Ženeva, 16. december 2011
Spoštovani,
po pogajanjih med Rusko federacijo in Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se pogodbenici
strinjata, da se tarifne kvote, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, za katerega
veljajo izvozne dajatve, izvajajo na naslednji način:
— Ruska federacija, ki jo zastopa vlada Ruske federacije, odpre tarifne kvote na podlagi svojega seznama
koncesij in obveznosti glede blaga, ki jih je Ruska federacija prevzela v Svetovni trgovinski organizaciji,
vključno z deležem kvot, ki se vsako leto dodeli Evropski uniji. Ruska federacija izda izvozna dovoljenja
na podlagi zadevne uvozne dokumentacije, ki jo izda Evropska unija, če ruski izvozniki izpolnijo vse
veljavne zahteve glede izvoza. Evropska unija upravlja delež tarifnih kvot, ki ji je dodeljen, na podlagi
njenih notranjih postopkov. Ruska federacija ne uporablja omejitev ali podrazdelitev za delež tarifnih
kvot, ki je dodeljen Evropski uniji;
— pristojni organi pogodbenic si vsake tri mesece izmenjajo podatke o izkoriščenosti tarifnih kvot. Pristojni
organi pogodbenic do začetka veljavnosti sporazuma iz tega pisma pripravijo tehnične podrobnosti,
vključno s podrobnostmi o sodelovanju med organi Ruske federacije in Evropske unije ter upravnimi
postopki.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih kvot,
ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ta sporazum pa začne veljati na dan, ko
si pogodbenici izmenjata uradni pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta izpolnili svoje notranje postopke.
Ta sporazum se začasno uporablja od datuma pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.
Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.
Za Rusko federacijo
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2. Pismo Evropske unije
Ženeva, 16. december 2011
Spoštovani,
v čast nam je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:
„Po pogajanjih med Evropsko unijo in Rusko federacijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se
pogodbenici strinjata, da se tarifne kvote, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko
unijo, za katerega veljajo izvozne dajatve, izvajajo na naslednji način:
— Ruska federacija, ki jo zastopa vlada Ruske federacije, odpre tarifne kvote na podlagi svojega
seznama koncesij in obveznosti glede blaga, ki jih je Ruska federacija prevzela v Svetovni trgovinski
organizaciji, vključno z deležem kvot, ki se vsako leto dodeli Evropski uniji. Ruska federacija izda
izvozna dovoljenja na podlagi zadevne uvozne dokumentacije, ki jo izda Evropska unija, če ruski
izvozniki izpolnijo vse veljavne zahteve glede izvoza. Evropska unija upravlja delež tarifnih kvot, ki
ji je dodeljen, na podlagi njenih notranjih postopkov. Ruska federacija ne uporablja omejitev ali
podrazdelitev za delež tarifnih kvot, ki je dodeljen Evropski uniji;
— pristojni organi pogodbenic si vsake tri mesece izmenjajo podatke o izkoriščenosti tarifnih kvot.
Pristojni organi pogodbenic do začetka veljavnosti sporazuma iz tega pisma pripravijo tehnične
podrobnosti, vključno s podrobnostmi o sodelovanju med organi Evropske unije in Ruske federa
cije ter upravnimi postopki.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih
kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ta sporazum pa začne veljati
na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta izpolnili svoje notranje
postopke.
Ta sporazum se začasno uporablja od datuma pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organi
zaciji.“
Evropska unija potrjuje, da se strinja z vsebino tega pisma.
Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja.

Za Evropsko unijo
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PREVOD

PROTOKOL
med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu s sporazumom v
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se
uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo
ODDELEK 1
PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1
1.
Ta protokol je sklenjen med Evropsko unijo in vlado
Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) za izva
janje Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Rusko federacijo
in Evropsko unijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo
za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo z dne
16. decembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.
Ta protokol določa tehnične podrobnosti glede upravljanja
tarifnih kvot, navedenih v odstavku 1 tega člena, vključno s
podrobnostmi o sodelovanju med organi Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU) in Ruske federacije (v nadaljnjem
besedilu: Rusija) ter se uporablja za izvoz zajetih izdelkov iz
Rusije v EU.

3.

4.
Dodelitev tarifnih kvot v skladu s tem protokolom temelji
na načelu pravične in enakopravne dodelitve trgovinskih prilož
nosti vsem udeležencem v trgovini. Pogodbenici si bosta zlasti
prizadevali ohraniti konkurenčne pogoje na trgu z zadevnimi
izdelki in preprečiti špekulativno trgovanje s pravicami do
tarifnih kvot.

5.
Zahteve iz tega protokola ne vplivajo na kakršne koli
prihodnje zahteve, ki se lahko uvedejo ali uporabljajo v skladu
s pravnim aktom, ki velja na ozemlju Rusije, če se navedene
prihodnje zahteve na splošno uporabljajo za blagovno menjavo,
vključno s tistimi, ki se uporabljajo posebej za zajete izdelke, in
če so skladne z obveznostmi Rusije, ki izhajajo iz Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
(v nadaljnjem besedilu: Sporazum o STO).

Za namene tega protokola:
ODDELEK 2

(a) izraz „zajeti izdelki“ pomeni blago, določeno v Prilogi k delu
V seznama koncesij in obveznosti Rusije glede blaga v STO
(v nadaljnjem besedilu: seznam obveznosti Rusije);

(b) izraz „tarifna kvota“ pomeni določeno količino zajetih
izdelkov, ki se lahko v omejenem obdobju izvažajo iz Rusije
v EU v skladu z omejitvami iz Priloge k delu V seznama
obveznosti Rusije, in za katere velja zmanjšanje izvoznih
dajatev, ki jih Rusija sicer uporablja; za izvoz v okviru
tarifne kvote se uporabljajo dajatve, določene v seznamu
obveznosti Rusije;

(c) izraz „uvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo iz katere
koli države članice EU (v nadaljnjem besedilu: država članica
EU), ki namerava uvoziti zajete izdelke iz Rusije v EU;

(d) izraz „izvoznik“ pomeni fizično ali pravno osebo iz Rusije,
ki namerava izvoziti zajete izdelke iz Rusije v EU;

OBDOBJE TARIFNE KVOTE

Člen 2
1.
Rusija vsako leto odpre tarifne kvote, dodeljene EU, za
količine, določene v Prilogi k delu V seznama obveznosti Rusije.
Take tarifne kvote se odprejo za obdobje 12 zaporednih
mesecev, kar ustreza vsakemu koledarskemu letu (v nadaljnjem
besedilu: kvotno obdobje).

2.
Če začne ta protokol veljati po 31. januarju koledarskega
leta, se kot kvotno obdobje za zadevno leto šteje obdobje celih
koledarskih mesecev od datuma začetka veljavnosti tega proto
kola do 31. decembra istega leta.

ODDELEK 3
UVRŠČANJE

Člen 3
(e) izraz „dovoljenje za kvoto“ pomeni dokument, ki ga uvoz
niku izdajo pristojni organi zadevnih držav članic EU in ki
potrjuje pravico dostopa do tarifne kvote takemu uvozniku;

(f) izraz „izvozno dovoljenje“ pomeni dokument, ki ga izvoz
niku izda pristojni organ Rusije in ki potrjuje pravico
dostopa takega izvoznika do tarifne kvote.

1.
Uvrstitev zajetih izdelkov temelji na tarifni in statistični
nomenklaturi, ki se uporablja v Rusiji. Kakršna koli sprememba
ruske tarifne in statistične nomenklature v zvezi z zajetimi
izdelki ali kakršna koli odločitev v zvezi z uvrstitvijo blaga ne
povzroči razveljavitve obveznosti glede zmanjšanja izvozne
dajatve, ki jih je prevzela Rusija, kot je določeno v Prilogi k
delu V seznama obveznosti Rusije, v okviru količinskih
omejitev, navedenih v seznamu obveznosti Rusije.
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celotne količine, dodeljen tradicionalnim uvoznikom
(v razponu od 70 odstotkov do 85 odstotkov) oziroma
novim uvoznikom (v razponu od 30 odstotkov do
15 odstotkov).

2.
Rusija se zavezuje, da bo vse spremembe tarifne in stati
stične nomenklature, ki se uporablja za zajete izdelke na njenem
ozemlju, vključno s celotnim opisom zadevnih izdelkov, posre
dovala Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija) vsaj
30 dni pred datumom, ko začnejo veljati v Rusiji.
3.

Za namene odstavka 2 tega člena:

ODDELEK 4
DOVOLJENJA ZA KVOTO

Člen 4
1.
Za uporabo tarifnih kvot morajo uvozniki pridobiti dovo
ljenje za kvoto, ki ga izdajo pristojni organi držav članic EU.
Dovoljenja za kvoto se izdajo v papirni obliki. V izdana dovo
ljenja za kvoto ni dovoljeno vnašati sprememb, vključno s spre
membami iz tehničnih razlogov. Če je treba vnesti kakršno koli
spremembo, se dovoljenje za kvoto umakne in izda novo,
ustrezno spremenjeno dovoljenje za kvoto.

(a) „tradicionalni uvozniki“ pomeni uvoznike, ki lahko doka
žejo, da so v trenutku, ko so predložili vlogo za dovoljenje
za kvoto:

(i) pridobili in uporabili dovoljenja za kvoto v skladu s tem
oddelkom za zajete izdelke v vsakem od dveh pred
hodnih kvotnih obdobij ter

(ii) uvozili iz Rusije v EU povprečno vsaj 5 000 m3 zajetih
izdelkov v vsakem od dveh predhodnih kvotnih obdobij;
2.
Uvozniki predložijo vloge za dovoljenja za kvoto za dano
kvotno obdobje ne prej kot 1. oktobra v koledarskem letu pred
letom kvotnega obdobja in najpozneje 1. decembra v koledar
skem letu, ki ustreza kvotnemu obdobju.

3.
Vsako dovoljenje za kvoto se izda za količino blaga, dolo
čeno v pogodbi ali predpogodbi za zadevne zajete izdelke, skle
njeni med uvoznikom in izvoznikom (v nadaljnjem besedilu:
pogodba oziroma predpogodba).

(b) „novi uvozniki“ pomeni uvoznike, razen uvoznikov iz točke
(a) tega odstavka.

Če ta protokol začne veljati po 31. januarju koledarskega
leta, se za namene točke (a) tega odstavka zahtevana koli
čina uvoza iz Rusije za prvo kvotno obdobje izračuna
sorazmerno po formuli:

M = (5 000 : 12) × t,

Člen 5
1.
Pristojni organi držav članic EU na podlagi pogodbe ali
predpogodbe, ki jo predloži uvoznik, in v skladu s tarifnimi
kvotami, ki jih dodeli Komisija v skladu z odstavkom 2 tega
člena, izdajo dovoljenja za kvoto za vse vloge za uvoz zajetih
izdelkov iz Rusije do količin ustrezne tarifne kvote.

2.
Komisija dodeli dovoljenja za kvoto v skladu z eno od
naslednjih metod:

pri čemer:

„M“ predstavlja zahtevano količino uvoza iz Rusije za prvo
kvotno obdobje;

„t“ predstavlja število celih koledarskih mesecev od datuma
začetka veljavnosti tega protokola do 31. decembra istega
leta.

(a) kronološko, kakor je Komisija prejela uradna obvestila od
pristojnih organov držav članic EU o vlogah posameznih
uvoznikov, ali

4.
Če Komisija uporabi metodo iz točke (b) odstavka 2 tega
člena v prvih treh kvotnih obdobjih po začetku veljavnosti tega
protokola, opredelitev „tradicionalnega uvoznika“ v ta namen
pomeni uvoznike, ki lahko dokažejo, da so v določenem refe
renčnem obdobju uvozili iz Rusije v EU povprečno vsaj
5 000 m3 zajetih izdelkov.

(b) glede na kategoriji „tradicionalnih“ in „novih“ uvoznikov; v
tem primeru Komisija za vsako kvotno obdobje določi delež

5.
Dovoljenja za kvoto se izdajo na ime imetnika kvote. Taka
dovoljenja veljajo za celotno kvotno obdobje in za uvoz na
celotnem carinskem območju EU.
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Člen 6
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(b) izvod pogodbe;

1.
Dovoljenje za kvoto mora biti skladno z vsemi obrazci iz
Priloge k temu protokolu.
(c) izvod dokumenta, ki dokazuje, da je izvoznik prijavljen pri
ruskih davčnih organih, in
2.
Vsako dovoljenje za kvoto mora med drugim potrditi, da
je bila količina zadevnega izdelka odpisana od ustrezne koli
činske omejitve, določene za zadevni izdelek v seznamu obvez
nosti Rusije.

Člen 7
1.
Komisija za vsako posamezno izdano dovoljenje za kvoto
pristojnemu organu Rusije nemudoma sporoči identiteto imet
nika dovoljenja za kvoto, identiteto izvoznika in količino
zadevne kvote.

2.
Komisija nemudoma obvesti pristojni organ Rusije o
umiku vsakega že izdanega dovoljenja za kvoto ter o vseh
izdanih dvojnikih in dovoljenjih za kvoto, ki niso uporabljena
in so jih uvozniki vrnili. Preostala količina kvote, ki je na voljo v
okviru količinske omejitve, določene v seznamu obveznosti
Rusije za zadevne izdelke, se prilagodi za ustrezno količino.

3.
Pristojni organ Rusije vodi evidenco vseh informacij, ki so
mu posredovane v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ta
evidenca mora vsebovati zlasti identiteto imetnika vsakega
dovoljenja za kvoto in količino blaga, na katerega se nanaša
dovoljenje za kvoto.

(d) izvod dokumenta, ki dokazuje, da je licenčnina plačana.

Brez poseganja v odstavek 5 člena 1 tega protokola se za
namen izdaje izvoznega dovoljenja od izvoznika ne zahteva
noben dodaten dokument.

4.
Pristojni organ Rusije vloge za izvozna dovoljenja spre
jema od 15. oktobra v koledarskem letu pred letom kvotnega
obdobja do 15. decembra v koledarskem letu, ki ustreza kvot
nemu obdobju.

5.
Licenčnine iz točke (d) odstavka 3 tega člena so določene
v pravnih aktih, ki na splošno urejajo izdajanje izvoznih dovo
ljenj v Rusiji.

Člen 9
1.
Če izvoznik izpolni vse veljavne zahteve iz člena 8 tega
protokola, pristojni organ Rusije izda izvozno dovoljenje v
zvezi s pošiljkami zajetih izdelkov v namembnem kraju imet
nika dovoljenja za kvoto.

ODDELEK 5
IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 8

2.
Izvozno dovoljenje se izda za količino blaga, določeno v
pogodbi.

1.
Za uporabo tarifnih kvot mora izvoznikom pristojni
organ Rusije izdati izvozno dovoljenje.
3.
Izvozno dovoljenje se izda na ime izvoznika. V njem je
navedena tudi identiteta uvoznika.
2.
Izvoznik kot vlogo za izvozno dovoljenje pristojnemu
organu Rusije predloži dokumente, določene v zakonodaji
Rusije, kot je določeno v odstavku 3 tega člena, ter izvirnik,
dvojnik ali izvod dovoljenja za kvoto, odobrenega uvozniku v
skladu s členom 5 tega protokola. Količina blaga, določena v
pogodbi, mora ustrezati količini blaga, določeni v dovoljenju za
kvoto, ki jo predloži izvoznik. Če izvoznik predloži izvod dovo
ljenja za kvoto, se izvozno dovoljenje izda šele po predložitvi
izvirnika ali dvojnika tega dovoljenja za kvoto.

3.
Na datum začetka veljavnosti tega protokola so za
namene izdaje izvoznega dovoljenja v skladu z zakonodajo
Rusije potrebni naslednji dokumenti:

4.
Izvozno dovoljenje nima nikakršne pravne veljave za
izvoz na carinska območja, ki niso carinska območja EU, ali
za izvoz uvozniku, ki ni imetnik dovoljenja za kvoto.

Člen 10
Če pristojni organ Rusije glede vloge za izvozno dovoljenje
sprejme pozitivno odločitev, izda tako izvozno dovoljenje v
roku desetih delovnih dni od datuma predložitve vloge.

Člen 11
(a) ustrezno izpolnjena pisna in elektronska vloga za izvozno
dovoljenje;

1.
Izvozna dovoljenja prenehajo veljati konec koledarskega
leta, za katero je bila odprta ustrezna tarifna kvota.
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2.
Kadar Komisija obvesti pristojni organ Rusije, da je dovo
ljenje za kvoto umaknjeno, ta organ prekliče ustrezno že izdano
izvozno dovoljenje, če je ta pristojni organ obvestilo prejel pred
carinjenjem za izvoz blaga, zajetega v takem izvoznem dovo
ljenju. Če je pristojni organ Rusije uradno obveščen o umiku
dovoljenja za kvoto šele po carinjenju za izvoz blaga, zajetega v
zadevnem izvoznem dovoljenju, se tak izvoz odpiše od količin
skih omejitev, določenih za kvotno obdobje, za katero je bilo
izdano izvozno dovoljenje.

Člen 12
1.
Izvoznik predloži izvirnik ali dvojnik izvoznega dovoljenja
pristojnemu ruskemu carinskemu uradu ob predložitvi blaga za
carinjenje za izvoz.

2.
Na podlagi istega izvoznega dovoljenja so možne zapo
redne pošiljke do količinske omejitve izvoznega dovoljenja.

3.
V izvozna dovoljenja ni dovoljeno vnašati popravkov,
vključno s popravki iz tehničnih razlogov. Če so potrebne spre
membe, se dovoljenje prekliče in se izda novo, ustrezno spre
menjeno izvozno dovoljenje. Če je količina, ki se dejansko
izvaža, manjša od količine, določene v izvoznem dovoljenju,
se lahko izvozno dovoljenje uporabi, ne da bi ga bilo treba
spremeniti.
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presegajo 7 odstotkov skupne količine take tarifne kvote, prene
sejo na ustrezno tarifno kvoto za naslednje koledarsko leto. Če
namerava Komisija izkoristiti določbo iz tega odstavka, o tem
uradno obvesti pristojni organ Rusije ne prej kot 15. januarja in
najpozneje 28. februarja v koledarskem letu, ki sledi letu, ki
ustreza kvotnemu obdobju. Pristojni organ Rusije v 30 dneh
od datuma prejema uradnega obvestila potrdi dodatne količine
tarifne kvote za zadevno(-e) skupino(-e) izdelkov, ki izhajajo iz
prenosa.

2.
Poleg deleža(-ev) tarifnih kvot, ki se prenese(-jo) v skladu z
odstavkom 1 tega člena, se lahko v skladu z odstavkom 1 tega
člena na podlagi dogovora med pogodbenicama prenese do
dodatnih 3 odstotkov zadevne(-ih) tarifne(-ih) kvot(-e). Če
namerava Komisija izkoristiti določbo iz tega odstavka, o tem
uradno obvesti pristojni organ Rusije ne prej kot 15. januarja in
najpozneje 28. februarja v koledarskem letu, ki sledi letu, ki
ustreza kvotnemu obdobju. Pristojni organ Rusije obvesti Komi
sijo o svoji odločitvi v 60 dneh od datuma prejema uradnega
obvestila od Komisije.

3.
Prenos v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena se lahko
izvede enkrat tekom koledarskega leta, ko je/so sprejeta(-e) odlo
čitev(-ve) o prenosu. Kakršne koli prilagoditve količinskih
omejitev, ki izhajajo iz prenosa, zadevajo le koledarsko leto,
ko je sprejeta odločitev o prenosu.

Člen 13
1.
Za blago, zajeto v izvoznem dovoljenju, se carinjenje za
izvoz opravi na carinski upravi v Rusiji v obdobju veljavnosti
dovoljenja. Ruska carinska uprava nemudoma opravi carinjenje
takega blaga za izvoz v skladu s carinsko zakonodajo, ki se
uporablja v Rusiji.

2.
Blago, ki se carini za izvoz na carinski upravi v Rusiji, kot
je določeno v odstavku 1 tega člena, se lahko odpremi iz Rusije,
čeprav je poteklo obdobje veljavnosti izvoznega dovoljenja za to
blago. Tak izvoz se odpiše od količinskih omejitev, določenih za
kvotno obdobje, za katero je bilo izdano izvozno dovoljenje,
čeprav je bila odprema blaga opravljena po tem obdobju.

3.
Za namene odstavka 2 tega člena se šteje, da je bila
odprema blaga opravljena na dan, ko je bilo blago naloženo
na prevozno sredstvo, s katerim se izvozi, in ki je naveden v
tovornem listu ali drugem prevoznem dokumentu.

ODDELEK 7
IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 15
1.
Da bi bil sistem spremljanja čim bolj učinkovit in da bi
bilo čim manj možnosti za zlorabo sistema tarifnih kvot za
zajete izdelke in izogibanje temu sistemu v skladu z dogovorom
med Rusijo in EU:

(a) Komisija najpozneje peti delovni dan v vsakem mesecu
obvesti pristojni organ Rusije o dovoljenjih za kvoto, ki
jih je izdala v predhodnem mesecu;

(b) pristojni organ Rusije najpozneje peti delovni dan v vsakem
mesecu obvesti Komisijo o izvoznih dovoljenjih, ki jih je
izdal v predhodnem mesecu;

ODDELEK 6
PRENOS

Člen 14
1.
Če tarifna kvota za skupino izdelkov ni v celoti pora
bljena, se lahko neporabljene količine take tarifne kvote, ki ne

(c) carinski organi Rusije najpozneje 39 dni po koncu vsakega
tretjega meseca obvestijo Komisijo o količinah in vrednostih
zajetih izdelkov, izvoženih v EU v teh predhodnih treh
mesecih;

29.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/9

FR = Francija

(d) Komisija najpozneje 39 dni po koncu vsakega tretjega
meseca obvesti pristojni organ Rusije o količinah in vredno
stih zajetih izdelkov, uvoženih v EU v teh predhodnih treh
mesecih.

