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Sklep Sveta (EU) 2016/2369 z dne 11. novembra 2016 o podpisu, v imenu Unije, in začasni
uporabi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva
pristop Ekvadorja ............................................................................................................

1

Protokol o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja .................................

3

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno
obdobje.
Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.
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II
(Nezakonodajni akti)

MEDNARODNI SPORAZUMI
SKLEP SVETA (EU) 2016/2369
z dne 11. novembra 2016
o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na
drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

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

Svet je 19. januarja 2009 pooblastil Komisijo, da se v imenu Unije in njenih držav članic pogaja o večstranskem
trgovinskem sporazumu z državami članicami Andske skupnosti, ki so želele skleniti ambiciozno zastavljen,
celovit in uravnotežen trgovinski sporazum.

(2)

Unija je 26. junija 2012 podpisala Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum se za Peru
začasno uporablja od 1. marca 2013, za Kolumbijo pa od 1. avgusta 2013.

(3)

Člen 329 Sporazuma vsebuje določbe glede pristopa drugih držav članic Andske skupnosti k Sporazumu.

(4)

Pogajanja za Protokol o pristopu k Sporazumu so med Unijo in Ekvadorjem potekala leta 2014. Pogajanja so bila
zaključena 17. julija 2014.

(5)

Besedilo Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (v nadaljnjem besedilu:
Protokol) je odobril Odbor za trgovino, ustanovljen na podlagi Sporazuma, na srečanju 8. februarja 2016, kot
zahteva člen 329(4) Sporazuma.

(6)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Unije in ga začasno uporabljati do zaključka postopkov, potrebnih za
njegovo sklenitev. Člen 27(4) Protokola določa njegovo začasno uporabo. Zaradi začasne uporabe Protokola se
Sporazum uporablja začasno.

(7)

Začasna uporaba, določena s tem sklepom, ne posega v delitev pristojnosti med Unijo in njenimi državami
članicami v skladu s Pogodbama.

(1) UL L 354, 21.12.2012, str. 3.
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Protokol se ne bi smel razlagati tako, kot da podeljuje pravice ali uvaja obveznosti, na katere se je mogoče
neposredno sklicevati pred sodišči Unije ali držav članic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
1.
Podpis Protokola v imenu Unije o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja, se odobri s
pridržkom sklenitve navedenega protokola.
2.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.
Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.
Člen 3
Unija začasno uporablja Protokol v odnosih med Unijo in Ekvadorjem, kakor je določeno v členu 27(4) Protokola (1),
dokler se ne zaključijo postopki, potrebni za njegovo sklenitev. Zato Unija določbe Sporazuma uporablja začasno, kot je
določeno v členu 330(3) Sporazuma, do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev navedenega protokola, z izjemo
člena 2, člena 202(1) ter členov 291 in 292 Sporazuma.
Člen 4
Protokol se ne razlaga tako, kot da podeljuje pravice ali uvaja obveznosti, na katere se je možno neposredno sklicevati
pred sodišči Unije ali držav članic.
Člen 5
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju. 11. novembra 2016
Za Svet
Predsednik
P. ŽIGA

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

o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA HRVAŠKA
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
MADŽARSKA,
REPUBLIKA MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
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pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, v nadaljnjem besedilu: države članice
Evropske unije,
in
EVROPSKA UNIJA

na eni strani ter
REPUBLIKA KOLUMBIJA (v nadaljnjem besedilu: Kolumbija),
REPUBLIKA PERU (v nadaljnjem besedilu: Peru)

in
REPUBLIKA EKVADOR (v nadaljnjem besedilu: Ekvador)
v nadaljnjem besedilu tudi: „andske države podpisnice“

na drugi strani
SO SE –
KER je bil Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in

Perujem na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) podpisan v Bruslju dne 26. junija 2012 in so se nekatere
njegove določbe uporabljale na podlagi člena 330 Sporazuma med Evropsko unijo in Perujem od 1. marca 2013 ter
med Evropsko unijo in Kolumbijo od 1. avgusta 2013,
OB UPOŠTEVANJU, da je bila Pogodba o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji podpisana v Bruslju

9. decembra 2011 in je začela veljati 1. julija 2013,
KER so Evropska unija, Kolumbija in Peru 30. junija 2015 v Bruslju podpisali Dodatni protokol k Sporazumu, da se

upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol),
KER člen 6 Sporazuma določa, da „V tem Sporazumu,,pogodbenica' pomeni Evropsko unijo ali njene države članice ali

Evropsko unijo in njene države članice v okviru njihovih pristojnosti, kot izhajajo iz Pogodbe o Evropski uniji in
Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica EU), ali vsako od andskih držav podpisnic“,
KER člen 7(1) Sporazuma določa: „Določbe Sporazuma se uporabljajo za dvostranske trgovinske in gospodarske odnose

med vsako posamezno andsko državo podpisnico na eni strani ter pogodbenico EU na drugi strani, ne pa za trgovinske
in gospodarske odnose med posameznimi andskimi državami podpisnicami“,
KER člen 329 Sporazuma predvideva določbe v zvezi s pristopom drugih držav članic Andske skupnosti k Sporazumu,
KER sta Evropska unija in Ekvador 17. julija 2014 zaključila pogajanja,
KER je bil o zaključku pogajanj med Evropsko unijo in Ekvadorjem 5. septembra 2014 obveščen Odbor za trgovino,

ustanovljen na podlagi Sporazuma,
KER bo pristop Ekvadorja k Sporazumu začel veljati s sklenitvijo protokola o pristopu,
KER je treba za namene pristopa Ekvadorja k Dodatnemu protokolu določbe Dodatnega protokola vključiti v določbe

tega protokola,
KER je besedilo tega protokola v skladu postopki in zahtevami iz člena 329(4) Sporazuma odobril Odbor za trgovino,

ustanovljen s Sporazumom,
KER so se zato pogodbenice dogovorile, da pristop Ekvadorja k Sporazumu obravnavajo v skladu s tem protokolom –
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DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

ODDELEK I
POGODBENICE

Člen 1
Ekvador postane pogodbenica Sporazuma, vključno z njegovimi spremembami, določenimi v Dodatnem protokolu.

ODDELEK II
DOLOČBE SPORAZUMA

Člen 2
Naslov, seznam andskih držav podpisnic, enajsta uvodna izjava ter členi 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78,
113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 in 324 Sporazuma
se spremenijo v skladu s Prilogo I k temu protokolu.

ODDELEK III
SEZNAMI ZA ODPRAVO TARIF

Člen 3
1.

V oddelku B Dodatka 1 Priloge I k Sporazumu se doda besedilo iz Priloge II k temu protokolu.

2.
V Prilogi I k Sporazumu se za naslovom „Seznam za odpravo tarif pogodbenice EU za blago s poreklom iz Peruja“
vstavi besedilo iz Priloge III k temu protokolu.

Člen 4
1.

V Dodatku 1 Priloge I k Sporazumu se doda besedilo iz Priloge IV k temu protokolu.

2.
V Prilog I k Sporazumu se za naslovom „Seznam Peruja za odpravo tarif za blago s poreklom iz Evropske unije“
doda besedilo iz Priloge V k temu protokolu.

Člen 5
Naslov oddelka A Dodatka 2 Priloge I k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:
„KOLUMBIJA IN EKVADOR“

ODDELEK IV
PRAVILA O POREKLU

Člen 6
Priloga II k Sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo VI k temu protokolu.
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ODDELEK V
KMETIJSKI ZAŠČITNI UKREPI

Člen 7
Besedilo iz Priloge VII k temu protokolu se doda k Prilogi IV k Sporazumu.

ODDELEK VI
SANITARNI IN FITOSANITARNI UKREPI

Člen 8
Dodatek 1 Priloge VI k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge VIII k temu protokolu.

Člen 9
Pod „A. Kontaktne točke“ in „B. Brezplačne spletne strani“ v Dodatku 4 Priloge VI k Sporazumu se dodajo naslednje
kontaktne točke in spletne strani za Ekvador:
A. Kontaktne točke
„Za Ekvador
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Naslov: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador
Telefon: +593 42416042, +593 42402304
E-naslov: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Naslov: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador
Telefon: +593 22921552, +593 22263445
E-naslov:
registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Naslov: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador
Telefon: +593 23935460
E-naslov: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec“;
B. Brezplačne spletne strani
„Za Ekvador
www.agrocalidad.gob.ec/
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec“.

Registro.
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ODDELEK VII
TRGOVINA S STORITVAMI, USTANAVLJANJE IN ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Člen 10
Oddelek B Priloge VII k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge IX k temu protokolu.

Člen 11
Besedilo iz Priloge X k temu protokolu se doda k Prilogi VII k Sporazumu.

Člen 12
Oddelek B Priloge VIII k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge XI k temu protokolu.

Člen 13
Besedilo iz Priloge XII k temu protokolu se doda k Prilogi VIII k Sporazumu.

Člen 14
Oddelek B Dodatka 1 Priloge IX k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge XIII k temu protokolu.

Člen 15
Besedilo iz Priloge XIV k temu protokolu se doda k Dodatku 1 Priloge IX k Sporazumu.

Člen 16
Oddelek B Dodatka 2 Priloge IX k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge XV k temu protokolu.

Člen 17
Besedilo iz Priloge XVI k temu protokolu se doda k Dodatku 2 Priloge IX k Sporazumu.

Člen 18
V Prilogi X k Sporazumu se doda naslednja informacijska točka za Ekvador:
„EKVADOR

Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
E-naslov: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec“
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Člen 19

Besedilo iz Priloge XVII k temu protokolu se vstavi za Prilogo XI kot Priloga XI.a k Sporazumu.

ODDELEK VIII
JAVNA NAROČILA

Člen 20
Oddelek B Dodatka 1 Priloge XII k Sporazumu se nadomesti z besedilom iz Priloge XVIII k temu protokolu.

Člen 21
Besedilo iz Priloge XIX k temu protokolu se doda k Dodatku 1 Priloge XII k Sporazumu.

Člen 22
Dodatku 2 Priloge XII k Sporazumu se doda naslednje besedilo:
„4. Ekvador
Spletni portal Ekvadorja za javna naročila: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

Člen 23
Dodatku 3 Priloge XII k Sporazumu se doda naslednje besedilo:
„4. Ekvador
Spletni portal Ekvadorja za javna naročila: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

ODDELEK IX
GEOGRAFSKE OZNAČBE

Člen 24
Dodatku 1 Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednje besedilo:
„(d) Geografske označbe iz Ekvadorja za kmetijske proizvode in živila, vina, žgane pijače in aromatizirana vina
Geografska označba

Proizvod

Cacao Arriba

Kakav“.
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Člen 25
Dodatku 2 Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednje besedilo:
„(c) Geografske označbe iz Ekvadorja za proizvode, ki niso kmetijski proizvodi in živila, vina, žgane pijače in
aromatizirana vina

Geografska označba

Opis proizvoda

Montecristi

Obrt – panamski slamnik“.

ODDELEK X
SKUPNE IZJAVE

Člen 26
V Sporazumu se za skupno izjavo Kolumbije, Peruja in pogodbenice EU vstavijo skupne izjave Ekvadorja in pogodbenice
EU iz Priloge XX k temu Protokolu.

ODDELEK XI
SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 27
1.
Ta protokol sklenejo pogodbenica EU in vsaka posamezna andska država podpisnica v skladu s svojimi notranjimi
postopki.
2.
Pogodbenica EU in vsaka posamezna andska država podpisnica pisno obvesti vse druge pogodbenice in depozitarja
iz odstavka 5 o zaključku svojih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega protokola.
3.
Ta protokol začne veljati med pogodbenico EU in vsako posamezno andsko državo podpisnico prvi dan v mesecu
po dnevu, ko depozitar prejme zadnje obvestilo iz odstavka 2 v zvezi s pogodbenico EU in ustrezno andsko državo
podpisnico.
4.
Ne glede na odstavek 3 pogodbenice soglašajo, da se lahko ta protokol začasno uporablja do zaključka notranjih
postopkov pogodbenice EU za začetek njegove veljavnosti. Začasna uporaba tega protokola med pogodbenico EU in
vsako posamezno andsko državo podpisnico se začne prvi dan v mesecu po dnevu, ko depozitar prejme naslednje:
(a) uradno obvestilo pogodbenice EU o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen, in
(b) listino o ratifikaciji vsake posamezne andske države podpisnice v skladu z njenimi postopki in veljavno zakonodajo.
5.

Uradna obvestila se pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije, ki je depozitar tega protokola.

6.
Kadar pogodbenice pred začetkom veljavnosti tega sporazuma v skladu z odstavkom 4 uporabijo katero koli
njegovo določbo, se razume, da se kakršni koli sklici v tej določbi na začetek veljavnosti tega protokola nanašajo na
datum, o katerem se pogodbenice sporazumejo v zvezi z začetkom uporabe navedene določbe v skladu z odstavkom 4.
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Člen 28
Ta protokol je sestavljen v štirih izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem,
grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem,
portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako
verodostojna.
Člen 29
Ta protokol je sestavni del Sporazuma.
Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta protokol.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

L 356/15

L 356/16

SL

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia

Por la República del Perú

Por la República del Ecuador
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PRILOGA I

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na
drugi strani se spremeni:
(1) naslov se nadomesti z naslednjim:
„TRGOVINSKI SPORAZUM

med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi
strani“;
(2) seznam andskih držav podpisnic se nadomesti z naslednjim:
„REPUBLIKA KOLUMBIJA (v nadaljnjem besedilu: Kolumbija),
REPUBLIKA PERU (v nadaljnjem besedilu: Peru)
in
REPUBLIKA EKVADOR (v nadaljnjem besedilu: Ekvador)

v nadaljnjem besedilu tudi: ‚andske države podpisnice‘
na drugi strani“;
(3) enajsta uvodna izjava se nadomesti z naslednjim:
„OB UPOŠTEVANJU razlike v gospodarskem in socialnem razvoju med andskimi državami ter med andskimi
državami podpisnicami in Evropsko unijo in njenimi državami članicami,“;
(4) v členu 9(1) se besede „na ozemljih Kolumbije in Peruja“ nadomestijo z naslednjim: „na ozemljih Kolumbije, Peruja
in Ekvadorja“;
(5) v členu 11 se peta alinea nadomesti z naslednjim:
„— ‚oseba‘ pomeni fizično (3a) ali pravno osebo.
(3a) V ekvadorski zakonodaji se ‚fizična oseba‘ (‚persona física‘) imenuje ‚persona natural‘.“;
(6) v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3. Odbor za trgovino se sestaja izmenično v Bogoti, Bruslju, Limi in Quitu, razen če pogodbenice ne določijo
drugače. Odboru za trgovino izmenično predseduje vsaka pogodbenica za eno leto.“;
(7) v členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3. Odbor za trgovino lahko preuči vpliv tega sporazuma na mikropodjetja ter mala in srednja podjetja (v
nadaljnjem besedilu: mikropodjetja in MSP) pogodbenic (4a), vključno s povezanimi koristmi.
(4a) V primeru Ekvadorja lahko ta pregled vključuje vpliv na Actores de la Economía Popular y Solidaria (AEPYS)
(zainteresirane strani ljudskega in solidarnostnega gospodarstva).“;
(8) v členu 30 se pododstavek (a) nadomesti z naslednjim:
„(a) Kolumbija in Ekvador lahko uporabita andski sistem cenovnih pasov, ustanovljen s Sklepom Andske skupnosti
št. 371 in njegovimi spremembami, ali naknadne sisteme za kmetijske proizvode, zajete s takim sklepom;“;
(9) člen 41 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 41
Preiskovalni organi
Za namene tega oddelka ‚preiskovalni organ‘ pomeni:
(a) Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem ali njegovega naslednika v primeru Kolumbije;
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(b) Nacionalni institut za varstvo konkurence in intelektualne lastnine ali njegovega naslednika v primeru Peruja;
(c) Ministrstvo za zunanjo trgovino ali njegovega naslednika v primeru Ekvadorja in
(d) Evropsko komisijo v primeru pogodbenice EU.“;
(10) člen 46 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 46
Preiskovalni organ
Za namene tega oddelka ‚preiskovalni organ‘ pomeni:
(a) Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem ali njegovega naslednika v primeru Kolumbije;
(b) Nacionalni institut za varstvo konkurence in intelektualne lastnine v primeru Peruja;
(c) Ministrstvo za zunanjo trgovino ali njegovega naslednika v primeru Ekvadorja in
(d) Evropsko komisijo v primeru pogodbenice EU.“;
(11) v členu 48 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1. Ne glede na oddelek 2 (Večstranski zaščitni ukrepi), če se kot posledica koncesij iz tega sporazuma izdelek s
poreklom v pogodbenici uvaža na ozemlje druge pogodbenice v takih povečanih količinah, v absolutnem smislu ali
relativno glede na domačo proizvodnjo, in pod takimi pogoji, da povzroča resno škodo ali pomeni tveganje za
nastanek resne škode za domače proizvajalce (9a), ki proizvajajo podobne ali neposredno konkurenčne izdelke,
lahko pogodbenica uvoznica sprejme primerne ukrepe v skladu s pogoji in postopki iz tega oddelka.
(9a) V tem členu se v primeru Ekvadorja tudi resna škoda ali tveganje za nastanek resne škode za domače
proizvajalce razume kot resna škoda ali tveganje za nastanek resne škode v mladi gospodarski panogi.“;
(12) v členu 54 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2. Če v 30 dneh od vabila na posvetovanje iz odstavka 1 ni dosežen dogovor o nadomestilu in se pogodbenica
uvoznica odloči podaljšati zaščitni ukrep, lahko pogodbenica, katere izdelki so predmet zaščitnega ukrepa, začasno
preneha uporabljati enakovredne koncesije za trgovino pogodbenice, ki podaljšuje ukrep. (10a)
(10a) V primeru Ekvadorja nadomestilo v obliki koncesij ali začasno prenehanje uporabe enakovrednih koncesij
nastopi šele po treh letih od uvedbe dvostranskega zaščitnega ukrepa.“;
(13) člen 57 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 57
Pristojni organ
V tem oddelku ‚pristojni organ‘ pomeni:
(a) Ministrstvo za trgovino, industrijo in turizem ali njegovega naslednika v primeru Kolumbije;
(b) Ministrstvo za zunanjo trgovino in turizem ali njegovega naslednika v primeru Peruja;
(c) Ministrstvo za zunanjo trgovino ali njegovega naslednika v primeru Ekvadorja in
(d) Evropsko komisijo v primeru pogodbenice EU.“;
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(14) člen 70 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 70
Izvajanje
1.

Določbe člena 59(2)(f) in člena 60 se za Peru uporabljajo dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma.