IE = Irska
IT = Italija

2.
Brez poseganja v redno izmenjavo podatkov o izvoznih
dovoljenjih in dovoljenjih za kvoto iz odstavka 1 tega člena se
pogodbenici strinjata, da si bosta v ustreznih presledkih izme
njevali razpoložljive statistične podatke o trgovini z zajetimi
izdelki ob upoštevanju najkrajših obdobij, v katerih se pripravijo
zadevni podatki. Taki podatki zajemajo izdana dovoljenja za
kvoto in izvozna dovoljenja ter statistične podatke o uvozu in
izvozu za zadevne izdelke.

CY = Ciper
LV = Latvija
LT = Litva
LU = Luksemburg
HU = Madžarska

3.
V primeru večjih razhajanj in ob upoštevanju časovnih
dejavnikov v zvezi s podatki, predloženimi v skladu z odstav
koma 1 ali 2 tega člena, lahko katera koli pogodbenica zahteva
posvetovanja, ki se izvedejo takoj.

MT = Malta
NL = Nizozemska
AT = Avstrija

ODDELEK 8

PL = Poljska

OBRAZEC ZA DOVOLJENJE ZA KVOTO IN PREDLOŽITEV
TEGA DOVOLJENJA TER SKUPNE DOLOČBE GLEDE IZVOZA
V EU

PT = Portugalska
RO = Romunija

Člen 16
1.
Obrazec za dovoljenje za kvoto se izpolni v ruskem jeziku
ali v katerem koli uradnem jeziku EU. Če je obrazec izpolnjen v
uradnem jeziku EU, se ob predložitvi pristojnemu organu Rusije
takemu dovoljenju za kvoto priloži prevod v ruski jezik, ki ga
overi notar Rusije v skladu z rusko zakonodajo.

SI = Slovenija
SK = Slovaška
FI = Finska
SE = Švedska

2.
Vsak dokument je opremljen s standardizirano zaporedno
številko, po kateri ga je mogoče identificirati. To številko sesta
vljajo naslednji elementi:
(a) dve črki, ki označujeta državo izvoznico, kot sledi: RU;
(b) dve črki, ki označujeta državo članico EU, ki izda dovoljenje
za kvoto, kot sledi:
BE = Belgija

UK = Združeno kraljestvo;
(c) dvomestna številka, ki označuje zadevno leto in je enaka
zadnjima dvema številkama pri letu, npr. „12“ za leto
2012, in
(d) petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00001 do
99999, dodeljena predvideni državi članici carinjenja.
Člen 17

BG = Bolgarija
CZ = Češka

1.
V primeru kraje, izgube ali uničenja dovoljenja za kvoto
lahko uvoznik zaprosi pristojni organ zadevne države članice
EU za dvojnik. Tako izdan dvojnik kakršnega koli takega dovo
ljenja za kvoto ima zaznamek „dvojnik“ („duplicate“).

DK = Danska
2.

Na dvojniku je datum izvirnika dovoljenja za kvoto.

DE = Nemčija
ODDELEK 9

EE = Estonija
EL = Grčija
ES = Španija

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 18
EU in Rusija tesno sodelujeta pri izvajanju določb tega proto
kola. V ta namen obe pogodbenici spodbujata stike in izme
njave mnenj, tudi glede tehničnih zadev.
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Člen 19
1.
Zato da se zagotovi učinkovita uporaba tega protokola, se
EU in Rusija strinjata, da bosta storili vse potrebno, da bi
preprečili in preiskali izogibanje določbam tega protokola ter
sprejeli vse potrebne pravne in/ali upravne ukrepe proti izogi
banju, zlasti v obliki pretovarjanja ali preusmerjanja blaga, pona
rejanja dokumentov in lažnih deklaracij glede količin, opisa ali
uvrstitve blaga.

2.
V okviru sodelovanja iz odstavka 1 tega člena si Komisija
in pristojni organ Rusije izmenjata vse informacije, ki se kateri
koli pogodbenici zdijo koristne za preprečevanje izogibanja
določbam tega protokola ali njihove kršitve. Te informacije
lahko na zahtevo katere koli pogodbenice vključujejo izvode
vse ustrezne dokumentacije, kadar je ta na razpolago.
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2.
Rezultati naknadnih preverjanj, opravljenih v skladu z
odstavkom 1 tega člena, se pristojnemu organu Rusije sporočijo
najpozneje v desetih delovnih dneh. V sporočenih informacijah
je navedeno, ali se sporno dovoljenje za kvoto nanaša na
domnevnega imetnika in ali se lahko blago upravičeno izvaža
v skladu z ureditvami iz tega protokola.

3.
Uporaba postopka preverjanja, opredeljenega v tem členu,
ne sme biti ovira za sprostitev izvoznih dovoljenj. V ta namen
in brez poseganja v člen 10 tega protokola pristojni organ
Rusije izda ustrezno izvozno dovoljenje v petih delovnih dneh
po prejemu potrdila o pristnosti dovoljenja za kvoto v skladu z
odstavkom 2 tega člena.

ODDELEK 10
PREHODNE UREDITVE

Člen 23

3.
Če informacije, ki jih ima na voljo Komisija ali pristojni
organ Rusije, kažejo ali nakazujejo, da gre za izogibanje
določbam tega protokola ali njihovo kršitev, pogodbenici
tesno sodelujeta in ustrezno nujno ukrepata ter se lahko dogo
vorita za sprejetje vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečili
vsako tako izogibanje ali kršitev.

1.
Dokler EU ne sprejme notranjih ukrepov, potrebnih za
upravljanje tarifnih kvot, pristojni organ Rusije ne zahteva izvir
nika ali dvojnika dovoljenja za kvoto kot pogoj za izdajo izvoz
nega dovoljenja v skladu s členom 8 tega protokola.

Člen 20

2.
EU pošlje uradno pisno obvestilo o sprejetju notranjih
ukrepov iz odstavka 1 tega člena. Ko pristojni organ Rusije
prejme tako uradno pisno obvestilo, prenehajo veljati prehodne
ureditve, opisane v odstavku 1 tega člena.

1.
Če bi katera koli pogodbenica na podlagi informacij, ki so
ji na voljo, menila, da prihaja do izogibanja določbam tega
protokola ali njihove kršitve, lahko zahteva posvetovanja, ki
se izvedejo takoj.

2.
Ustrezni organi katere koli pogodbenice na lastno pobudo
ali na zahtevo druge pogodbenice opravijo ustrezne poizvedbe
ali poskrbijo za izvedbo takih poizvedb o dejanjih, ki so ali za
katere se zdi, da so primeri izogibanja temu protokolu ali
njegove kršitve. Katera koli pogodbenica sporoči rezultate teh
poizvedb drugi pogodbenici, vključno z vsemi drugimi ustrez
nimi informacijami, ki omogočajo, da se ugotovi vzrok za izogi
banje ali kršitev.

Člen 21
Za zagotavljanje pravilne uporabe tega protokola si EU in Rusija
ponudita medsebojno pomoč pri preverjanju pristnosti in
točnosti izdanih dovoljenj za kvoto.

Člen 22
1.
Naknadno preverjanje dovoljenj za kvoto se izvaja izje
moma, kadar pristojni organ Rusije utemeljeno dvomi o njihovi
pristnosti. V takih primerih pristojni organ Rusije vrne dovo
ljenje za kvoto Komisiji, pri čemer navede oblikovne ali
vsebinske razloge, ki upravičujejo poizvedbo.

3.
Če ta protokol začne veljati po 31. januarju koledarskega
leta, se tarifna kvota za to leto uporablja sorazmerno. V ta
namen Rusija odpre tarifno kvoto, ki se izračuna po naslednji
formuli (v nadaljnjem besedilu: prehodna tarifna kvota):

Qt = (Q : 12) × Tt,

pri čemer:

„Q“ predstavlja tarifno kvoto;

„Qt“ predstavlja prehodno tarifno kvoto;

„Tt“ predstavlja število celih koledarskih mesecev od datuma
začetka veljavnosti tega protokola do 31. decembra istega leta.

4.
Med uporabo prehodnih ureditev, določenih v tem členu,
se smiselno uporabljajo določbe tega protokola.
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ODDELEK 11
POSVETOVANJA

Člen 24
1.
V primeru kakršnih koli razhajanj med pogodbenicama
glede uporabe tega protokola in Sporazuma se na zahtevo
katere koli pogodbenice opravijo posvetovanja. Vsa posveto
vanja potekajo v duhu sodelovanja in z željo po uskladitvi
razhajanj med pogodbenicama.

2.
Kadar ta protokol določa takojšnji začetek posvetovanj, se
pogodbenici zavezujeta, da bosta uporabili vsa razumna sred
stva, da zagotovita, da se to doseže.

3.

Posvetovanja urejajo naslednje določbe:

(a) o vsaki zahtevi za posvetovanja se uradno pisno obvesti
drugo pogodbenico;

(b) v taki zahtevi se navedejo razlogi za posvetovanja;

(c) posvetovanja se začnejo v enem mesecu od datuma prejema
take zahteve in

(d) med posvetovanji se prizadeva, da se doseže obojestransko
sprejemljiva rešitev v enem mesecu od začetka posvetovanj,
razen kadar tega roka pogodbenici sporazumno ne podalj
šata.
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zvezi s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju o vzposta
vitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi drža
vami članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi z dne
24. junija 1994 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu
in sodelovanju) se razumejo kot sklicevanja na spore v zvezi s
tem protokolom ali Sporazumom.

3.
Spravni odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 1 tega
člena, ni pristojen za preučitev skladnosti ukrepa pogodbenice,
ki ga je pregledal navedeni spravni odbor, z določbami Spora
zuma o partnerstvu in sodelovanju ali Sporazuma o STO.

4.
Če okvirni seznam spravnih posredovalcev, predviden v
odstavku 1 člena 4 Sklepa Sveta za sodelovanje o reševanju
sporov ni določen do takrat, ko pogodbenica zahteva ustano
vitev spravnega odbora v skladu s členom 3 navedenega sklepa
za domnevno kršitev tega protokola ali Sporazuma, in če
pogodbenica ne imenuje spravnega posredovalca ali če pogod
benici ne dosežeta dogovora o predsedniku spravnega odbora v
ustreznih rokih, ki so v ta namen določeni v členu 4 navede
nega sklepa, lahko katera koli pogodbenica zaprosi generalnega
direktorja STO, da imenuje spravne posredovalce, ki še niso
imenovani. Generalni direktor STO po posvetovanju s pogod
benicama najpozneje 20 dni po datumu prejema take
prošnje obe strani obvesti o imenovanju spravnega(-ih) posre
dovalca(-ev).

5.
Ustrezne določbe o reševanju sporov iz katerega koli
sporazuma med EU in Rusijo, sprejetega po Sporazumu o part
nerstvu in sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: nov sporazum),
se uporabljajo za spore v zvezi z domnevnimi kršitvami obvez
nosti iz tega protokola ali Sporazuma. Vsa sklicevanja v novem
sporazumu na spore v zvezi z novim sporazumom se razumejo
kot sklicevanja na spore v zvezi s tem protokolom ali Spora
zumom.

ODDELEK 12
REŠEVANJE SPOROV

Člen 25

ODDELEK 13

1.
Če pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila
svojih obveznosti iz tega protokola ali Sporazuma, posvetovanja
v skladu s členom 24 tega protokola pa niso privedla do oboje
stransko sprejemljive rešitve v roku, določenem v točki (d)
odstavka 3 navedenega člena, lahko ta pogodbenica zahteva,
da se ustanovi spravni odbor v skladu s členom 3 Sklepa
Sveta za sodelovanje, ustanovljenega s Sporazumom o partner
stvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter
Rusko federacijo na drugi z dne 24. junija 1994, za določitev
postopkovnih pravil za reševanje sporov v skladu z navedenim
sporazumom, sprejetim 7. aprila 2004 (v nadaljnjem besedilu:
Sklep Sveta za sodelovanje o reševanju sporov).

ZAČETEK VELJAVNOSTI

2.
Kadar se uporabi spravni odbor v skladu z odstavkom
1 tega člena, se uporabljajo določbe Sklepa Sveta za sodelovanje
o reševanju sporov, razen člena 2 navedenega sklepa glede
posvetovanj. Vsa sklicevanja v navedenem sklepu na spore v

Člen 26
1.
Pogodbenici odobrita ta protokol v skladu z njunimi
notranjimi postopki.

2.
Ta protokol začne veljati 30 dni po dnevu, ko si pogod
benici izmenjata uradna pisna obvestila, ki potrjujejo, da sta
izpolnili svoje notranje postopke, ali na drug dan, o katerem
se pogodbenici dogovorita, vendar ne prej kot na dan pristopa
Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.

3.
Ta protokol se začasno uporablja od dneva pristopa Rusije
k Svetovni trgovinski organizaciji, do začetka veljavnosti Spora
zuma.

L 57/12

SL

Uradni list Evropske unije

V Ženevi, 16. decembra 2011, v dveh izvodih v angleškem in ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.
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SKLEP SVETA
z dne 14. decembra 2011
o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in
komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo v imenu Unije in o
njegovi začasni uporabi
(2012/106/EU)
Sporazum bi bilo treba podpisati. Do zaključka
postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev, bi bilo
treba Sporazum uporabljati začasno –

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(4)

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5)
Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Glede na velik gospodarski pomen izvoza motornih vozil
in njihovih delov in komponent v Rusko federacijo ter na
podlagi pogajanj o pristopu Ruske federacije k Svetovni
trgovinski organizaciji (STO), kot je razvidno iz poročila
delovne skupine za navedeni pristop, se lahko ureditev
naložb v avtomobilski sektor, ki ga uporablja Ruska fede
racija, kakor je bil spremenjen 24. decembra 2010, pod
nekaterimi pogoji še naprej uporablja do 1. julija 2018.

Člen 1
Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federa
cije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil med
Evropsko unijo in Rusko federacijo se odobri v imenu Unije,
s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.
Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.
Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaš
čeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.
Člen 3

(2)

Obstaja tveganje, da lahko ureditev naložb v avtomo
bilski sektor Ruske federacije povzroči selitev proizvodnje
delov in komponent motornih vozil iz Unije zaradi
obveznosti vlagateljev na podlagi take ureditve, da izpol
nijo zahteve glede lokalne vsebine in lokalizacije proiz
vodnje.

Sporazum se začasno uporablja od datuma pristopa Ruske fede
racije k STO v skladu z odstavkom 3 člena 13 Sporazuma do
zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev (1).
Člen 4
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

(3)

Komisija je v okviru pogajanj o pristopu Ruske federacije
k STO v imenu Unije dosegla Sporazum o trgovini z deli
in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in
Rusko federacijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ki
vzpostavlja kompenzacijski mehanizem za zagotovitev,
da se uvoz delov in komponent motornih vozil iz
Unije v Rusko federacijo ne zmanjša zaradi uporabe
ureditve naložb v avtomobilski sektor.

V Ženevi, 14. decembra 2011
Za Svet
Predsednik
M. NOGAJ

(1) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil
datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.
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PREVOD

SPORAZUM
med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
EVROPSKA UNIJA
na eni strani in
VLADA RUSKE FEDERACIJE
na drugi strani
(v nadaljnjem besedilu, kjer je to primerno: pogodbenici) STA SE –
OB PRIZNAVANJU skupne želje po zagotovitvi stabilnih trgovinskih tokov z deli in komponentami motornih vozil med
Evropsko unijo in Rusko federacijo po uvedbi nove ureditve naložb v avtomobilski sektor, ki jo je sprejela Ruska
federacija;
OB POUDARJANJU svoje pripravljenosti, da zagotovita učinkovito sodelovanje na področju izmenjave informacij in
upravnih postopkov, zato da bi ustvarili potrebne pogoje za izvajanje tega sporazuma;
OB POTRJEVANJU svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske
organizacije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o STO) –
DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1
Cilj in področje uporabe
Cilj tega sporazuma je vzpostaviti mehanizem (v nadaljnjem
besedilu: kompenzacijski mehanizem), s katerim se zagotovi,
da se izvoz delov in komponent motornih vozil, kot so opre
deljeni v prilogah 1 in 2 k temu sporazumu, iz Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU) v Rusko federacijo (v nadaljnjem
besedilu: Rusija) ne zmanjša po začetku veljavnosti ureditve
naložb v avtomobilski sektor, ustanovljene z Odredbo
št. 73/81/58n Ministrstva za gospodarski razvoj in trgovino
Ruske federacije, Ministrstva za energetiko in industrijo Ruske
federacije in Ministrstva za finance Ruske federacije z dne
15. aprila 2005 o odobritvi Odredbe, ki opredeljuje pojem
„industrijsko sestavljanje“ in uvaja pogoje uporabe tega pojma
pri uvozu delov in komponent motorjev za proizvodnjo
motornih vozil (tarifne oznake 8701 do 8705) ter njihovih
delov in komponent na ozemlje Ruske federacije, kakor je
bila spremenjena z Odredbo št. 678/1289/184n Ministrstva za
gospodarski razvoj Ruske federacije, Ministrstva za industrijo in
trgovino Ruske federacije in Ministrstva za finance Ruske fede
racije z dne 24. decembra 2010 (v nadaljnjem besedilu:
Odredba 73).

Člen 2
Opredelitev pojmov
Za namene tega sporazuma:

(1) izraz „zajeti izdelki“ pomeni vse izdelke, naštete v prilogah 1
in 2 k temu sporazumu;

(2) izraz „izvoz EU“ pomeni izvoz iz EU v Rusijo;

(3) izraz „izdelki s poreklom iz EU“ pomeni blago s poreklom
iz EU v skladu s pravili o poreklu, opredeljenimi v Prilogi 5
k temu sporazumu, in

(4) izraz „splošna zahteva glede lokalne vsebine“ pomeni
povprečno letno raven lokalizacije proizvodnje, kot je opre
deljeno v Prilogi 1 k Odredbi 73.

Člen 3
Začasna odložitev ali znižanje uvoznih carinskih dajatev
1.
Če se vrednost izvoza EU zajetih izdelkov v zadevnem
koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: sprožitveno leto)
zmanjša v primerjavi z ustrezno vrednostjo praga, kot je nave
deno v členu 4 tega sporazuma, Rusija uporabi ustrezne uvozne
carinske dajatve, določene v prilogah 1 in 2 k temu sporazumu,
do zneska uvoza zajetih izdelkov s poreklom iz EU, določenega
v skladu z odstavkom 2 tega člena (v nadaljnjem besedilu:
kompenzacijska kvota).

2.
Vrednost vsake kompenzacijske kvote je enaka razliki
(izraženi v USD) med vrednostjo praga za zadevne zajete
izdelke in vrednostjo izvoza EU zadevnih zajetih izdelkov v
sprožitvenem letu, izraženo v isti valuti.

3.
Rusija zagotovi, da se vse kompenzacijske kvote iz
odstavka 1 tega člena uporabljajo skladno z njenimi obvez
nostmi v Svetovni trgovinski organizaciji (STO). V ta namen
Rusija zagotovi, da je delež večje tarifne kvote EU, ki se upora
blja v skladu s členom XIII Splošnega sporazuma o carinah in
trgovini (GATT 1994), enak obsegu kompenzacijske kvote.
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4.
Obseg kompenzacijskih kvot se določi ob upoštevanju
razvoja trgovine glede vseh tarifnih postavk iz prilog 1 oziroma
2 k temu sporazumu, vendar se v okviru kompenzacijskih kvot
ne dovoli uvoz izdelkov iz tarifnih številk 8707 10 in 8707 90.

Člen 4
Opredelitev pragov
1.
Kompenzacijski mehanizem se sproži na podlagi enega od
naslednjih pragov oziroma obeh:

(a) skupne vrednosti izvoza motorjev EU iz seznama v Prilogi 1
k temu sporazumu v Rusijo v letu 2010 (izražene v USD) in

(b) skupne vrednosti izvoza drugih delov in komponent EU
(vključno z deli in komponentami za motorje) iz seznama
v Prilogi 2 k temu sporazumu v Rusijo v letu 2010
(izražene v USD).

2.
Pragi, navedeni v odstavku 1 tega člena, so določeni v
Prilogi 3 k temu sporazumu.

Člen 5
Sprožitev kompenzacijskega mehanizma
1.
Pogodbenici 1. marca vsakega koledarskega leta pregledata
statistične podatke o izvozu zajetih izdelkov EU v predhodnem
koledarskem letu, ki jih Rusija predloži v skladu s členom 10
tega sporazuma.

Kompenzacijski mehanizem se sproži, ko se vrednost izvoza
zajetih izdelkov EU v sprožitvenem letu za več kot 3 odstotke
spusti pod en prag ali pod oba praga iz Priloge 3 k temu
sporazumu.

2.
EU lahko sproži kompenzacijski mehanizem s pisnim
obvestilom Rusiji na podlagi statističnih podatkov, ki jih Rusija
predloži v skladu s členom 10 tega sporazuma. Rusija sprejme
kompenzacijske ukrepe za prvo sprožitveno obdobje najpozneje
tri mesece po datumu prejema takega pisnega obvestila. Če je
kompenzacijska kvota že uvedena, se uporablja odstavek 2
člena 7 tega sporazuma. Prvo koledarsko leto, ki se bo sprem
ljalo kot možno sprožitveno leto, je leto 2012.

Člen 6
Izjemne okoliščine
1.
Če so izpolnjeni pogoji za sprožitev kompenzacijskega
mehanizma iz člena 5 tega sporazuma, vendar je skupno število

29.2.2012

prodanih novih vozil v Rusiji (izraženih v enotah) v sprožit
venem letu znatno nižje v primerjavi s predhodnim letom, velja
naslednje.

Če je stopnja znižanja prodaje novih vozil najmanj 25 odsto
tkov, vendar ne presega 45 odstotkov, se obseg kompenzacijske
kvote, ki bi se sicer uporabljala, izračuna na naslednji način:

(a) če znižanje prodaje novih vozil znaša 25 odstotkov, se
vrednost kompenzacijske kvote zmanjša za 25 odstotkov;

(b) za vsako nadaljnje znižanje med 25 odstotki in 45 odstotki
vsak odstotek znižanja prodaje novih vozil pomeni dodatno
3,75 odstotkov znižanje vrednosti kompenzacijske kvote.
Če torej znižanje prodaje novih vozil doseže 45 odstotkov,
je kompenzacijska kvota enaka nič.

2.
Pristojni organi Rusije Evropski komisiji predložijo stati
stične podatke o prodaji novih vozil (izražene v enotah) v Rusiji
v skladu s Prilogo 4 k temu sporazumu.

3.
Pristojni organi Rusije nemudoma obvestijo Evropsko
komisijo, da nameravajo uporabiti ta člen, ter predložijo
potrebne statistične podatke in analize, ki dokazujejo, da so
izpolnjeni pogoji iz tega člena. Na zahtevo Evropske komisije
se izvedejo posvetovanja o nameri Rusije, da uvede znižane
kvote ali da ne uporabi kompenzacijskih kvot.

Člen 7
Obseg in trajanje ukrepov, sprejetih na podlagi
kompenzacijskega mehanizma
1.
Ukrepi, sprejeti na podlagi kompenzacijskega mehanizma,
se uporabljajo najmanj 12 mesecev od datuma njihove uvedbe.
Deset mesecev po datumu uvedbe ukrepov in nato vsakih 12
mesecev se pregleda obseg kompenzacijske kvote glede na
nadaljnji razvoj izvoza zajetih izdelkov EU v predhodnem kole
darskem letu, kakor sledi:

(a) če izvoz zajetih izdelkov EU v zadnjem koledarskem letu (v
nadaljnjem besedilu: referenčno obdobje) doseže raven, ki je
enaka ustreznemu pragu, določenemu v Prilogi 3 k temu
sporazumu, ali višja od njega, lahko Rusija v dveh mesecih
od datuma pregleda preneha uporabljati kompenzacijsko
kvoto;

(b) če je izvoz zajetih izdelkov EU v referenčnem obdobju pod
ustreznim pragom, določenim v Prilogi 3 k temu spora
zumu, se kompenzacijska kvota uporablja nadaljnjih 12
mesecev za vrednost, ki ustreza razliki med pragom in
vrednostjo zadevnega uvoza v referenčnem obdobju.
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2.
V primerih, opisanih v točki (b) odstavka 1 tega člena,
Rusija zagotovi, da se vsaj 30 dni pred koncem prvotnega
obdobja, za katerega je bila odprta kompenzacijska kvota, sprej
mejo upravni ukrepi, potrebni za nadaljnjo uporabo kompen
zacijske kvote z vsemi potrebnimi prilagoditvami.

Člen 8
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statistični podatki, ki ustrezajo trgovini v januarju 2012. Stati
stični podatki za vsak mesec se predložijo najpozneje 30 dni po
koncu zadevnega meseca. Letni statistični podatki za vsako
celotno leto se predložijo najpozneje 28. februarja naslednjega
leta, kot je določeno v Prilogi 4 k temu sporazumu. Kadar je
določena kompenzacijska kvota, Rusija Evropski komisiji pred
loži tudi mesečne informacije o uvoznih dovoljenjih, izdanih za
zadevno kvoto, kot je določeno v Prilogi 4 k temu sporazumu,
in sicer med celotnim trajanjem zadevne kvote.

Dodelitev kompenzacijske kvote
1.
Cilj dodelitve kompenzacijske kvote je zagotoviti najvišjo
možno stopnjo izkoriščenosti te kvote. V ta namen Rusija upra
vlja razdeljevanje kvote s sistemom uvoznih dovoljenj.

2.
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je uradno registrirana v
Rusiji, lahko zaprosi za dovoljenje za uvoz v okviru kompen
zacijske kvote. V okviru kompenzacijske kvote veljajo za
zadevne zajete izdelke s poreklom iz EU, predložene za cari
njenje, ustrezne uvozne dajatve, določene v Prilogi 1 in/ali
Prilogi 2 k temu sporazumu, na podlagi predložitve uvoznega
dovoljenja in dokazila o poreklu v skladu s Prilogo 5 k temu
sporazumu. Rusija za tak uvoz v okviru kompenzacijske kvote
ali kasnejšo uporabo takih izdelkov, uvoženih v okviru take
kvote, ne določi nobenih drugih dodatnih pogojev v primerjavi
z uvozom istih izdelkov zunaj kompenzacijske kvote oziroma
nobenih zahtev glede lokalne vsebine.

3.
Kompenzacijska kvota se vložnikom dodeli nemudoma in
v skladu z metodo, določeno s pravnim aktom, ki ga Rusija
uvede v skladu z ustrezno zakonodajo carinske unije Ruske
federacije, Republike Belorusije in Republike Kazahstan. Rusija
uradno obvesti EU o zadevni zakonodaji takoj po njenem spre
jetju. Pri tej metodi se upoštevajo interesi tradicionalnih in
novih uvoznikov in zlasti zahtevki vložnikov, ki so sklenili
naložbene sporazume v skladu z Odredbo 73, pri tem pa se
novim uvoznikom dodeli najmanj 10 odstotkov kompenza
cijske kvote.

4.
Postopki za nadzor porekla zadevnih zajetih izdelkov so
določeni v Prilogi 5 k temu sporazumu.

2.
Pogodbenici izvedeta posvetovanja, če je v 12-mesečnem
obdobju ugotovljeno znižanje izvoza zajetih izdelkov EU pod
ustrezen prag. Po začetku veljavnosti kompenzacijskega meha
nizma, pogodbenici posvetovanja izvedeta vsako četrtletje.

Člen 11
Posvetovanja
1.
V primeru kakršnih koli vprašanj, ki izhajajo iz izvajanja
tega sporazuma, se na zahtevo katere koli pogodbenice izvedejo
posvetovanja. Vsa posvetovanja potekajo v duhu sodelovanja in
z željo po uskladitvi razhajanj med pogodbenicama.

2.

Posvetovanja urejajo naslednje določbe:

(a) o vsaki zahtevi za posvetovanja se pisno obvesti drugo
pogodbenico;

(b) kadar je to primerno, zahtevi v razumnem času sledi poro
čilo, v katerem so navedeni razlogi za posvetovanja, in

(c) posvetovanja se začnejo v enem mesecu od datuma prejema
zahteve.

3.
Med posvetovanji so prizadevanja usmerjena v dosego
vzajemno dogovorjene rešitve v enem mesecu od začetka posve
tovanj.

Člen 9
Razmerje do naložbenih sporazumov

Člen 12

Skupna vrednost uvoza v okviru kvote za vsako leto, ki ga
opravijo uvozniki, ki so sklenili naložbene sporazume v skladu
s pogoji, določenimi v prilogah 1 in 2 k Odredbi 73 (izraču
nano v absolutni vrednosti tega uvoza za komponente), se
lahko odšteje od celotne letne vrednosti proizvodnje teh vlaga
teljev v zadevnem letu, za katero velja splošna zahteva glede
lokalne vsebine, določena v Odredbi 73.

Mehanizem za reševanje sporov

Člen 10
Spremljanje
1.
Rusija predloži EU mesečne statistične podatke o trgovini
v skladu s Prilogo 4 k temu sporazumu, pri čemer začne s

1.
Če ena pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpol
nila svojih obveznosti iz tega sporazuma, posvetovanja iz člena
11 tega sporazuma pa niso prinesla vzajemno dogovorjene
rešitve v roku, določenem v odstavku 3 navedenega člena,
lahko ta pogodbenica zahteva, da se ustanovi spravni odbor v
skladu s členom 3 Sklepa Sveta za sodelovanje, ustanovljenega s
Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja part
nerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi strani z
dne 24. junija 1994, za določitev postopkovnih pravil za reše
vanje sporov v skladu z navedenim sporazumom, sprejetega
7. aprila 2004 (v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta za sodelo
vanje o reševanju sporov).
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2.
Kadar se uporabi spravni odbor v skladu z odstavkom 1
tega člena, veljajo določbe Sklepa Sveta za sodelovanje o reše
vanju sporov, razen člena 2 navedenega sklepa glede posveto
vanj. Vsa sklicevanja v navedenem sklepu na spore v zvezi s
Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi part
nerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Rusko federacijo na drugi z dne
24. junija 1994 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu
in sodelovanju) se razumejo kot sklicevanja na spore v zvezi s
tem sporazumom.
3.
Spravni odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 1 tega
člena, ni pristojen za preučitev skladnosti ukrepa pogodbenice,
ki ga je pregledal navedeni spravni odbor, z določbami Spora
zuma o partnerstvu in sodelovanju ali Sporazuma o STO.
4.
Če okvirni seznam spravnih posredovalcev, predviden v
odstavku 1 člena 4 Sklepa Sveta za sodelovanje o reševanju
sporov, ni določen do takrat, ko pogodbenica zahteva ustano
vitev spravnega odbora v skladu s členom 3 navedenega sklepa
za domnevno kršitev tega sporazuma, in če pogodbenica ne
imenuje spravnega posredovalca ali če pogodbenici ne dosežeta
dogovora o predsedniku spravnega odbora v ustreznih rokih, ki
so v ta namen določeni v členu 4 navedenega sklepa, lahko
katera koli pogodbenica zaprosi generalnega direktorja STO,
da izbere spravne posredovalce, ki še niso imenovani. Generalni
direktor STO po posvetovanju s pogodbenicama najpozneje 20
dni po datumu prejema takega zaprosila obema strankama v
sporu sporoči imenovane spravne svetovalce.
5.
Ustrezne določbe o reševanju sporov iz katerega koli
sporazuma med EU in Rusijo, sprejetega za Sporazumom o
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partnerstvu in sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: novi
sporazum), se uporabljajo za spore v zvezi z domnevnimi kršit
vami obveznosti iz tega sporazuma. Vsa sklicevanja v novem
sporazumu na spore v zvezi z novim sporazumom se razumejo
kot sklicevanja na spore v zvezi s tem sporazumom.
Člen 13
Začetek in prenehanje veljavnosti tega sporazuma
1.
Pogodbenici odobrita ta sporazum v skladu s svojimi
notranjimi postopki.
2.
Ta sporazum začne veljati 30 dni po datumu, ko si
pogodbenici izmenjata pisna uradna obvestila, ki potrjujejo, da
sta zaključili svoje notranje postopke, ali na drug datum, o
katerem se pogodbenici dogovorita, vendar ne prej kot na
datum pristopa Rusije k STO.
3.
Ta sporazum se do začetka veljavnosti uporablja začasno
od datuma pristopa Rusije k STO.
4.
Ta sporazum velja do 1. julija 2018 oziroma do datuma,
ko Rusija odpravi vse elemente ureditve naložb v avtomobilski
sektor, ki niso združljivi s pravili STO, glede na to, kaj je
pozneje.
V Ženevi, 16. decembra 2011, v dveh izvodih v angleškem in
ruskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
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PRILOGA 1
k Sporazumu med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
Seznam motorjev in ustrezne uvozne dajatve v okviru kompenzacijskih kvot

Blago

Motorji (ne za oznake
„industrijsko sestavljanje“)

Motorji (oznake
„industrijsko sestavljanje“)

10-mestna oznaka (1)

Stopnja
uvozne
dajatve

Opis

drugo

0

8407 34 910 9

––––––

8407 34 990 8

–––––––

8407 90 900 9

–––––

8408 20 550 8

––––––

drugo

0

8408 20 510 8

––––––

drugo

0

8408 20 579 9

––––––

drugo

0

8408 20 990 8

––––––

drugo

0

8407 34 100 0

–––

8407 34 990 2

––––––

8407 90 500 0

–––

8407 90 900 1

–––––

8408 20 100 0

––

8408 20 510 2

–––––

8408 20 550 2

––––––––––

drugo

drugo

0
0

za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih trak
torjev iz tarifne podštevilke 8701 10; motornih
vozil iz tarifne številke 8703; motornih vozil iz
tarifne številke 8704 z motorji s prostornino cilin
drov do 2 800 cm3; motornih vozil iz tarifne
številke 8705

0

za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk HS 8701 do 8705 z motorji s
prostornino cilindrov najmanj 2 800 cm3,
razen motornih vozil iz tarifne podštevilke
8407 34 10 00

0

za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih trak
torjev iz tarifne podštevilke 8701 10 00 00;
motornih vozil iz tarifne številke 8703; motornih
vozil iz tarifne številke 8704 z motorji s prostor
nino cilindrov do 2 800 cm3; motornih vozil iz
tarifne številke 8705

0

za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk HS 8701 do 8705 z motorji s
prostornino cilindrov najmanj 2 800 cm3, razen
motornih
vozil
iz
tarifne
podštevilke
8407 90 50 00

0

za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih trak
torjev iz tarifne podštevilke 8701 10; motornih
vozil iz tarifne številke 8703; motornih vozil iz
tarifne številke 8704 z motorji s prostornino cilin
drov do 2 500 cm3; motornih vozil iz tarifne
številke 8705

0

za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk HS 8701 do 8705 z motorji s
prostornino cilindrov najmanj 2 500 cm3,
vendar ne več kot 3 000 cm3, razen motornih
vozil iz tarifne podštevilke 8408 20 10 00, za
kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih

0

za industrijsko sestavljanje motornih
vozil iz tarifnih številk HS 8701 do
8705 z motorji s prostornino cilindrov
najmanj 2 500 cm3, vendar ne več kot
3 000 cm3, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8408 20 10 00, za
kmetijske in gozdarske traktorje na kole
sih

0
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Blago

10-mestna oznaka (1)

29.2.2012

Stopnja
uvozne
dajatve

Opis

za industrijsko sestavljanje motornih
vozil iz tarifnih številk HS 8701 do
8705 z motorji s prostornino cilindrov
najmanj 2 500 cm3, vendar ne več kot
3 000 cm3, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8408 20 10 00, za
kmetijske in gozdarske traktorje na
kolesih

0

za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk HS 8701 do 8705 z motorji s
prostornino cilindrov najmanj 2 500 cm3,
vendar ne več kot 3 000 cm3, razen motornih
vozil iz tarifne podštevilke 8408 20 10 00, za
kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih

0

8408 20 579 1

–––––––––––

8408 20 990 2

–––––

(1) Skupna zunanja tarifa carinske unije z dne 1. oktobra 2011.
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PRILOGA 2
k Sporazumu med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
Seznam drugih delov in komponent motornih vozil (vključno z deli in komponentami motorjev) in ustrezne uvozne dajatve v okviru
kompenzacijskih kvot

Skupina blaga

Drugi deli in
komponente (ne za
oznake „industrijsko
sestavljanje“)

10-mestna oznaka (1)

Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

3208 20 900 9

– – – drugo

0

3208 90 190 9

– – – – drugo

0

3208 90 910 9

– – – – drugo

0

3209 10 000 9

– – drugo

0

3910 00 000 9

– drugo

3917 23 100 9

– – – – drugo

0

3917 31 000 9

– – – drugo

0

3917 32 990 9

– – – – – drugo

0

3926 30 000 9

– – drugo

0

3926 90 980 8

– – – – drugo

4009 12 000 9

– – – drugo

0

4016 93 000 8

– – – drugo

0

4016 99 520 9

– – – – – – drugo

5

4016 99 580 9

– – – – – – drugo

5

4823 90 909 1

– – – – neperforirane

4823 90 909 2

– – – – luknjan

4823 90 909 8

– – – – drugo

5

7007 11 100 9

– – – – drugo

3

7007 21 200 9

– – – – – drugo

3

7009 10 000 9

– – drugo

3

7209 17 900 9

– – – – drugo

0

7209 27 900 9

– – – – drugo

0

7210 49 000 9

– – – drugo

0

7219 34 900 9

– – – – drugo

0

7220 20 490 9

– – – – drugo

0

7304 31 200 9

– – – – drugo

5

10

10

kartice za luknjanje, tudi v trakovih

5

papir in karton za žakarske in podobne stroje

5
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

7306 30 770 9

– – – – drugo

5

7306 40 800 9

– – – drugo

5

7306 90 000 9

– – drugo

5

7307 99 900 9

– – – – drugo

5

7318 21 000 9

– – – drugo

5

7318 22 000 9

– – – drugo

5

7318 29 000 9

– – – drugo

5

7320 20 200 9

– – – drugo

0

7320 20 810 8

– – – – drugo

0

7320 20 850 8

– – – – drugo

0

7320 20 890 8

– – – – drugo

0

7320 90 900 8

– – – – drugo

5

7326 90 980 9

– – – – drugo

5

7616 99 100 9

– – – – drugo

0

8301 20 000 9

– – drugo

3

8301 60 000 9

– – drugo

0

8302 30 000 9

– – drugo

3

8302 60 000 9

– – drugo

3

8409 91 000 9

– – – drugo

0

8409 99 000 9

– – – drugo

0

8412 21 800 8

– – – – – drugo

0

8412 90 400 8

– – – drugo

0

8413 30 200 9

– – – drugo

0

8413 30 800 9

– – – drugo

0

8413 91 000 9

– – – drugo

0

8414 30 810 6

–––––z

močjo nad 0,4 kW do vključno 1,3 kW

5

8414 30 810 7

–––––z

močjo nad 1,3 kW do vključno 10 kW

5

8414 30 810 9

– – – – – drugo

5

8415 20 000 9

– – drugo

0

8415 90 000 2

– – za

0

klimatske naprave iz tarifnih podštevilk 8415 81,
8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem letalstvu
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

8415 90 000 9

– – drugo

0

8419 39 900 8

– – – – drugo

0

8421 99 000 8

– – – drugo

0

8481 80 739 9

– – – – – – – drugo

5

8482 10 100 9

– – – drugo

0

8482 10 900 1

– – – pri

0

8482 10 900 8

– – – – drugo

0

8482 20 000 9

– – drugo

0

8482 40 000 9

– – drugo

0

8482 50 000 9

– – drugo

0

8482 80 000 9

– – drugo

0

8483 10 210 8

– – – – drugo

0

8483 10 250 9

– – – – drugo

0

8483 10 290 9

– – – – drugo

0

8483 30 800 8

– – – – drugo

0

8483 90 890 9

– – – – drugo

0

8507 10 920 9

– – – – drugo

5

8511 30 000 8

– – – drugo

5

8511 40 000 8

– – – drugo

3

8511 50 000 9

– – – drugo

0

8511 90 000 8

– – – drugo

5

8512 20 000 9

– – drugo

0

8512 30 100 9

– – – drugo

0

8512 30 900 9

– – – drugo

0

8512 40 000 9

– – drugo

0

8512 90 900 9

– – – drugo

0

8526 92 000 9

– – – drugo

0

8527 21 200 9

– – – – – drugo

0

8527 21 520 9

– – – – – – drugo

0

8527 21 590 9

– – – – – – drugo

0

8527 29 000 9

– – – drugo

0

katerih cena CIF, prijavljena na carinski meji, ne
presega 2,2 EUR/kg bruto mase
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

8531 90 850 8

– – – drugo

5

8533 40 100 9

– – – drugo

0

8534 00 110 9

– – – drugo

0

8536 20 100 8

– – – drugo

0

8536 20 900 8

– – – drugo

0

8536 50 110 9

– – – – – drugo

0

8536 50 150 9

– – – – – drugo

0

8536 50 190 8

– – – – – – drugo

0

8536 90 100 9

– – – drugo

0

8539 21 300 9

– – – – drugo

0

8539 29 300 9

– – – – drugo

0

8541 30 000 9

– – drugo

0

8542 39 900 1

– – – – – rezine,

8542 39 900 5

– – – – – – drugo

0

8542 39 900 7

– – – – – fotosprejemniki

0

8542 39 900 9

– – – – – drugo

0

8543 70 200 9

– – – drugo

0

8544 30 000 8

– – drugo

3

8544 49 800 8

– – – – – – drugo

10

8544 49 800 9

– – – – – drugo

10

8544 60 900 9

– – – drugo

10

8547 20 000 9

– – drugo

0

8706 00 910 9

– – – drugo

0

8707 10 900 0

– – drugo

0

8707 90 900 9

– – – drugo

15

8708 10 900 9

– – – drugo

0

8708 21 900 9

– – – – drugo

0

8708 29 900 9

– – – – drugo

0

8708 30 910 9

– – – drugo

0

8708 30 990 9

– – – – drugo

0

še ne razrezane na čipe, ingoti

z enim čipom in IR oddajniki v
IR-60 na frekvenci 30, 33, 36 kHz; obsežna integra
cija sinhronizacije z nadzorom s kremenovim
kristalom brez preusposabljanja

0
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

8708 40 500 9

– – – – drugo

0

8708 40 600 9

– – – – – drugo

0

8708 40 800 9

– – – – – drugo

0

8708 50 300 9

– – – – drugo

0

8708 50 500 9

– – – – – drugo

0

8708 50 700 9

– – – – – – drugo

0

8708 50 800 9

– – – – – – drugo

0

8708 70 500 9

– – – – drugo

0

8708 70 910 9

– – – – drugo

0

8708 70 990 9

– – – – drugo

0

8708 80 300 3

– – – – – za

0

8708 80 300 8

– – – – – drugo

0

8708 80 400 8

– – – – drugo

0

8708 80 500 9

– – – – – drugo

0

8708 80 800 2

– – – – – drugo

0

8708 91 300 9

– – – – – drugo

0

8708 91 500 9

– – – – – – drugo

0

8708 91 800 9

– – – – – – drugo

0

8708 92 300 9

– – – – – drugo

0

8708 92 500 9

– – – – – – drugo

0

8708 92 800 9

– – – – – – drugo

0

8708 93 900 9

– – – – drugo

0

8708 94 300 9

– – – – – drugo

0

8708 94 500 9

– – – – – – drugo

0

8708 94 800 9

– – – – – – drugo

0

8708 95 500 9

– – – – – drugo

0

8708 95 900 9

– – – – – drugo

0

8708 99 910 9

– – – – – drugo

0

8708 99 990 9

– – – – – drugo

0

9025 19 800 9

– – – – drugo

0

otroške avtomobilske sedeže z naslednjimi značil
nostmi: največja sila – H (kg.p): kompresijski gib – od
235 do 280; vzvratni gib – od 1150 do 1060
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komponente (oznake
„industrijsko
sestavljanje“)
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