2. Določbe člena 60, razen določbe o vnaprejšnjih odločitev o tarifni uvrstitvi, in člena 62 se za Ekvador
uporabljajo dve leti po začetku veljavnosti Protokola o pristopu k temu sporazumu, da se upošteva pristop
Ekvadorja.“;
(15) v členu 78 se pododstavek 1(a)nadomesti z naslednjim:
„(a) sprejemanje dobaviteljeve izjave o skladnosti (11a);
(11a) Ekvador izjavo dobavitelja, da je izdelek skladen s tehničnimi predpisi Evropske unije, priznava kot zadosten
dokaz, da je skladen z ekvadorskimi tehničnimi predpisi. Taka oblika priznavanja skladnosti velja, dokler se
pogodbenica EU in Ekvador v Odboru za trgovino ne dogovorita o alternativni obliki, ki jo bo nadomestila.“;
(16) v členu 113 se vstavi naslednji odstavek:
„3a.
V sektorjih, za katere je Ekvador v Prilogi VII (Seznam obveznosti v zvezi z ustanavljanjem) navedel
obveznosti v zvezi z dostopom do trga ter ki so predmet kakršnih koli pogojev in kvalifikacij iz navedene priloge,
Ekvador ustanovljenim poslovnim enotam in vlagateljem pogodbenice EU v zvezi z vsemi ukrepi, ki vplivajo na
ustanavljanje, zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja svojim podobnim ustanov
ljenim poslovnim enotam in vlagateljem.“;
(17) v členu 120 se vstavi naslednji odstavek:
„3a.
V sektorjih, za katere je Ekvador v Prilogi VIII (Seznam obveznosti za čezmejno opravljanje storitev)
navedel obveznosti v zvezi z dostopom do trga ter ki so predmet kakršnih koli pogojev in kvalifikacij iz navedene
priloge, Ekvador storitvam in ponudnikom storitev pogodbenice EU v zvezi z vsemi ukrepi, ki vplivajo na
čezmejno opravljanje storitev, zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja svojim
podobnim storitvam in ponudnikom storitev.“;
(18) v členu 123 se pododstavek (b) šeste alinee nadomesti z naslednjim:
„(b) ‚strokovnjaki‘ pomeni fizične osebe, zaposlene v pravni osebi, ki imajo posebno znanje, bistveno za dejavnosti,
raziskovalno opremo, tehnike, procese, postopke ali upravljanje poslovne enote. Pri presoji takega znanja se
poleg znanja, značilnega za poslovno enoto, upošteva tudi, ali ima oseba visoke kvalifikacije, ki zadevajo vrsto
dela ali poklica, ki zahteva specifično tehnično znanje, vključno s članstvom v strokovnih združenjih (33a);
(33a) Pogodbenica EU je seznanjena, da v Ekvadorju članstvo v strokovnih združenjih ni obvezno.“;
(19) v členu 124(1) se opomba (35) se nadomesti z naslednjim:
„(35) Za Kolumbijo in Ekvador je najdaljše obdobje bivanja za premeščeno osebje znotraj podjetja dve leti
z možnostjo podaljšanja za eno leto. Za Peru je pogodba o zaposlitvi lahko za največ tri leta. Vendar je
obdobje bivanja za premeščeno osebje znotraj podjetja največ eno leto z možnostjo podaljšanja, če so
izpolnjeni pogoji, ki so vplivali za odobritev bivanja.“;
(20) v členu 126 se vstavi naslednji odstavek:
„3a.
Ekvador in pogodbenica EU dovolita opravljanje storitev na njunih ozemljih s prisotnostjo fizičnih oseb, in
sicer s ponudniki pogodbenih storitev pogodbenice EU in Ekvadorja, za katere veljajo pogoji iz odstavka 4 in
Dodatka 2 k Prilogi IX (Pridržki glede začasne prisotnosti fizičnih oseb iz poslovnih razlogov) za vse naslednje
sektorje:
(a) storitve pravnega svetovanja v zvezi z mednarodnim javnim pravom in tujim pravom; v primeru pogodbenice
EU se pravo EU ne šteje kot mednarodno javno pravo ali tuje pravo;
(b) računovodske in knjigovodske storitve;
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(c) arhitekturne storitve;
(d) storitve urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa;
(e) inženirske storitve;
(f)

integrirane inženirske storitve;

(g) zdravstvene (vključno s storitvami psihologov) in zobozdravstvene storitve;
(h) veterinarske storitve;
(i)

računalniške in sorodne storitve;

(j)

tržne raziskave in raziskave javnega mnenja;

(k) storitve svetovanja pri upravljanju;
(l)

storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju;

(m) storitve oblikovanja;
(n) kemijska tehnologija, farmacija in fotokemija;
(o) storitve na področju kozmetične tehnologije;
(p) specializirane storitve na področju tehnologije, inženiringa, trženja in prodaje v avtomobilskem sektorju;
(q) storitve trgovskega oblikovanja in trženje za modno tekstilno industrijo, oblačila, obutev in blago ter
(r) vzdrževanje in popravila opreme, vključno s prevozno opremo, zlasti v okviru pogodbe za opravljanje storitev
po prodaji ali po najemu.“;
(21) v členu 127 se vstavi naslednji odstavek:
„3a.
Ekvador in pogodbenica EU dovolita opravljanje storitev na svojih ozemljih s prisotnostjo fizičnih oseb, in
sicer z neodvisnimi strokovnjaki pogodbenice EU in Ekvadorja, za katere veljajo pogoji iz odstavka 4 in Dodatka 2
k Prilogi IX (Pridržki glede začasne prisotnosti fizičnih oseb iz poslovnih razlogov) za vse naslednje sektorje:
(a) storitve pravnega svetovanja v zvezi z mednarodnim javnim pravom in tujim pravom (v primeru pogodbenice
EU se pravo EU ne šteje kot mednarodno javno pravo ali tuje pravo);
(b) arhitekturne storitve;
(c) inženirske storitve;
(d) integrirane inženirske storitve;
(e) računalniške in sorodne storitve;
(f) tržne raziskave in raziskave javnega mnenja;
(g) storitve svetovanja pri upravljanju;
(h) storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju ter
(i) specializirane storitve na področju tehnologije, inženiringa, trženja in prodaje v avtomobilskem sektorju.“;
(22) v členu 128(1) se besedilo opombe (39) nadomesti z naslednjim:
„(39) Dejavnosti iz pododstavkov (c) in (d) veljajo samo med Kolumbijo in pogodbenico EU oziroma Ekvadorjem
in pogodbenico EU.“;
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(23) v členu 137(1) se besedilo opombe (41) nadomesti z naslednjim:
„(41) V Kolumbiji je uradni izvajalec poštnih storitev ali poštni koncesionar pravna oseba, ki opravlja univerzalno
poštno storitev na podlagi koncesijske pogodbe. Za ostale poštne storitve se uporablja pospešeni postopek za
pridobivanje licenc, ki ga izvaja Ministrstvo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. V Peruju je
izbrani izvajalec poštnih storitev pravna oseba, ki mora s skladu z zakonsko dodeljeno koncesijo in brez
izključnih pravic opravljati poštne storitve v celotni državi. Za ostale poštne storitve se uporablja postopek
za pridobivanje dovoljenja, ki ga odobri Ministrstvo za promet in komunikacije. V Ekvadorju uradni izvajalec
poštnih storitev opravlja univerzalno poštno storitev v celotni državi na podlagi zakonsko dodeljenega
dovoljenja in brez izključnih pravic. Za ostale poštne storitve se uporablja postopek registracije dovoljenj, ki
ga izvaja Nacionalna poštna agencija.“;
(24) člen 139 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 139
Področje uporabe
Ta oddelek določa načela regulativnega okvira za telekomunikacijske storitve, razen radiodifuzno oddajanje( (43)), za
katere so se zavezale pogodbenice v skladu s poglavji 2 (Ustanavljanje), 3 (Čezmejno opravljanje storitev) in 4
(Pridržki glede začasne prisotnosti fizičnih oseb iz poslovnih razlogov). (44) (45) (45a).
(43) „Radiodifuzija“ je opredeljena kot neprekinjeno predvajanje, ki je potrebno za prenos signalov televizijskih in
radijskih programov do splošne javnosti, ne zajema pa povezav med operaterji.
(44) Ta oddelek med pogodbenico EU in Perujem velja le za telekomunikacijske storitve, ki se ponujajo splošni
javnosti in vključujejo prenos informacij v realnem času, ki jih pošiljajo potrošniki med dvema ali več točkami
brez spremembe oblike ali vsebine teh informacij.
(45) Ta oddelek med pogodbenico EU in Kolumbijo velja tudi za telekomunikacijske storitve z dodano vrednostjo.
Za večjo jasnost in namene tega oddelka ter Priloge VII (Seznam obveznosti v zvezi z ustanavljanjem) in
Priloge VIII (Seznam obveznosti za čezmejno opravljanje storitev) „telekomunikacijske storitve z dodano
vrednostjo“ za Kolumbijo in pogodbenico EU pomenijo telekomunikacijske storitve, s katerimi ponudniki
„dodajo vrednost“ informacijam potrošnika z izboljšavo oblike ali vsebine ali zagotavljanjem shranjevanja ali
priklica.
(45a) Med pogodbenico EU in Ekvadorjem velja ta oddelek tudi za telekomunikacijske storitve z dodano vrednostjo.
Za večjo jasnost in namene tega oddelka ter Priloge VII (Seznam obveznosti v zvezi z ustanavljanjem) in
Priloge VIII (Seznam obveznosti za čezmejno opravljanje storitev) ‚telekomunikacijske storitve z dodano
vrednostjo‘ za Ekvador in pogodbenico EU pomenijo telekomunikacijske storitve, s katerimi ponudniki ‚dodajo
vrednost‘ informacijam potrošnika z izboljšavo oblike ali vsebine ali zagotavljanjem shranjevanja ali priklica.“;
(25) v členu 142 se besedilo opombe (49) nadomesti z naslednjim:
„(49) Ta člen ni vključen v obveznosti, določene v skladu s tem sporazumom med Perujem in pogodbenico EU,
brez poseganja v nacionalno zakonodajo vsake pogodbenice. Za Kolumbijo in pogodbenico EU oziroma
Ekvador in pogodbenico EU velja ta člen le za telekomunikacijske storitve, ki vključujejo prenos informacij v
realnem času, ki jih pošiljajo potrošniki med dvema ali več točkami brez spremembe oblike ali vsebine teh
informacij.“;
(26) v členu 154(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:
„Brez poseganja v druge določbe tega naslova ali naslova V (Tekoča plačila in pretok kapitala) lahko pogodbenica iz
bonitetnih razlogov (52a) sprejme ali ohranja naslednje ukrepe:
(52a) Izraz ‚bonitetni razlogi‘ lahko vključuje ohranjanje varnosti, solidnosti, neoporečnosti ali finančne
odgovornosti ponudnikov finančnih storitev.“;
(27) v pododstavku 1(e) člena 167 se besedilo opombe (55) nadomesti z naslednjim:
„(55) V pojasnilo: za Peru in Ekvador izvrševanje ukrepov, ki preprečujejo prenos denarja prek poštene in nediskri
minatorne uporabe perujske in ekvadorske zakonodaje ter njene uporabe v dobri veri, in sicer glede:
(a) stečaja, nelikvidnosti ali zaščite pravic upnikov;
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(b) izdajanja vrednostnih papirjev, opcij, terminskih poslov ali izvedenih finančnih instrumentov ali trgovanja
z njimi;
(c) kriminalnih ali kaznivih dejanj;
(d) finančnega nadzora ali vodenja evidence prenosov, ko organi za izvrševanje zakona ali finančno
regulativni organi potrebujejo pomoč, ali
(e) zagotavljanja skladnosti s sodnimi ali upravnimi odredbami ali sodbami v sodnih ali upravnih postopkih;
ne šteje za neskladno z določbami tega naslova in naslova V (Tekoča plačila in pretok kapitala).“;
(28) Člen 170 se spremeni:
(a) vstavi se naslednji odstavek:
„2a.
Za Ekvador: kadar plačila in pretok kapitala v izjemnih okoliščinah povzročijo ali obstaja tveganje, da
povzročijo resne težave za likvidnost ekvadorskega gospodarstva, lahko Ekvador sprejme zaščitne ukrepe v
zvezi s pretokom kapitala za obdobje največ enega leta. Ti zaščitni ukrepi se lahko ohranijo dlje, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi in se je treba spoprijeti z izjemnimi okoliščinami, na podlagi katerih so bili
uvedeni. V tem primeru Ekvador druge pogodbenice vnaprej seznani z razlogi, ki upravičujejo ohranitev
ukrepov.“;
(b) odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:
„4. Ukrepi iz odstavkov 1, 2 in 2a se nikakor ne smejo uporabljati za trgovinsko zaščito ali za zaščito
določene industrijske panoge.
5.
Pogodbenica, ki sprejme ali ohrani zaščitne ukrepe v skladu z odstavki 1, 2, 2a ali 3, druge pogodbenice
takoj obvesti o pomembnosti in obsegu takih ukrepov ter čim prej predloži časovni načrt za njihovo ukinitev.“;
(29) v členu 202 seodstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:
„2. Evropska unija in Kolumbija pristopita k Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju
znamk, sprejetem 27. junija 1989 v Madridu (v nadaljnjem besedilu: Madridski protokol), v 10 letih od podpisa
tega sporazuma. Peru in Ekvador si razumno prizadevata za pristop k Madridskem protokolu.
3. Evropska unija in Peru si razumno prizadevata za ravnanje v skladu s Pogodbo o pravu znamk, sprejeto 27.
oktobra 1994 v Ženevi (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o pravu znamk). Kolumbija in Ekvador si razumno
prizadevata za pristop k Pogodbi o pravu znamk.“;
(30) člen 231 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se besedilo opombe (72) nadomesti z naslednjim:
„(72) Za Kolumbijo in pogodbenico EU bo to varstvo vključevalo varstvo podatkov bioloških in biotehnoloških
proizvodov. Za Peru in Ekvador se varstvo nerazkritih informacij takih izdelkov ob odsotnosti posebne
zadevne zakonodaje odobri proti razkritju in praksam, ki so v nasprotju s poštenimi poslovnimi
praksami, v skladu s členom 39.2 Sporazuma TRIPS.“;
(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Kadar pogodbenica kot pogoj za odobritev trženja farmacevtskih izdelkov ali kmetijskih kemičnih
proizvodov, ki vsebujejo nove kemične sestavine, zahteva predložitev nerazkritih podatkov o preskusih ali
drugih podatkov, povezanih z varnostjo in učinkovitostjo, navedena pogodbenica v skladu z odstavkom 1 in ob
upoštevanju odstavka 4 odobri obdobje veljavnosti izključnih pravic, ki običajno traja pet let od datuma
pridobitve dovoljenja za trženje na ozemlju navedene pogodbenice za farmacevtske izdelke ter 10 let za
kmetijske kemične proizvode, v katerem tretja oseba ne sme tržiti izdelka na podlagi takih podatkov brez
predložitve dokazila o izrecnem soglasju imetnika zavarovanih informacij ali lastnih podatkov o preskusih (72a).
(72a) Ta določba se za Ekvador uporablja pet let po začetku veljavnosti Protokola o pristopu k temu sporazumu,
da se upošteva pristop Ekvadorja.“;

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/23

(31) člen 232 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 232
Pogodbenice sodelujejo za spodbujanje in zagotavljanje zaščite sort rastlin na podlagi Mednarodne konvencije za
varstvo novih sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: Konvencija UPOV), kakor je bila revidirana 19. marca 1991 (72b),
vključno z neobvezno izjemo k pravici žlahtnitelja iz člena 15(2) Konvencije.
(72b) V času podpisa protokola o pristopu k temu sporazumu, da se upošteva pristop Ekvadorja, v Ekvadorju velja
Mednarodna konvencija za varstvo novih sort rastlin z dne 2. decembra 1961, kakor je bila revidirana 23.
oktobra 1978.“;
(32) v členu 258 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1.

Za namene tega naslova:

— ‚zakonodaja o konkurenci‘ pomeni:
(a) v primeru pogodbenice EU člene 101, 102 in 106 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Uredbo Sveta (ES)
št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) ter njihove
izvedbene predpise in spremembe;
(b) v primeru Kolumbije, Ekvadorja in Peruja naslednje, kot je primerno:
(i) nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na konkurenco (76a), sprejeto ali ohranjeno ob upoštevanju člena
260, ter njene izvedbene predpise in spremembe ter/ali
(ii) zakonodajo Andske skupnosti, ki se uporablja v Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju, ter njene izvedbene
predpise in spremembe;
— ‚organ, pristojen za konkurenco“ in ‚organi, pristojni za konkurenco“ pomeni:
(a) Evropsko komisijo v primeru pogodbenice EU; ter
(b) v primeru Kolumbije, Ekvadorja in Peruja njihove organe, pristojne za konkurenco.
(76a) V primeru Ekvadorja člen 336 Constitución de la Republica del Ecuador (ustava Ekvadorja), ki določa
obveznost države, da zagotovi preglednost in učinkovitost trgov in spodbuja konkurenco, ter Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado (sistemski zakon o regulaciji in nadzoru tržnih sil).“;
(33) v členu 278 se besedilo opombe (81) nadomesti z naslednjim:
„(81) Peru in Ekvador razlagata ta člen na podlagi načela 15 Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria.“;
(34) člen 304 se spremeni:
(a) v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
„Odbor za trgovino na prvem srečanju sestavi seznam 30 posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni
opravljati funkcijo arbitrov.“;
(b) v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:
„Odbor za trgovino poleg tega sestavi tudi dodaten seznam 15 posameznikov, ki imajo strokovno znanje
o posebnih področjih, ki jih zajema ta sporazum.“;
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(35) v členu 324se pododstavka 2(d) in 2(e) nadomestita z naslednjim:
„(d) krepitev trgovinskih in institucionalnih zmogljivosti na tem področju za izvajanje in kar najboljšo uporabo
tega sporazuma (88a) ter
(e) upoštevanje potreb za sodelovanje, opredeljenih drugje v tem sporazumu (88b).
(88a) Ekvador poudarja, da bi morale take pobude tudi prispevati h krepitvi proizvodnih zmogljivosti in
trajnostnemu gospodarskemu razvoju pogodbenic.
(88b) V tem okviru Ekvador poudarja, da je treba upoštevati tudi projekte, povezane z poglavjem 4 naslova III tega
sporazuma.“;
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PRILOGA II
„PODODDELEK 3
SEZNAM ZA ODPRAVO TARIF POGODBENICE EU ZA BLAGO S POREKLOM IZ EKVADORJA

1. Osnovna carinska stopnja in kategorija, na podlagi katerih se določi začasna carinska stopnja v posamezni fazi
znižanja, sta navedeni za vsako tarifno postavko na seznamu za odpravo tarif pogodbenice EU iz tega pododdelka (v
nadaljnjem besedilu: seznam).
2. Pri odpravi carin se začasne stopnje zaokrožijo navzdol vsaj na najbližjo desetinko odstotne točke, če je carinska
stopnja izražena v denarnih enotah, pa vsaj na najbližjo desetinko eura.
3. V tem pododdelku ‚prvo leto‘ pomeni leto začetka veljavnosti tega sporazuma, kot je to določeno v členu 330
(Začetek veljavnosti) tega sporazuma.
4. Od drugega leta začne vsako letno znižanje za namene tega pododdelka veljati 1. januarja ustreznega leta.
5. Če začne ta sporazum veljati po 1. januarju in pred 31. decembrom istega leta, se količina v okviru kvote za
preostanek koledarskega leta sorazmerno porazdeli.

A. Odprava tarif
Če na seznamu ni določeno drugače, se v skladu s členom 22 (Odprava carin) naslova III (Trgovina z blagom) tega
sporazuma za odpravo carin pogodbenice EU uporabljajo spodaj navedene kategorije:
(a) carine za blago s poreklom iz Ekvadorja (v nadaljnjem besedilu: blago s poreklom), ki je navedeno v tarifnih
postavkah kategorije ‚0‘ na seznamu, se popolnoma odpravijo, tako blago pa je od datuma začetka veljavnosti tega
sporazuma prosto carin;
(b) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚3‘ na seznamu, se odpravijo v štirih
enakih letnih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago od 1.
januarja četrtega leta prosto dajatev;
(c) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚5‘ na seznamu, se odpravijo v šestih
enakih letnih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago od 1.
januarja šestega leta prosto dajatev;
(d) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚7‘ na seznamu, se odpravijo v osmih
enakih letnih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago od 1.
januarja osmega leta prosto dajatev;
(e) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚10‘ na seznamu, se odpravijo v enajstih
enakih letnih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago od 1.
januarja enajstega leta prosto dajatev;
(f)

carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚–‘ na seznamu, ostanejo na osnovni
stopnji; za to blago se dajatve ne odpravijo ali znižajo;

(g) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚0 + EP‘ na seznamu, se odpravijo na
datum začetka veljavnosti tega sporazuma; liberalizacija zadeva le carino ad valorem; posebna dajatev, povezana s
sistemom vhodnih cen, ki se uporablja za to blago s poreklom in je določena v oddelku A dodatka 2 k tej prilogi,
se ohrani;
(h) carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚0/5 + EP‘ na seznamu, se odpravijo (i) na
datum začetka veljavnosti tega sporazuma, za obdobje od 1. maja do 31. oktobra in (ii) 1. januarja šestega leta v
šestih enakih letnih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, za obdobje od 1.
novembra do 30. aprila, liberalizacija zadeva le carino ad valorem; posebna dajatev, povezana s sistemom vhodnih
cen, ki se uporablja za to blago s poreklom in je določena v oddelku A dodatka 2 k tej prilogi, se ohrani;
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(i)

za tarifne postavke kategorije „AV0“ na seznamu se ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravi element ad
valorem carine;

(j)

za tarifne postavke kategorije „AV0-3“ na seznamu se ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravi element ad
valorem carine; posebni element carine se odpravi v štirih enakih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka
veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago prosto carin;

(k) za tarifne postavke kategorije „AV0-5“ na seznamu se ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravi element ad
valorem carine; posebni element carine se odpravi v šestih enakih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka
veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago prosto carin;
(l)

za tarifne postavke kategorije „AV0-7“ na seznamu se ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravi element ad
valorem carine; posebni element carine se odpravi v osmih enakih fazah, ki se začnejo izvajati na datum začetka
veljavnosti tega sporazuma, nato pa je tako blago prosto carin;

(m) za blago s poreklom, navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚SP1‘ na seznamu, se uporabljajo spodaj navedene
prerencialne carine:
Preferencialna carina
(EUR/t)

Izhodiščna uvozna količina
(Metrične tone)

Od 1. januarja do 31. decembra 2014

118

1 566 772

Od 1. januarja do 31. decembra 2015

111

1 645 111

Od 1. januarja do 31. decembra 2016

104

1 723 449

Od 1. januarja do 31. decembra 2017

97

1 801 788

Od 1. januarja do 31. decembra 2018

90

1 880 127

Od 1. januarja do 31. decembra 2019

83

1 957 500

Od 1. januarja 2020

75

ni relevantno

Leto

Preferencialne carine, navedene v preglednici, se uporabljajo od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma; dajatve
se ne znižajo retroaktivno;
Pogodbenica EU in Ekvador leta 2019 preučita, kako izboljšati liberalizacijo tarif za blago iz kategorije ‚SP1‘;
Stabilizacijska klavzula temelji na naslednjem:
(i)

izhodiščna uvozna količina se določi za uvoz blaga s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije
‚SP1‘ za vsako leto prehodnega obdobja, kot je navedeno v tretjem stolpcu zgornje preglednice;

(ii) ko je izhodiščna količina za posamezno koledarsko leto dosežena, lahko pogodbenica EU začasno preneha
uporabljati preferencialno carino, ki velja za zadevno leto, vendar ta ukrep ne sme trajati več kot tri mesece in
se lahko uporablja največ do konca ustreznega koledarskega leta;
(iii) v primeru, da pogodbenica EU začasno preneha uporabljati zadevno preferencialno carino, pogodbenica EU
uporabi ali osnovno stopnjo dajatve ali dajatev po načelu države z največjimi ugodnostmi, ki se bo uporabljala
ob sprejetju ukrepa, pri čemer mora izbrati nižjo od navedenih dajatev;
(iv) v primeru, da pogodbenica EU uporabi ukrepe iz odstavkov (ii) in (iii), pogodbenica EU takoj začne
posvetovanja z Ekvadorjem, da analizira in oceni položaj na podlagi razpoložljivih dejanskih podatkov;
(v) ukrepe, navedene v pododstavkih (ii) in (iii), je mogoče uporabiti le v prehodnem obdobju, ki se izteče 31.
decembra 2019;
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(n) blago s poreklom iz Ekvadorja, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorij ‚GC‘, ‚MM‘, ‚MZ‘, ‚RI‘, ‚MC‘, ‚RM‘, ‚SC1‘,
‚SC2‘, ‚SR‘ in ‚SP‘, se liberalizira v okviru tarifne kvote pod pogoji iz točke B tega pododdelka.
B. Tarifne kvote za posebno blago
Naslednje tarifne koncesije veljajo od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma na letni osnovi pri uvozu blaga s
poreklom v pogodbenico EU.
Pogodbenica EU odobri dajatev prost uvoz naslednjih količin in blaga:
(a) skupaj 500 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚GC‘;
(b) skupaj 100 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚MM‘;
(c) skupaj 37 000 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚MZ‘, pri čemer se ta količina vsako leto poveča za
1 110 metričnih ton;
(d) skupaj 5 000 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚RI‘ (1);
(e) skupaj 3 000 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚MC‘;
(f) skupaj 250 hl ekvivalenta čistega alkohola, navedenega v kategoriji ‚RM‘, pri čemer se ta količina vsako leto poveča
za 10 hl;
(g) skupaj 400 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚SC1‘;
(h) skupaj 300 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚SC2‘;
(i) skupaj 15 000 metričnih ton blaga, navedenega v kategoriji ‚SR‘ (surov sladkor in panela), pri čemer se ta količina
vsako leto poveča za 450 metričnih ton;
(j) skupaj 10 000 metričnih ton blaga, izraženo v ekvivalentu surovega sladkorja, navedenega v kategoriji ‚SP‘ (surov
sladkor standardne kakovosti z donosom v belem sladkorju v višini 92 odstotkov), pri čemer se ta količina vsako
leto poveča za 150 metričnih ton.
SEZNAM ZA ODPRAVO TARIF POGODBENICE EU
SPLOŠNE OPOMBE

Povezava s kombinirano nomenklaturo (v nadaljnjem besedilu: KN) Evropske unije: določbe tega seznama so na splošno
navedene v smislu KN, njihovo razlago pa vključno s seznamom blaga iz tarifnih podštevilk tega seznama urejajo
splošne opombe, opombe k oddelkom in opombe k poglavjem v KN. Če so določbe tega seznama enake ustreznim
določbam KN, imajo enak pomen kot ustrezne določbe KN.
(1) Pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma pogodbenica EU in Ekvador preučita, kako bi bilo za ta izdelek
mogoče izboljšati dostop do trga.“
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PRILOGA III
„SEZNAM ZA ODPRAVO TARIF POGODBENICE EU ZA BLAGO S POREKLOM IZ EKVADORJA

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

prosto

0

7,7

0

prosto

0

0101 10 10

čistopasemski plemenski konji

0101 10 90

čistopasemski plemenski osli

0101 90 11

konji za zakol

0101 90 19

živi konji (razen čistopasemskih plemenskih in konjev za zakol)

11,5

0

0101 90 30

živi osli (razen čistopasemskih plemenskih)

7,7

0

0101 90 90

žive mule in mezgi

10,9

0

0102 10 10

čistopasemske plemenske telice (samice goveda, ki še niso telile)

prosto

0

0102 10 30

čistopasemske plemenske krave (razen telic)

prosto

0

0102 10 90

čistopasemsko plemensko govedo (razen telic in krav)

prosto

0

0102 90 05

živo govedo, domačih pasem, mase do vključno 80 kg (razen čistopa
semskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 21

govedo, domačih pasem, mase več kot 80 kg, do vključno 160 kg, za
zakol

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 29

živo govedo, domačih pasem, mase več kot 80 kg, do vključno 160 kg
(razen živali za zakol in čistopasemskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 41

govedo, domačih pasem, mase več kot 160 kg, do vključno 300 kg, za
zakol

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 49

živo govedo, domačih pasem, mase več kot 160 kg, do vključno
300 kg (razen živali za zakol in čistopasemskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 51

telice (samice goveda domačih pasem, ki še niso telile), mase več kot
300 kg, za zakol

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 59

žive telice (samice goveda domačih pasem, ki še niso telile), mase več
kot 300 kg (razen živali za zakol in čistopasemskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 61

krave (samice goveda domačih pasem), mase več kot 300 kg, za zakol
(razen telic)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 69

žive krave (samice goveda domačih pasem), mase več kot 300 kg
(razen živali za zakol, telic in čistopasemskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0
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Osnovna stopnja

Kategorija

0102 90 71

živo govedo, domačih pasem, mase več kot 300 kg, za zakol (razen te
lic in krav)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 79

živo govedo, domačih pasem, mase več kot 300 kg (razen živali za za
kol, telic, krav in čistopasemskih plemenskih živali)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/neto

0

0102 90 90

živo govedo, nedomačih pasem (razen čistopasemskih plemenskih)

prosto

0

0103 10 00

čistopasemski plemenski prašiči

prosto

0

0103 91 10

domači prašiči, mase manj kot 50 kg (razen čistopasemskih plemen
skih)

41,2 EUR/100 kg/
neto

0

0103 91 90

živi nedomači prašiči, mase manj kot 50 kg

prosto

0

0103 92 11

žive domače svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase 160 kg ali več (razen
čistopasemskih plemenskih)

35,1 EUR/100 kg/
neto

0

0103 92 19

živi domači prašiči, mase 50 kg ali več (razen svinj, ki so vsaj enkrat
prasile, mase 160 kg ali več, in čistopasemskih plemenskih)

41,2 EUR/100 kg/
neto

0

0103 92 90

živi nedomači prašiči, mase 50 kg ali več

prosto

0

0104 10 10

čistopasemske plemenske ovce

prosto

0

0104 10 30

živa jagnjeta (ovce do enega leta) (razen čistopasemskih plemenskih ži
vali)

80,5 EUR/100 kg/
neto

0

0104 10 80

žive ovce (razen jagnjet in čistopasemskih plemenskih živali)

80,5 EUR/100 kg/
neto

0

0104 20 10

čistopasemske plemenske koze

3,2

0

0104 20 90

žive koze (razen čistopasemskih plemenskih)

80,5 EUR/100 kg/
neto

0

0105 11 11

kokoši iz matične jate (plemenske) kokoši in petelinov vrste Gallus do
mesticus, nesnice, mase do vključno 185 g

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

kokoši iz matične jate (plemenske) kokoši in petelinov vrste Gallus do
mesticus, mase do vključno 185 g (razen nesnic)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 91

nesnice (kokoši in petelini vrste Gallus domesticus), mase do
vključno 185 g (razen kokoši iz matične jate (plemenskih))

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

žive kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase do vključno 185 g
(razen puranov, pegatk, kokoši iz matične jate (plemenskih) in nesnic)

52 EUR/1 000 p/st

0
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0105 12 00

živi domači purani, mase do vključno 185 g

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 20

žive domače gosi, mase do vključno 185 g

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

žive domače race in pegatke, mase do vključno 185 g

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 94 00

žive kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 185 g

20,9 EUR/100 kg/
neto

0

0105 99 10

žive domače race, mase več kot 185 g

32,3 EUR/100 kg/
neto

0

0105 99 20

žive domače gosi, mase več kot 185 g

31,6 EUR/100 kg/
neto

0

0105 99 30

živi domači purani, mase več kot 185 g

23,8 EUR/100 kg/
neto

0

0105 99 50

žive domače pegatke, mase več kot 185 g

34,5 EUR/100 kg/
neto

0

0106 11 00

živi primati

prosto

0

0106 12 00

živi kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea) ter morske krave in
dugongi (sesalci reda Sirenia)

prosto

0

0106 19 10

živi domači kunci

3,8

0

0106 19 90

živi sesalci (razen primatov, kitov, delfinov in pliskavk (sesalci reda Ce
tacea), morskih krav in dugongov (sesalci reda Sirenia), konj, oslov, mul,
mezgov, goveda, prašičev, ovc, koz in domačih kuncev)

prosto

0

0106 20 00

živi plazilci (npr. kače, želve, aligatorji, kajmani, legvani, gaviali in ku
ščarji)

prosto

0

0106 31 00

žive ujede

prosto

0

0106 32 00

žive papige (vključno z dolgorepimi papigami, paraketkami, makai in
kakaduji)

prosto

0

0106 39 10

živi golobi

6,4

0

0106 39 90

žive ptice (razen ujed, papig (vključno z dolgorepimi papigami, para
ketkami, makai in kakaduji) in golobov)

prosto

0

0106 90 00

žive živali (razen sesalcev, plazilcev, ptic, rib, rakov, mehkužcev in dru
gih vodnih nevretenčarjev ter mikroorganskih kultur itd.)

prosto

0
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0201 10 00

goveji trupi ali polovice, sveži ali ohlajeni

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/neto

—

0201 20 20

„kompenzirane“ goveje četrti s kostmi, sveže ali ohlajene

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/neto

—

0201 20 30

nerazkosane ali razkosane goveje sprednje četrti, s kostmi, sveže ali oh
lajene

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/neto

—

0201 20 50

nerazkosane ali razkosane goveje zadnje četrti, s kostmi, sveže ali ohla
jene

12,8 + 212,2 EUR/
100 kg/neto

—

0201 20 90

sveži ali ohlajeni kosi govejega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic,
(kompenziranih četrti), sprednjih četrti in zadnjih četrti)

12,8 + 265,2 EUR/
100 kg/neto

—

0201 30 00

sveže ali ohlajeno goveje meso, brez kosti

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/neto

—

0202 10 00

zamrznjeni goveji trupi in polovice

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/neto

—

0202 20 10

zamrznjene „kompenzirane“ goveje četrti, s kostmi

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/neto

—

0202 20 30

zamrznjene nerazkosane ali razkosane goveje sprednje četrti, s kostmi

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/neto

—

0202 20 50

zamrznjene nerazkosane ali razkosane goveje zadnje četrti, s kostmi

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/neto

—

0202 20 90

zamrznjeni kosi govejega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic,
(kompenziranih četrti), sprednjih četrti in zadnjih četrti)

12,8 + 265,3 EUR/
100 kg/neto

—

0202 30 10

zamrznjene goveje sprednje četrti brez kosti, cele ali razkosane v največ
5 kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v 1 bloku; „kompenzirane“
četrti v 2 blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razko
sano v največ 5 kosov, drugi del pa celo zadnjo četrt, razen fileja, v
enem kosu

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/neto

—

0202 30 50

zamrznjeni goveji vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom
plečeta brez kosti

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/neto

—

0202 30 90

zamrznjeno goveje meso brez kosti (razen sprednjih četrti, celih ali raz
kosanih v največ pet kosov, vsaka četrt je predstavljena v enem bloku;
„kompenziranih“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo
četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa celo zadnjo če
trt, razen fileja, v enem kosu, vrat, pleče, plečno bržolo in prsi s spod
njim delom plečeta)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/neto

—

0203 11 10

sveži ali ohlajeni trupi in polovice domačih prašičev

53,6 EUR/100 kg/
neto

—

0203 11 90

sveži ali ohlajeni trupi in polovice nedomačih prašičev

prosto

0
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0203 12 11

sveže ali ohlajene šunke domačih prašičev in njihovi kosi s kostmi

77,8 EUR/100 kg/
neto

—

0203 12 19

sveža ali ohlajena plečeta domačih prašičev in njihovi kosi s kostmi

60,1 EUR/100 kg/
neto

—

0203 12 90

sveže ali ohlajene šunke in plečeta nedomačih prašičev ter njihovi kosi
s kostmi

prosto

0

0203 19 11

sveži ali ohlajeni prednji deli domačih prašičev in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/
neto

—

0203 19 13

svež ali ohlajen hrbet domačih prašičev in njegovi kosi

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 19 15

sveže ali ohlajene prsi s potrebušino domačih prašičev in njihovi kosi

46,7 EUR/100 kg/
neto

—

0203 19 55

sveže ali ohlajeno meso domačih prašičev brez kosti (razen prsi s po
trebušino in njihovih kosov)

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 19 59

sveže ali ohlajeno meso domačih prašičev brez kosti (razen trupov in
polovic, šunk, plečet in njihovih kosov ter prednjih delov, hrbta, prsi s
potrebušino in njihovih kosov)

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 19 90

sveže ali ohlajeno meso nedomačih prašičev (razen trupov in polovic,
šunk, plečet in njihovih kosov, brez kosti)

prosto

0

0203 21 10

zamrznjeni trupi in polovice domačih prašičev

53,6 EUR/100 kg/
neto

—

0203 21 90

zamrznjeni trupi in polovice nedomačih prašičev

prosto

0

0203 22 11

zamrznjene šunke domačih prašičev in njihovi kosi brez kosti

77,8 EUR/100 kg/
neto

—

0203 22 19

zamrznjena plečeta domačih prašičev in njihovi kosi brez kosti

60,1 EUR/100 kg/
neto

—

0203 22 90

zamrznjene šunke in plečeta nedomačih prašičev ter njihovi kosi brez
kosti

prosto

0

0203 29 11

zamrznjeni prednji deli domačih prašičev in njihovi kosi

60,1 EUR/100 kg/
neto

—

0203 29 13

zamrznjen hrbet domačih prašičev in njihovi kosi, s kostmi

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 29 15

zamrznjene prsi s potrebušino domačih prašičev in njihovi kosi

46,7 EUR/100 kg/
neto

—
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0203 29 55

zamrznjeno meso domačih prašičev brez kosti (razen prsi s potrebu
šino in njihovih kosov)

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 29 59

zamrznjeno meso domačih prašičev, s kostmi (razen trupov in polovic,
šunk, plečet in njihovih kosov ter prednjih delov, hrbta, prsi s potrebu
šino in njihovih kosov)

86,9 EUR/100 kg/
neto

—

0203 29 90

zamrznjeno meso nedomačih prašičev (razen trupov in polovic ter
šunk, plečet in njihovih kosov)

prosto

0

0204 10 00

sveži ali ohlajeni jagnječji trupi in polovice

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/neto

10

0204 21 00

sveži ali ohlajeni ovčji trupi in polovice (razen jagnjetine)

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/neto

10

0204 22 10

sveže ali ohlajene ovčje skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/neto

10

0204 22 30

sveže ali ohlajene ovčje zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/neto

10

0204 22 50

sveže ali ohlajene noge ovc

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/neto

10

0204 22 90

sveži ali ohlajeni kosi ovčjega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic,
skrajšanih sprednjih četrti, zarebrnic in/ali filejev ter nog)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/neto

10

0204 23 00

sveži ali ohlajeni kosi ovčjega mesa brez kosti

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/neto

10

0204 30 00

zamrznjeni jagnječji trupi in polovice

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/neto

10

0204 41 00

zamrznjeni ovčji trupi in polovice (razen jagnjetine)

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/neto

10

0204 42 10

zamrznjene ovčje skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/neto

10

0204 42 30

zamrznjene ovčje zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/neto

10

0204 42 50

zamrznjene noge ovc

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/neto

10

0204 42 90

zamrznjeni kosi ovčjega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic, skraj
šanih sprednjih četrti, zarebrnic in/ali filejev ter nog)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/neto

10

0204 43 10

zamrznjeno jagnječje meso, brez kosti

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/neto

10
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0204 43 90

zamrznjeno ovčje meso, brez kosti (razen jagnjetine)

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/neto

10

0204 50 11

sveži ali ohlajeni kozji trupi in polovice

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 13

sveže ali ohlajene kozje skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 15

sveže ali ohlajene kozje zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 19

sveže ali ohlajene noge koz

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 31

sveži ali ohlajeni kosi kozjega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic,
skrajšanih sprednjih četrti, zarebrnic in/ali filejev ter nog)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 39

sveži ali ohlajeni kosi kozjega mesa brez kosti

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 51

zamrznjeni kozji trupi in polovice

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 53

zamrznjene kozje skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 55

zamrznjene kozje zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 59

zamrznjene noge koz

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 71

zamrznjeni kosi kozjega mesa, s kostmi (razen trupov in polovic, skraj
šanih sprednjih četrti, zarebrnic in/ali filejev ter nog)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/neto

5

0204 50 79

zamrznjeni kosi kozjega mesa brez kosti

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/neto

5

0205 00 20

sveže ali ohlajeno meso konj, oslov, mul ali mezgov

5,1

0

0205 00 80

zamrznjeno meso konj, oslov, mul ali mezgov

5,1

0

0206 10 10

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki goved za proizvodnjo farma
cevtskih izdelkov

prosto

0

0206 10 91

sveža ali ohlajena užitna goveja jetra (razen za proizvodnjo farmacevt
skih izdelkov)

prosto

0
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0206 10 95

sveža ali ohlajena užitna goveja mišični del (stebriček) in rebrni del tre
bušne prepone (razen za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov)

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/neto

—

0206 10 99

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki goved (razen za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov, jeter ter mišičnega dela (stebrička) in rebrnega
dela trebušne prepone)

prosto

0

0206 21 00

zamrznjeni užitni goveji jeziki

prosto

0

0206 22 00

zamrznjena užitna goveja jetra

prosto

0

0206 29 10

zamrznjeni užitni klavnični odpadki goved za proizvodnjo farmacevt
skih izdelkov (razen jezikov in jeter)

prosto

0

0206 29 91

zamrznjena užitna goveja mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne
prepone (razen za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/neto

—

0206 29 99

zamrznjeni užitni klavnični odpadki goved (razen za proizvodnjo far
macevtskih izdelkov, jezikov, jeter ter mišičnega dela (stebrička) in rebr
nega dela trebušne prepone)

prosto

0

0206 30 00

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki prašičev

prosto

0

0206 41 00

zamrznjena užitna prašičja jetra

prosto

0

0206 49 20

zamrznjeni užitni klavnični odpadki domačih prašičev (razen jeter)

prosto

0

0206 49 80

zamrznjeni užitni klavnični odpadki nedomačih prašičev (razen jeter)

prosto

0

0206 80 10

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki ovc, koz, konj, oslov, mul in
mezgov za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

0206 80 91

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov
(razen za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov)

6,4

0

0206 80 99

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki ovc in koz (razen za proiz
vodnjo farmacevtskih izdelkov)

prosto

0

0206 90 10

zamrznjeni užitni klavnični odpadki ovc, koz, konj, mul in mezgov za
proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

prosto

0

0206 90 91

zamrznjeni užitni klavnični odpadki konj, oslov, mul in mezgov (razen
za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov)

6,4

0

0206 90 99

zamrznjeni užitni klavnični odpadki ovc in koz (razen za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov)

prosto

0

L 356/36

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0207 11 10

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene kokoši in petelini vrste Gallus
domesticus, z glavami in nogami, znani kot „83 % piščanci“

26,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 11 30

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene kokoši in petelini vrste Gallus
domesticus, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
znani kot „70 % piščanci“

29,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 11 90

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene kokoši in petelini vrste Gallus
domesticus, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani
kot „65 % piščanci“, ter druge oblike svežih ali ohlajenih kokoši in pete
linov, nerazrezani na kose (razen „83 % in 70 % piščancev“)

32,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 12 10

zamrznjene kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, oskubljene in očiš
čene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani
kot „70 % piščanci“

29,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 12 90

zamrznjene kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, oskubljene in očiš
čene, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot
„65 % piščanci“, ter druge oblike kokoši in petelinov, nerazrezani na
kose (razen „70 % piščancev“)

32,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 10

sveži ali ohlajeni kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez
kosti

102,4 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 20

sveže ali ohlajene polovice ali četrtine kokoši in petelinov vrste Gallus
domesticus