9025 90 000 9

– – drugo

0

9026 20 200 9

– – – drugo

0

9026 80 200 9

– – – drugo

0

9026 90 000 9

– – drugo

0

9029 20 310 9

– – – – drugo

3

9029 90 000 9

– – drugo

5

9032 90 000 9

– – drugo

0

9104 00 000 9

– drugo

0

9401 20 000 9

– – drugo

5

9401 90 800 9

– – – – drugo

0

9603 50 000 9

– – drugo

0

3208 20 900 1

– – – za

0

3208 90 190 1

– – – – za

0

3208 90 910 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

3209 10 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

0

3910 00 000 9

– drugo

10

3917 23 100 1

– – – – za

0

3917 31 000 1

– – – za

0

3917 32 990 1

– – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

3926 30 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

3926 90 980 3

– – – – za

4009 12 000 1

– – – za

0

4016 93 000 1

– – – za

0

4016 99 520 1

– – – – – – za

5

4016 99 580 1

– – – – – – za

5

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

10
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10-mestna oznaka (1)
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Opis

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

Stopnja
uvozne
dajatve

4823 90 909 3

– – – – za

5

7007 11 100 1

– – – – za

3

7007 21 200 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

3

7009 10 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

3

7209 17 900 1

– – – – za

0

7209 27 900 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

7210 49 000 1

–––1

500 mm ali širše, za industrijsko sestavljanje motornih
vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in
agregatov

0

7219 34 900 1

– – – – za

0

7220 20 490 1

– – – – za

0

7304 31 200 1

– – – – za

5

7306 30 770 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

5

7306 40 800 1

– – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

5

7306 90 000 1

– – za

5

7307 99 900 1

– – – – za

5

7318 21 000 1

– – – za

5

7318 22 000 1

– – – za

5

7318 29 000 1

– – – za

5

7320 20 200 1

– – – za

0

7320 20 810 1

– – – – za

0

7320 20 850 1

– – – – za

0

7320 20 890 1

– – – – za

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
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industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

Stopnja
uvozne
dajatve

7320 90 900 1

– – – za

5

7326 90 980 1

– – – – za

5

7616 99 100 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8302 60 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705

3

8301 20 000 1

– – za

3

8301 60 000 1

– – ključavnice,

0

8302 30 000 1

– – za

3

8409 91 000 1

– – – za

0

8409 99 000 1

– – – za

0

8412 21 800 6

– – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8412 90 400 3

– – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8413 30 200 1

– – – za

0

8413 30 800 1

– – – za

0

8413 91 000 1

– – – za

0

8414 30 810 5

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

5

8415 20 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8415 90 000 1

– – za

0

8419 39 900 2

– – – – za

0

8421 99 000 2

– – – za

0

8481 80 739 1

– – – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

namenjene za industrijsko sestavljanje
motornih vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih
enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
motorje, namenjene za industrijsko sestavljanje
motornih vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705,
njihovih enot in agregatov
motorje, namenjene za industrijsko sestavljanje
motornih vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705,
njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

klimatske naprave, namenjene za sestavljanje motornih
vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in
agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

opremo za filtriranje ali čiščenje tekočin ali plinov,
namenjeno za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in agrega
tov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in
agregatov
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Stopnja
uvozne
dajatve

8482 10 100 1

– – – za

0

8482 10 900 2

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8482 20 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8482 40 000 1

– – za

0

8482 50 000 1

– – za

0

8482 80 000 1

– – za

0

8483 10 210 1

– – – – za

0

8483 10 250 1

– – – – za

0

8483 10 290 1

– – – – za

0

8483 30 800 1

– – – za

0

8483 90 890 1

– – – – za

0

8507 10 920 2

– – – – za

5

8511 30 000 2

– – – za

5

8511 40 000 2

– – – za

3

8511 50 000 2

– – – za

0

8511 90 000 2

– – – za

5

8512 20 000 1

– – za

0

8512 30 100 1

– – – za

0

8512 30 900 1

– – – za

0

8512 40 000 1

– – za

0

8512 90 900 1

– – – za

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
naprave za razsvetljavo, vizualno signalizacijo ali
druge naprave za zvonjenje, za vetrobranske brisalce,
naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev, name
njene za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in agrega
tov
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industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

Stopnja
uvozne
dajatve

8526 92 000 1

– – – za

8527 21 200 1

– – – – – za

0

8527 21 520 1

– – – – – – za

0

8527 21 590 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

0

8527 29 000 1

– – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

0

8531 90 850 1

– – – za

5

8533 40 100 1

– – – za

0

8534 00 110 1

– – – za

0

8536 20 100 1

– – – za

0

8536 20 900 1

– – – za

0

8536 50 110 1

– – – – – za

0

8536 50 150 1

– – – – – za

0

8536 50 190 1

– – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8536 90 100 1

– – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8539 21 300 1

– – – – za

0

8539 29 300 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8541 30 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8542 39 900 4

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agrega
tov

0

8543 70 200 1

– – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

8544 30 000 1

– – za

3

8544 49 800 2

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0
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industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

Stopnja
uvozne
dajatve

8544 60 900 1

– – – za

8547 20 000 1

– – za

0

8706 00 910 1

– – – za

0

8707 10 100 0

– – za

0

8707 90 100 0

––

8708 10 100 0

– – za

0

8708 10 900 1

– – – za

0

8708 21 100 0

– – – za

0

8708 21 900 1

– – – – za

0

8708 29 100 0

– – – za

0

8708 29 900 1

– – – – za

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifne
številke 8703
industrijsko sestavljanje

za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz
tarifne podštevilke 8701 10; vozil iz tarifne številke 8704
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino
cilindrov do vključno 2 500 cm3, ali z batnim motorjem
z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, s prostor
nino cilindrov do vključno 2 800 cm3; motornih vozil za
posebne namene iz tarifne številke 8705
industrijsko sestavljanje: vozil iz tarifne številke 8703;
vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali
poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 10 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk 8701
do 8705

industrijsko sestavljanje: vozil iz tarifne številke 8703;
vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem z
notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim
ali poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 21 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev
iz tarifne podštevilke 8701 10; vozil iz tarifne številke
8703; vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem
z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizel
skim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov do
vključno 2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov
do vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 29 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

10

15

L 57/32

SL

Skupina blaga

Uradni list Evropske unije

10-mestna oznaka (1)

29.2.2012

Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

8708 30 100 0

– – za

8708 30 910 1

– – – – za

0

8708 30 990 1

– – – – za

0

8708 40 200 1

– – – menjalniki

0

8708 40 200 9

– – – deli

0

8708 40 500 1

– – – – za

0

8708 40 600 1

– – – – – za

0

8708 40 800 1

– – – – – za

0

8708 50 200 1

– – – pogonske

0

8708 50 200 9

– – – drugo

5

8708 50 300 1

– – – – za

0

8708 50 500 1

– – – – za

0

8708 50 700 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz
tarifne podštevilke 8701 10; vozil iz tarifne številke 8703;
vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali
poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 30 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 30 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 40 20 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 40 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 40 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

osi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge
transmisijske komponente in nepogonske osi, deli nepo
gonskih osi

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 50 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 50 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 50 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705
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8708 50 800 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 50 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705

0

8708 70 100 0

– – za

industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz
tarifne podštevilke 8701 10; vozil iz tarifne številke 8703;
vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali
poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705

0

8708 70 500 1

– – – – za

0

8708 70 910 1

– – – – za

0

8708 70 990 1

– – – – za

0

8708 80 150 1

– – – obesni

8708 80 150 9

– – – drugo

0

8708 80 300 2

– – – – za

0

8708 80 400 3

– – – – za

0

8708 80 500 1

– – – – – za

0

8708 80 800 1

– – – – – za

0

8708 91 200 1

– – – – hladilniki

0

8708 91 200 9

– – – – deli

5

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 70 10 00; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 70 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 70 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
blažilniki udarcev (amortizerji)

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 80 150; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 80 150; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk HS 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 80 15 00; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk HS 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 80 150; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

0
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Opis

Stopnja
uvozne
dajatve

8708 91 300 1

– – – – – za

0

8708 91 500 1

– – – – – – za

0

8708 91 800 1

– – – – – – za

0

8708 92 200 1

– – – – izpušni

8708 92 200 9

– – – – deli

0

8708 92 300 1

– – – – – za

0

8708 92 500 1

– – – – – – za

0

8708 92 800 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 94 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705

0

8708 93 100 0

– – – za

industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev
iz tarifne podštevilke 8701 10 00 00; vozil iz tarifne
številke 8703; vozil iz tarifne številke 8704 z batnim
motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompre
sijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov
do vključno 2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s svečkami, s prostornino
cilindrov do vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke
8705

0

8708 93 900 1

– – – – za

0

8708 94 200 1

– – – – volani,

8708 94 200 9

– – – – deli

0

8708 94 300 1

– – – – – za

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 91 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 91 20 00; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 91 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705
lonci in izpušne cevi

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 92 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 92 20 00; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 30 10 00; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705
krmilni drogovi in krmilni mehanizmi

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 94 200; za industrijsko sestavljanje
enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705

0

0
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Opis

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 94 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705

Stopnja
uvozne
dajatve

8708 94 500 1

– – – – – – za

0

8708 94 800 1

– – – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 94 200; za industrijsko
sestavljanje enot in agregatov motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705

0

8708 95 100 0

– – – za

industrijsko sestavljanje: vozil iz tarifne številke 8703;
vozil iz tarifne številke 8704 z batnim motorjem z
notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim
ali poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s svečkami, s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke 8705

0

8708 95 500 1

– – – – – za

0

8708 95 900 1

– – – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 95 10 00; za industrijsko sesta
vljanje enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

0

8708 99 100 0

– – – za

industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih traktorjev
iz tarifne podštevilke 8701 10 00 00; vozil iz tarifne
številke 8703; vozil iz tarifne številke 8704 z batnim
motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompre
sijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov
do vključno 2 500 cm3, ali z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s svečkami, s prostornino
cilindrov do vključno 2 800 cm3; vozil iz tarifne številke
8705

0

8708 99 910 1

– – – – – za

0

8708 99 990 1

– – – – – za

0

9025 19 800 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

9025 90 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

9026 20 200 1

– – – za

0

9026 80 200 1

– – – za

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 95 10 00; za industrijsko sesta
vljanje enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 99 10 00; za industrijsko sesta
vljanje enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, razen motornih vozil iz tarifne
podštevilke 8708 99 10 00; za industrijsko sesta
vljanje enot in agregatov motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
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Stopnja
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dajatve

9026 90 000 1

– – za

9029 20 310 1

– – – – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

3

9029 90 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

5

9032 90 000 1

– – za

0

9104 00 000 1

– za

0

9401 20 000 1

– – za

5

9401 90 800 1

– – – – za

sedeže za industrijsko sestavljanje motornih vozil iz
tarifnih številk 8701 do 8705, njihovih enot in agre
gatov

0

9603 50 000 1

– – za

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

0

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih številk
8701 do 8705, njihovih enot in agregatov
industrijsko sestavljanje motornih vozil iz tarifnih
številk 8701 do 8705, njihovih enot in agregatov

(1) Skupna zunanja tarifa carinske unije z dne 1. oktobra 2011.
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PRILOGA 3
k Sporazumu med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
Sprožitveni pragi
Skupna vrednost izvoza motorjev EU iz seznama iz
Priloge 1 k temu sporazumu v letu 2010

896,1 milijona USD

Skupna vrednost izvoza drugih delov in komponent EU
(vključno z deli in komponentami za motorje) iz seznama
iz Priloge 2 k temu sporazumu v letu 2010

8 253,2 milijona USD

PRILOGA 4
k Sporazumu med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
Statistični podatki
Mesečni in letni statistični podatki iz odstavka 1 člena 10 k temu sporazumu vsebujejo naslednje podatke:
(a) statistične podatke o mesečnem uvozu vseh zajetih izdelkov iz EU v Rusijo in o mesečnem uvozu zajetih izdelkov iz
ostalega sveta v Rusijo, in sicer oboje v USD.
Če je odprta kompenzacijska kvota, statistični podatki vključujejo vrednost uvoza vseh zajetih izdelkov v okviru
kompenzacijske kvote iz EU v Rusijo ter vrednost ruskega uvoza vseh zajetih izdelkov v okviru večje tarifne kvote iz
odstavka 3 člena 3 tega sporazuma;
(b) po potrebi mesečne informacije o vrednosti in številu uvoznih dovoljenj, izdanih za kompenzacijsko kvoto v pred
hodnem mesecu.
V skladu z odstavkom 2 člena 6 tega sporazuma pristojni ruski organi predložijo letne statistične podatke o prodaji novih
vozil (v enotah) v Rusiji, takoj ko so ti na voljo, vendar najpozneje 1. marca naslednjega leta.
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PRILOGA 5
k Sporazumu med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o trgovini z deli in komponentami motornih vozil
med Evropsko unijo in Rusko federacijo
PRAVILA O POREKLU
ODDELEK 1
OPREDELITEV POREKLA
Člen 1
1.
Za namene uporabe kompenzacijske kvote, kot je opisano v členu 3 tega sporazuma, se zajeti izdelki štejejo za
blago s poreklom iz države, kjer so:
(a) v celoti proizvedeni v smislu odstavka 2 tega člena ali
(b) proizvedeni iz materialov, ki niso v celoti pridobljeni v tej državi, če je v tej državi potekala zadnja znatna ekonomsko
utemeljena predelava ali obdelava v podjetju, opremljenem v ta namen, kar je privedlo do izdelave novega izdelka ali
pa pomeni pomembno fazo izdelave.
2.
Izraz „v celoti proizvedeno blago“ pomeni blago, proizvedeno v državi izključno iz blaga, ki je v celoti pridobljeno
ali proizvedeno v tej državi, ali iz njegovih derivatov na kateri koli stopnji proizvodnje.
Člen 2
Za zajete izdelke iz seznama iz Dodatka 1 k tej prilogi se obdelava ali predelava, navedena v stolpcu 3 navedenega
dodatka, šteje kot postopek ali dejavnost, ki omogoča pridobitev porekla v skladu s členom 1 te priloge.
Člen 3
Če seznam iz Dodatka 1 k tej prilogi določa, da izdelek pridobi poreklo, kadar vrednost uporabljenih materialov brez
porekla ne presega določenega odstotka cene franko tovarna pridobljenega izdelka, se ta odstotek izračuna na podlagi
naslednjega:
— izraz „vrednost“ pomeni carinsko vrednost uporabljenih materialov brez porekla v času uvoza ali, če ta ni znana in se
ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za take materiale v državi, v kateri se opravi predelava,
— izraz „cena franko tovarna“ pomeni ceno franko tovarna pridobljenega izdelka, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki
se ali se lahko povrnejo pri izvozu tega izdelka,
— izraz „vrednost, pridobljena na podlagi postopkov sestavljanja“ pomeni povečanje vrednosti zaradi samega sestavljanja,
skupaj s kakršnimi koli zaključnimi postopki in postopki preverjanja, in vgradnje kakršnih koli delov s poreklom iz
države, v kateri se zadevni postopki opravljajo, vključno z dobičkom in splošnimi stroški, ki nastanejo v tej državi
zaradi teh postopkov.
Člen 4
1.
Za dodatke, nadomestne dele ali orodje, dostavljene s katero koli opremo, strojem, aparatom ali vozilom, ki so del
njihove standardne opreme, se šteje, da imajo enako poreklo kakor ta oprema, stroj, aparat ali vozilo.
2.
Za bistvene nadomestne dele, namenjene za uporabo s kakršno koli opremo, strojem, aparatom ali vozilom, ki se
predhodno uvozijo v Rusijo, se šteje, da imajo enako poreklo kakor ta oprema, stroj, aparat ali vozilo, če so izpolnjeni
pogoji iz te priloge.
Člen 5
Domneva o poreklu iz člena 4 te priloge se upošteva le:
— če je to nujno za uvoz v Rusijo,
— če vključitev zadevnih bistvenih nadomestnih delov v zadevno opremo, stroj, aparat ali vozilo v fazi proizvodnje ne bi
preprečila, da bi ta oprema, stroj, aparat ali vozilo pridobilo tako poreklo.
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Člen 6
Za namene člena 4 te priloge:
(a) izraz „oprema, stroj, aparat ali vozilo“ pomeni blago, ki se uvršča v oddelke XVI, XVII in XVIII harmoniziranega
sistema poimenovanj in šifrirnih oznak blaga;
(b) izraz „bistveni nadomestni deli“ pomeni dele, ki so:
(i) komponente, brez katerih se pravilno delovanje blaga iz točke (a), ki je bilo uvoženo ali predhodno izvoženo, ne
more zagotoviti, in
(ii) značilni za to blago in
(iii) namenjeni za normalno vzdrževanje blaga in za nadomestitev enakovrstnih delov, ki so poškodovani ali so
postali neuporabni.
Člen 7
Če katera koli pogodbenica sprejme zakonodajo ali spremembo zakonodaje v zvezi z nepreferencialnimi pravili o poreklu,
ki veljajo za zajete izdelke, in na zahtevo katere koli pogodbenice, pogodbenici izvedeta posvetovanja, da bi preučili, ali je
primerno spremeniti ta oddelek Priloge.
ODDELEK 2
DOKAZILO O POREKLU
Člen 8
1.
Izdelkom s poreklom iz EU, kot so opredeljeni v členu 2 tega sporazuma, ki se izvažajo v Rusijo v okviru
kompenzacijske kvote, se priloži potrdilo o poreklu iz EU, ki je skladno z vzorcem iz Dodatka 2 k tej prilogi. Potrdila
o poreklu iz EU se lahko izdajo v katerem koli uradnem jeziku EU. Vendar če je potrdilo o poreklu izdano v jeziku, ki ni
angleški jezik, vsebuje prevod v angleški jezik.
2.
Potrdilo o poreklu potrdijo pristojni organi ali pooblaščene agencije v državi članici EU izvoza (v nadaljnjem
besedilu: pristojne organizacije EU), če se zadevni izdelki lahko obravnavajo kot izdelki s poreklom iz EU v skladu z
določbami oddelka 1 te priloge.
Člen 9
Potrdilo o poreklu se izda samo na zaprosilo, ki ga je pisno vložil izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik na
izvoznikovo odgovornost. Pristojna organizacija EU zagotovi, da je potrdilo o poreklu pravilno izpolnjeno, in v ta
namen zahteva vsa potrebna dokumentarna dokazila ali izvede vsa preverjanja, za katera meni, da so ustrezna.
Člen 10
Odkritje majhnih razhajanj med izjavami na potrdilu o poreklu in izjavami v dokumentih, predloženih ruskim carinskim
organom zaradi formalnosti, potrebnih za uvoz izdelkov, samo po sebi ne vzbudi dvoma v izjave v potrdilu. Potrdilo o
poreklu se sprejme, če se lahko ugotovi, da predloženi dokumenti ustrezajo zadevnim izdelkom. Očitne formalne napake
v potrdilu o poreklu, kot so tipkarske napake, ne bi smele biti razlog za zavrnitev dokumenta, če te napake ne ustvarjajo
dvomov o pravilnosti izjav v tem dokumentu.
Člen 11
1.
V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila o poreklu lahko izvoznik zaprosi pristojno organizacijo EU, ki je izdala
dokument, za dvojnik, ki se sestavi na podlagi izvoznih dokumentov, s katerimi razpolaga izvoznik. Tako izdan dvojnik
katerega koli potrdila ima zaznamek „dvojnik“ („duplicate“).
2.

Na dvojniku je datum izvirnika potrdila o poreklu.
ODDELEK 3
MEDSEBOJNA POMOČ
Člen 12

Za zagotovitev pravilne uporabe te priloge si EU in Rusija nudita medsebojno pomoč pri preverjanju pristnosti potrdil o
poreklu, izdanih v skladu s tem sporazumom.
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Člen 13
Evropska komisija pošlje ruskim carinskim organom imena in naslove pristojnih organizacij EU skupaj z vzorci origi
nalnih žigov, ki jih uporabljajo. Evropska komisija tudi uradno obvesti ruske carinske organe o kakršnih koli spremembah
teh podatkov.
Člen 14
1.
Naknadno preverjanje potrdil o poreklu se izvaja naključno ali kadar ruski carinski organi utemeljeno dvomijo o
pristnosti potrdila ali o točnosti podatkov v zvezi z resničnim poreklom zadevnih izdelkov.
2.
V takih primerih ruski carinski organi vrnejo potrdilo o poreklu oziroma njegov izvod Evropski komisiji, pri čemer
po potrebi navedejo oblikovne ali vsebinske razloge, ki opravičujejo poizvedbo. Če je bil predložen račun, se tak račun ali
njegov izvod priloži k potrdilu oziroma njegovemu izvodu. Ruski carinski organi pošljejo tudi vse informacije, ki so bile
pridobljene in ki nakazujejo, da so podatki, navedeni na zadevnem potrdilu, netočni.
3.
Brez poseganja v katero koli ustrezno določbo dodatnega protokola, sklenjenega v skladu s členom 15 te priloge, se
rezultati naknadnih preverjanj, izvedenih v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, sporočijo ruskim carinskim organom
običajno v treh mesecih, najpozneje pa v šestih mesecih po poizvedbi iz odstavka 2 tega člena. V obvestilu je navedeno,
ali se sporno potrdilo nanaša na dejansko izvoženo blago in ali to blago izpolnjuje pogoje za izvoz v Rusijo v skladu z
dogovorom iz tega sporazuma. Obvestilo na zahtevo ruskih carinskih organov vključuje tudi izvode vseh dokumentov, ki
so potrebni za celovito ugotavljanje dejstev in zlasti pravega porekla blaga, ob upoštevanju varstva zaupnih poslovnih
podatkov.
4.
Zaradi naknadnega preverjanja potrdil o poreklu pristojne organizacije EU hranijo izvode potrdil in vseh izvoznih
dokumentov, ki se nanašajo nanje, vsaj tri leta po koncu preverjanja.
5.