35,8 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 30

sveža ali ohlajena cela krila, z ali brez vršičkov, kokoši in petelinov vr
ste Gallus domesticus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 40

sveža ali ohlajena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički
kril kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 50

sveža ali ohlajena prsa in kosi prs kokoši in petelinov vrste Gallus dome
sticus, s kostmi

60,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 60

sveže ali ohlajene noge in kosi nog kokoši in petelinov vrste Gallus do
mesticus, s kostmi

46,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 70

sveži ali ohlajeni kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, s
kostmi (razen polovic ali četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč,
vratov, hrbtišč z vratovi, škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih
kosov)

100,8 EUR/100 kg/
neto

—

0207 13 91

sveža ali ohlajena užitna jetra kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

6,4

0

0207 13 99

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki kokoši in petelinov vrste Gal
lus domesticus (razen jeter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 10

zamrznjeni kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti

102,4 EUR/100 kg/
neto

—
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0207 14 20

zamrznjene polovice ali četrtine kokoši in petelinov vrste Gallus dome
sticus

35,8 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 30

zamrznjena cela krila, z ali brez vršičkov, kokoši in petelinov vrste Gal
lus domesticus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 40

zamrznjena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 50

zamrznjena prsa in kosi prs kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus,
s kostmi

60,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 60

zamrznjene noge in kosi nog kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus,
s kostmi

46,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 70

zamrznjeni kosi kokoši in petelinov Gallus domesticus, s kostmi (razen
polovic ali četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč, vratov, hrbtišč
z vratovi, škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih kosov)

100,8 EUR/100 kg/
neto

—

0207 14 91

zamrznjena užitna jetra kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

6,4

0

0207 14 99

zamrznjeni užitni klavnični odpadki kokoši in petelinov vrste Gallus do
mesticus (razen jeter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 24 10

sveži ali ohlajeni purani vrste domesticus, oskubljeni in očiščeni, brez
glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 %
purani“

34 EUR/100 kg/neto

—

0207 24 90

sveži ali ohlajeni purani vrste domesticus, oskubljeni in očiščeni, brez
glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“,
ter druge oblike svežih ali ohlajenih puranov, nerazrezani na kose
(razen „80 % puranov“)

37,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 25 10

zamrznjeni purani vrste domesticus, oskubljeni in očiščeni, brez glav in
nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 EUR/100 kg/neto

—

0207 25 90

zamrznjeni purani vrste domesticus, oskubljeni in očiščeni, brez glav,
nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“, ter
druge oblike puranov, nerazrezani na kose (razen „80 % puranov“)

37,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 26 10

sveži ali ohlajeni kosi puranov vrste domesticus brez kosti

85,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 26 20

sveže ali ohlajene polovice ali četrtine puranov vrste domesticus

41 EUR/100 kg/neto

—

0207 26 30

sveža ali ohlajena cela krila, z ali brez vršičkov, puranov vrste domesti
cus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 26 40

sveža ali ohlajena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički
kril puranov vrste domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—
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0207 26 50

sveža ali ohlajena prsa in kosi prs puranov vrste domesticus, s kostmi

67,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 26 60

sveže ali ohlajene krače in kosi krač puranov vrste domesticus, s kostmi

25,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 26 70

sveže ali ohlajene noge in kosi nog puranov vrste domesticus, s kostmi
(razen krač)

46 EUR/100 kg/neto

—

0207 26 80

sveži ali ohlajeni kosi puranov vrste domesticus, s kostmi (razen polovic
ali četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč, vratov, hrbtišč z vratovi,
škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih kosov)

83 EUR/100 kg/neto

—

0207 26 91

sveža ali ohlajena užitna jetra puranov vrste domesticus

6,4

0

0207 26 99

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki puranov vrste domesticus
(razen jeter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 10

zamrznjeni kosi puranov vrste domesticus brez kosti

85,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 20

zamrznjene polovice in četrtine puranov vrste domesticus

41 EUR/100 kg/neto

—

0207 27 30

zamrznjena cela krila, z ali brez vršičkov, puranov vrste domesticus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 40

zamrznjena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
puranov vrste domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 50

zamrznjena prsa in kosi prs puranov vrste domesticus, s kostmi

67,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 60

zamrznjene krače in kosi krač puranov vrste domesticus, s kostmi

25,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 27 70

zamrznjene noge in kosi nog puranov vrste domesticus, s kostmi (razen
krač)

46 EUR/100 kg/neto

—

0207 27 80

zamrznjeni kosi puranov vrste domesticus, s kostmi (razen polovic ali
četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč, vratov, hrbtišč z vratovi,
škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih kosov)

83 EUR/100 kg/neto

—

0207 27 91

zamrznjena užitna jetra puranov vrste domesticus

6,4

0

0207 27 99

zamrznjeni užitni klavnični odpadki puranov vrste domesticus (razen je
ter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 32 11

sveže ali ohlajene, oskubljene, izkrvavljene, očiščene ali neočiščene race
vrste domesticus, z glavami in nogami, znane kot „85 % race“

38 EUR/100 kg/neto

—
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0207 32 15

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene race vrste domesticus, brez
glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 %
race“

46,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 32 19

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene race vrste domesticus, brez
glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“,
ter druge oblike rac, nerazrezane na kose (razen „85 % in 70 % rac“)

51,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 32 51

sveže ali ohlajene, oskubljene, izkrvavljene, neočiščene gosi vrste dome
sticus, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 32 59

sveže ali ohlajene, oskubljene in očiščene gosi vrste domesticus, brez
glav in nog ter z ali brez srčkov in želodčkov, znane kot „75 % gosi“,
ter druge oblike gosi, nerazrezane na kose (razen „82 % gosi“)

48,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 32 90

sveže ali ohlajene pegatke, nerazrezane na kose

49,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 33 11

zamrznjene race vrste domesticus, oskubljene in očiščene, brez glav in
nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 33 19

zamrznjene race vrste domesticus, oskubljene in očiščene, brez glav, nog
ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“, ter druge
oblike rac, nerazrezane na kose (razen „70 % rac“)

51,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 33 51

zamrznjene, oskubljene, izkrvavljene, neočiščene gosi vrste domesticus,
z glavami in nogami, znane kot „82 % race“

45,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 33 59

zamrznjene, oskubljene in očiščene gosi vrste domesticus, brez glav in
nog ter z ali brez srčkov in želodčkov, znane kot „75 % gosi“, ter druge
oblike gosi, nerazrezane na kose (razen „82 % gosi“)

48,1 EUR/100 kg/
neto

—

0207 33 90

zamrznjene pegatke, nerazrezane na kose

49,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 34 10

mastna jetra domačih gosi, užitna, sveža ali ohlajena

prosto

0

0207 34 90

mastna jetra domačih rac, užitna, sveža ali ohlajena

prosto

0

0207 35 11

sveži ali ohlajeni kosi gosi vrste domesticus brez kosti

110,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 15

sveži ali ohlajeni kosi rac in pegatk vrste domesticus brez kosti

128,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 21

sveže ali ohlajene polovice ali četrtine rac vrste domesticus

56,4 EUR/100 kg/
neto

—
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0207 35 23

sveže ali ohlajene polovice ali četrtine gosi vrste domesticus

52,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 25

sveže ali ohlajene polovice ali četrtine pegatk vrste domesticus

54,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 31

sveža ali ohlajena cela krila, z ali brez vršičkov, rac, gosi in pegatk vrste
domesticus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 41

sveža ali ohlajena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički
kril rac, gosi in pegatk vrste domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 51

sveža ali ohlajena prsa in kosi prs gosi vrste domesticus, s kostmi

86,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 53

sveža ali ohlajena prsa in kosi prs rac in pegatk vrste domesticus, s
kostmi

115,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 61

sveže ali ohlajene noge in kosi nog gosi vrste domesticus, s kostmi

69,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 63

sveže ali ohlajene noge in kosi nog rac in pegatk vrste domesticus, s
kostmi

46,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 71

sveži ali ohlajeni paletoji vrste domesticus

66 EUR/100 kg/neto

—

0207 35 79

sveži ali ohlajeni kosi rac, gosi in pegatk vrste domesticus, s kostmi
(razen polovic ali četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč, vratov,
hrbtišč z vratovi, škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih kosov,
ter gosjih ali račjih paletojev)

123,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 35 91

sveža ali ohlajena užitna jetra rac, gosi ali pegatk (razen mastnih jeter)

6,4

3

0207 35 99

sveži ali ohlajeni užitni klavnični odpadki rac, gosi in pegatk vrste do
mesticus (razen mastnih jeter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 11

zamrznjeni kosi gosi vrste domesticus brez kosti

110,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 15

zamrznjeni kosi rac in pegatk vrste domesticus brez kosti

128,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 21

zamrznjene polovice ali četrtine rac vrste domesticus

56,4 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 23

zamrznjene polovice ali četrtine gosi vrste domesticus

52,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 25

zamrznjene polovice ali četrtine pegatk vrste domesticus

54,2 EUR/100 kg/
neto

—
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0207 36 31

zamrznjena cela krila, z ali brez vršičkov, rac, gosi in pegatk vrste do
mesticus

26,9 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 41

zamrznjena hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril
rac, gosi in pegatk vrste domesticus

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 51

zamrznjena prsa in kosi prs gosi vrste domesticus, s kostmi

86,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 53

zamrznjena prsa in kosi prs rac in pegatk vrste domesticus, s kostmi

115,5 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 61

zamrznjene noge in kosi nog gosi vrste domesticus, s kostmi

69,7 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 63

zamrznjene noge in kosi nog rac in pegatk vrste domesticus, s kostmi

46,3 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 71

zamrznjeni gosji ali račji paletoji vrste domesticus

66 EUR/100 kg/neto

—

0207 36 79

zamrznjeni kosi rac, gosi in pegatk vrste domesticus, s kostmi (razen po
lovic ali četrtin, celih kril, z vršički ali brez, hrbtišč, vratov, hrbtišč z vra
tovi, škofij in vršičkov kril ter prs, nog in njihovih kosov, ter gosjih ali
račjih paletojev)

123,2 EUR/100 kg/
neto

—

0207 36 81

zamrznjena užitna mastna jetra gosi vrste domesticus

prosto

0

0207 36 85

zamrznjena užitna mastna jetra rac vrste domesticus

prosto

0

0207 36 89

zamrznjena užitna jetra rac, gosi ali pegatk vrste domesticus (razen mast
nih jeter)

6,4

0

0207 36 90

zamrznjeni užitni klavnični odpadki rac, gosi in pegatk vrste domesticus
(razen jeter)

18,7 EUR/100 kg/
neto

—

0208 10 11

sveže ali ohlajeno meso in užitni klavnični odpadki domačih kuncev

6,4

0

0208 10 19

zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki domačih kuncev

6,4

0

0208 10 90

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki nedo
mačih kuncev in zajcev

prosto

0

0208 30 00

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki prima
tov

9

0

0208 40 10

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso kitov

6,4

0

0208 40 90

užitni klavnični odpadki kitov ter meso in užitni klavnični odpadki del
finov in pliskavic (sesalci reda Cetacea) ter morskih krav in dugongov
(sesalci vrste Sirenia), sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

9

0
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0208 50 00

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki plazil
cev (npr. kač, želv, krokodilov)

9

0

0208 90 10

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki doma
čih golobov

6,4

0

0208 90 20

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki prepe
lic

prosto

0

0208 90 40

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki divja
čine (razen kuncev, zajcev, prašičev in prepelic)

prosto

0

0208 90 55

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso tjulnjev

6,4

0

0208 90 60

sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki sever
nih jelenov

9

0

0208 90 70

sveži, ohlajeni ali zamrznjeni žabji kraki

6,4

0

0208 90 95

meso in užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni (razen
od goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul, mezgov, perutnine (ko
koši in petelinov vrste Gallus domesticus, rac, gosi, puranov, pegatk),
kuncev, zajcev, primatov, kitov, delfinov in pliskavk (sesalci reda Ceta
cea), morskih krav in dugongov (sesalci reda Sirenia), plazilcev, golobov,
divjačine, mesa tjulnjev, severnih jelenov in žabjih krakov)

9

0

0209 00 11

sveža, ohlajena ali zamrznjena podkožna prašičja maščoba, nasoljena
ali v slanici

21,4 EUR/100 kg/
neto

0

0209 00 19

sušena ali dimljena podkožna prašičja maščoba

23,6 EUR/100 kg/
neto

0

0209 00 30

prašičja maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana

12,9 EUR/100 kg/
neto

0

0209 00 90

perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana

41,5 EUR/100 kg/
neto

0

0210 11 11

šunke in kosi šunk domačih prašičev, nasoljeni ali v slanici, s kostmi

77,8 EUR/100 kg/
neto

0

0210 11 19

plečeta in kosi plečet domačih prašičev, nasoljeni ali v slanici, s kostmi

60,1 EUR/100 kg/
neto

0

0210 11 31

šunke in kosi šunk domačih prašičev, sušeni ali dimljeni, s kostmi

151,2 EUR/100 kg/
neto

0

0210 11 39

plečeta in kosi plečet domačih prašičev, sušeni ali dimljeni, s kostmi

119 EUR/100 kg/
neto

0

0210 11 90

šunke, plečeta ter kosi šunk in plečet nedomačih prašičev, nasoljeni, v
slanici, sušeni ali dimljeni, s kostmi

15,4

0
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0210 12 11

prsi s potrebušino in kosi prsi s potrebušino domačih prašičev, naso
ljeni ali v slanici

46,7 EUR/100 kg/
neto

0

0210 12 19

prsi s potrebušino in kosi prsi s potrebušino domačih prašičev, sušeni
ali dimljeni

77,8 EUR/100 kg/
neto

0

0210 12 90

prsi s potrebušino in kosi prsi s potrebušino nedomačih prašičev, naso
ljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

15,4

0

0210 19 10

prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“) domačih
prašičev, nasoljeni ali v slanici

68,7 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 20

skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“) do
mačih prašičev, nasoljeni ali v slanici

75,1 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 30

prednji deli in kosi prednjih delov domačih prašičev, nasoljeni ali v sla
nici

60,1 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 40

hrbet in kosi hrbta domačih prašičev, nasoljeni ali v slanici

86,9 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 50

meso domačih prašičev, nasoljeno ali v slanici (razen šunk, plečet in
njihovih kosov, prsi s potrebušino in njihovih kosov, prašičjih polovic
(„bacon sides“) ali njihovih kosov („spencers“), skrajšanih polovic (tri
četrtinskih stranic) ali srednjih delov („middles“) ter prednjih delov,
hrbta in njihovih kosov)

86,9 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 60

prednji deli in kosi prednjih delov domačih prašičev, sušeni ali dimljeni

119 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 70

hrbet in kosi hrbta domačih prašičev, sušeni ali dimljeni

149,6 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 81

sušeno ali dimljeno meso domačih prašičev brez kosti (razen prs s po
trebušino in njihovih kosov)

151,2 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 89

sušeno ali dimljeno meso domačih prašičev, s kostmi (razen šunk, ple
čet in njihovih kosov, prsi s potrebušino in njihovih kosov ter prednjih
delov, hrbta in njihovih kosov)

151,2 EUR/100 kg/
neto

0

0210 19 90

meso nedomačih prašičev, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno
(razen šunk, plečet in njihovih kosov, s kostmi, ter prsi s potrebušino
in njihovih kosov)

15,4

0

0210 20 10

goveje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, s kostmi

15,4 + 265,2 EUR/
100 kg/neto

—

0210 20 90

goveje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, brez kosti

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/neto

—

0210 91 00

meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dim
ljeni, ter užitna moka in zdrob iz mesa in klavničnih odpadkov prima
tov

15,4

0

L 356/44

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0210 92 00

meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dim
ljeni, ter užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov kitov,
delfinov in pliskavk (sesalci reda Cetacea) ter morskih krav in dugongov
(sesalci reda Sirenia)

15,4

0

0210 93 00

meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dim
ljeni, ter užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov plazil
cev (npr. kač, želv, aligatorjev)

15,4

0

0210 99 10

konjsko meso, nasoljeno, v slanici ali sušeno

6,4

0

0210 99 21

ovčje in kozje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, s kostjo

222,7 EUR/100 kg/
neto

10

0210 99 29

ovčje in kozje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, brez ko
sti

311,8 EUR/100 kg/
neto

10

0210 99 31

meso severnih jelenov, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno

15,4

10

0210 99 39

meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno (razen mesa prašičev, go
ved, severnih jelenov, ovc ali koz, primatov, kitov, delfinov in pliskavk
(sesalci reda Cetacea) ter morskih krav in dugongov (sesalci reda Sire
nia), plazilcev ter konjskega mesa, nasoljenega, v slanici ali sušenega)

130,0 EUR/100 kg/
neto

—

0210 99 41

užitna jetra domačih prašičev, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

64,9 EUR/100 kg/
neto

10

0210 99 49

užitni klavnični odpadki domačih prašičev, nasoljeni, v slanici, sušeni
ali dimljeni (razen jeter)

47,2 EUR/100 kg/
neto

10

0210 99 51

užitna goveja mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone, na
soljena, v slanici, sušena ali dimljena

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/neto

—

0210 99 59

užitni klavnični odpadki goved, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni
(razen mišičnega dela (stebriček) in rebrnega dela trebušne prepone)

12,8

0

0210 99 60

užitni klavnični odpadki ovc in koz, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dim
ljeni

15,4

0

0210 99 71

užitna mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

prosto

0

0210 99 79

užitna perutninska jetra, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena (razen
mastnih jeter gosi ali rac)

6,4

—

0210 99 80

užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni (razen
užitnih klavničnih odpadkov domačih prašičev, goved, ovc, koz, prima
tov, kitov, delfinov in pliskavk (sesalci reda Cetacea) ter morskih krav in
dugongov (sesalci reda Sirenia), plazilcev in perutninskih jeter)

15,4

0

0210 99 90

užitna moka in zdrob iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/neto

—
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prosto

0

7,5

0

0301 10 10

žive okrasne sladkovodne ribe

0301 10 90

žive okrasne prosto morske ribe

0301 91 10

žive postrvi (Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

žive postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

žive jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0

0301 93 00

živ krap

8

0

0301 94 00

živ modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

živ južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

živi pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncor
hynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn
chus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in do
navski losos (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

žive sladkovodne ribe (razen okrasnih rib, postrvi, jegulj, krapa, pacifi
škega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus ma
sou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donav
skega lososa (Hucho hucho)

8

0

0301 99 80

žive morske ribe (razen okrasnih rib, postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), jegulj (Anguilla spp.),
modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) in južnega modroplavutega
tuna (Thunnus maccoyii))

16

0

0302 11 10

sveže ali ohlajene postrvi (Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysoga
ster)

8

0

0302 11 20

sveže ali ohlajene postrvi vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in
škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno, ali brez glav,
škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0

0302 11 80

sveže ali ohlajene postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (razen postrvi
vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase
več kot 1,2 kg posamezno, ali brez glav, škrg in drobovja, mase več
kot 1 kg posamezno)

12

0

0302 12 00

svež ali ohlajen pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo sa
lar) in donavski losos (Hucho hucho)

2

0
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0302 19 00

sveži ali ohlajeni salmonidi (razen postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster), pacifiškega lososa
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncor
hynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa
(Hucho hucho)

8

0

0302 21 10

sveža ali ohlajena grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoi
des)

8

0

0302 21 30

svež ali ohlajen atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

svež ali ohlajen pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

sveža ali ohlajena morska plošča (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

svež ali ohlajen morski list (Solea spp.)

15

0

0302 29 10

svež ali ohlajen krilati romb (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

sveže ali ohlajene bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae,
Soleidae, Scophthalmidae in Catharidae) (razen grenlandske morske plošče,
atlantskega lista, pacifiškega lista, morske plošče, morskega lista in kri
latega romba)

15

0

0302 31 10

svež ali ohlajen beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga) za indu
strijsko predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0302 31 90

svež ali ohlajen beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga) (razen
za industrijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0302 32 10

svež ali ohlajen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0302 32 90

svež ali ohlajen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) (razen za indu
strijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0302 33 10

svež ali ohlajen progasti tun za industrijsko predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0302 33 90

svež ali ohlajen progasti tun (razen za industrijsko predelavo ali kon
zerviranje)

22

0

0302 34 10

svež ali ohlajen velikooki tun (Thunnus obesus) za industrijsko predelavo
ali konzerviranje

prosto

0

0302 34 90

svež ali ohlajen velikooki tun (Thunnus obesus) (razen za industrijsko
predelavo ali konzerviranje)

22

0

0302 35 10

svež ali ohlajen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje

prosto

0
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0302 35 90

svež ali ohlajen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) (razen za industrij
sko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0302 36 10

svež ali ohlajen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) za industrij
sko predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0302 36 90

svež ali ohlajen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) (razen tunov
za industrijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0302 39 10

svež ali ohlajen tun rodu Thunnus za industrijsko predelavo ali konzer
viranje (razen tunov Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus in Thunnus maccoyii)

prosto

0

0302 39 90

svež ali ohlajen tun rodu Thunnus (razen tunov za industrijsko prede
lavo ali konzerviranje ter tunov Thunnus alalunga, Thunnus albacares,
Thunnus obesus, Thunnus thynnus in Thunnus maccoyii)

22

0

0302 40 00

sveži ali ohlajeni sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0302 50 10

sveže ali ohlajene trske (Gadus morhua)

12

0

0302 50 90

sveže ali ohlajene trske (Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

12

0

0302 61 10

sveže ali ohlajene sardele (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

sveže ali ohlajene sardele (Sardinops spp.) in velike sardele (Sardinella
spp.)