Uporaba postopka preverjanja iz tega člena ne sme pomeniti ovire za sprostitev zadevnih izdelkov v uvoz.
Člen 15

Podrobnejše določbe o upravnem sodelovanju med ruskimi carinskimi organi in pristojnimi organizacijami EU v zvezi z
dokazili o poreklu ter postopki v zvezi z dokazili o poreklu se po potrebi določijo v dodatnem protokolu k temu
sporazumu najpozneje devet mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma.
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Dodatek 1
k Prilogi 5, ki določa pravila o poreklu
Seznam izdelkov in postopkov obdelave ali predelave, s katerimi se pridobi status porekla iz EU

Oznaka HS

Poimenovanje izdelka

Zahtevani postopek (obdelava ali predelava, opravljena
na materialih brez porekla, s katero se pridobi status
porekla iz EU)

1

2

3

ex8482

kroglični, valjčni ali iglični ležaji, sestavljeni

pred sestavljanjem se opravi toplotna obdelava,
brušenje in poliranje notranjih in zunanjih obro
čev

ex8527

sprejemniki za radiodifuzijo, vključno s spre
jemniki, kombiniranimi v istem ohišju z
aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka
ali z uro

izdelava, pri kateri povečanje vrednosti zaradi
postopkov sestavljanja in, če je to primerno,
vgradnje delov s poreklom iz EU, predstavlja
vsaj 45 odstotkov cene izdelkov franko tovarna

integrirana vezja

postopek difuzije (če so integrirana vezja izde
lana na polprevodniški podlagi s selektivnim
vnašanjem ustreznega topila („dopant“)

keramični sedeži (razen tistih iz oznake KN
9402), ki se lahko spremenijo v ležišča, in
drugo pohištvo in deli pohištva, okrašeni

okrasitev zadevnega keramičnega izdelka, če so
zaradi te okrasitve pridobljeni izdelki uvrščeni v
tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke, v katero spadajo uporabljeni izdelki

8542

ex9401
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Dodatek 2
k Prilogi 5, ki določa pravila o poreklu
Obrazec za potrdilo o poreklu
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SKLEP SVETA
z dne 14. decembra 2011
o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o
ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in
sodelovanju med EU in Rusijo v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi
(2012/107/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
členov 91 in 100(2) ter prvega pododstavka člena 207(4) v
povezavi s členom 218(5) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Komisija je glede na gospodarski pomen dostopa evrop
skih ponudnikov storitev na trg Ruske federacije za Unijo
v pogajanjih z Rusko federacijo dosegla, da je slednja
sprejela obsežne obveznosti v zvezi s trgovino s storit
vami.

(2)

Te obveznosti, ki se jih vključi v Protokol o pristopu
Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO),
ne zagotavljajo enake ravni dostopa na trg, kot je opre
deljena v obstoječih obveznostih Ruske federacije do
Unije na podlagi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju
o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Rusko
federacijo na drugi z dne 24. junija 1994 (v nadaljnjem
besedilu: SPS).

(6)

Glede na potrebo po zagotovitvi, da se bodo obveznosti
Ruske federacije na podlagi SPS uporabljale tudi po
datumu pristopa Ruske federacije k STO, bi bilo treba
Sporazum uporabljati začasno do zaključka postopkov,
potrebnih za njegovo sklenitev –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini
s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in
sodelovanju med EU in Rusijo se odobri v imenu Unije, s
pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.
Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

(3)

Da bi se ohranile obveznosti na podlagi SPS, jih je treba
določiti v zavezujočem sporazumu med vlado Ruske
federacije in Evropsko unijo.

Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaš
čeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.
Člen 3
Sporazum se v skladu z njegovimi določbami začasno uporablja
začasno od datuma pristopa Ruske federacije k STO do
zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev Sporazuma (1).
Člen 4

(4)

(5)

Komisija je v okviru pogajanj o pristopu Ruske federacije
k STO v imenu Evropske unije dosegla Sporazum v
obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado
Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s
storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partner
stvu in sodelovanju med EU in Rusijo (v nadaljnjem
besedilu: Sporazum).
Sporazum bi bilo treba podpisati.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Ženevi, 14. decembra 2011
Za Svet
Predsednik
M. NOGAJ

(1) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil
datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.
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PREVOD

SPORAZUM
v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o
trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in
Rusijo
1. Pismo vlade Ruske federacije
Ženeva, 16. december 2011
Spoštovani,
po pogajanjih med vlado Ruske federacije in Evropsko unijo v zvezi s trgovino s storitvami sta pogodbenici
dosegli naslednji dogovor:
I. Ne glede na določbe člena 51 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med
Rusko federacijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi z
dne 24. junija 1994 (v nadaljnjem besedilu: SPS) se po pristopu Ruske federacije k Svetovni
trgovinski organizaciji (STO) člen 35 ter odstavka 1 in 2 člena 39 v povezavi s členom 30(h)
SPS še naprej uporabljajo med pogodbenicama.
II. Ne glede na določbe člena 51 SPS pogodbenici po pristopu Ruske federacije k STO razširita ugodnosti
iz njunih obveznosti GATS za premeščence znotraj podjetja, ki so premeščeni zaradi tržne prisotnosti
(kot je opredeljeno spodaj), razen v predstavništva na njihovih ozemljih, na vsako osebo, ki izpolnjuje
pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 2 člena 32 SPS. Za namene tega odstavka se šteje, da izraz
„organizacije“, uporabljen v členu 32 SPS, zajema tržno prisotnost, kot je opredeljena v ustreznih
seznamih GATS pogodbenic.
III.1 Premeščencem znotraj podjetja ruskih pravnih oseb, ki so premeščeni v njihova predstavništva v
Evropski uniji, je zagotovljena obravnava, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo Evropska unija
zagotavlja premeščencem znotraj podjetja katere koli pravne osebe tretje države.
III.2 Obravnava, zagotovljena na podlagi sporazumov, ki niso SPS, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjo
državo, ki so priglašeni v skladu s členom V GATS ali zajeti v seznam izjem po načelu države z
največjimi ugodnostmi Evropske unije GATS, je izključena iz uporabe odstavka III.1. Obravnava, ki
izhaja iz uskladitve predpisov na podlagi sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija in ki zagota
vljajo medsebojno priznavanje v skladu s členom VII GATS, je prav tako izključena iz uporabe
odstavka III.1.
III.3 Obravnava, ki jo Ruska federacija zagotavlja premeščencem znotraj podjetja pravnih oseb Evropske
unije, ki so premeščeni v njihova predstavništva v Ruski federaciji, ni manj ugodna od obravnave, ki jo
podobnim premeščencem znotraj podjetja zagotavlja Evropska unija v skladu s tem odstavkom.
Vendar lahko Ruska federacija omeji število takih premeščencev znotraj podjetja na največ pet oseb
na predstavništvo (dve osebi za bančništvo).
IV.1 Za namene odstavka IV:
(a) „Končni potrošnik“ v pogodbenici je pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo te pogod
benice na njenem ozemlju.
(b) „Fizična oseba“ je državljan pogodbenice (v primeru Evropske unije državljan ene od njenih držav
članic), ki prebiva na ozemlju te pogodbenice in začasno vstopi v drugo pogodbenico kot usluž
benec ponudnika pogodbenih storitev, zato da zagotovi storitve, kot je določeno v pogodbi o
opravljanju storitev.
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(c) „Ponudnik pogodbenih storitev“ je pravna oseba ene pogodbenice, ustanovljena v skladu z zako
nodajo te pogodbenice na njenem ozemlju, ki ni tržno prisotna kot hčerinska družba, odvisna
družba ali podružnica, ustanovljena na ozemlju druge pogodbenice, in ki je s končnim potroš
nikom v slednji pogodbenici sklenila pogodbo o opravljanju storitev, za uresničitev katere je
potrebna začasna prisotnost fizičnih oseb v tej pogodbenici.

IV.2 Evropska unija ponudnikom pogodbenih storitev Ruske federacije zagotavlja obravnavo, ki ni manj
ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja ponudnikom pogodbenih storitev katere koli tretje države.

IV.3 Obravnava, zagotovljena na podlagi drugih sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjo
državo, ki so priglašeni v skladu s členom V GATS ali zajeti v seznam izjem po načelu države z
največjimi ugodnostmi Evropske unije GATS, je izključena iz te določbe. Obravnava, ki izhaja iz
uskladitve predpisov na podlagi sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija in ki zagotavljajo
medsebojno priznavanje v skladu s členom VII GATS, je prav tako izključena iz uporabe tega
odstavka.

IV.4 Ruska federacija dovoli ponudnikom pogodbenih storitev Evropske unije, da na njenem ozemlju
opravljajo storitve s prisotnostjo fizičnih oseb pod naslednjimi pogoji:

(a) Pogodba o opravljanju storitev:

(i) je sklenjena neposredno med ponudnikom pogodbenih storitev in končnim potrošnikom;

(ii) zahteva začasno prisotnost fizičnih oseb Evropske unije na ozemlju Ruske federacije za
opravljanje storitve in

(iii) je skladna z zakoni, predpisi in zahtevami Ruske federacije.

(b) Začasni vstop in bivanje fizičnih oseb v Ruski federaciji v skladu z uresničevanjem te pogodbe o
opravljanju storitev sta dovoljena največ šest zaporednih mesecev v katerem koli dvanajstmeseč
nem obdobju oziroma za čas trajanja pogodbe, katero koli obdobje je krajše.

(c) Fizične osebe, ki vstopajo v Rusko federacijo, morajo imeti:

(i) univerzitetno diplomo ali strokovno kvalifikacijo, iz katere je razvidno enakovredno znanje, ter

(ii) poklicne kvalifikacije, kadar je to potrebno za izvajanje dejavnosti v zadevnem sektorju
skladno z zakoni, predpisi ali zahtevami Ruske federacije.

(d) Fizična oseba ne prejme plačila za opravljanje storitev, razen plačila, ki ga izplača pogodbeni
ponudnik storitev med bivanjem te osebe v Ruski federaciji.

(e) Fizične osebe, ki vstopajo v Rusko federacijo, morajo biti zaposlene pri ponudniku pogodbenih
storitev vsaj v letu pred datumom predložitve vloge za vstop v Rusko federacijo. Poleg tega mora
imeti fizična oseba na datum predložitve vloge za vstop v Rusko federacijo vsaj tri leta delovnih
izkušenj v sektorju dejavnosti, ki je predmet pogodbe.
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(f) Pogodba o opravljanju storitev mora biti pridobljena v enem od naslednjih sektorjev dejavnosti, ki
so vključeni in opredeljeni v seznamu obveznosti GATS Ruske federacije:
1. pravne storitve;
2. računovodske in knjigovodske storitve;
3. davčne storitve;
4. arhitekturne storitve;
5. storitve inženiringa;
6. storitve integriranega inženiringa;
7. storitve načrtovanja naselij in krajinske arhitekture;
8. računalniške in sorodne storitve;
9. oglaševalske storitve;
10. storitve tržne analize;
11. storitve svetovanja pri upravljanju;
12. storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju;
13. storitve tehničnega preskušanja in analiziranja;
14. svetovalne storitve v zvezi z rudarstvom;
15. sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetovanja;
16. storitve prevajanja in tolmačenja;
17. vzdrževanje in popravila opreme, vključno s prevozno opremo;
18. okoljske storitve.
(g) Predmet pogodbe niso „storitve namestitve in zagotovitve osebja“, kot je opredeljeno v SPS 872.
Dostop, odobren na podlagi določb odstavka IV.4, se nanaša le na storitveno dejavnost, ki je predmet
pogodbe, in ne daje pravice do uporabe strokovnega naziva Ruske federacije.
Ruska federacija lahko določi letno kvoto delovnih dovoljenj za fizične osebe Evropske unije, ki imajo
dostop do trga storitev Ruske federacije v skladu z določbami odstavka IV.4. V prvem letu, ko začnejo
veljati določbe odstavka IV.4, ta letna kvota ni nižja od 16 000 oseb. V naslednjih letih letna kvota ni
nižja od kvote v predhodnem letu.

29.2.2012

29.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

IV.5 Ko začnejo veljati rezultati sedanjega večstranskega kroga trgovinskih pogajanj na področju storitev,
bosta pogodbenici pregledali določbe odstavka IV.4, zato da se te razširijo na samozaposlene osebe, ki
so ponudniki pogodbenih storitev.
V.1 Ta dogovor se ne uporablja niti za ukrepe, ki se nanašajo na fizične osebe, ki si prizadevajo za dostop
na trg delovne sile pogodbenice, niti za ukrepe, ki se nanašajo na državljanstvo, bivanje ali stalno
zaposlitev.
V.2 Ta dogovor pogodbenici ne preprečuje uporabe ukrepov za urejanje vstopa fizičnih oseb na njeno
ozemlje ali za njihovo začasno bivanje na njem, vključno z ukrepi, potrebnimi za zavarovanje
celovitosti njenih meja in zagotovitev urejenega prehajanja fizičnih oseb čez njene meje, če se taki
ukrepi ne uporabljajo tako, da bi izničili ali omejili ugodnosti, ki drugi pogodbenici pripadajo v skladu
z odstavki II, III in IV.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata sporazum med vlado Ruske federacije in Evropsko unijo o ohranitvi obveznosti
o trgovini s storitvami iz SPS. Ta sporazum začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni pisni
obvestili, ki potrjujeta, da sta končali svoje notranje postopke. Ta sporazum se začasno uporablja od datuma
pristopa Ruske federacije k STO.
Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.
Za vlado Ruske federacije
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2. Pismo Evropske unije
Ženeva, 16. december 2011

Spoštovani,

v čast nam je potrditi prejem pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„Po pogajanjih med vlado Ruske federacije in Evropsko unijo v zvezi s trgovino s storitvami sta pogod
benici dosegli naslednji dogovor:

I. Ne glede na določbe člena 51 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva
med Rusko federacijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na
drugi z dne 24. junija 1994 (v nadaljnjem besedilu: SPS) se po pristopu Ruske federacije k
Svetovni trgovinski organizaciji (STO) člen 35 ter odstavka 1 in 2 člena 39 v povezavi s členom
30(h) SPS še naprej uporabljajo med pogodbenicama.

II. Ne glede na določbe člena 51 SPS pogodbenici po pristopu Ruske federacije k STO razširita
ugodnosti iz njunih obveznosti GATS za premeščence znotraj podjetja, ki so premeščeni zaradi
tržne prisotnosti (kot je opredeljeno spodaj), razen v predstavništva na njihovih ozemljih, na vsako
osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 2 člena 32 SPS. Za namene tega člena se šteje,
da izraz ‚organizacije‘, uporabljen v členu 32 SPS, zajema tržno prisotnost, kot je opredeljena v
ustreznih seznamih GATS pogodbenic.

III.1 Premeščencem znotraj podjetja ruskih pravnih oseb, ki so premeščeni v njihova predstavništva v
Evropski uniji, je zagotovljena obravnava, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo Evropska unija
zagotavlja premeščencem znotraj podjetja katere koli pravne osebe tretje države.

III.2 Obravnava, zagotovljena na podlagi sporazumov, ki niso SPS, sklenjenih med Evropsko unijo in
tretjo državo, ki so priglašeni v skladu s členom V GATS ali zajeti v seznam izjem po načelu države
z največjimi ugodnostmi Evropske unije GATS, je izključena iz uporabe odstavka III.1. Obravnava,
ki izhaja iz uskladitve predpisov na podlagi sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija in ki
zagotavljajo medsebojno priznavanje v skladu s členom VII GATS, je prav tako izključena iz
uporabe odstavka III.1.

III.3 Obravnava, ki jo Ruska federacija zagotavlja premeščencem znotraj podjetja pravnih oseb Evropske
unije, ki so premeščeni v njihova predstavništva v Ruski federaciji, ni manj ugodna od obravnave, ki
jo podobnim premeščencem znotraj podjetja zagotavlja Evropska unija v skladu s tem odstavkom.
Vendar lahko Ruska federacija omeji število takih premeščencev znotraj podjetja na največ pet oseb
na predstavništvo (dve osebi za bančništvo).

IV.1 Za namene odstavka IV:

(a) ‚Končni potrošnik‘ v pogodbenici je pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo te
pogodbenice na njenem ozemlju.

(b) ‚Fizična oseba‘ je državljan pogodbenice (v primeru Evropske unije državljana ene od njenih
držav članic), ki prebiva na ozemlju te pogodbenice in začasno vstopi v drugo pogodbenico kot
uslužbenec ponudnika pogodbenih storitev, zato da zagotovi storitve, kot je določeno v
pogodbi o opravljanju storitev.
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(c) ‚Ponudnik pogodbenih storitev‘ je pravna oseba ene pogodbenice, ustanovljeno v skladu z
zakonodajo te pogodbenice na njenem ozemlju, ki ni tržno prisotna kot hčerinska družba,
odvisna družba ali podružnica, ustanovljena na ozemlju druge pogodbenice, in ki je s končnim
potrošnikom v slednji pogodbenici sklenila pogodbo o opravljanju storitev, za uresničitev katere
je potrebna začasna prisotnost fizičnih oseb v tej pogodbenici.

IV.2 Evropska unija ponudnikom pogodbenih storitev Ruske federacije zagotavlja obravnavo, ki ni manj
ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja ponudnikom pogodbenih storitev katere koli tretje države.

IV.3 Obravnava, zagotovljena na podlagi drugih sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjo
državo, ki so priglašeni v skladu s členom V GATS ali zajeti v seznam izjem po načelu države z
največjimi ugodnostmi Evropske unije GATS, je izključena iz te določbe. Obravnava, ki izhaja iz
uskladitve predpisov na podlagi sporazumov, ki jih je sklenila Evropska unija in ki zagotavljajo
medsebojno priznavanje v skladu s členom VII GATS, je prav tako izključena iz uporabe tega
odstavka.

IV.4 Ruska federacija dovoli ponudnikom pogodbenih storitev Evropske unije, da na njenem ozemlju
opravljajo storitve s prisotnostjo fizičnih oseb pod naslednjimi pogoji:

(a) Pogodba o opravljanju storitev:

(i) je sklenjena neposredno med ponudnikom pogodbenih storitev in končnim potrošnikom;

(ii) zahteva začasno prisotnost fizičnih oseb Evropske unije na ozemlju Ruske federacije za
opravljanje storitve in

(iii) je skladna z zakoni, predpisi in zahtevami Ruske federacije.

(b) Začasni vstop in bivanje fizičnih oseb v Ruski federaciji v skladu z uresničevanjem te pogodbe o
opravljanju storitev sta dovoljena največ šest zaporednih mesecev v katerem koli dvanajstmeseč
nem obdobju oziroma za čas trajanja pogodbe, katero koli obdobje je krajše.

(c) Fizične osebe, ki vstopajo v Rusko federacijo, morajo imeti:

(i) univerzitetno diplomo ali strokovno kvalifikacijo, iz katere je razvidno enakovredno znanje,
ter

(ii) poklicne kvalifikacije, kadar je to potrebno za izvajanje dejavnosti v zadevnem sektorju
skladno z zakonom, predpisi ali zahtevami Ruske federacije.

(d) Fizična oseba ne prejme plačila za opravljanje storitev, razen plačila, ki ga izplača pogodbeni
ponudnik storitev med bivanjem te osebe v Ruski federaciji.

(e) Fizične osebe, ki vstopajo v Rusko federacijo, morajo biti zaposlene pri ponudniku pogodbenih
storitev v letu pred datumom predložitve vloge za vstop v Rusko federacijo. Poleg tega mora
imeti fizična oseba na datum predložitve vloge za vstop v Rusko federacijo vsaj tri leta delovnih
izkušenj v sektorju dejavnosti, ki je predmet pogodbe.
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(f) Pogodba o opravljanju storitev mora biti pridobljena v enem od naslednjih sektorjev dejavnosti,
ki so vključeni in opredeljeni v seznamu obveznosti GATS Ruske federacije:
1. pravne storitve;
2. računovodske in knjigovodske storitve;
3. davčne storitve;
4. arhitekturne storitve;
5. storitve inženiringa;
6. storitve integriranega inženiringa;
7. storitve načrtovanja naselij in krajinske arhitekture;
8. računalniške in sorodne storitve;
9. oglaševalske storitve;
10. storitve tržne analize;
11. storitve svetovanja pri upravljanju;
12. storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju;
13. storitve tehničnega preskušanja in analiziranja;
14. svetovalne storitve v zvezi z rudarstvom;
15. sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetovanja;
16. storitve prevajanja in tolmačenja;
17. vzdrževanje in popravila opreme, vključno s prevozno opremo;
18. okoljske storitve.
(g) predmet pogodbe niso ‚storitve namestitve in zagotovitve osebja‘, kot je opredeljeno v SPS 872.
Dostop, odobren na podlagi določb odstavka IV.4, se nanaša le na storitveno dejavnost, ki je
predmet pogodbe, in ne daje pravice do uporabe strokovnega naziva Ruske federacije.
Ruska federacija lahko določi letno kvoto delovnih dovoljenj za fizične osebe Evropske unije, ki
imajo dostop do trga storitev Ruske federacije v skladu z določbami odstavka IV.4. V prvem letu, ko
začnejo veljati določbe odstavka IV.4, ta letna kvota ni nižja od 16 000 oseb. V naslednjih letih
letna kvota ni nižja od kvote v predhodnem letu.
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IV.5 Ko začnejo veljati rezultati sedanjega večstranskega kroga trgovinskih pogajanj na področju storitev,
bosta pogodbenici pregledali določbe odstavka IV.4, zato da se te razširijo na samozaposlene osebe,
ki so ponudniki pogodbenih storitev.
V.1 Ta dogovor se ne uporablja niti za ukrepe, ki se nanašajo na fizične osebe, ki si prizadevajo za
dostop na trg delovne sile pogodbenice, niti za ukrepe, ki se nanašajo na državljanstvo, bivanje ali
stalno zaposlitev.
V.2 Ta dogovor pogodbenici ne preprečuje uporabe ukrepov za urejanje vstopa fizičnih oseb na njuno
ozemlje ali za njihovo začasno bivanje na njem, vključno z ukrepi, potrebnimi za zavarovanje
celovitosti njunih meja in zagotovitev urejenega prehajanja fizičnih oseb čez njene meje, če se taki
ukrepi ne uporabljajo tako, da bi izničili ali omejili ugodnosti, ki drugi pogodbenici pripadajo v
skladu z odstavki II, III in IV.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata sporazum med vlado Ruske federacije in Evropsko unijo o ohranitvi obvez
nosti o trgovini s storitvami iz SPS. Ta sporazum začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni
pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta končali svoje notranje postopke. Ta sporazum se začasno uporablja od
datuma pristopa Ruske federacije k STO.“
Evropski uniji je v čast potrditi, da se strinja z vsebino tega pisma.
Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja.
Za Evropsko unijo
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SKLEP SVETA
z dne 14. decembra 2011
o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi
ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi
(2012/108/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5)
Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Glede na to, da je dostop do surovin za Unijo gospo
darsko pomemben in glede na to, da je Ruska federacija
pomembna dobaviteljica surovin za Unijo, je Komisija z
Rusko federacijo v pogajanjih dosegla, da je slednja spre
jela zaveze za znižanje ali odpravo izvoznih dajatev, ki se
trenutno uporabljajo.
Te zaveze, ki se vključijo v Protokol o pristopu Ruske
federacije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO), ne
zajemajo surovin, za katere Ruska federacija trenutno
ne uporablja izvoznih dajatev.
Za zmanjšanje tveganja, da bi Ruska federacija v prihod
nosti uvedla nove izvozne dajatve, in posledičnega učinka
na dobavo surovin je Komisija v imenu Unije v pogaja
njih z Rusko federacijo dosegla Sporazum v obliki izme
njave pisem o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za
surovine (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

uporabljajo od datuma pristopa Ruske federacije k STO
bi bilo treba Sporazum uporabljati začasno do zaključka
postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev
za surovine se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve
navedenega sporazuma.
Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.
Člen 2
Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaš
čeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.
Člen 3
Sporazum se v skladu z njegovimi določbami začasno uporablja
od datuma pristopa Ruske federacije k STO do zaključka
postopkov, potrebnih za sklenitev Sporazuma (1).
Člen 4
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Ženevi, 14. decembra 2011

(4)
(5)

Sporazum bi bilo treba podpisati.
Zaradi potrebe po zagotovitvi, da se zaveze Ruske fede
racije v zvezi z novimi izvoznimi dajatvami za surovine

Za Svet
Predsednik
M. NOGAJ

(1) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil
datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.
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PREVOD

SPORAZUM
v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih
dajatev za surovine
1. Pismo Ruske federacije
Ženeva, 16. december 2011
Spoštovani,
po pogajanjih med Rusko federacijo in Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) glede uvedbe ali
zvišanja izvoznih dajatev za surovine sta pogodbenici dosegli naslednji dogovor:
Vlada Ruske federacije si bo po najboljših močeh prizadevala za preprečitev uvedbe ali zvišanja izvoznih
dajatev za surovine iz seznama iz Priloge k temu pismu. Ta seznam je bil določen na podlagi naslednjih
meril:
Surovine, ki niso naštete v delu V seznama koncesij in obveznosti Ruske federacije v zvezi z blagom v
Svetovni trgovinski organizaciji (STO) in za katere na Rusko federacijo odpade več kot 10 odstotka svetovne
proizvodnje ali izvoza, ali za katerega ima ali bi imela Evropska unija velik uvozni interes ali za katerega
obstaja tveganje napetosti pri svetovnih dobavah.
Če bi vlada Ruske federacije nameravala uvesti ali zvišati izvozne dajatve za te surovine, se bo o tem
posvetovala z Evropsko komisijo vsaj dva meseca pred izvedbo takih ukrepov, da bi dosegla rešitev, ki
upošteva interese obeh pogodbenic.
Določbe iz tega pisma se ne uporabljajo za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge k temu pismu in v
delu V seznama koncesij in obveznosti v zvezi z blagom Ruske federacije v STO glede izvoznih dajatev.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o uvedbi ali zvišanju
izvoznih dajatev za surovine. Ta sporazum začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni
pisni obvestili, ki potrjujeta, da sta končali svoje notranje postopke. Ta sporazum se začasno uporablja
od datuma pristopa Ruske federacije k STO.
Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.
Za Rusko federacijo
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PRILOGA
Seznam surovin
Oznaka HS (1)

Opis (*)

0902 10

Zeleni čaj v izvirnem pakiranju do vključno 3 kg

0902 30

Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, aromatiziran ali ne, v izvirnem pakiranju do vključno
3 kg

0909 20

Seme koriandra

1001 10

Trda pšenica

1001 90

Pšenica in soržica (razen trde pšenice)

1002 00

Rž

1003 00

Ječmen

1008 10

Ajda

1008 20

Proso (razen sirka v zrnu)

1101 00

Pšenična ali soržična moka

1102 10

Ržena moka

1103 19

Žitni drobljenci in zdrob (razen pšeničnih in koruznih)

1104 12

Ovsena zrna, valjana ali v obliki kosmičev

1104 29

Žitna zrna, oluščena, perlirana, rezana, drobljena ali drugače obdelana (razen ovsenih in koruznih, zrnate
moke ter oluščenega in manj brušenega ali dobro brušenega riža in lomljenega riža)

1107 10

Slad (razen praženega)

1107 20

Slad, pražen

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

1205 10

Seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline, „katerih olje vsebuje manj kot 2 mas. %
eručne kisline in katerih trdne komponente vsebujejo manj kot 30 mikromolov glukozinolatov na gram
mase“

1205 90

Seme oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline, „katerih olje vsebuje 2 % eručne kisline
ali več in katerih trdne komponente vsebujejo 30 mikromolov glukozinolatov na gram mase ali več“,
celo ali lomljeno

1206 00

Sončnično seme, celo ali lomljeno

1207 50

Gorčično seme, celo ali lomljeno

1512 11

Surovo olje iz sončničnih semen ali iz žafranike

1512 19

Olje iz sončničnih semen ali iz žafranike ter njune frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodifi
cirano (razen surovega)

1514 11

Olje oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline, „katerih olje vsebuje manj kot 2 % eručne
kisline“, surovo

1514 19

Olje oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline, „katerih olje vsebuje manj kot 2 % eručne
kisline“, in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano (razen surovega)

1517 10

Margarina (razen tekoče)

1517 90

Užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora in užitnih frakcij različnih
masti ali olj (razen masti, olj in njihovih frakcij, deloma ali v celoti hidrogeniranih, interesterificiranih,
reesterificiranih ali elaidiniziranih, rafiniranih ali ne, toda nadalje nepredelanih, mešanic oljčnih olj in
njihovih frakcij ter margarine v trdnem stanju)
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Oznaka HS (1)

Opis (*)

1701 99

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju (razen
sladkorja iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila,
in surovega sladkorja)

1703 90

Melase iz sladkorne pese, dobljene pri ekstrakciji ali rafinaciji sladkorja

2401 10

Tobak, ne razpecljan

2403 10

Tobak za kajenje, ki vsebuje ali ne vsebuje tobačne nadomestke v kakršnem koli razmerju

2403 91

Tobak, „homogeniziran“ ali „rekonstituiran“ iz drobno nasekljanih tobačnih listov, tobačni odpadki ali
tobačni prah

2502 00

Železovi piriti, nepraženi

2503 00

Žveplo vseh vrst (razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla)

2504 10

Naravni grafit v prahu ali v luskah

2504 90

Naravni grafit (razen v prahu ali v luskah)

2505 10

Silikatni in kremenov pesek, barvan ali nebarvan

2506 10

Kremen (razen kremenovega peska)

2506 20

Kvarcit, razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

2507 00

Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali nežgane

2508 10

Bentonit

2508 30

Ognjevarna glina (razen kaolina in drugih kaolinskih glin ter ekspandirane gline)

2508 70

Šamotne in dinas zemljine

2509 00

Kreda

2510 10

Naravni kalcijevi fosfati in naravni aluminijevi kalcijevi fosfati, naravna in fosfatirana kreda, nezmleti

2510 20

Naravni kalcijevi fosfati in naravni aluminijevi kalcijevi fosfati, naravna in fosfatirana kreda, zmleti

2511 10

Naravni barijev sulfat „bariti“

2511 20

Naravni barijev karbonat „viterit“, žgan ali nežgan (razen barijevega oksida)

2518 30

Dolomitne nabijalne mešanice

2519 10

Naravni magnezijev karbonat „magnezit“

2519 90

Taljeni magnezijev oksid; mrtvopečen „sintran“ magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih oksidov,
dodanih pred sintranjem, ali brez njih; drugi magnezijevi oksidi (razen naravnega magnezijevega karbo
nata „magnezita“)

2520 10

Surova sadra; anhidrit

2522 10

Živo apno

2522 20

Gašeno apno

2523 29

Portlandski cement (razen belega, umetno barvanega ali nebarvanega)

2524 10

Azbest krokidolit (razen izdelkov iz krokidolita)

2524 90

Azbest (razen krokidolita in izdelkov iz azbesta)

2525 10

Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih
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Oznaka HS (1)

Opis (*)

2525 20

Sljuda v prahu

2525 30

Odpadki sljude

2526 10

Naravni steatit, grobo klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne ali pravokotne bloke ali
plošče, ali ne, in lojevec, nezdrobljen ali nezmlet

2526 20

Naravni steatit in lojevec, zdrobljen ali zmlet

2528 10

Natrijevi borati, naravni, in njihovi koncentrati, žgani ali nežgani (razen natrijevih boratov, izločenih iz
naravne slane vode)

2528 90

Borati, naravni in njihovi koncentrati, žgani ali nežgani, in naravna borova kislina, ki vsebuje do
vključno 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek (razen natrijevih boratov in njihovih koncentratov
ter boratov, izločenih iz naravne slane vode)

2529 10

Glinenec

2529 21

Fluorit, ki vsebuje 97 mas. % ali manj kalcijevega fluorida

2529 22

Fluorit, ki vsebuje več kot 97 mas. % kalcijevega fluorida

2529 30

Levcit, nefelin in nefelin sienit

2530 10

Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani

2530 20

Kieserit in epsomit, „naravni magnezijevi sulfati“

2530 90

Arzenovi sulfidi, alunit, pozolan, zemeljske barve in druge mineralne snovi, n. d.

2601 11

Neaglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih piritov)

2601 12

Aglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih piritov)

2601 20

Praženi železovi piriti

2602 00

Manganove rude in koncentrati, vključno železo-manganove rude in koncentrati z 20 % ali več
mangana, računano na suh izdelek

2603 00

Bakrove rude in koncentrati

2604 00

Nikljeve rude in koncentrati

2605 00

Kobaltove rude in koncentrati

2606 00

Aluminijeve rude in koncentrati

2607 00

Svinčeve rude in koncentrati

2608 00

Cinkove rude in koncentrati

2609 00

Kositrove rude in koncentrati

2610 00

Kromove rude in koncentrati

2611 00

Volframove rude in koncentrati

2612 10

Uranove rude in koncentrati

2612 20

Torijeve rude in koncentrati

2613 10

Pražene molibdenove rude in koncentrati

2613 90

Molibdenove rude in koncentrati (razen praženih)

2614 00

Titanove rude in koncentrati
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Oznaka HS (1)

Opis (*)

2615 10

Cirkonijeve rude in koncentrati

2615 90

Niobijeve, tantalove in vanadijeve rude in koncentrati

2616 10

Srebrove rude in koncentrati

2616 90

Rude plemenitih kovin in koncentrati (razen srebrovih rud in koncentratov)

2617 10

Antimonove rude in koncentrati

2617 90

Rude in koncentrati (razen železovih, manganovih, bakrovih, nikljevih, kobaltovih, aluminijevih, svin
čevih, cinkovih, kositrovih, kromovih, volframovih, uranovih, torijevih, molibdenovih, titanovih, niobi
jevih, tantalovih, vanadijevih in cirkonijevih rud, rud plemenitih kovin in antimonovih rud ter koncen
tratov)

2618 00

Granulirana žlindra „žlindrni pesek“, dobljena pri pridobivanju železa ali jekla

2619 00

Žlindra, troska, škaja in drugi odpadki pri pridobivanju železa ali jekla (razen granulirane žlindre)

2620 11

Trdi nečisti cink

2620 19

Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno cink (razen trdega nečistega cinka)

2620 21

Usedline osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov zoper detonacijo, dobljene iz rezervoarjev osvin
čenega bencina in osvinčenih dodatkov proti samovžigu, ki sestojijo predvsem iz svinca, svinčevih spojin
in železovega oksida

2620 29

Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno svinec (razen usedlin osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov
zoper detonacijo)

2620 30

Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno baker

2620 40

Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij

2620 60

Pepel in ostanki, ki vsebujejo arzen, živo srebro, talij ali njihove mešanice vrst, ki se uporabljajo za
izločanje arzena ali navedenih kovin ali za izdelavo njihovih kemičnih spojin (razen tistih od proiz
vodnje železa ali jekla)

2620 91

Pepel in ostanki, ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom ali njihove mešanice (razen tistih od
proizvodnje železa ali jekla)

2620 99

Pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine (razen tistih od proizvodnje železa ali jekla,
tistih, ki vsebujejo pretežno cink, svinec, baker ali aluminij, tistih, ki vsebujejo arzen, živo srebro, talij ali
njihove mešanice vrst, ki se uporabljajo za izločanje arzena ali navedenih kovin ali za izdelavo njihovih
kemičnih spojin, in tistih, ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom ali njihove mešanice)

2621 10

Pepel in ostanki, ki ostanejo po sežigu komunalnih odpadkov

2621 90

Žlindre in pepeli, vključno s pepelom morskih alg „kelp“ (razen žlindre, vključno z granulirano, od
proizvodnje železa ali jekla, pepelov in ostankov, ki vsebujejo arzen, kovine ali njihove spojine, in tistih,
ki ostanejo po sežigu komunalnih odpadkov)

2701 11

Antracit, tudi v prahu, neaglomeriran

2701 12

Bituminozni črni premog, tudi v prahu, neaglomeriran

2701 19

Črni premog, tudi v prahu, neaglomeriran (razen antracita in bituminoznega črnega premoga)

2701 20

Briketi raznih oblik in podobna trda goriva iz črnega premoga

2702 10

Rjavi premog (lignit), tudi v prahu, toda neaglomeriran (razen gagata)

2702 20

Aglomeriran rjavi premog (lignit) (razen gagata)

2703 00

Šota, vključno šotna slama, neaglomerirana ali aglomerirana

2704 00

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote, neaglomerirana ali aglomerirana;
retortno oglje
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2705 00

Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski plin, suhi plin in podobni plini (razen naftnih plinov in
drugih plinastih ogljikovodikov)

2706 00

Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga, rjavega premoga (lignita) ali šote, in drugi mineralni
katrani, dehidratirani ali nedehidratirani ali deloma destilirani ali ne, vključno z rekonstituiranimi katrani

2707 10

Benzol „benzen“, ki vsebuje več kot 50 % benzena (razen kemično opredeljenega)

2707 20

Toluol „toluen“, ki vsebuje več kot 50 % toluena (razen kemično opredeljenega)

2707 30

Ksilol „ksilen“, ki vsebuje več kot 50 % ksilena (razen kemično opredeljenega)

2707 40

Naftalen, ki vsebuje več kot 50 % naftalena (razen kemično opredeljenega)

2707 50

Mešanice aromatskih ogljikovodikov, pri katerih 65 vol. % ali več (vključno z izgubami) destilira pri
temperaturi 250 °C po metodi ASTM D 86 (razen kemično opredeljenih spojin)

2707 91

Kreozotna olja (razen kemično opredeljenih)

2707 99

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni
proizvodi, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin (razen kemično
opredeljenih spojin, benzola „benzena“, toluola „toluena“, ksilola „ksilena“, naftalena, mešanic aromatskih
ogljikovodikov iz tarifne podštevilke 2707 50, fenolov in kreozotnih olj)

2708 10

Smola, dobljena iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov

2708 20

Smolni koks, dobljen iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov

2709 00

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova

2710 11

Lahka olja in preparati, dobljeni iz nafte ali bituminoznih mineralov, katerih 90 vol. % ali več (vključno
z izgubami) destilira pri 210 °C po metodi ASTM D 86

2710 19

Srednja olja in preparati, dobljeni iz nafte ali bituminoznih mineralov, n. d.

2710 91

Odpadna olja, ki vsebujejo poliklorirane bifenile [PCB], poliklorirane terfenile [PCT] ali polibromirane
bifenile [PBB]

2710 99

Odpadna olja, ki vsebujejo pretežno nafto ali bituminozne minerale (razen tistih, ki vsebujejo poliklo
rirane bifenile [PCB], poliklorirane terfenile [PCT] ali polibromirane bifenile [PBB]

2711 11

Zemeljski plin, utekočinjen

2711 12

Propan, utekočinjen

2711 13

Butani, utekočinjeni (razen n-butana ali izobutana čistoče najmanj 95 %)

2711 14

Etilen, propilen, butilen in butadien, utekočinjeni (razen etilena čistoče najmanj 95 % in propilena,
butilena in butadiena čistoče najmanj 90 %)

2711 19

Plinasti ogljikovodiki, utekočinjeni, n. d. (razen zemeljskega plina, propana, butana, etilena, propilena,
butilena in butadiena)

2711 21

Zemeljski plin v plinskem stanju

2711 29

Ogljikovodiki v plinskem stanju, n. d. (razen zemeljskega plina)

2712 10

Vazelin

2712 20

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

2712 90

Parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga in
lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi
postopki, obarvani in neobarvani (razen vazelina in parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75
mas. % olja)

2713 11

Naftni koks, nežgan
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2713 12

Naftni koks, žgan

2713 20

Naftni bitumen

2713 90

Ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov (razen naftnega koksa in naftnega bitu
mena)

2714 10

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

2714 90

Bitumen in asfalt, naravni; asfaltiti in asfaltne kamnine

2715 00

Bitumenski kiti, „cutback“ in druge bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega
bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole

2801 10

Klor

2801 20

Jod

2801 30

Fluor; brom

2802 00

Žveplo, sublimirano ali oborjeno, koloidno žveplo

2803 00

Ogljik „ogljene saje in druge oblike ogljika“, n. d.

2804 10

Vodik

2804 21

Argon

2804 29

Žlahtni plini (razen argona)

2804 30

Dušik

2804 40

Kisik

2804 50

Bor; telur

2804 61

Silicij, ki vsebuje 99,99 mas. % silicija ali več

2804 69

Silicij, ki vsebuje manj kot 99,99 mas. % silicija

2804 70

Fosfor

2804 80

Arzen

2804 90

Selen

2805 11

Natrij

2805 12

Kalcij

2805 19

Alkalijske in zemeljsko alkalijske kovine (razen natrija in kalcija)

2805 30

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij, vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine

2805 40

Živo srebro

2806 10

Klorovodik „klorovodikova kislina“

2806 20

Klorsulfonska kislina

2807 00

Žveplova kislina; oleum

2808 00

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline

2809 10

Difosforjev pentoksid
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2809 20

Fosforjeva kislina; polifosforjeve kisline, kemično opredeljene ali ne

2810 00

Borovi oksidi; borove kisline

2811 11

Fluorovodik „fluorovodikova kislina“

2811 19

Anorganske kisline (razen klorovodika „klorovodikove kisline“, klorsulfonske kisline, žveplove kisline,
oleuma, solitrne kisline; sulfonitritnih kislin, fosforjeve kisline, polifosforjevih kislin, borovih kislin in
fluorovodika „fluorovodikove kisline“)

2811 21

Ogljikov dioksid

2811 22

Silicijev dioksid

2811 29

Anorganske kisikove spojine nekovin (razen difosforjevega pentoksida, borovih oksidov, ogljikovega
dioksida, silicijevega dioksida in žveplovega dioksida)

2812 10

Kloridi in oksikloridi

2812 90

Halogenidi in oksihalogenidi nekovin (razen kloridov in oksikloridov)

2813 10

Ogljikov disulfid

2813 90

Sulfidi nekovin (razen ogljikovega disulfida); komercialni fosforjev trisulfid

2814 10

Amoniak, brezvodni

2814 20

Amoniak, v vodni raztopini

2815 11

Natrijev hidroksid „kavstična soda“, trden

2815 12

Natrijev hidroksid „kavstična soda“ v vodni raztopini „tekoča soda“

2815 20

Kalijev hidroksid „kavstična pepelika“

2815 30

Natrijevi ali kalijevi peroksidi

2816 10

Magnezijev hidroksid in peroksid

2816 40

Oksidi, hidroksidi in peroksidi stroncija ali barija

2817 00

Cinkov oksid, cinkov peroksid

2818 10

Umetni korund, kemično opredeljen ali ne

2818 20

Aluminijev oksid (razen umetnega korunda)

2818 30

Aluminijev hidroksid

2819 10

Kromov trioksid

2819 90

Kromovi oksidi in hidroksidi (razen kromovega trioksida)

2820 10

Manganov dioksid

2820 90

Manganovi oksidi (razen manganovega dioksida)

2821 10

Železovi oksidi in hidroksidi

2821 20

Zemeljske barve, ki vsebujejo 70 mas. % ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

2822 00

Kobaltovi oksidi in hidroksidi, komercialni kobaltovi oksidi

2823 00

Titanovi oksidi

2824 10

Svinčev monoksid „litharge, massicot“
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2824 90

Svinčevi oksidi (razen monoksida „litharge, massicot“)

2825 10

Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli

2825 20

Litijev oksid in hidroksid

2825 30

Vanadijevi oksidi in hidroksidi

2825 40

Nikljevi oksidi in hidroksidi

2825 50

Bakrovi oksidi in hidroksidi

2825 60

Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid

2825 70

Molibdenovi oksidi in hidroksidi

2825 80

Antimonovi oksidi

2825 90

Anorganske baze ter oksidi, hidroksidi in peroksidi kovin, n. d.