15

0

0302 61 80

sveže ali ohlajene papaline (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

sveža ali ohlajena vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

svež ali ohlajen saj (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

sveže ali ohlajene skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus)

20

0

0302 65 20

sveži ali ohlajeni trneži vrste Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

sveži ali ohlajeni trneži vrste Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

sveži ali ohlajeni morski psi (razen trnežev vrste Squalus acanthias in
Scyliorhinus spp.)

8

0

0302 66 00

sveže ali ohlajene jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0

0302 67 00

sveža ali ohlajena mečarica (Xiphias gladius)

15

0
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0302 68 00

sveže ali ohlajene ribe vrste Dissostichus spp.

15

0

0302 69 11

svež ali ohlajen krap

8

0

0302 69 19

sveže ali ohlajene sladkovodne ribe (razen salmonidov, jegulj in krapov)

8

0

0302 69 21

sveže ali ohlajene morske ribe rodu Euthynnus za industrijsko predelavo
ali konzerviranje (razen progastega tuna)

prosto

0

0302 69 25

sveže ali ohlajene morske ribe rodu Euthynnus (razen rib za industrijsko
predelavo ali konzerviranje in progastega tuna)

22

0

0302 69 31

svež ali ohlajen rdeči okun (Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 33

svež ali ohlajen rdeči okun (Sebastes spp.) (razen Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 35

sveže ali ohlajene morske ribe vrste Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

svež ali ohlajen mol (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

svež ali ohlajen leng (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

sveža ali ohlajena aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius
pollachius)

7,5

0

0302 69 55

sveži ali ohlajeni sardoni (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

svež ali ohlajen špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0

0302 69 66

sveža ali ohlajena južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capen
sis) in globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
paradoxus)

15

0

0302 69 67

svež ali ohlajen južni oslič (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

svež ali ohlajen oslič rodu Merluccius (razen južnoafriškega osliča (plit
kovodnega osliča), globokovodnega osliča (globokovodnega južnoafri
škega osliča) in južnega osliča)

15

0

0302 69 69

svež ali ohlajen oslič rodu Urophycis

15

0

0302 69 75

sveža ali ohlajena kostanjevka (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

sveža ali ohlajena morska spaka (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

svež ali ohlajen sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0
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0302 69 86

svež ali ohlajen sinji mol južnih morij (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

svež ali ohlajen šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

sveža ali ohlajena rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

svež ali ohlajen brancin (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

sveža ali ohlajena orada (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

sveže ali ohlajene morske ribe, užitne (razen salmonidov, bokoplutih
rib, tunov, progastih tunov, sledov, trsk, sardel, velikih sardel, papalin,
vahnj, sajev, skuš, morskih psov, jegulj (Anguilla spp.), mečaric, rib vrste
Dissostichus spp., rib rodu rdečega okuna vrst Sebastes, rib vrste Boreoga
dus saida, molov, lengov, aljaških sajev in polakov, šparov, osličev, kosta
njevk, morskih spak, sinjih molov in sinjih molov južnih morij, šnju
rov, rožnatih jegulj, brancinov in orad)

15

0

0302 70 00

sveže ali ohlajene ribja jetra in ikre

10

0

0303 11 00

zamrznjen rdeči losos (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

zamrznjeni pacifiški lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in
Oncorhynchus rhodurus) (razen rdečega lososa (Oncorhynchus nerka))

2

0

0303 21 10

zamrznjene postrvi (Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

zamrznjene postrvi vrste Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami,
brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno, ali brez glav, škrg in
drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0

0303 21 80

zamrznjene postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae) (razen postrvi vrste
Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več
kot 1,2 kg posamezno, ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg
posamezno)

12

0

0303 22 00

zamrznjena atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

zamrznjeni salmonidi (razen pacifiških lososov, atlantskih lososov, do
navskih lososov in postrvi)

9

0

0303 31 10

zamrznjena grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

zamrznjen atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

zamrznjen pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0

L 356/50

SL

Uradni list Evropske unije

KN 2007

Opis

24.12.2016
Osnovna stopnja

Kategorija

0303 32 00

zamrznjena morska plošča (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

zamrznjen morski list (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

zamrznjena iverka (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

zamrznjene ribe rodu Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

zamrznjene bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae in Catharidae) (razen morskih plošč, morskih listov,
iverk in rib rodu Rhombosolea spp.)

15

0

0303 41 11

zamrznjen cel beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga) za indu
strijsko predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0303 41 13

zamrznjen beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga), brez škrg in
drobovja, za industrijsko predelavo ali konzerviranje

prosto

0

0303 41 19

zamrznjen beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga) za industrij
sko predelavo ali konzerviranje, brez glave in škrg, ki mu je treba še
odstraniti drobovje

prosto

0

0303 41 90

zamrznjen beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga) (razen za in
dustrijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0303 42 12

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, cel, mase več
kot 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 18

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, cel, mase do
vključno 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 32

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, brez škrg in dro
bovja, mase več kot 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 38

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, brez škrg in dro
bovja, mase do vključno 10 kg po kosu

prosto

0

0303 42 52

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, mase več kot 10 kg
po kosu (razen celih, brez škrg ali brez drobovja)

prosto

0

0303 42 58

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) za industrijsko proiz
vodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604, mase do
vključno 10 kg po kosu (razen celih, brez škrg ali brez drobovja)

prosto

0

0303 42 90

zamrznjen rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) (razen za industrijsko
predelavo ali konzerviranje)

22

0

0303 43 11

zamrznjen progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, cel

prosto

0
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0303 43 13

zamrznjen progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 43 19

zamrznjen progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, brez glave in škrg, ki mu je treba še odstra
niti drobovje

prosto

0

0303 43 90

zamrznjen progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (razen za indu
strijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0303 44 11

zamrznjen velikooki tun (Thunnus obesus) za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, cel

prosto

0

0303 44 13

zamrznjen velikooki tun (Thunnus obesus) za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 44 19

zamrznjen velikooki tun (Thunnus obesus) za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, brez glave in škrg, ki mu je treba še odstraniti drobovje

prosto

0

0303 44 90

zamrznjen velikooki tun (Thunnus obesus) (razen za industrijsko prede
lavo ali konzerviranje)

22

0

0303 45 11

zamrznjen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) za industrijsko prede
lavo ali konzerviranje, cel

prosto

0

0303 45 13

zamrznjen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) za industrijsko prede
lavo ali konzerviranje, brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 45 19

zamrznjen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) za industrijsko prede
lavo ali konzerviranje, brez glave in škrg, ki mu je treba še odstraniti
drobovje

prosto

0

0303 45 90

zamrznjen modroplavuti tun (Thunnus thynnus) (razen za industrijsko
predelavo ali konzerviranje)

22

0

0303 46 11

zamrznjen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, cel

prosto

0

0303 46 13

zamrznjen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, brez škrg in drobovja

prosto

0

0303 46 19

zamrznjen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) za industrijsko
predelavo ali konzerviranje, brez glave in škrg, ki mu je treba še odstra
niti drobovje

prosto

0

0303 46 90

zamrznjen južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii) (razen za indu
strijsko predelavo ali konzerviranje)

22

0

0303 49 31

zamrznjeni tuni rodu Thunnus za industrijsko predelavo ali konzervira
nje, celi (razen tunov Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obe
sus, Thunnus thynnus in Thunnus maccoyii)

prosto

0
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0303 49 33

zamrznjeni tuni rodu Thunnus za industrijsko predelavo ali konzervira
nje, brez škrg in drobovja (razen tunov Thunnus alalunga, Thunnus alba
cares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus in Thunnus maccoyii)

prosto

0

0303 49 39

zamrznjeni tuni rodu Thunnus za industrijsko predelavo ali konzervira
nje, brez glave in škrg, ki jim je treba še odstraniti drobovje (razen tu
nov Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thyn
nus in Thunnus maccoyii)

prosto

0

0303 49 80

zamrznjeni tuni rodu Thunnus (razen tunov za industrijsko predelavo
ali konzerviranje ter tunov Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus
obesus, Thunnus thynnus in Thunnus maccoyii)

22

0

0303 51 00

zamrznjeni sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52 10

zamrznjene trske (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

zamrznjene trske (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

zamrznjene trske (Gadus macrocephalus)

12

0

0303 61 00

zamrznjena mečarica (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

zamrznjene ribe vrste Dissostichus spp.

15

0

0303 71 10

zamrznjene sardele (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

zamrznjene sardele (Sardinops spp.) in velike sardele (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

zamrznjene papaline (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

zamrznjena vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

zamrznjen saj (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

zamrznjene skuše (Scomber scombrus) in (Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

zamrznjene skuše (Scomber australasicus)

15

0

0303 75 20

zamrznjeni trneži vrste Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

zamrznjene morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

zamrznjeni morski psi (razen trnežev)

8

0
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prosto

0

0303 76 00

zamrznjene jegulje (Anguilla spp.)

0303 77 00

zamrznjeni brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78 11

zamrznjena južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in
globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius parado
xus)

15

0

0303 78 12

zamrznjen argentinski oslič (oslič jugozahodnega Atlantika) (Merluccius
hubbsi)

15

0

0303 78 13

zamrznjen južni oslič (Merliccius australis)

15

0

0303 78 19

zamrznjen oslič rodu Merluccius (razen južnoafriškega osliča (plitko
vodni oslič), globokovodnega osliča (globokovodni južnoafriški oslič),
argentinskega osliča (oslič jugozahodnega Atlantika) in južnega osliča)

15

0

0303 78 90

zamrznjeni osliči (Urophycis spp.)

15

0

0303 79 11

zamrznjen krap

8

0

0303 79 19

zamrznjene sladkovodne ribe (razen salmonidov, jegulj in krapov)

8

0

0303 79 21

zamrznjene morske ribe rodu Euthynnus za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, cele (razen progastega tuna, uvrščenega v tarifno podšte
vilko 0303 43)

prosto

0

0303 79 23

zamrznjene morske ribe rodu Euthynnus za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, brez škrg in drobovja (razen progastega tuna, uvrščenega
v tarifno podštevilko 0303 43)

prosto

0

0303 79 29

zamrznjene morske ribe rodu Euthynnus za industrijsko predelavo ali
konzerviranje, brez glave in škrg, ki jim je treba še odstraniti drobovje
(razen progastega tuna, uvrščenega v tarifno podštevilko 0303 43)

prosto

0

0303 79 31

zamrznjene morske ribe rodu Euthynnus (razen progastega tuna, uvršče
nega v tarifno podštevilko 0303 43, in rib za industrijsko predelavo ali
konzerviranje)

22

0

0303 79 35

zamrznjen rdeči okun (Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 37

zamrznjen rdeči okun (Sebastes spp.) (razen Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 41

zamrznjene morske ribe vrste Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

zamrznjen mol (Merlangus merlangus)

7,5

0

0303 79 51

zamrznjen leng (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

zamrznjena aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius polla
chius)

15

0
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0303 79 58

zamrznjene morske ribe vrste Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

zamrznjeni sardoni (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

zamrznjen špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

zamrznjena kostanjevka (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

zamrznjena morska spaka (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

zamrznjen sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

zamrznjen sinji mol južnih morij (Micromesticus australis)

7,5

0

0303 79 91

zamrznjen šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

zamrznjen modri repak (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

zamrznjena rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

zamrznjene ribe vrst Pelotreis flavilatus in Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

zamrznjene morske ribe, užitne (razen salmonidov, bokoplutih rib, tu
nov, progastih tunov, sledov, trsk, mečaric, rib vrste Dissostichus spp.,
sardel, velikih sardel, papalin, vahnj, sajev, skuš, morskih psov, jegulj
(Anguilla spp.), brancinov, osličev, rib rodu Euthynnus, rdečih okunov
vrste Sebastes, rib vrste Boreogadus saida, molov, lengov, aljaških sajev in
polakov (Pollachius pollachius), rib vrste Orcynopsis unicolor, sardonov,
šparov, kostanjevk, morskih spak, sinjih molov in sinjih molov južnih
morij, šnjurov, modrih repakov, rožnatih jegulj ter rib vrst Pelotreis fla
vilatus in Peltorhamphus novaezelandiae))

15

0

0303 80 10

zamrznjene trde in mehke ribje ikre za pridobivanje deoksiribonuklein
ske kisline ali protamin sulfata

prosto

0

0303 80 90

zamrznjena užitna ribja jetra in ikre (razen trdih in mehkih iker za pri
dobivanje deoksiribonukleinske kisline ali protamin sulfata)

10

0

0304 11 10

sveži ali ohlajeni fileti mečarice (Xiphias gladius)

18

0

0304 11 90

sveže ali ohlajeno meso (mleto ali nemleto) mečarice (Xiphias gladius)
(razen filetov)

15

0

0304 12 10

sveži ali ohlajeni fileti rib vrste Dissostichus spp.

18

0

0304 12 90

sveže ali ohlajeno meso (mleto ali nemleto) rib vrste Dissostichus spp.
(razen filetov)

15

0
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0304 19 13

sveži ali ohlajeni fileti pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega
lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

0

0304 19 15

sveži ali ohlajeni fileti postrvi vrste Oncorhynchus mykiss, mase več
kot 400 g posamezno

12

0

0304 19 17

sveži ali ohlajeni fileti postrvi vrst Salmo trutta in Oncorhynchus mykiss
mase do vključno 400 g posamezno, ter postrvi vrst Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae

12

0

0304 19 19

sveži ali ohlajeni fileti sladkovodnih rib (razen postrvi (Salmo trutta, On
corhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncor
hynchus gilae), pacifiškega lososa, atlantskega lososa in donavskega lo
sosa)

9

0

0304 19 31

sveži ali ohlajeni fileti trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus) in rib vrste Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

sveži ali ohlajeni fileti saja (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

sveži ali ohlajeni fileti rdečega okuna (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

fileti morskih rib, sveži ali ohlajeni (razen mečaric, rib vrste Dissostichus
spp., trsk, rib vrste Boreogadus saida, sajev in rdečih okunov)

18

0

0304 19 91

sveže ali ohlajeno meso, mleto ali nemleto, sladkovodnih rib (razen file
tov)

8

0

0304 19 97

sveži ali ohlajeni sledi

15

0

0304 19 99

ribje meso (mleto ali nemleto) morskih rib, sveže ali ohlajeno (razen
mečarice, rib vrste Dissostichus spp., ribjih filetov in sledov)

15

0

0304 21 00

zamrznjeni fileti mečaric (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

zamrznjeni fileti rib vrste Dissostichus spp.

15

0

0304 29 13

zamrznjeni fileti pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa
(Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

0

0304 29 15

zamrznjeni fileti postrvi vrste Oncorhynchus mykiss, mase več kot 400 g
posamezno

12

0

0304 29 17

zamrznjeni fileti postrvi vrst Salmo trutta in Oncorhynchus mykiss, mase
do vključno 400 g posamezno, ter postrvi vrst Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita in Oncorhynchus gilae

12

0
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0304 29 19

zamrznjeni fileti sladkovodnih rib (razen postrvi (Salmo trutta, Oncor
hynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita in Oncor
hynchus gilae), pacifiškega lososa, atlantskega lososa in donavskega lo
sosa)

9

0

0304 29 21

zamrznjeni fileti trske (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 29 29

zamrznjeni fileti trske (Gadus morhua, Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus
saida

7,5

0

0304 29 31

zamrznjeni fileti saja (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

zamrznjeni fileti vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 29 35

zamrznjeni fileti rdečega okuna (Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 39

zamrznjeni fileti rdečega okuna (Sebastes spp.) (razen Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 41

zamrznjeni fileti mola (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

zamrznjeni fileti lenga (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

zamrznjeni fileti tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus

18

0

0304 29 51

zamrznjeni fileti skuše (Scomber australasicus)

15

0

0304 29 53

zamrznjeni fileti skuše (Scomber scombrus, Scomber japonicus) in rib vrste
Orcynopsis unicolor

15

0

0304 29 55

zamrznjeni fileti južnoafriškega osliča (plitkovodni oslič) (Merluccius ca
pensis) in globokovodnega osliča (globokovodni južnoafriški oslič) (Mer
luccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

zamrznjeni fileti argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika)
(Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

zamrznjeni fileti osliča rodu Merluccius (razen južnoafriškega osliča
(plitkovodni oslič), globokovodnega osliča (globokovodni južnoafriški
oslič) in argentinskega osliča (oslič jugozahodnega Atlantika))

6,1

0

0304 29 59

zamrznjeni fileti osliča (Urophycis)

7,5

0

0304 29 61

zamrznjeni fileti trnežev in morskih mačk (Squalus acanthias in Scyliorhi
nus spp.)

7,5

0

0304 29 69

zamrznjeni fileti morskih psov (razen trnežev in morskih mačk)

7,5

0

0304 29 71

zamrznjeni fileti morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

zamrznjeni fileti iverke (Platichthys flesus)

7,5

0
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0304 29 75

zamrznjeni fileti sledov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

zamrznjeni fileti krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

zamrznjeni fileti morske spake (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

zamrznjeni fileti aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

zamrznjeni fileti modrega repaka (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0

0304 29 99

zamrznjeni fileti morskih rib (razen mečaric, rib vrste Dissostichus spp.,
trsk, rib vrste Boreogadus saida, sajev, vahnj, rdečih okunov, molov, len
gov, tunov, rib iz rodu Euthynnus, skuš, rib vrste Orcynopsis unicolor, osli
čev, morskih psov, morskih plošč, iverk, sledov, krilatih rombov, mor
skih spak, aljaških sajev ali modrih repakov)

15

0

0304 91 00

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) mečarice (Xiphias gladius) (razen
filetov)

7,5

0

0304 92 00

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) rib vrste Dissostichus spp. (razen
filetov)

7,5

0

0304 99 10

zamrznjen surimi

14,2

0

0304 99 21

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) iz sladkovodnih rib (razen file
tov)

8

0

0304 99 23

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) sleda (Clupea harengus, Clupea pal
lasii) (razen filetov)

15

0

0304 99 29

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) rdečega okuna (Sebastes spp.)
(razen filetov)

8

0

0304 99 31

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) trske (Gadus macrocephalus) (razen
filetov)

7,5

0

0304 99 33

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) trske (Gadus morhua) (razen file
tov)

7,5

0

0304 99 39

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) trske (Gadus ogac) in rib vrste Bo
reogadus saida (razen filetov)

7,5

0

0304 99 41

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) saja (Pollachius virens) (razen file
tov)

7,5

0

0304 99 45

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) vahnje (Melanogrammus aeglefinus)
(razen filetov)

7,5

0

0304 99 51

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) osliča (Merluccius spp., Urophycis
spp.) (razen filetov)

7,5

0
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0304 99 55

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) krilatega romba (razen filetov)

15

0

0304 99 61

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) kostanjevke (Brama spp.) (razen
filetov)

15

0

0304 99 65

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) morske spake (Lophius spp.)
(razen filetov)

7,5

0

0304 99 71

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) sinjega mola (Micromesistius po
utassou ali Gadus poutassou) (razen filetov)

7,5

0

0304 99 75

meso (mleto ali nemleto) aljaškega saja (Theragra chalcogramma), zamrz
njeno (razen ribjih filetov in surimi)

7,5

0

0304 99 99

zamrznjeno meso (mleto ali nemleto) morskih rib (razen mečaric, rib
vrste Dissostichus spp., sledov, rdečih okunov, rib vrste Sebastes, trsk, rib
vrste Boreogadus saida, sajev, vahnj, osličev, krilatih rombov, kostanjevk,
morskih spak, sinjih molov, aljaških sajev in filetov)

7,5

0

0305 10 00

ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

13

0

0305 20 00

ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici

11

0

0305 30 11

fileti trske (Gadus macrocephalus), sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda ne
prekajeni

16

0

0305 30 19

fileti trske (Gadus morhua, Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida, su
šeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

20

0

0305 30 30

fileti pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo
salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici, toda
neprekajeni

15

0

0305 30 50

fileti grenlandske morske plošče (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljeni
ali v slanici, toda neprekajeni

15

0

0305 30 90

ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda prekajeni (razen trske in
ribjih filetov pacifiškega lososa, atlantskega lososa, donavskega lososa
in grenlandske morske plošče, nasoljenih ali v slanici)

16

0

0305 41 00

pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donav
ski lososi (Hucho hucho), prekajeni, vključno s fileti

13

0

0305 42 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), prekajeni, vključno s fileti

10

0

0305 49 10

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides), prekajena,
vključno s fileti

15

0
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0305 49 20

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus), prekajen, vključno s fileti

16

0

0305 49 30

skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), preka
jene, vključno s fileti

14

0

0305 49 45

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhyn
chus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus
chrysogaster), prekajene, vključno s fileti

14

0

0305 49 50

jegulje (Anguilla spp.), prekajene, vključno s fileti

14

0

0305 49 80

prekajene ribe, vključno s fileti (razen pacifiških lososov, atlantskih lo
sosov, donavskih lososov, sledov, grenlandskih morskih plošč, atlant
skih listov, skuš, postrvi in jegulj)

14

0

0305 51 10

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sušene, nenaso
ljene in neprekajene posušene trske (razen filetov)

13

0

0305 51 90

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sušene, nasoljene,
neprekajene „klippfish“ (razen filetov)

13

0

0305 59 11

ribe vrste Boreogadus saida, sušene, nenasoljene, neprekajene posušene
trske (razen filetov)

13

0

0305 59 19

ribe vrste Boreogadus saida, sušene in nasoljene, neprekajene posušene
t. i. klippfish (razen filetov)

13

0

0305 59 30

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sušeni, nenasoljeni ali nasoljeni,
neprekajeni (razen filetov)

12

0

0305 59 50

sardoni (Engraulis spp.), sušeni, nenasoljeni ali nasoljeni, neprekajeni
(razen filetov)

10

0

0305 59 70

atlantski list (Hippoglossus Hippoglossus), sušen, nenasoljen ali nasoljen,
neprekajen (razen filetov)

15

0

0305 59 80

ribe, sušene, nenasoljene ali nasoljene, neprekajene (razen trsk, rib vrste
Boreogadus saida, sledov, sardonov, atlantskih listov in filetov na
splošno)

12

0

0305 61 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), nasoljeni ali le v slanici (razen fi
letov)

12

0

0305 62 00

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), nasoljene ali le v
slanici (razen filetov)

13

0

0305 63 00

sardoni (Engraulis spp.), nasoljeni ali le v slanici (razen filetov)

10

0

0305 69 10

ribe vrste Boreogadus saida, nasoljene ali le v slanici (razen filetov)

13

0
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0305 69 30

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus), nasoljen ali le v slanici (razen fi
letov)

15

0

0305 69 50

pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou in Oncorhynchus rhodurus),atlantski losos (Salmo salar) in donavski
losos (Hucho hucho), le nasoljeni ali v slanici (razen filetov)

11

0

0305 69 80

ribe, nasoljene ali v slanici, toda nesušene in neprekajene (razen sledov,
trsk, sardonov, rib vrste Boreogadus saida, atlantskih listov, pacifiških lo
sosov, atlantskih lososov, donavskih lososov in filetov na splošno)

12

0

0306 11 10

zamrznjeni repi rarogov (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), v
oklepu ali brez oklepa, vključno z repi rarogov v oklepu, kuhanimi v
sopari ali v vreli vodi

12,5

0

0306 11 90

zamrznjeni rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp.in Jasus spp.), v oklepu
ali brez oklepa, vključno z rarogi v oklepu, kuhanimi v sopari ali v
vreli vodi (razen repov rarogov)

12,5

0

0306 12 10

zamrznjeni jastogi (Homarus spp.), celi, vključno z jastogi v oklepu, ku
hani v sopari ali v vreli vodi

6

0

0306 12 90

zamrznjeni jastogi (Homarus spp.) (razen celih)

16

0

0306 13 10

zamrznjene kozice iz družine Pandalidae, v oklepu ali brez oklepa,
vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

12

0

0306 13 30

zamrznjene kozice iz rodu Crangon, v oklepu ali brez oklepa, vključno
s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

18

0

0306 13 40

zamrznjene rožnate kozice (Parapenaeus longirostris), v oklepu ali brez
oklepa, vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli
vodi

12

0

0306 13 50

zamrznjene kozice iz rodu Penaeus spp., v oklepu ali brez oklepa,
vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

12

0

0306 13 80

zamrznjene kozice, v oklepu ali brez oklepa, vključno s kozicami v
oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi (razen Pandalidae, Crangon,
rožnatih kozic (Parapenaeus longirostris) in kozic iz rodu Penaeus)

12

0

0306 14 10

zamrznjene rakovice (Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp.) in (Calli
nectes sapidus), v oklepu ali brez oklepa, vključno z rakovicami v oklepu,
kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

7,5

0

0306 14 30

zamrznjene rakovice (Cancer pagurus), v oklepu ali brez oklepa, vključno
z rakovicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

7,5

0
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0306 14 90

zamrznjene rakovice, v oklepu ali brez oklepa, vključno z rakovicami v
oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi (razen (Paralithodes camchati
cus, Chionoecetes spp.), (Callinectes sapidus) in (Cancer pagurus))

7,5

0

0306 19 10

zamrznjeni sladkovodni raki, v oklepu ali brez oklepa, vključno z raki
v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

7,5

0

0306 19 30

zamrznjen škamp (Nephrops norvegicus), v oklepu ali brez oklepa,
vključno s škampi v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

12

0

0306 19 90

zamrznjeni raki, primerni za človeško prehrano, v oklepu ali brez
oklepa, vključno z raki v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi, za
mrznjeni (razen rarogov, jastogov, kozic, rakovic, sladkovodnih rakov
in škampov (Nephrops norvegicus)); moka, zdrob in peleti iz rakov, pri
merni za človeško prehrano

12

0

0306 21 00

rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp. in Jasus spp.), v oklepu ali brez
oklepa, živi, sušeni, nasoljeni ali v slanici, vključno z rarogi v oklepu,
kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

12,5

0

0306 22 10

živi jastogi (Homarus spp.)

8

0

0306 22 91

celi jastogi, sušeni, nasoljeni ali v slanici, vključno z jastogi v oklepu,
kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

8

0

0306 22 99

deli jastogov (Homarus spp.), sušeni, nasoljeni ali v slanici, vključno
z deli jastogov v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi

10

0

0306 23 10

kozice iz družine Pandalidae, v oklepu ali brez oklepa, žive, sušene, na
soljene ali v slanici, vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari
ali v vreli vodi

12

0

0306 23 31

kozice iz rodu Crangon, v oklepu ali brez oklepa, sveže, ohlajene ali ku
hane v sopari ali v vreli vodi

18

0

0306 23 39

kozice iz rodu Crangon, v oklepu ali brez oklepa, žive, sušene, nasoljene
ali v slanici, vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli
vodi, ohlajene ali neohlajene

18

0

0306 23 90

kozice, v oklepu ali brez oklepa, žive, sušene, nasoljene ali v slanici,
vključno s kozicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi (razen
Pandalidae in Crangon)

12

0

0306 24 30

rakovice (Cancer pagurus), v oklepu ali brez oklepa, žive, sušene, naso
ljene ali v slanici, vključno z rakovicami v oklepu, kuhanimi v sopari
ali v vreli vodi

7,5

0

0306 24 80

rakovice, v oklepu ali brez oklepa, žive, sušene, nasoljene ali v slanici,
vključno z rakovicami v oklepu, kuhanimi v sopari ali v vreli vodi
(razen Cancer pagurus)

7,5

0

L 356/62

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0306 29 10

sladkovodni raki, v oklepu ali brez oklepa, živi, sušeni, nasoljeni ali v
slanici, vključno s sladkovodnimi raki v oklepu, kuhanimi v sopari ali v
vreli vodi

7,5

0

0306 29 30

škamp (Nephrops norvegicus), v oklepu ali brez oklepa, živ, sušen, naso
ljen ali v slanici, vključno s škampi v oklepu, kuhanimi v sopari ali v
vreli vodi

12

0

0306 29 90

raki, primerni za človeško prehrano, v oklepu ali brez oklepa, živi,
sveži, ohlajeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, vključno z raki v oklepu,
kuhanimi v sopari ali v vreli vodi (razen rarogov, jastogov, kozic, rako
vic, sladkovodnih rakov in škampov (Nephrops norvegicus)); moka, zdrob
in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano (razen zamrznjenih)

12

0

0307 10 10

žive ploščate ostrige (Ostrea spp.), mase do vključno 40 g po kosu,
vključno z lupino

prosto

0

0307 10 90

ostrige, žive, sveže, ohlajene, zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici
(razen živih ploščatih ostrig (Ostrea spp.), mase do vključno 40 g po
kosu, vključno z lupino)

9

0

0307 21 00

žive, sveže ali ohlajene pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrova
čami, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, z lupino ali brez

8

0

0307 29 10

grebenaste pokrovače (Pecten maximus), z lupino ali brez, zamrznjene

8

0

0307 29 90

pokrovače, vključno s kraljevskimi pokrovačami, rodu Pecten, Chlamys
ali Placopecten, zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici, z lupino ali
brez (razen grebenastih pokrovač (Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

klapavice (Mytilus spp.), žive, sveže ali ohlajene, z lupino ali brez

10

0

0307 31 90

klapavice (Perna spp.), žive, sveže ali ohlajene, z lupino ali brez

8

0

0307 39 10

klapavice (Mytilus spp.), zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici, z lu
pino ali brez

10

0

0307 39 90

klapavice (Perna spp.), zamrznjene, sušene, nasoljene ali v slanici, z lu
pino ali brez

8

0

0307 41 10

sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), žive, sveže ali ohla
jene, z lupino ali brez

8

0

0307 41 91

lignji (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), živi, sveži ali ohlajeni, z lu
pino ali brez

6

0

0307 41 99

lignji (Ommastrephs spp.), (Nototodarus spp. in Sepioteuthis spp.), živi,
sveži ali ohlajeni, z lupino ali brez (razen Ommastrephes Sagittatus)

8

0

0307 49 01

zamrznjene male sipe (Sepiola rondeleti), z lupino ali brez

6

0
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0307 49 11

zamrznjene sipe (Sepiola), z lupino ali brez (razen Sepiola rondeleti)

8

0

0307 49 18

zamrznjene sipe (Sepiola officinalis) in (Rossia macrosoma), z lupino ali
brez

8

0

0307 49 31

zamrznjeni lignji (Loligo vulgaris), z lupino ali brez

6

0

0307 49 33

zamrznjeni lignji (Loligo pealei), z lupino ali brez

6

0

0307 49 35

zamrznjeni lignji (Loligo patagonica)

6

0

0307 49 38

zamrznjeni lignji (Loligo spp.) (razen Loligo vulgaris, pealei in patago
nica)

6

0

0307 49 51

zamrznjeni lignji (Ommastrephes sagittatus), z lupino ali brez

6

0

0307 49 59

zamrznjeni lignji (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. in (Sepioteuthis
spp.), z lupino ali brez (razen Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 71

sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), sušene, nasoljene
ali v slanici, z lupino ali brez

8

0

0307 49 91

lignji (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), sušeni, nasoljeni ali v slanici,
z lupino ali brez

6

0

0307 49 99

lignji (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. in Sepioteuthis spp.), sušeni,
nasoljeni ali v slanici, z lupino ali brez (razen Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 51 00

žive, sveže ali ohlajene hobotnice (Octopus spp.), z lupino ali brez

8

0

0307 59 10

zamrznjene hobotnice (Octopus spp.), z lupino ali brez

8

0

0307 59 90

hobotnice (Octopus spp.), sušene, nasoljene ali v slanici, z lupino ali
brez

8

0

0307 60 00

polži, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici,
z lupino ali brez (razen morskih polžev)

prosto

0

0307 91 00

živi, sveži ali ohlajeni mehkužci, primerni za človeško prehrano, z lu
pino ali brez, vključno z morskimi ježki, brizgači in drugimi vodnimi
nevretenčarji (razen rakov); moka, zdrob in peleti vodnih nevretenča
rjev (razen rakov), sveži ali ohlajeni, primerni za človeško prehrano
(razen ostrig, kraljevskih pokrovač, kraljevskih pokrovač rodu Pecten,
Chlamys ali Placopecten, klapavic (Mytilus spp., Perna spp.), sip (Sepia offi
cinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), lignjev (Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), hobotnic (Octopus spp.) in po
lžev, ki niso morski polži)

11

0

0307 99 11

Illex spp., z lupino ali brez, zamrznjeni

8

0

L 356/64

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0307 99 13

navadna venerica in druge vrste iz družine Veneridae, z lupino ali brez,
zamrznjene

8

0

0307 99 15

zamrznjene meduze (Rhopilema spp.)

prosto

0

0307 99 18

zamrznjeni mehkužci, primerni za človeško prehrano, z lupino ali
brez, vključno z morskimi ježki, brizgači in drugimi vodnimi nevreten
čarji (razen rakov); moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev (razen
rakov), zamrznjeni, primerni za človeško prehrano (razen ostrig, kra
ljevskih pokrovač, kraljevskih pokrovač rodu Pecten, Chlamys ali Placo
pecten, klapavic (Mytilus spp., Perna spp.), sip (Sepia officinalis, Rossia ma
crosoma, Sepiola spp.), lignjev (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototoda
rus spp., Sepioteuthis spp.), hobotnic (Octopus spp.) in polžev, ki niso
morski polži, Illex spp., školjk in drugih mehkužcev družine Veneridae
in meduz (Rhopilema spp.))

11

0

0307 99 90

mehkužci, primerni za človeško prehrano, z lupino ali brez, sušeni, na
soljeni ali v slanici, vključno z morskimi ježki, brizgači in drugimi vod
nimi nevretenčarji (razen rakov); moka, zdrob in peleti vodnih nevre
tenčarjev (razen rakov), primerni za človeško prehrano (razen svežih,
ohlajenih ali zamrznjenih, ostrig, kraljevskih pokrovač, kraljevskih po
krovač rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten, klapavic (Mytilus spp., Perna
spp.), sip (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), lignjev (Om
mastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), hobotnic
(Octopus spp.) in polžev, ki niso morski polži)

11

0

0401 10 10

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob do vključno 1 mas. %, v izvirnem
pakiranju do vključno 2 l

13,8 EUR/100 kg/
neto

—

0401 10 90

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob do vključno 1 mas. % (razen v iz
virnem pakiranju do vključno 2 l)

12,9 EUR/100 kg/
neto

—

0401 20 11

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob večjo kot 1 mas. %, vendar do
vključno 3 mas. %, v izvirnem pakiranju do vključno 2 l

18,8 EUR/100 kg/
neto

—

0401 20 19

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob večjo kot 1 mas. %, vendar do
vključno 3 mas. %, (razen v izvirnem pakiranju do vključno 2 l)

17,9 EUR/100 kg/
neto

—

0401 20 91

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 3 mas. %, vendar do
vključno 6 mas. %, v izvirnem pakiranju do vključno 2 l

22,7 EUR/100 kg/
neto

—

0401 20 99

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 3 mas. %, vendar do
vključno 6 mas. % (razen v izvirnem pakiranju do vključno 2 l)

21,8 EUR/100 kg/
neto

—

0401 30 11

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob večjo kot 6 mas. %, vendar do
vključno 21 mas. %, v izvirnem pakiranju do vključno 2 l

57,5 EUR/100 kg/
neto

—
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0401 30 19

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob večjo kot 6mas. %, vendar do
vključno 21 mas. % (razen v izvirnem pakiranju do vključno 2 l)

56,6 EUR/100 kg/
neto

—

0401 30 31

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 21 mas. %, vendar do
vključno 45 mas. %, v izvirnem pakiranju do vključno 2 l

110 EUR/100 kg/
neto

—

0401 30 39

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 21 mas. %, vendar do
vključno 45 mas. % (razen v izvirnem pakiranju do vključno 2 l)

109,1 EUR/100 kg/
neto

—

0401 30 91

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %, v izvirnem
pakiranju do vključno 2 l

183,7 EUR/100 kg/
neto

—

0401 30 99

mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja
ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. % (razen v izvir
nem pakiranju do vključno 2 l)

182,8 EUR/100 kg/
neto

—

0402 10 11

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob do vključno
1,5 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju
do vključno 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 10 19

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem
pakiranju več kot 2,5 kg

118,8 EUR/100 kg/
neto

7

0402 10 91

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju
do vključno 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 27,5 EUR/100 kg/
neto

7

0402 10 99

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju
več kot 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 21 EUR/100 kg/
neto

7

0402 21 11

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 1,5 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju do vključno 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/
neto

7

0402 21 17

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob večjo
kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 11 mas. %, ki ne vsebujeta doda
nega sladkorja, v izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg ali kako drugače
pripravljena

130,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 21 19

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 11 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %, ki ne vsebujeta doda
nega sladkorja, v izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg ali kako drugače
pripravljena

130,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 21 91

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju do vključno 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/
neto

7

0402 21 99

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju več kot 2,5 kg

161,9 EUR/100 kg/
neto

7
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0402 29 11

posebno mleko za dojenčke, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 10 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %, ki vsebuje dodan slad
kor, v hermetično zaprti embalaži do vključno 500 g

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0402 29 15

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob večjo
kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %, ki vsebujeta dodan slad
kor, v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg (razen za dojenčke, v her
metično zaprti embalaži do vključno 500 g)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0402 29 19

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob večjo
kot 1 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %, ki vsebujeta dodan slad
kor, v izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg

1,31 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
neto

7

0402 29 91

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju do
vključno 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0402 29 99

mleko in smetana, v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju več
kot 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 11

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob do
vključno 8 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pa
kiranju do vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

34,7 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 19

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob do
vključno 8 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pa
kiranju več kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

34,7 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 31

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. %,
vendar do vključno 10 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v
izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

43,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 39

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. %,
vendar do vključno 10 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v
izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

43,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 51

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 10 mas. %, vendar do vključno 45 mas. %, ki ne vsebujeta doda
nega sladkorja, v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg (razen v trdnih
oblikah)

110 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 59

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 10 mas. %, vendar do vključno 45 mas. %, ki ne vsebujeta doda
nega sladkorja, v izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg (razen v trdnih ob
likah)

109,1 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 91

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 45 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju do vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

183,7 EUR/100 kg/
neto

7

0402 91 99

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 45 mas. %, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju več kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

182,8 EUR/100 kg/
neto

7
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0402 99 11

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob do
vključno 9,5 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju
do vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

57,2 EUR/100 kg/
neto

7

0402 99 19

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob do
vključno 9,5 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju
več kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

57,2 EUR/100 kg/
neto

7

0402 99 31

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 9,5 mas. %, vendar do vključno 45 mas. %, ki vsebujeta dodan slad
kor, v izvirnem pakiranju do vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

1,08 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 99 39

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 9,5 mas. %, vendar do vključno 45 mas. %, ki vsebujeta dodan slad
kor, v izvirnem pakiranju več kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

1,08 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
neto

7

0402 99 91

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 45 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju do
vključno 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

1,81 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
neto

7

0402 99 99

mleko in smetana, koncentrirana, z vsebnostjo maščob več
kot 45 mas. %, ki vsebujeta dodan sladkor, v izvirnem pakiranju več
kot 2,5 kg (razen v trdnih oblikah)

1,81 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 11

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil),
z vsebnostjo maščob do vključno 3,0 mas. %

20,5 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 13

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil),
z vsebnostjo maščob več kot 3,0 mas. %, vendar do vključno 6,0 mas. %

24,4 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 19

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil),
z vsebnostjo maščob več kot 6,0 mas. %

59,2 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 31

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila), z vseb
nostjo maščob do vključno 3,0 mas. %

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 33

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, z vseb
nostjo maščob več kot 3,0 mas. %, vendar do vključno 6,0 mas. %

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 39

jogurt (razen aromatiziranega jogurta ali jogurta z dodanim sadjem,
oreški ali kakavom), ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, z vseb
nostjo maščob več kot 6,0 mas. %

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 10 51

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, v trdnih oblikah, z vsebnostjo
mlečnih maščob do vključno 1,5 mas. %

8,3 + 95 EUR/
100 kg/neto

7

0403 10 53

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, v trdnih oblikah, z vsebnostjo
mlečnih maščob več kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/neto

7
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0403 10 59

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, v trdnih oblikah, z vsebnostjo
mlečnih maščob več kot 27 mas. %

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/neto

7

0403 10 91

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, z vsebnostjo mlečnih maščob do
vključno 3 mas. % (razen v trdnih oblikah)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/neto

7

0403 10 93

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, z vsebnostjo mlečnih maščob več
kot 3 mas. %, vendar do vključno 6 mas. % (razen v trdnih oblikah)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/neto

7

0403 10 99

jogurt, koncentriran ali ne, aromatiziran ali z dodanim sadjem, oreški
in kakavom ter dodanim sladkorjem, z vsebnostjo mlečnih maščob več
kot 6 mas. % (razen v trdnih oblikah)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/neto

7

0403 90 11

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki ne vsebujejo dodanega slad
korja, z vsebnostjo maščob do vključno 1,5 mas. % (razen jogurta, aro
matiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

100,4 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 13

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki ne vsebujejo dodanega slad
korja, z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. %
(razen jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kaka
vom)