2826 12

Fluorid aluminija

2826 19

Fluoridi (razen fluoridov amonija, natrija in aluminija)

2826 30

Natrijev heksafluoroaluminat „sintetični kriolit“

2826 90

Fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli (razen fluorosilikatov natrija ali kalija in
natrijevega heksafluoroaluminata „sintetičnega kriolita“)

2827 10

Amonijev klorid

2827 20

Kalcijev klorid

2827 31

Magnezijev klorid

2827 32

Aluminijev klorid

2827 35

Nikljev klorid

2827 39

Kloridi (razen amonijevega, kalcijevega, magnezijevega, aluminijevega, železovega, kobaltovega, niklje
vega in cinkovega klorida)

2827 41

Oksikloridi in hidroksikloridi bakra

2827 49

Oksikloridi in hidroksikloridi (razen bakrovih)

2827 51

Natrijevi in kalijevi bromidi

2827 59

Bromidi in oksibromidi (razen natrijevih in kalijevih)

2827 60

Jodidi in oksijodidi

2828 10

Kalcijevi hipokloriti, vključno s komercialnim kalcijevim hipokloritom

2828 90

Hipokloriti, kloriti in hipobromiti (razen kalcijevih hipokloritov)

2829 11

Klorat natrija

2829 19

Klorati (razen natrijevih)

2829 90

Perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati

2830 10

Natrijevi sulfidi

2830 90

Sulfidi (razen natrijevih, cinkovih in kadmijevih); polisulfidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

2831 10

Ditioniti in sulfoksilati natrija
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2831 90

Ditioniti in sulfoksilati (razen natrijevih)

2832 10

Natrijevi sulfiti

2832 20

Sulfiti (razen natrijevih)

2832 30

Tiosulfati

2833 11

Dinatrijev sulfat

2833 19

Natrijevi sulfati (razen dinatrijevih)

2833 21

Sulfat magnezija

2833 22

Sulfat aluminija

2833 24

Sulfati niklja

2833 25

Sulfati bakra

2833 27

Sulfat barija

2833 29

Sulfati (razen natrija, magnezija, aluminija, kroma, niklja, bakra, cinka in barija)

2833 30

Galuni

2833 40

Peroksisulfati „persulfati“

2834 10

Nitriti

2834 21

Nitrat kalija

2834 29

Nitrati (razen kalija)

2835 10

Fosfinati „hipofosfiti“ in fosfonati „fosfiti“

2835 22

Fosfat mononatrija ali dinatrija

2835 24

Fosfati kalija

2835 25

Kalcijev hidrogenortofosfat „dikalcijev fosfat“

2835 26

Fosfati kalcija (razen kalcijevega hidrogenortofosfata „dikalcijevega fosfata“)

2835 29

Fosfati (razen fosfatov mononatrija, dinatrija, trinatrija ter kalija in kalcija)

2835 31

Natrijev trifosfat „natrijev tripolifosfat“, kemično opredeljen ali ne

2835 39

Polifosfati, kemično opredeljeni ali neopredeljeni (razen natrijevega trifosfata „natrijevega tripolifosfata“)

2836 20

Dinatrijev karbonat

2836 30

Natrijev hidrogenkarbonat „natrijev bikarbonat“

2836 40

Kalijevi karbonati

2836 50

Kalcijev karbonat

2836 60

Barijev karbonat

2836 91

Litijevi karbonati

2836 92

Stroncijev karbonat

2836 99

Karbonati in peroksikarbonati „perkarbonati“ (razen komercialnega amonijevega karbonata in drugih
amonijevih karbonatov, dinatrijevega karbonata, natrijevega hidrogenkarbonata „natrijevega bikarbonata,“
kalijevih karbonatov, kalcijevega karbonata, barijevega karbonata, svinčevega karbonata, litijevih karbo
natov in stroncijevega karbonata)
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2837 11

Natrijev cianid

2837 19

Cianidi in oksicianidi (razen natrijevih)

2837 20

Kompleksni cianidi

2839 11

Natrijevi metasilikati, vključno s komercialnimi metasilikati

2839 19

Natrijevi silikati, vključno s komercialnimi silikati (razen natrijevih metasilikatov)

2839 90

Silikati, vključno s komercialnimi silikati alkalijskih kovin (razen natrijevih in kalijevih silikatov)

2840 11

Brezvodni dinatrijev tetraborat „prečiščeni boraks“

2840 19

Dinatrijev tetraborat „prečiščeni boraks“ (razen brezvodnega)

2840 20

Borati (razen dinatrijevega tetraborata „prečiščenega boraksa“)

2840 30

Peroksiborati „perborati“

2841 30

Natrijev dikromat

2841 50

Kromati in dikromati; peroksikromati (razen kromatov cinka ali svinca in natrijevega dikromata)

2841 61

Kalijev permanganat

2841 69

Manganiti; manganati in permanganati (razen kalijevega permanganata)

2841 70

Molibdati

2841 80

Volframati

2841 90

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin (brez aluminatov, kromatov, dikromatov, peroksikromatov, manga
nitov, manganatov, permanganatov, molibdatov in volframatov)

2842 10

Dvojni ali kompleksni silikati anorganskih kislin ali peroksikislin, vključno aluminosilikati, kemično
opredeljeni ali neopredeljeni

2842 90

Soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (razen oksi in peroksi soli kovinskih kislin, dvojnih ali
kompleksnih silikatov (vključno aluminosilikati, kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in azidov

2843 10

Plemenite kovine v koloidnem stanju

2843 21

Srebrov nitrat

2843 29

Srebrove spojine, anorganske ali organske, kemično opredeljene ali ne (razen srebrovega nitrata)

2843 30

Spojine zlata, anorganske ali organske, kemično opredeljene ali ne

2843 90

Anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali ne (razen srebra in zlata);
amalgami plemenitih kovin

2844 10

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije, vključno kermete, keramični proizvodi in mešanice,
ki vsebujejo naravni uran ali spojine naravnega urana (Euratom)

2844 20

Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine: plutonij in njegove spojine, zlitine, disperzije (vključno
kermete), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235, plutonij ali spojine teh
proizvodov (Euratom)

2844 30

Uran, osiromašen z U 235 in njegove spojine, torij in njegove spojine, zlitine, disperzije, vključno
kermete, keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, torij ali spojine
teh proizvodov
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2844 40

Radioaktivni elementi, izotopi in spojine ter zlitine in disperzije, vključno kermeti, keramični proizvodi
in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine; radioaktivni ostanki (razen naravnega urana,
urana, obogatenega ali osiromašenega z U 235, plutonija, torija in spojin teh proizvodov)

2845 10

Težka voda „devterijev oksid“ (Euratom)

2845 90

Neradioaktivni izotopi; anorganske in organske spojine teh izotopov, kemično opredeljene ali neoprede
ljene (razen težke vode „devterijevega oksida“)

2846 10

Cerijeve spojine

2846 90

Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin
(razen cerijevih)

2847 00

Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

2848 00

Fosfidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni (razen železovih fosfidov)

2849 10

Karbidi kalcija, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

2849 20

Karbidi silicija, kemično opredeljeni ali neopredeljeni

2849 90

Karbidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni (razen kalcija ali silicija)

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično opredeljeni ali ne (razen spojin, ki so tudi karbidi iz
tarifne številke 2849)

2853 00

Anorganske in organske spojine, vključno z destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne
čistoče, n. d., utekočinjen zrak, z izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini; stisnjen zrak; amalgami
(razen amalgamov plemenitih kovin)

2901 10

Nasičeni aciklični ogljikovodiki

2901 22

Propen „propilen“

2901 23

Buten „butilen“ in njegovi izomeri

2901 24

Buta-1,3-dien in izopren

2901 29

Ogljikovodiki, aciklični, nenasičeni (razen etilena, propena „propilena“, butena „butilena“ in njegovih
izomerov ter buta-1,3-diena in izoprena)

2902 20

Benzen

2902 30

Toluen

2902 41

o-ksilen

2902 43

p-ksilen

2902 50

Stiren

2903 11

Klorometan „metilklorid“ in kloroetan „etilklorid“

2903 12

Diklorometan „metilenklorid“

2903 14

Ogljikov tetraklorid

2903 22

Trikloroetilen

2903 23

Tetrakloroetilen „perkloroetilen“

2903 46

Bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan in dibromtetrafluoroetani

2903 59

Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in cikloterpenskih ogljikovodikov (razen 1,2,3,4,5,6heksaklorocikloheksana)
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2905 11

Metanol „metil alkohol“

2905 12

Propan-1-ol „propil alkohol“ in propan-2-ol „izopropil alkohol“

2905 13

Butan-1-ol „n-butil alkohol“

2905 14

Butanoli (razen butana-1-ol „n-butilalkohola“)

2905 16

Oktanol „oktil alkohol“ in njegovi izomeri

2905 31

Etilenglikol „etandiol“

2905 42

Pentaeritritol

2905 59

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati acikličnih alkoholov (razen etklorvinola „INN“)

2906 12

Cikloheksanol, metilcikloheksanoli in dimetilcikloheksanoli

2906 21

Benzil alkohol

2907 11

Fenol „hidroksibenzen“ in njegove soli

2907 12

Krezoli in njihove soli

2907 13

Oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri; njune soli

2907 19

Monofenoli (razen fenola „hidroksibenzena“ in njegovih soli, krezolov in njihovih soli, oktilfenola,
nonilfenola in njunih izomerov ter njunih soli, ksilenolov in njihovih soli ter naftolov in njihovih soli)

2907 23

4,4′-izopropilidendifenol „bisfenol A, difenilolpropan“ in njegove soli

2909 19

Aciklični etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen dietiletra)

2909 41

2,2′-oksidietanol „dietilenglikol, digol“

2909 44

Monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola (razen monometil etrov in monobutil etrov)

2910 10

Oksiran „etilenoksid“

2910 30

1-kloro-2,3-epoksipropan „epiklorhidrin“

2912 11

Metanal „formaldehid“

2912 12

Etanal „acetaldehid“

2914 11

Aceton

2915 21

Ocetna kislina

2915 31

Etilacetat

2915 32

Vinilacetat

2915 33

n-butilacetat

2916 13

Metakrilna kislina in njene soli

2916 14

Estri metakrilne kisline

2917 35

Anhidrid ftalne kisline

2919 90

Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati (razen tris„2,3-dibromopropil“ fosfata)

2921 42

Derivati anilina in njihove soli
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2922 11

Monoetanolamin in njegove soli

2922 12

Dietanolamin in njegove soli

2922 13

Trietanolamin in njegove soli

2926 10

Akrilonitril

2929 90

Spojine z dušikovo funkcijo (razen spojin z amino funkcijo; aminospojin s kisikovo funkcijo; kvarternih
amonijevih soli in hidroksidov; lecitina in drugih fosfoaminolipidov; spojin s karboksiamidno funkcijo;
spojin ogljikove kisline z amidno funkcijo; spojin s karboksiimidno funkcijo, spojin z imino funkcijo ali
nitrilno funkcijo; diazo-, azo- ali azoksi spojin; organskih derivatov hidrazina ali hidroksilamina in
izocianatov)

2930 40

Metionin

2933 69

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki imajo v strukturi nekondenziran
triazinski obroč, hidrogenirane ali ne (razen melamina)

2933 71

6-heksanlaktam „epsilonkaprolaktam“

3102 10

Sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini (razen v peletih ali podobnih oblikah ali pakiranjih do
vključno 10 kg bruto mase)

3102 21

Amonijev sulfat (razen v peletih ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

3102 29

Dvojne soli in mešanice amonijevega sulfata in amonijevega nitrata (razen proizvodov iz tega poglavja v
tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

3102 30

Amonijev nitrat, vključno amonijev nitrat v vodni raztopini (razen v peletih ali podobnih oblikah ali
pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

4101 20

Cele surove kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene,
ki tehtajo do vključno 8 kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho nasoljene, ali do vključno 16 kg,
če so sveže, mokro nasoljene ali drugače konzervirane (razen strojenih in pergamentno obdelanih)

4101 50

Cele surove kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene,
ki tehtajo več kot 16 kg, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane (razen
strojenih, pergamentno obdelanih ali nadalje obdelanih)

4101 90

Kruponi, polkruponi, trebuhi ter cepljene surove kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, z dlako
ali brez dlake, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, in cele surove kože,
ki tehtajo več kot 8 kg in manj kot 16 kg, če so suhe, ter več kot 10 kg in manj kot 16 kg, če so suho
nasoljene (razen strojenih, pergamentno obdelanih ali nadalje obdelanih)

4102 10

Surove kože ovc ali jagnjet, z volno, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane
(razen astrahanskih jagnjet, karakul, perzijskih jagnjet ter jagnjet z debelim repom in podobnih jagnjet
ter indijskih, kitajskih, mongolskih in tibetanskih jagnjet)

4102 21

Surove kože ovc ali jagnjet, brez volne, piklane, cepljene ali necepljene

4102 29

Surove kože ovc ali jagnjet, brez volne, sveže ali nasoljene, sušene, lužene ali drugače konzervirane,
cepljene ali necepljene (razen piklanih ali pergamentno obdelanih)

4103 20

Surove kože plazilcev, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane (razen
pergamentno obdelanih)

4103 30

Surove kože prašičev, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene (razen pergamentno obdelanih)

4103 90

Surove kože, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, z dlako ali brez dlake,
vključno s ptičjimi brez perja ali puha (razen pergamentno obdelanih, kož govedi (vključno bivolov),
kopitarjev, ovc, jagnjet, koz, kozličkov, plazilcev in prašičev)

29.2.2012

29.2.2012

SL

Uradni list Evropske unije

Oznaka HS (1)

Opis (*)

4104 11

Nebrušene kože z licem, necepljene, in cepljene z licem, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue)
govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, strojene, brez dlake (razen nadalje obdelanih)

4104 19

Kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue), strojene,
brez dlake, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih ter nebrušenih z licem, necepljenih in
cepljenih z licem)

4104 41

Nebrušene kože z licem, necepljene in cepljene z licem, suhe („crust“), govedi (vključno bivolov) ali
kopitarjev, brez dlake (razen nadalje obdelanih)

4104 49

Kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, suhe („crust“), brez dlake, cepljene ali necepljene (razen
nadalje obdelanih ter nebrušenih z licem, necepljenih in cepljenih z licem)

4105 10

Kože ovc ali jagnjet, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue), strojene, brez volne, cepljene ali
necepljene (razen nadalje obdelanih in samo predstrojenih)

4105 30

Kože ovc ali jagnjet, suhe („crust“), brez volne, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih in samo
predstrojenih)

4106 21

Kože koz in kozličkov, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue), strojene, brez volne, cepljene ali
necepljene (razen nadalje obdelanih in samo predstrojenih)

4106 22

Kože koz ali kozličkov, suhe („crust“), brez dlake, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih in
samo predstrojenih)

4106 31

Kože prašičev, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue), strojene, brez dlake, cepljene ali nece
pljene (razen nadalje obdelanih in samo predstrojenih)

4106 32

Kože prašičev, suhe („crust“), brez dlake, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih in samo
predstrojenih)

4106 40

Strojene ali „crust“ kože plazilcev, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih)

4106 91

Kože antilop, jelenov, losov, slonov in drugih živali, vključno z morskimi živalmi, brez volne ali dlake,
in usnje živali brez dlake, mokre, vključno strojene s kromom (wet-blue), strojene, cepljene ali necepljene
(razen nadalje obdelanih ter govedi in kopitarjev, ovc in jagnjet, koz in kozličkov, prašičev in plazilcev
ter samo predstrojenih)

4106 92

Kože antilop, jelenov, losov, slonov in drugih živali, vključno z morskimi živalmi, brez volne ali dlake,
in usnje živali brez dlake, suhe („crust“), cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih ter govedi in
kopitarjev, ovc in jagnjet, koz in kozličkov, prašičev in plazilcev ter samo predstrojenih)

4107 11

Cele nebrušene kože z licem, vključno pergamentno obdelane, necepljene, govedi (vključno bivolov) ali
kopitarjev, nadalje obdelane po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen semiš usnja, lakastega
usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

4107 12

Cele kože, cepljene z licem, vključno pergamentno obdelane, govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev,
nadalje obdelane po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen semiš usnja, lakastega usnja in
lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

4107 19

Cele kože, vključno pergamentno obdelane, govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev, nadalje obdelane po
strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen nebrušenih z licem, necepljenih in cepljenih z licem,
semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

4107 91

Nebrušene kože z licem, vključno pergamentno obdelane, necepljene, v kosih, listih ali trakovih, govedi
(vključno bivolov) ali kopitarjev, nadalje obdelane po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen
semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

4107 92

Cepljene kože z licem, vključno pergamentno obdelane, v kosih, trakovih ali listih, govedi (vključno
bivolov) ali kopitarjev, nadalje obdelane po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen semiš usnja,
lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)
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4107 99

Usnje, vključno pergamentno obdelano, v kosih, trakovih ali listih iz kož govedi (vključno bivolov) ali
kopitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen necepljenega nebrušenega
usnja, cepljenega z licem, semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega
usnja)

4112 00

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovc ali jagnjet,
brez volne, cepljeno ali necepljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter
metaliziranega usnja)

4113 10

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, koz ali
kozličkov, brez volne ali dlake, cepljeno ali necepljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega
plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

4113 20

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, prašičev, brez
dlake, cepljeno ali necepljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter
metaliziranega usnja)

4113 30

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, plazilcev,
cepljeno ali necepljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metalizi
ranega usnja)

4113 90

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, antilop,
jelenov, losov, slonov in drugih živali, vključno z morskimi živalmi, brez volne ali dlake, in usnje živali
brez dlake, cepljeno ali necepljeno (razen usnja govedi in kopitarjev, ovc in jagnjet, koz in kozličkov,
prašičev in plazilcev ter semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega
usnja)

4114 10

Semiš usnje, vključno s kombinacijo semiš usnja (razen glaze usnja, naknadno obdelanega s formalde
hidom, in usnja, ki se napolni z oljem šele po strojenju)

4114 20

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje (razen lakastega ali metaliziranega rekon
stituiranega usnja)

4115 10

Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih

4115 20

Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in
moka iz usnja

4401 10

Les za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401 21

Iveri ali sekanci iz lesa iglavcev (razen tistih, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje)

4401 22

Lesni sekanci ali iveri (razen tistih, ki se uporabljajo predvsem za barvanje in strojenje ter tistih iz lesa
iglavcev)

4401 30

Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali podobne oblike

4402 10

Oglje iz bambusa, vključno oglje iz lupin ali luščin, aglomerirano ali neaglomerirano (razen če se
uporablja kot zdravilo, zmešano z dišavo, aktiviranega oglja iz bambusa in oglja v obliki pisal)

4402 90

Lesno oglje, vključno oglje iz lupin ali luščin, aglomerirano ali neaglomerirano (razen oglja iz bambusa,
lesnega oglja, ki se uporablja kot zdravilo, oglja, zmešanega z dišavo, aktiviranega oglja in oglja v obliki
pisal)

4403 10

Les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi (razen grobo okleš
čenega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode, lesa v obliki železni
ških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.)

4403 20

Les iglavcev, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen grobo
okleščenega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode, lesa v obliki
železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.; lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreo
zotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

4403 41

Les iz tropskega drevja vrste dark red meranti, light red meranti in meranti bakau, neobdelan, z lubjem
ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen grobo okleščenega lesa za sprehajalne
palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.; lesa,
obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)
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4403 49

Les iz vrst tropskega drevja, navedenih v opombi 1 k podštevilkam v tem poglavju, neobdelan, z lubjem
ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen dark red meranti, light red meranti,
meranti bakau; grobo okleščenega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne
proizvode, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.; lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali
drugimi zaščitnimi sredstvi)

4403 91

Hrastov les „quercus spp.“, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)
(razen grobo okleščenega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode,
lesa v obliki železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.; lesa, obdelanega z barvo,
lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

4403 92

Bukov les „fagus spp.“, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen
grobo okleščenega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode, lesa v
obliki železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove, itd.; lesa, obdelanega z barvo, lužili,
kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

4403 99

Neobdelan les, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen grobo okleščenega
lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje ali podobne proizvode, lesa, razrezanega v plošče ali
tramove, itd.; lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, lesa iglavcev na
splošno, hrastovega lesa „quercus spp.“, bukovega lesa „fagus spp.“ in tropskega lesa iz opombe 1 k
podštevilkam v tem poglavju)

4404 10

Les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; lesene palice,
grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic,
dežnikov, ročajev za orodje ali podobnih proizvodov; trakovi, in podobno iz lesa iglavcev (razen lesa za
obroče, žaganega po dolžini in skobljanega ali na koncih spojenega; držal za ščetke, lesenih kopit za
obutev)

4404 20

Les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; lesene palice,
grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic,
dežnikov, ročajev za orodje in podobnega; trakovi, in podobno (razen lesa za obroče, žaganega po
dolžini in skobljanega ali na koncih spojenega; držal za ščetke, lesenih kopit za obutev; lesa iglavcev na
splošno)

4405 00

Lesna volna; lesna moka, tj. lesni prah, ki ga sito z odprtino 0,63 mm zadrži 8 mas. % ali manj

4501 10

Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana „samo površinsko obdelana ali drugače očiščena“

4501 90

Odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta

4502 00

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, plošč,
listov ali trakov (vključno z nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi, za čepe in zamaške)

4701 00

Mehanska lesna celuloza, kemično neobdelana

4702 00

Topljiva kemična lesna celuloza

4703 11

Nebeljena kemična lesna celuloza iglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive)

4703 19

Nebeljena kemična lesna celuloza neiglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive)

4703 21

Polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza iglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive)

4703 29

Polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza neiglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive)

4704 11

Nebeljena kemična lesna celuloza iglavcev, sulfitna (razen topljive)

4704 19

Nebeljena kemična lesna celuloza neiglavcev, sulfitna (razen topljive)

4704 21

Polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza iglavcev, sulfitna (razen topljive)

4704 29

Polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza neiglavcev, sulfitna (razen topljive)

4705 00

Lesna celuloza, pridobljena s kombinacijo mehanskega in kemičnega postopka pridobivanja celuloze

4706 10

Celuloza iz bombažnega lintersa

4706 20

Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo starega papirja ali kartona
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4706 30

Celuloza iz vlaknastega celuloznega materiala bambusa

4706 91

Mehanska celuloza iz vlaknastega celuloznega materiala (razen iz lesa, bombažnega lintersa in vlaken,
dobljenih z reciklažo starega papirja ali kartona)

4706 92

Kemična celuloza iz vlaknastega celuloznega materiala (razen iz lesa, bombažnega lintersa in vlaken,
dobljenih z reciklažo starega papirja ali kartona)

4706 93

Polkemična celuloza iz vlaknastega celuloznega materiala (razen iz lesa, bombažnega lintersa in vlaken,
dobljenih z reciklažo starega papirja ali kartona)

4707 10

Papir ali karton za recikliranje (odpadki in ostanki) nebeljenega kraft papirja, valovitega papirja ali
valovitega kartona

4707 20

Papir ali karton za recikliranje (odpadki in ostanki), dobljen pretežno iz beljene kemične celuloze,
nebarvane v masi

4707 30

Papir ali karton za recikliranje (odpadki in ostanki), dobljen pretežno iz mehanske celuloze, npr.
časopisov, revij in podobnih tiskovin

4707 90

Papir ali karton za recikliranje (odpadki in ostanki), vključno z nesortiranimi odpadki in ostanki (razen
odpadkov in ostankov nebeljenega kraft papirja ali kraft kartona, ali valovitega papirja ali valovitega
kartona, papirja ali kartona, dobljenega pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi, papirja
ali kartona, dobljenega pretežno iz mehanske celuloze, in papirne volne)

5101 11

Mastna strojarska volna, vključno z volno, oprano na ovci, nemikana ali nečesana

5101 19

Mastna volna, vključno z volno, oprano na ovci, nemikana ali nečesana (razen strojarske volne)

5101 21

Strojarska volna, razmaščena, nekarbonizirana, nemikana ali nečesana

5101 29

Razmaščena volna, nekarbonizirana, nemikana ali nečesana (razen strojarske volne)

5101 30

Karbonizirana volna, nemikana ali nečesana

5102 11

Živalska dlaka kašmirskih koz, nemikana ali nečesana

5102 19

Fina živalska dlaka, nemikana ali nečesana (razen volne in dlake kašmirskih koz)

5102 20

Groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana (razen volne, dlake in ščetin, ki se uporabljajo za izdelavo
metel in ščetk, ter konjske žime iz grive ali repa)

5103 10

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake (razen razvlaknjenih tekstilnih materialov)

5103 20

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake, vključno z odpadki preje (razen izčeskov in razvlaknjenih
tekstilnih materialov)

5103 30

Odpadki iz grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje (razen razvlaknjenih tekstilnih materialov,
odpadkov iz dlake ali ščetin, ki se uporabljajo za izdelavo metel in ščetk, ter iz konjske žime iz grive ali
repa)

5104 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake, nemikane ali nečesane

5105 29

Volna, česana (razen v kosmih „open tops“)

5105 31

Dlaka kašmirskih koz, mikana ali česana

5107 10

Preja iz česane volne, ki vsebuje 85 mas. % ali več volne (razen pripravljene za prodajo na drobno)

5201 00

Bombaž, nemikan ali nečesan

5202 10

Odpadki bombažne preje, vključno z odpadki sukanca

5202 91

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz bombaža

5202 99

Bombažni odpadki (razen odpadkov preje, odpadkov sukanca in razvlaknjenih tekstilnih surovin)
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5203 00

Bombaž, mikan ali česan

5205 12

Enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, številke manj kot
714,29 deciteksov do vključno 232,56 deciteksov (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43)
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

5205 13

Enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, številke manj kot
232,56 deciteksov do vključno 192,31 deciteksov (metrične številke Nm več kot 43 do vključno 52)
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

5205 22

Enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, številke manj kot
714,29 deciteksov do vključno 232,56 deciteksov (metrične številke Nm več kot 14 do vključno 43)
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

5205 23

Enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, številke manj kot
232,56 deciteksov do vključno 192,31 deciteksov (metrične številke Nm več kot 43 do vključno 52)
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

5205 24

Enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža, številke manj kot
192,31 deciteksov do vključno 125 deciteksov (metrične številke Nm več kot 52 do vključno 80) (razen
sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

5205 33

Dvojna „večnitna“ ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več
bombaža, številke na eno nit manj kot 232,56 deciteksov do vključno 192,31 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 43 do vključno 52 na eno nit) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

5205 34

Dvojna „večnitna“ ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje 85 mas. % ali več
bombaža, številke na eno nit manj kot 192,31 deciteksov do vključno 125 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 52 do vključno 80 na eno nit) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

5206 15

Enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje manj kot 85 mas. % bombaža, številke manj kot
125 deciteksov (metrične številke Nm več kot 80) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

5301 30

Laneno predivo in odpadki, vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami

7101 10

Biseri, naravni, obdelani ali neobdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevde
lani, naravni biseri, začasno nanizani zaradi lažjega transporta (razen biserovine)

7101 21

Kultivirani biseri, neobdelani, sortirani ali nesortirani

7101 22

Kultivirani biseri, obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani, obdelani
kultivirani biseri, začasno nanizani zaradi lažjega transporta

7102 10

Diamanti, nesortirani

7102 21

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

7102 29

Industrijski diamanti, obdelani, toda nemontirani in nevdelani (razen nemontiranih kamnov za gramo
fonske igle, kamnov, primernih za uporabo kot deli števcev, merilnih instrumentov ali drugih izdelkov iz
poglavja 90)

7102 31

Neindustrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani (razen industrijskih diamantov)

7102 39

Diamanti, obdelani, toda nemontirani in nevdelani (razen industrijskih diamantov)

7103 10

Dragi kamni in poldragi kamni, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani, nesortirani ali
sortirani (razen diamantov ter imitacij dragih in poldragih kamnov)

7103 91

Rubini, safirji in smaragdi, obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani,
rubini, safirji in smaragdi, obdelani, nesortirani, začasno nanizani zaradi lažjega transporta (razen
rubinov, safirjev in smaragdov, samo razžaganih ali grobo oblikovanih, imitacij dragih in poldragih
kamnov)

7103 99

Dragi in poldragi kamni, obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani,
dragi in poldragi kamni, obdelani, nesortirani, začasno nanizani zaradi lažjega transporta (razen dragih
in poldragih kamnov, samo razžaganih ali grobo oblikovanih, diamantov, rubinov, safirov in smaragdov,
imitacij dragih in poldragih kamnov)
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7104 10

Kremen, piezoelektrični, iz sintetičnega ali rekonstruiranega kamna, obdelan ali neobdelan, nesortiran ali
sortiran, toda nemontiran ali vdelan

7104 20

Dragi in poldragi kamni, sintetični ali rekonstruirani, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani,
nesortirani ali sortirani (razen piezoelektričnega kremena)

7104 90

Dragi in poldragi kamni, sintetični ali rekonstruirani, obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani,
nemontirani ali nevdelani, nesortirani sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno
nanizani zaradi lažjega transporta (razen kamnov, samo razžaganih ali grobo oblikovanih, in piezoelek
tričnega kremena)

7105 10

Prah diamantov, vključno sintetičnih diamantov

7105 90

Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kamnov (razen prah iz diamantov)

7106 10

Prah srebra, vključno srebra, prevlečenega z zlatom ali platino

7106 91

Srebro, vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino, neobdelano (razen srebra v prahu)

7106 92

Srebro, vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino, v obliki polizdelkov

7107 00

Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7108 11

Zlato, vključno zlato, prevlečeno s platino, za nemonetarne namene

7108 12

Zlato, vključno zlato, prevlečeno s platino, neobdelano, za nemonetarne namene (razen zlata v prahu)

7108 13

Zlato, vključno zlato, prevlečeno s platino, v obliki polizdelkov, za nemonetarne namene

7108 20

Monetarno zlato

7109 00

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7110 11

Platina, neobdelana ali v prahu

7110 19

Platina, v obliki polizdelkov

7110 21

Paladij, neobdelan ali v prahu

7110 29

Paladij, v obliki polizdelkov

7110 31

Rodij, neobdelan ali v prahu

7110 39

Rodij, v obliki polizdelkov

7110 41

Iridij, osmij in rutenij, neobdelani ali v prahu

7110 49

Iridij, osmij in rutenij, v obliki polizdelkov

7111 00

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7112 30

Pepel, ki vsebuje plemenite kovine ali spojine plemenitih kovin

7112 91

Odpadki in ostanki zlata, vključno kovin, platiranih s slojem zlata, ter drugih odpadkov in ostankov, ki
vsebujejo zlato ali njegove spojine vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih
kovin (razen pepela, ki vsebuje zlato ali njegove spojine, odpadkov in ostankov zlata, staljenih v
neobdelane bloke, ingote ali podobne oblike, ter smeti in pepela, ki vsebujejo plemenite kovine)

7112 92

Odpadki in ostanki platine, vključno kovin, platiranih s slojem platine, ter drugih odpadkov in ostankov,
ki vsebujejo platino ali njene spojine vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje pleme
nitih kovin (razen pepela, ki vsebuje platino ali njene spojine, odpadkov in ostankov platine, staljene v
neobdelane bloke, ingote ali podobne oblike, ter smeti in pepela, ki vsebujejo plemenite kovine)

7112 99

Odpadki in ostanki srebra, vključno kovin, platiranih s slojem srebra, ter drugih odpadkov in ostankov,
ki vsebujejo srebro ali njegove spojine vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje
plemenitih kovin (razen pepela ter odpadkov in ostankov plemenitih kovin, staljenih v neobdelane
bloke, ingote ali podobne oblike)
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7201 10

Nelegirani grodelj v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki vsebuje 0,5 mas. % fosforja ali manj

7201 20

Nelegirani grodelj v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki vsebuje več kot 0,5 mas. % fosforja

7201 50

Legirani grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

7202 11

Fero-mangan, ki vsebuje več kot 2 mas. % ogljika

7202 19

Fero-mangan, ki vsebuje 2 mas. % ogljika ali manj

7202 21

Fero-silicij, ki vsebuje več kot 55 mas. % silicija

7202 29

Fero-silicij, ki vsebuje 55 mas. % silicija ali manj

7202 30

Fero-silicij-mangan

7202 41

Fero-krom, ki vsebuje več kot 4 mas. % ogljika

7202 49

Fero-krom, ki vsebuje 4 mas. % ogljika ali manj

7202 50

Fero-silicij-krom

7202 60

Fero-nikelj

7202 70

Fero-molibden

7202 80

Fero-volfram in fero-silicij-volfram

7202 91

Fero-titan in fero-silicij-titan

7202 92

Fero-vanadij

7202 93

Fero-niobij

7202 99

Fero-zlitine (razen fero-mangana, fero-silicija, fero-silicij-mangana, fero-kroma, fero-silicij-kroma, feroniklja, fero-molibdena, fero-volframa, fero-silicij-volframa, fero-titana, fero-silicij-titana, fero-vanadija in
fero-niobija)

7203 10

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7203 90

Gobasti izdelki iz železa, dobljeni iz surovega železa, staljenega s tehniko atomiziranja, železo mini
malne čistoče 99,94 % ali več, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

7205 10

Granule iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla (razen granul fero-zlitin, ostružkov in odpadkov, nastalih
pri piljenju železa ali jekla, nekaterih manjših delov, kroglic za kroglične ležaje, ki so neustrezne
kakovosti)

7205 21

Prah iz legiranega jekla (razen praha iz fero-zlitin in radioaktivnega praha železa „izotopi“)

7205 29

Prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali nelegiranega jekla (razen praha iz fero-zlitin in radioaktivnega praha
železa „izotopi“)

7206 10

Ingoti železa in nelegiranega jekla (razen pretaljenih odpadnih ingotov, kontinuirno vlitih izdelkov,
železa iz tarifne številke 7203)

7206 90

Železo in nelegirano jeklo, v pudlanih palicah ali drugih primarnih oblikah (razen ingotov, pretaljenih
odpadnih ingotov, kontinuirno vlitih izdelkov, železa iz tarifne številke 7203)

7207 11

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s kvadratnim ali
pravokotnim prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline

7207 12

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s pravokotnim
(razen kvadratnega) prečnim prerezom, širine, ki je enaka dvojni debelini ali večja

7207 19

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s krožnim prečnim
prerezom, razen kvadratnega ali pravokotnega
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7207 20

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ogljika ali več

7218 10

Nerjavno jeklo, v ingotih in drugih primarnih oblikah (razen odpadkov in ostankov v obliki ingotov in
izdelkov, dobljenih s kontinuiranim litjem)

7218 91

Polizdelki iz nerjavnega jekla, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom

7218 99

Polizdelki iz nerjavnega jekla (razen s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom)

7224 10

Legirano jeklo, razen nerjavnega, v ingotih in drugih primarnih oblikah (razen odpadkov in ostankov v
obliki ingotov in izdelkov, dobljenih s kontinuiranim litjem)

7224 90

Polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega

7401 00

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat–oborina bakra)

7402 00

Neprečiščen baker, bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

7403 11

Prečiščen baker, v obliki katod in katodnih profilov

7403 12

Prečiščen baker v obliki valjarniških gredic

7403 13

Prečiščen baker v obliki valjarniških drogov

7403 19

Prečiščen baker, surov (razen bakra v obliki valjarniških drogov, valjarniških gredic, katod in katodnih
profilov)

7403 21

Zlitine bakra in cinka „medenina“, surove

7403 22

Zlitine bakra in kositra „bron“, surove

7403 29

Bakrove zlitine, surove (razen zlitin bakra in cinka „medenine“, zlitin bakra in kositra „brona“, zlitin
bakra in niklja, zlitin bakra, niklja in cinka „novega srebra“ in bakrovih zlitin iz tarifne številke 7405)

7404 00

Bakrovi odpadki in ostanki (razen ingotov ali drugih podobnih neobdelanih oblik, pretaljenih bakrovih
odpadkov in ostankov, pepelov in ostankov, ki vsebujejo baker, odpadkov in ostankov primarnih celic,
primarnih baterij in električnih akumulatorjev)

7405 00

Predzlitine bakra (razen spojin fosforja in bakra „bakrovega fosfida“, ki vsebuje več kot 15 mas. %
fosforja)

7406 10

Baker v prahu nelamelarne strukture (razen bakrovih zrn)

7406 20

Baker v prahu lamelarne strukture in luskine bakra (razen bakrovih zrn in bleščic iz tarifne številke
8308)

7504 00

Nikelj v prahu in luskinah (razen sintranih nikljevih oksidov)

7601 10

Aluminij, nelegiran, surov

7601 20

Surove aluminijeve zlitine

7602 00

Aluminijasti odpadki in ostanki (razen žlindre, škaje in podobnega od proizvodnje železa in jekla, ki
vsebujejo aluminij, ki ga je mogoče predelati, v obliki silikatov, ingotov ali v drugih podobnih neob
delanih oblikah ponovno pretaljenih odpadkov in ostankov aluminija, pepelov in ostankov od proiz
vodnje aluminija)

7603 10

Aluminij v prahu nelamelarne strukture (razen pelet aluminija)

7603 20

Aluminij v prahu lamelarne strukture in aluminij v luskinah (razen pelet aluminija in bleščic)

7801 10

Surovi svinec, prečiščen

7801 91

Surovi svinec, ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi elementi
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7801 99

Surovi svinec (razen prečiščenega svinca ter svinca, ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad
drugimi elementi)

7802 00

Svinčeni odpadki in ostanki (razen pepelov in ostankov od proizvodnje svinca (tarifna številka 2620) ter
ingotov ali drugih podobnih neobdelanih oblik ponovno pretaljenih odpadkov in ostankov (tarifna
številka 7801) ter odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev)

7804 20

Svinec v prahu in v luskah (razen svinčevih zrn in bleščic iz tarifne številke 8308)

7901 11

Surovi cink, nelegiran, ki vsebuje 99,99 mas. % cinka ali več

7901 12

Surovi cink, nelegiran, ki vsebuje manj kot 99,99 mas. % cinka

7901 20

Surove cinkove zlitine

7902 00

Cinkovi odpadki in ostanki (razen pepelov in ostankov od proizvodnje cinka (tarifna številka 2620) ter
ingotov ali drugih podobnih nepravilnih oblik ponovno pretaljenih odpadkov in ostankov cinka (tarifna
številka 7901) ter odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev)

7903 10

Cinkov prah

7903 90

Cink v prahu in v luskinah (razen cinkovih zrn, bleščic iz tarifne številke 8308 in cinkovega prahu)

8001 10

Surovi kositer, nelegiran

8001 20

Surove kositrove zlitine

8002 00

Kositrni odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov od proizvodnje kositra iz tarifne številke 2620 ter
ingotov in podobnih oblik surovega kositra, pridobljenih s taljenjem kositrnih odpadkov in ostankov iz
tarifne številke 8001)

8101 10

Volfram v prahu

8101 94

Volfram, surov, vključno palice iz volframa, dobljene samo s sintranjem

8101 97

Volframovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo volfram)

8102 10

Molibden v prahu

8102 94

Molibden, surov, vključno palice, dobljene samo s sintranjem

8102 97

Molibdenovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo molibden)

8103 20

Tantal, surov, vključno palice iz tantala, dobljene samo s sintranjem; tantal v prahu

8103 30

Tantalovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo tantal)

8104 11

Magnezij, surov, ki vsebuje 99,8 mas. % magnezija ali več

8104 19

Magnezij, surov, ki vsebuje manj kot 99,8 mas. % magnezija

8104 20

Magnezijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo magnezij, ter opilkov, ostružkov
in zrn, sortiranih po velikosti)

8104 30

Magnezijevi opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti; magnezij v prahu

8105 20

Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt, surov; kobalt v prahu

8105 30

Kobaltni odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo kobalt)

8106 00

Bismut in bismutovi izdelki, n. d.; bismutovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo
bismut)

8107 20

Kadmij, surov; kadmij v prahu

8107 30

Kadmijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo kadmij)

8108 20

Titan, surov; titan v prahu
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8108 30

Titanovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo titan)

8109 20

Cirkonij, surov; cirkonij v prahu

8109 30

Cirkonijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo cirkonij)

8110 10

Antimon, surov; antimon prahu

8110 20

Antimonijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo antimon)

8111 00

Mangan in manganovi izdelki, n. d.; manganovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki
vsebujejo mangan)

8112 12

Berilij, surov; berilij v prahu

8112 13

Berilijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo berilij)

8112 21

Krom, surov; krom v prahu

8112 22

Kromovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo krom, ter kromovih zlitin, ki
vsebujejo več kot 10 mas. % niklja)

8112 51

Talij, surov; talij v prahu

8112 52

Talijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo talij)

8112 92

Surovi hafnij, „niobij“, „kolumbij“, „renij“, „galij“ in „indij“; prah ter odpadki in ostanki navedenih kovin
(razen pepela in ostankov, ki vsebujejo navedene kovine)

(1) Skupna zunanja tarifa carinske unije z dne 1. oktobra 2011.
(*) Za namene uporabe tega seznama je blago opredeljeno samo z oznakami HS. Opisi blaga so navedeni zaradi lažje uporabe.
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2. Pismo Evropske unije
Ženeva, 16. december 2011
Spoštovani,
v čast nam je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:
„Po pogajanjih med Rusko federacijo in Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) glede uvedbe
ali zvišanja izvoznih dajatev za surovine sta pogodbenici dosegli naslednji dogovor:
Vlada Ruske federacije si bo po najboljših močeh prizadevala za preprečitev uvedbe ali zvišanja izvoznih
dajatev za surovine iz seznama iz Priloge k temu pismu. Ta seznam je bil določen na podlagi naslednjih
meril:
Surovine, ki niso naštete v delu V seznama koncesij in obveznosti Ruske federacije v zvezi z blagom v
Svetovni trgovinski organizaciji (STO) in za katere na Rusko federacijo odpade več kot 10 odstotka
svetovne proizvodnje ali izvoza, ali za katerega ima ali bi imela Evropska unija velik uvozni interes ali za
katerega obstaja tveganje napetosti pri svetovnih dobavah.
Če bi vlada Ruske federacije nameravala uvesti ali zvišati izvozne dajatve za te surovine, se bo o tem
posvetovala z Evropsko komisijo vsaj dva meseca pred izvedbo takih ukrepov, da bi dosegla rešitev, ki
upošteva interese obeh pogodbenic.
Določbe iz tega pisma se ne uporabljajo za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge k temu pismu in v
delu V seznama koncesij in obveznosti v zvezi z blagom Ruske federacije v STO glede izvoznih dajatev.
Če Evropska unija potrdi, da se strinja s pogoji iz tega pisma, predlagam, da to pismo in pisni odgovor
Evropske unije predstavljata Sporazum med Rusko federacijo in Evropsko unijo o uvedbi ali zvišanju
izvoznih dajatev za surovine. Ta sporazum začne veljati na dan, ko si pogodbenici izmenjata uradni pisni
obvestili, ki potrjujeta, da sta končali svoje notranje postopke. Ta sporazum se začasno uporablja od
datuma pristopa Ruske federacije k STO.“
Evropski uniji je v čast potrditi, da se strinja z vsebino tega pisma.
Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja.
Za Evropsko unijo

Cena naročnine 2012 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD

22 uradnih jezikov EU

1 310 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

840 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD

22 uradnih jezikov EU

100 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
DVD, ena izdaja na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

200 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku prodaja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem DVD-ju.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.

Prodaja in naročila
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno pri naših
komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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