135,7 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 19

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki ne vsebujejo dodanega slad
korja, z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. % (razen jogurta, aromati
ziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

167,2 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 31

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki vsebujejo dodan sladkor,
z vsebnostjo maščob do vključno 1,5 mas. % (razen jogurta, aromatizi
ranega ali z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

0,95 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 33

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki vsebujejo dodan sladkor,
z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %
(razen jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kaka
vom)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 39

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana v trdnih oblikah, ki vsebujejo dodan sladkor,
z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. % (razen jogurta, aromatiziranega
ali z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 51

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujejo dodanega
sladkorja, z vsebnostjo maščob do vključno 3 mas. % (razen v trdnih
oblikah, jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kaka
vom)

20,5 EUR/100 kg/
neto

7

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/69

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0403 90 53

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujejo dodanega
sladkorja, z vsebnostjo maščob več kot 3 mas. %, vendar do
vključno 6 mas. % (razen v trdnih oblikah, jogurta, aromatiziranega ali
z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

24,4 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 59

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujejo dodanega
sladkorja, z vsebnostjo maščob več kot 6 mas. % (razen v trdnih obli
kah, jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kaka
vom)

59,2 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 61

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki vsebujejo dodan slad
kor, z vsebnostjo maščob do vključno 3 mas. % (razen v trdnih obli
kah, jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kaka
vom)

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 63

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki vsebujejo dodan slad
kor, z vsebnostjo maščob več kot 3 mas. %, vendar do vključno 6 mas. %
(razen v trdnih oblikah, jogurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem,
oreški in kakavom)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 69

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki vsebujejo dodan slad
kor, z vsebnostjo maščob več kot 6 mas. % (razen v trdnih oblikah, jo
gurta, aromatiziranega ali z dodanim sadjem, oreški in kakavom)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
neto

7

0403 90 71

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, aromatizirani ali z dodanim sadjem, oreški in
kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne, v trdnih oblikah, z vsebnos
tjo maščob do vključno 1,5 mas. % (razen jogurta)

8,3 + 95 EUR/
100 kg/neto

7

0403 90 73

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, aromatizirani ali z dodanim sadjem, oreški in
kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne, v trdnih oblikah, z vsebnos
tjo maščob več kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 27 mas. % (razen
jogurta)

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/neto

7

0403 90 79

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, aromatizirani ali z dodanim sadjem, oreški in
kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne, v trdnih oblikah, z vsebnos
tjo maščob več kot 27 mas. % (razen jogurta)

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/neto

7

0403 90 91

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, aromatizirani ali z doda
nim sadjem, oreški in kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne,
z vsebnostjo maščob do vključno 3 mas. % (razen v trdnih oblikah in
jogurta)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/neto

7
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0403 90 93

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, aromatizirani ali z doda
nim sadjem, oreški in kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne,
z vsebnostjo maščob več kot 3 mas. %, vendar do vključno 6 mas. %
(razen v trdnih oblikah in jogurta)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/neto

7

0403 90 99

pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, kefir in drugo fermentirano ali
kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, aromatizirani ali z doda
nim sadjem, oreški in kakavom, ki vsebujejo dodan sladkor ali ne,
z vsebnostjo maščob več kot 6 mas. % (razen v trdnih oblikah in jo
gurta)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/neto

7

0404 10 02

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnos
tjo maščob do vključno 1,5 mas. %

7 EUR/100 kg/neto

0

0404 10 04

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnos
tjo maščob več kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 06

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnos
tjo maščob več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 12

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo
maščob do vključno 1,5 mas. %

100,4 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 14

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo
maščob več kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. %

135,7 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 16

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki ne vsebujeta dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo
beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo
maščob več kot 27 mas. %

167,2 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 26

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo ma
ščob do vključno 1,5 mas. %

0,07 EUR/kg/neto
+ 16,8 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 28

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo ma
ščob več kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 32

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo ma
ščob več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0
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0404 10 34

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob
do vključno 1,5 mas. %

0,95 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 36

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob
več kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. %

1,31 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 38

sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah ali drugih trdnih obli
kah, ki vsebujeta dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljako
vin (vsebnost dušika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob
več kot 27 mas. %

1,62 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 48

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

0,07 EUR/kg/neto

0

0404 10 52

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob več
kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. % razen v prahu, granulah ali
drugih trdnih oblikah)

135,7 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 54

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

167,2 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 56

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

100,4 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 58

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %
in do vključno 27 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih
oblikah)

135,7 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 62

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki ne vsebujeta do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %
(razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

167,2 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 72

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

0,07 EUR/kg/neto
+ 16,8 EUR/100 kg/
neto

0
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0404 10 74

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob več
kot 1,5 mas. % in do vključno 27 mas. % (razen v prahu, granulah ali
drugih trdnih oblikah)

1,31 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 76

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) do vključno 15 mas. % in vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

1,62 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 78

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

0,95 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 82

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %
in do vključno 27 mas. % (razen v prahu, granulah ali drugih trdnih
oblikah)

1,31 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 10 84

sirotka in modificirana sirotka, koncentrirani ali ne, ki vsebujeta dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost du
šika × 6,38) več kot 15 mas. % in vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %
(razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah)

1,62 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 21

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki ne vsebujejo do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob do
vključno 1,5 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

100,4 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 23

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki ne vsebujejo do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več
kot 1,5 mas. %, vendar do vključno 27 mas. %, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

135,7 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 29

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki ne vsebujejo do
danega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob več
kot 27 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

167,2 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 81

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo maščob do vključno 1,5 mas. %,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

0,95 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 83

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %, ven
dar do vključno 27 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

1,31 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0404 90 89

proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,62 EUR/kg/neto
+ 22 EUR/100 kg/
neto

0

0405 10 11

naravno maslo z vsebnostjo maščob 80 mas. % ali več, vendar do
vključno 85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
1 kg (razen dehidriranega masla in prečiščenega poltekočega masla
„ghee“)

189,6 EUR/100 kg/
neto

—
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0405 10 19

naravno maslo z vsebnostjo maščob 80 mas. % ali več, vendar do
vključno 85 mas. % (razen v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg ter dehidriranega masla in prečiščenega poltekočega ma
sla „ghee“)

189,6 EUR/100 kg/
neto

—

0405 10 30

rekombinirano maslo z vsebnostjo maščob 80 mas. % ali več, vendar
do vključno 85 mas. % (razen dehidriranega masla in prečiščenega pol
tekočega masla „ghee“)

189,6 EUR/100 kg/
neto

—

0405 10 50

sirotkino maslo z vsebnostjo maščob 80 mas. % ali več, vendar do
vključno 85 mas. % (razen dehidriranega masla in prečiščenega polte
kočega masla „ghee“)

189,6 EUR/100 kg/
neto

—

0405 10 90

maslo z vsebnostjo maščob več kot 85 mas. %, vendar do vključno
95 mas. % (razen dehidriranega masla ali prečiščenega poltekočega ma
sla „ghee“)

231,3 EUR/100 kg/
neto

—

0405 20 10

mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar manj
kot 60 mas. %

9 + EA

5

0405 20 30

mlečni namazi z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, vendar do
vključno 75 mas. %

9 + EA

5

0405 20 90

mlečni namazi z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj
kot 80 mas. %

189,6 EUR/100 kg/
neto

—

0405 90 10

maščobe in olja, dobljeni iz mleka, z vsebnostjo maščob 99,3 mas. %
ali več in vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. %

231,3 EUR/100 kg/
neto

—

0405 90 90

maščobe in olja, dobljeni iz mleka, dehidrirano maslo in prečiščeno
poltekoče maslo „ghee“ (razen z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več
in vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas. % ter naravnega masla, re
kombiniranega masla in sirotkinega masla)

231,3 EUR/100 kg/
neto

—

0406 10 20

sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno s sirom iz sirotke in skuto,
z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %

185,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 10 80

sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno s sirom iz sirotke in skuto,
z vsebnostjo maščob več kot 40 mas. %

221,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 20 10

zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), nariban ali v prahu

7,7

7

0406 20 90

sir, nariban ali v prahu (razen zeliščnega sira glarus, znanega kot schab
ziger)

188,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 30 10

topljen sir, razen naribanega ali v prahu, za proizvodnjo katerega se
uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyere in appenzell, in ki
lahko vsebuje dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger); priprav
ljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do
vključno 56 mas. %

144,9 EUR/100 kg/
neto

7

0406 30 31

topljen sir, razen naribanega ali v prahu, z vsebnostjo maščob do
vključno 36 mas. % in vsebnostjo maščob v suhi snovi do
vključno 48 mas. % (razen mešanic topljenega sira, proizvedenih iz
ementalca, grojera in appenzella, z ali brez dodanega zeliščnega sira
glarus, znanega kot schabziger, pripravljenih za prodajo na drobno)

139,1 EUR/100 kg/
neto

7
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0406 30 39

topljen sir, razen naribanega ali v prahu, z vsebnostjo maščob do
vključno 36 mas. % in vsebnostjo maščob v suhi snovi več kot 48 mas. %
(razen mešanic topljenega sira, proizvedenih iz ementalca, grojera in
appenzella, z ali brez dodanega zeliščnega sira glarus, znanega kot
schabziger, pripravljenih za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v
suhi snovi do vključno 56 mas. %)

144,9 EUR/100 kg/
neto

7

0406 30 90

topljen sir, razen naribanega ali v prahu, z vsebnostjo maščob več
kot 36 mas. % (razen mešanic topljenega sira, proizvedenih iz emen
talca, grojera in appenzella, z ali brez dodanega zeliščnega sira glarus,
znanega kot schabziger, pripravljenih za prodajo na drobno, z vsebnos
tjo maščob v suhi snovi do vključno 56 %)

215 EUR/100 kg/
neto

7

0406 40 10

roquefort

140,9 EUR/100 kg/
neto

7

0406 40 50

gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/
neto

7

0406 40 90

sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira,
proizveden s Penicillium roqueforti

140,9 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 01

sir za predelavo (razen svežega sira, vključno s sirom iz sirotke, nefer
mentiranim, skuto, topljenim sirom, sira z modrimi žilami ali podob
nimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira, proizvedenega s Penicil
lium roqueforti, ter naribanega sira ali sira v prahu):

167,1 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 13

ementalec (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

171,7 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 15

grojer in sbrinz (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

171,7 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 17

bergkaese in appenzell (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

171,7 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine (razen na
ribanega ali v prahu in za predelavo)

171,7 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 19

glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnetoega mleka in
zmešan s fino zdrobljenimi zelišči (razen naribanega ali v prahu in za
predelavo)

7,7

7

0406 90 21

cheddar (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

167,1 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 23

edamec (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 25

tilsit (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 27

butterkaese (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7
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0406 90 29

kačkaval (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 32

feta (razen za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 35

kefalo-tyri (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 37

finlandia (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 39

jarlsberg (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 50

siri iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz
ovčje ali kozje kože (razen fete)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 61

grana padano in parmigiano reggiano, z vsebnostjo maščob do
vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v nemaščobni snovi do
vključno 47 mas. % (razen naribanih ali v prahu in za predelavo)

188,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 63

fiore sardo in pecorino, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in
vsebnostjo vode v nemaščobni snovi do vključno 47 mas. % (razen na
ribanih ali v prahu in za predelavo)

188,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 69

sir z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi do vključno 47 mas. %, ki ni naveden ali zajet na
drugem mestu

188,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 73

provolone, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo
vode v nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72
mas. % (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 75

asiago, caciocavallo, montasio in ragusano, z vsebnostjo maščob do
vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v nemaščobni snovi več
kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. % (razen naribanih ali v
prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 76

danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo in samsoe, z vsebnostjo
maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v nemaščobni snovi
več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. % (razen naribanih ali
v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 78

gavda, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode
v nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. %
(razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 79

esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin in taleggio, z vseb
nostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v nema
ščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. % (razen
naribanih ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 81

cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney,
colby in monterey, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in
vsebnostjo vode v nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do
vključno 72 mas. % (razen naribanih ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7
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0406 90 82

camembert, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo
vode v nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do
vključno 72 mas. % (razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 84

brie, z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. %
(razen naribanega ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 85

kefalograviera in kasseri (razen naribanih ali v prahu in za predelavo)

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 86

sir z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi več kot 47 mas. %, vendar do vključno 72 mas. %,
ki ni naveden ali zajet na drugem mestu

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 87

sir z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi več kot 52 mas. %, vendar do vključno 62 mas. %,
ki ni naveden ali zajet na drugem mestu

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 88

sir z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi več kot 62 mas. %, vendar do vključno 72 mas. %,
ki ni naveden ali zajet na drugem mestu

151 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 93

sir z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in vsebnostjo vode v
nemaščobni snovi več kot 72 mas. %, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu

185,2 EUR/100 kg/
neto

7

0406 90 99

sir z vsebnostjo maščob več kot 40 mas. %, ki ni naveden ali zajet na
drugem mestu

221,2 EUR/100 kg/
neto

7

0407 00 11

puranja ali gosja jajca, valilna

105 EUR/1 000 p/st

—

0407 00 19

perutninska jajca, valilna (razen puranjih ali gosjih)

35 EUR/1 000 p/st

—

0407 00 30

perutninska jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana (razen valil
nih)

30,4 EUR/100 kg/
neto

—

0407 00 90

ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana (razen perutnin
skih)

7,7

0

0408 11 20

rumenjaki, sušeni, neprimerni za človeško prehrano, z dodatkom slad
korja ali drugih sladil ali brez njih

prosto

0

0408 11 80

rumenjaki, sušeni, primerni za človeško prehrano, z dodatkom sladko
rja ali drugih sladil ali brez njih

142,3 EUR/100 kg/
neto

—

0408 19 20

rumenjaki, sveži, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali
kako drugače konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih, neprimerni za človeško prehrano (razen sušenih)

prosto

0

0408 19 81

rumenjaki, tekoči, primerni za človeško prehrano, z dodatkom sladko
rja ali drugih sladil ali brez njih

62 EUR/100 kg/neto

—
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0408 19 89

rumenjaki (razen tekočih), zamrznjeni ali kako drugače konzervirani,
primerni za človeško prehrano, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih (razen sušenih)

66,3 EUR/100 kg/
neto

—

0408 91 20

sušena ptičja jajca brez lupine, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih, neprimerna za človeško prehrano (razen rumenjakov)

prosto

0

0408 91 80

sušena ptičja jajca brez lupine, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih, primerna za človeško prehrano (razen rumenjakov)

137,4 EUR/100 kg/
neto

—

0408 99 20

ptičja jajca brez lupine, sveža, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, za
mrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali dru
gih sladil ali brez njih, neprimerna za človeško prehrano (razen sušenih
in rumenjakov)

prosto

0

0408 99 80

ptičja jajca brez lupine, sveža, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, za
mrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali dru
gih sladil ali brez njih, primerna za človeško prehrano (razen sušenih
in rumenjakov)

35,3 EUR/100 kg/
neto

—

0409 00 00

med, naravni

17,3

0

0410 00 00

želvja jajca, ptičja gnezda in drugi užitni izdelki živalskega izvora, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7,7

0

0501 00 00

človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni;
odpadki človeških las

prosto

0

0502 10 00

ščetine domačega in divjega prašiča ter odpadki teh ščetin

prosto

0

0502 90 00

jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk ter odpadki
teh dlak

prosto

0

0504 00 00

čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, oh
lajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

prosto

0

0505 10 10

surovo perje, ki se uporablja za polnjenje, in puh, iz katerih je bil od
stranjen prah ali ne, dezinficirana ali preprosto očiščena

prosto

0

0505 10 90

perje, ki se uporablja za polnjenje in puh, temeljito očiščena in priprav
ljena za konzerviranje

prosto

0

0505 90 00

kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja, z odreza
nimi robovi ali neodrezanimi robovi, ki niso vnaprej obdelani, razen s
čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in
odpadki perja ali delov perja (razen perja, ki se uporablja za polnjenje,
in puha)

prosto

0

0506 10 00

kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino

prosto

0
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0506 90 00

kosti in strženi rogov ter njihov prah in odpadki, neobdelani, razma
ščeni, deželatinizirani ali enostavno preparirani (razen kostnih tkiv in
kosti, obdelanih s kislino in razrezanih v oblike)

prosto

0

0507 10 00

slonova kost, surova ali enostavno pripravljena, njen prah in odpadki
(razen razrezane v oblike)

prosto

0

0507 90 00

želvovina, kitova kost in dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita,
nohti, kremplji in kljuni, surovi ali enostavno pripravljeni, njihov prah
in odpadki (razen razrezanih v oblike in slonove kosti)

prosto

0

0508 00 00

korale in podobni materiali, oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev, si
pine kosti, prah in odpadki teh izdelkov, surovi ali enostavno priprav
ljeni, vendar drugače neobdelani ali nerazrezani v oblike

prosto

0

0510 00 00

ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposu
šeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo far
macevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače za
časno konzervirani

prosto

0

0511 10 00

bikovo seme

prosto

0

0511 91 10

ribji odpadki

prosto

0

0511 91 90

proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev
(razen ribjih odpadkov); mrtve ribe, raki, mehkužci ali drugi vodni ne
vretenčarji, neprimerni za človeško prehrano

prosto

0

0511 99 10

tetive in kite živalskega izvora, obrezki in podobni odpadki surovih
kož

prosto

0

0511 99 31

naravne spužve živalskega izvora, surove, oprane v slani vodi ali ne ali
preprosto očiščene

prosto

0

0511 99 39

naravne spužve živalskega izvora (razen surovih)

5,1

0

0511 99 85

proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu; mrtve živali, neuporabne za človeško prehrano (razen rib, rakov,
mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev)

prosto

0

0601 10 10

čebulice hijacint v mirujočem stanju

5,1

0

0601 10 20

čebulice narcis v mirujočem stanju

5,1

0

0601 10 30

čebulice tulipanov v mirujočem stanju

5,1

0

0601 10 40

čebulice gladiol v mirujočem stanju

5,1

0

0601 10 90

čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in kore
nike v mirujočem stanju (razen tistih za človeško prehrano, hijacint,
narcis, tulipanov, gladiol ter rastlin in korenin cikorije)

5,1

0
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0601 20 10

cikorija, rastline in korenine (razen korenin cikorije vrste Cichorium inty
bus sativum)

prosto

0

0601 20 30

čebulice orhidej, hijacint, narcis in tulipanov, rastoče ali cvetoče

9,6

0

0601 20 90

čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in kore
nike, rastoče ali cvetoče (razen tistih za človeško prehrano, orhidej, hi
jacint, narcis, tulipanov ter rastlin in korenin cikorije)

6,4

0

0602 10 10

neukoreninjeni potaknjenci in cepiči vinske trte

prosto

0

0602 10 90

neukoreninjeni potaknjenci in cepiči (razen vinske trte)

4

0

0602 20 10

cepiči vinske trte, cepljeni ali ukoreninjeni

prosto

0

0602 20 90

drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sa
dje ali oreške (razen vinske trte)

8,3

0

0602 30 00

rododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

8,3

0

0602 40 10

vrtnice (razen okuliranih ali cepljenih)

8,3

0

0602 40 90

vrtnice, okulirane ali cepljene

8,3

0

0602 90 10

gobji micelij

8,3

0

0602 90 20

sadike ananasa

prosto

0

0602 90 30

sadike zelenjave in jagod

8,3

0

0602 90 41

živo gozdno drevje

8,3

0

0602 90 45

na prostem ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline drevja in grmi
čevja (razen drevja, ki rodi sadje ali oreške, in gozdnega drevja)

6,5

0

0602 90 49

na prostem rastoče drevje in grmičevje, vključno z njihovimi koreni
nami (razen potaknjencev, cepičev in mladih rastlin, ter drevja, ki rodi
sadje ali oreške, in gozdnega drevja)

8,3

0

0602 90 51

na prostem rastoče trajnice

8,3

0

0602 90 59

žive, na prostem rastoče rastline, vključno z njihovimi koreninami
(razen čebulic, gomoljev, koreninskih gomoljev, stebelnih gomoljev, ži
vic in korenik, vključno z rastlino in koreninami cikorije, neukoreninje
nih potaknjencev, cepičev, rododendronov, azalej, vrtnic, gobjega mice
lija, sadik ananasa, sadik zelenjave in jagod ter drevja in grmičevja)

8,3

0

0602 90 70

v zaprtem prostoru ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline (razen
kaktej)

6,5

0
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0602 90 91

sobne cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi (razen kaktej)

6,5

0

0602 90 99

žive sobne rastline in kakteje (razen ukoreninjenih potaknjencev, mla
dih rastlin in cvetočih rastlin z brsti ali cvetovi)

6,5

0

0603 11 00

sveže rezane vrtnice in brsti, primerni za šopke ali za okras

12

0

0603 12 00

sveže rezani nageljni in brsti, primerni za šopke ali za okras

12

0

0603 13 00

sveže rezane orhideje in brsti, primerni za šopke ali za okras

12

0

0603 14 00

sveže rezane krizanteme in brsti, primerni za šopke ali za okras

12

0

0603 19 10

sveže rezane gladiole in brsti, primerni za šopke ali za okras

12

0

0603 19 90

sveže rezano cvetje in brsti, primerni za šopke ali za okras (razen vrt
nic, nageljnov, orhidej, gladiol in krizantem)

12

0

0603 90 00

posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno
rezano cvetje in brsti, primerni za šopke ali za okras

10

0

0604 10 10

jelenovec, primeren za šopke ali za okras, svež, posušen, pobarvan, be
ljen, impregniran ali drugače pripravljen

prosto

0

0604 10 90

mahovi in lišaji, primerni za šopke ali okras, sveži, posušeni, pobar
vani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni (razen jelenovca)

5

0

0604 91 20

sveža božična drevesca

2,5

0

0604 91 40

sveže veje iglavcev, za šopke ali za okras

2,5

0

0604 91 90

listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, trave,
sveži, primerni za šopke ali za okras (razen božičnih drevesc in vej
iglavcev)

2

0

0604 99 10

posušeno listje, veje, in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov,
trave, primerni za šopke ali za okras

prosto

0

0604 99 90

pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno listje, veje in
drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, trave, primerne za
šopke ali za okras (razen posušenih)

10,9

0

0701 10 00

semenski krompir

4,5

0
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0701 90 10

krompir za proizvodnjo škroba, svež ali ohlajen

5,8

0

0701 90 50

svež ali ohlajen nov krompir, od 1. januarja do 30. junija

13,4

0

0701 90 90

star krompir, svež ali ohlajen (razen novega krompirja, semenskega
krompirja in krompirja za proizvodnjo škroba)

11,5

0

0702 00 00

paradižnik, svež ali ohlajen

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0703 10 11

čebula za saditev, sveža ali ohlajena

9,6

0

0703 10 19

čebula, sveža ali ohlajena (razen za saditev)

9,6

0

0703 10 90

šalotka, sveža ali ohlajena

9,6

0

0703 20 00

česen, svež ali ohlajen

9,6 + 120 EUR/
100 kg/neto

TQ(GC)

0703 90 00

por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene (razen čebule, šalotke in
česna)

10,4

0

0704 10 00

sveža ali ohlajena cvetača in brokoli

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/neto

0

0704 20 00

brstični ohrovt, svež ali ohlajen

12

0

0704 90 10

belo in rdeče zelje, sveže ali ohlajeno

12 MIN 0,4 EUR/
100 kg/neto

0

0704 90 90

kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveži ali ohlajeni
(razen cvetače, brokolija, brstičnega ohrovta, belega in rdečega zelja)

12

0

0705 11 00

sveža ali ohlajena solata, v glavicah

12 MIN 2,0 EUR/
100 kg/br

0

0705 19 00

sveža ali ohlajena solata (razen solate v glavicah)

10,4

0

0705 21 00

svež ali ohlajen radič (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

svež ali ohlajen radič (razen radiča vrste Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0706 10 00

sveže ali ohlajeno korenje in repa

13,6

0

0706 90 10

sveža ali ohlajena gomoljna zelena

13,6

0

0706 90 30

svež ali ohlajen hren (Cochlearia armoracia)

12

0
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0706 90 90

sveža ali ohlajena rdeča pesa, črni koren, redkev in podobne užitne ko
renovke (razen korenja, repe, gomoljne zelene in hrena)

13,6

0

0707 00 05

kumare, sveže ali ohlajene

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0707 00 90

sveže ali ohlajene kumarice

12,8

0

0708 10 00

svež ali ohlajen grah (Pisum sativum), oluščen ali ne

13,6

0

0708 20 00

svež ali ohlajen fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.), oluščen ali ne

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/neto

0

0708 90 00

sveže ali ohlajene stročnice, oluščene ali neoluščene (razen graha (Pisum
sativum) in fižola (Vigna spp., Phaseolus spp)

11,2

0

0709 20 00

sveži ali ohlajeni beluši

10,2

0

0709 30 00

sveži ali ohlajeni jajčevci

12,8

0

0709 40 00

sveža ali ohlajena, zelena (razen gomoljne zelene)

12,8

0

0709 51 00

sveže ali ohlajene gobe iz rodu Agaricus

12,8

0

0709 59 10

sveže ali ohlajene lisičke

3,2

0

0709 59 30

sveži ali ohlajeni jurčki

5,6

0

0709 59 50

sveže ali ohlajene gomoljike

6,4

0

0709 59 90

sveže ali ohlajene užitne gobe (razen lisičk, jurčkov, gob iz rodu Agari
cus in gomoljik)

6,4

0

0709 60 10

sveže ali ohlajene sladke paprike

7,2

0

0709 60 91

sveži ali ohlajeni plodovi iz rodu Capsicum za industrijsko proizvodnjo
capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol

prosto

0

0709 60 95

sveži ali ohlajeni plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta za industrijsko
proizvodnjo eteričnih olj ali smol

prosto

0

0709 60 99

sveži ali ohlajeni plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta (razen za indu
strijsko predelavo capsicina ali barvil na bazi capsicum oljnih smol, za
industrijsko proizvodnjo eteričnih olj ali smol, in sladkih paprik)

6,4

0

0709 70 00

sveža ali ohlajena špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

10,4

0

0709 90 10

sveža ali ohlajena solatna zelenjava (razen solate in radiča)

10,4

0
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0709 90 20

sveža ali ohlajena blitva in kardij

10,4

0

0709 90 31

sveže ali ohlajene oljke (razen za proizvodnjo olja)

4,5

0

0709 90 39

sveže ali ohlajene oljke za proizvodnjo olja

13,1 EUR/100 kg/
neto

0

0709 90 40

sveže ali ohlajene kapre

5,6

0

0709 90 50

svež ali ohlajen komarček

8

0

0709 90 60

sveža ali ohlajena sladka koruza

9,4 EUR/100 kg/
neto

0

0709 90 70

sveže ali ohlajene bučke

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0709 90 80

sveže ali ohlajene okrogle artičoke

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0709 90 90

sveže ali ohlajene vrtnine (razen krompirja, paradižnika, zelenjave rodu
Allium spp., kapusnic rodu Brassica, solate (Lactuca sativa) in radiča (Ci
chorium spp.), korenja, repe, rdeče pese, črnega korena, gomoljne ze
lene, redkve in podobnih užitnih korenovk, kumar in kumaric, stroč
nic, artičok, belušev, jajčevcev, gob, gomoljik, plodov rodu Capsicum ali
Pimenta, špinače, novozelandske špinače in vrtne lobode, blitve, kardija,
oljk, kaper, komarčka, sladke koruze in bučk)

12,8

0

0710 10 00

krompir, termično neobdelan ali termično obdelan s paro ali kuhanjem
v vodi, zamrznjen

14,4

0

0710 21 00

oluščen ali neoluščen grah (Pisum sativum), termično neobdelan ali ter
mično obdelan s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjen

14,4

0

0710 22 00

oluščen ali neoluščen fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.), termično neob
delan ali termično obdelan s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjen

14,4

0

0710 29 00

stročnice, oluščene ali ne, termično neobdelane ali termično obdelane s
paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjene (razen graha in fižola)

14,4

0

0710 30 00

špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda, termično neobdelana
ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjena

14,4

0

0710 40 00

sladka koruza, termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali
kuhanjem v vodi, zamrznjena

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC2)

0710 80 10

oljke, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem
v vodi, zamrznjene

15,2

0

0710 80 51

sladka paprika, termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali
kuhanjem v vodi, zamrznjena

14,4

0
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0710 80 59

plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, termično neobdelani ali termično
obdelani s paro ali kuhanjem v vodi, zmrznjeni (razen sladke paprike)

6,4

0

0710 80 61

zamrznjene gobe iz rodu Agaricus, termično neobdelane ali termično
obdelane s paro ali kuhanjem v vodi

14,4

0

0710 80 69

zamrznjene gobe, termično neobdelane ali termično obdelane s paro
ali kuhanjem v vodi (razen iz rodu Agaricus)

14,4

0

0710 80 70

paradižnik, termično neobdelan ali termično obdelane s paro ali kuha
njem v vodi, zamrznjen

14,4

0

0710 80 80

okrogle artičoke, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi, zamrznjene

14,4

0

0710 80 85

beluši, termično neobdelani ali termično obdelani s paro ali kuhanjem
v vodi, zamrznjeni

14,4

0

0710 80 95

vrtnine, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuha
njem v vodi, zamrznjene (razen krompirja, stročnic, špinače, novoze
landske špinače, vrtne lobode, sladke koruze, oljk, plodov iz rodu Ca
psicum ali iz rodu Pimenta, gob, paradižnikov in artičok)

14,4

0

0710 90 00

mešanice vrtnin, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi, zamrznjene

14,4

0

0711 20 10

oljke, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žve
plani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo (razen za proizvodnjo olja)

6,4

0

0711 20 90

oljke, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žve
plani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo, za proizvodnjo olja

13,1 EUR/100 kg/
neto

0

0711 40 00

kumare in kumarice, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksi
dom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje,
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

12

0

0711 51 00

gobe iz rodu Agaricus, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksi
dom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje,
vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

9,6 + 191 EUR/
100 kg/neto eda

AV0-TQ
(MM)

0711 59 00

gobe in gomoljike, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom,
v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar
kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo (razen gob iz rodu Agari
cus)

9,6

0

0711 90 10

plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, začasno konzervirani, npr. z žve
plovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za
konzerviranje, vendar kot takšni neprimerni za takojšnjo porabo (razen
sladkih paprik)

6,4

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/85

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0711 90 30

sladka koruza, začasno konzervirana, npr. z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar
kot takšna neprimerna za takojšnjo porabo

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC1)

0711 90 50

čebula, začasno konzervirana, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje, vendar
kot takšna neprimerna za takojšnjo prehrano

7,2

0

0711 90 70

kapre, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo

4,8

0

0711 90 80

vrtnine, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici,
žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo porabo (razen oljk, kaper, kumar in kumaric,
gob, gomoljik, plodov iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen slad
kih paprik, sladke koruze, čebule in mešanice vrtnin)

9,6

0

0711 90 90

mešanica vrtnin, začasno konzervirana, npr. z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar
kot takšna neprimerna za takojšnjo porabo

12

0

0712 20 00

sušena čebula, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali mleta,
vendar ne nadalje pripravljena

12,8

0

0712 31 00

sušene gobe iz rodu Agaricus, cele, narezane na koščke ali rezine,
zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

12,8

0

0712 32 00

sušena bezgova uhljevka (Auricularia spp.), cela, narezana na koščke ali
rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

12,8

0

0712 33 00

sušena drhtavka (Tremella spp.) cela, narezana na koščke ali rezine,
zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

12,8

0

0712 39 00

sušene gobe in gomoljike, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrob
ljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene (razen gob iz rodu Agari
cus, bezgovih uhljevk (Auricularia spp.) in drhtavk (Tremella spp.))

12,8

0

0712 90 05

sušen krompir, narezan na koščke ali rezine ali nenarezan, vendar ne
nadalje pripravljen

10,2

0

0712 90 11

sušena sladka koruza, hibrid za setev

prosto

0

0712 90 19

sušena sladka koruza (Zea mays var. saccharata), narezana na koščke ali
rezine ali nenarezana, vendar ne nadalje pripravljena (razen hibridov za
setev)

9,4 EUR/100 kg/
neto

0

0712 90 30

sušen paradižnik, cel, narezan na koščke ali rezine, zdrobljen ali v
prahu, vendar ne nadalje pripravljen

12,8

0

0712 90 50

sušeno korenje, celo, narezano na koščke ali rezine, zdrobljeno ali
mleto, vendar ne nadalje pripravljeno

12,8

0
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0712 90 90

sušene vrtnine in mešanice vrtnin, cele, narezane na koščke ali rezine,
zdrobljene ali v prahe, vendar ne nadalje pripravljene (razen krompirja,
čebule, gob, gomoljik, sladke koruze, paradižnika in korenja)

12,8

0

0713 10 10

grah (Pisum sativum), sušen in oluščen, za setev

prosto

0

0713 10 90

grah (Pisum sativum), sušen, oluščen ali ne ali zdrobljen (razen graha za
setev)

prosto

0

0713 20 00

sušena čičerika (garbanzos), oluščena ali ne ali zdrobljena

prosto

0

0713 31 00

sušen fižol vrst Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek,
oluščen ali ne ali zdrobljen

prosto

0

0713 32 00

sušen drobni rdeči (Adzuki) fižol (Phaseolus ali Vigna angularis), oluščen
ali ne ali zdrobljen

prosto

0

0713 33 10

sušen, oluščen navadni fižol (Phaseolus vulgaris), za setev

prosto

0

0713 33 90

sušen navadni fižol (Phaseolus vulgaris), oluščen ali ne ali zdrobljen
(razen za setev)

prosto

0

0713 39 00

sušen fižol (Vigna in Phaseolus), oluščen ali ne ali zdrobljen (razen fižola
vrst (Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna radiata (L.) Wilczek), drobnega
rdečega fižola (Adzuki) in navadnega fižola)

prosto

0

0713 40 00

sušena leča, oluščena ali ne ali zdrobljena

prosto

0

0713 50 00

sušena bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina
in Vicia faba var. minor), oluščena ali neoluščena ali zdrobljena

3,2

0

0713 90 00

sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene (razen graha, čičerike, fi
žola, leče, boba in konjskega boba)

3,2

0

0714 10 10

peleti iz moke in zdroba manioke

9,5 EUR/100 kg/
neto

0

0714 10 91

sveža in cela ali olupljena in zamrznjena manioka, narezana ali ne, za
človeško prehrano, v pakiranju do vključno 28 kg

9,5 EUR/100 kg/
neto

0

0714 10 99

sveža ali sušena manioka, cela ali narezana ali v peletih (razen tarifnih
podštevilk 0714 10 10 in 0714 10 91)

9,5 EUR/100 kg/
neto

0

0714 20 10

sladki krompir, svež, cel, za človeško prehrano

3,8

0

0714 20 90

sladki krompir, svež, ohlajen, zamrznjen ali sušen, narezan ali ne ali v
peletih (razen svežega in celega, namenjenega za človeško prehrano)

6,4 EUR/100 kg/
neto

0
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0714 90 11

sveža in cela ali olupljena maranta, salep in podobne korenovke in go
molji (razen manioke, topinamburja in sladkega krompirja) z visokim
deležem škroba, celi ali razrezani, za človeško prehrano, v pakiranju do
vključno 28 kg

9,5 EUR/100 kg/
neto

0

0714 90 19

korenine in gomolji marante, salepa ter podobnih korenovk in gomo
ljev z visokim deležem škroba, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni,
celi ali razrezani ali v peletih (razen za človeško prehrano, v izvirnem
pakiranju z neto vsebino do vključno 28 kg, svežih in celih ali oluplje
nih in zamrznjenih, korenin in gomoljev manioke, sladkega krompirja
in topinamburja)

9,5 EUR/100 kg/
neto

0

0714 90 90

korenine in gomolji topinamburja ter podobnih korenovk in gomoljev
z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali po
sušeni, celi ali razrezani ali v peletih, in sredica sagovega drevesa (razen
korenin in gomoljev manioke, marante, salepa in sladkega krompirja)

3,8

0

0801 11 00

suh kokosov oreh

prosto

0

0801 19 00

svež kokosov oreh, oluščen ali neoluščen

prosto

0

0801 21 00

svež ali suh brazilski oreh, v luščini

prosto

0

0801 22 00

svež ali suh brazilski oreh, oluščen

prosto

0

0801 31 00

svež ali suh indijski oreh, v luščini

prosto

0

0801 32 00

svež ali suh indijski oreh, oluščen

prosto

0

0802 11 10

sveži ali suhi grenki mandeljni, neoluščeni

prosto

0

0802 11 90

sveži ali suhi mandeljni, neoluščeni (razen grenkih)

5,6

0

0802 12 10

sveži ali suhi grenki mandeljni, oluščeni

prosto

0

0802 12 90

sveži ali suhi mandeljni oluščeni (razen grenkih)

3,5

0

0802 21 00

sveži ali suhi lešniki (Corylus spp.), neoluščeni

3,2

0

0802 22 00

sveži ali suhi lešniki (Corylus spp.), neoluščeni in oluščeni

3,2

0

0802 31 00

sveži ali suhi navadni orehi, neoluščeni

4

0

0802 32 00

sveži ali suhi navadni orehi, neoluščeni in oluščeni

5,1

0

0802 40 00

sveži ali suhi kostanji (Castanea spp.), neoluščeni ali oluščeni

5,6

0

0802 50 00

sveže ali suhe pistacije, neoluščene ali oluščene

1,6

0
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2

0

prosto

0

0802 60 00

makadamije, sveže ali suhe, neoluščene ali oluščene

0802 90 20

svež ali suh areko (ali betel), kola in ameriški hikori oreh, neoluščen ali
oluščen

0802 90 50

pinjole, sveže ali suhe, neoluščene ali oluščene

2

0

0802 90 85

oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni (razen kokosovih orehov,
brazilskih orehov, indijskih orehov, mandeljnov, lešnikov, navadnih ore
hov, kostanja (Castanea spp.), pistacij, ameriških hikori orehov, areka
(betela), kole, pinjol in makadamij)

2

0

0803 00 11

pisang (rajske smokve), svež

16

0

0803 00 19

banane, sveže (razen pisang (rajske smokve)

176 EUR/1 000 kg/
neto

SP 1

0803 00 90

posušene banane, vključno s pisang (rajske smokve)

16

0

0804 10 00

sveži ali suhi dateljni

7,7

0

0804 20 10

sveže fige

5,6

0

0804 20 90

posušene fige

8

0

0804 30 00

svež ali suh ananas

5,8

0

0804 40 00

svež ali suh avokado

5,1

0

0804 50 00

sveža ali suha guava, mango in mangostin

prosto

0

0805 10 20

sveže sladke pomaranče

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0/5+EP

0805 10 80

sveže ali suhe pomaranče (razen sladkih pomaranč, svežih)

16

0

0805 20 10

sveže ali suhe klementine

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0805 20 30

sveže ali suhe monrealke in mandarine satsuma

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0805 20 50

sveže ali suhe mandarine in mandarine wilking

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0805 20 70

sveže ali suhe tangerine

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP
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0805 20 90

sveže ali suhe sorte tangelo, ortanique, malaquina in podobni hibridi
agrumov (razen klementin, monrealk, mandarin satsuma, mandarin in
mandarin wilking ter tangerin)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0805 40 00

sveže ali suhe grenivke

2,4

0

0805 50 10

sveže ali suhe limone (Citrus limon, Citrus limonum)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0805 50 90

sveže ali suhe limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

sveži ali suhi agrumi (razen pomaranč, limon (Citrus limon, Citrus limo
num), limet (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), grenivk, mandarin,
vključno s tangerinami in mandarinami satsuma, klementinami, man
darinami wilking in podobnimi hibridi agrumov)

12,8

0

0806 10 10

sveže namizno grozdje

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0806 10 90

sveže grozdje (razen namiznega grozdja)

17,6

0

0806 20 10

korinte

2,4

0

0806 20 30

sultanine

2,4

0

0806 20 90

suho grozdje (razen korint in sultanin)

2,4

0

0807 11 00

sveže lubenice

8,8

0

0807 19 00

sveže melone (razen lubenic)

8,8

0

0807 20 00

sveža papaja

prosto

0

0808 10 10

sveža jabolka za predelavo v mošt, razsuta, od 16. septembra do 15. de
cembra

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg neto

0

0808 10 80

sveža jabolka (razen jabolk za predelavo v mošt, razsutih, od 16. sep
tembra do 15. decembra)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0808 20 10

sveže hruške za predelavo v mošt, razsute, od 1. avgusta do 31. decem
bra

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg neto

0

0808 20 50

sveže hruške (razen hrušk za predelavo v mošt, razsutih, od 1. avgusta
do 31. decembra)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0808 20 90

sveže kutine

7,2

0

0809 10 00

sveže marelice

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

L 356/90

Uradni list Evropske unije

SL

KN 2007

Opis

24.12.2016
Osnovna stopnja

Kategorija

0809 20 05

sveže višnje (Prunus cerasus)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0809 20 95

sveže češnje (razen višenj (Prunus cerasus))

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0809 30 10

sveže nektarine

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0809 30 90

sveže breskve (razen nektarin)

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0809 40 05

sveže slive

Section A of Appen
dix 2 of Annex I

0+EP

0809 40 90

sveže trnulje

12

0

0810 10 00

sveže jagode

12,8 MIN 2,4 EUR/
100 kg/neto

0

0810 20 10

sveže maline

8,8

0

0810 20 90

sveže robide, murve in Loganove robide

9,6

0

0810 40 10

sveže brusnice (sadeži vrste Vaccinium vitis-idaea)

prosto

0

0810 40 30

sveži sadeži vrste Vaccinium myrtillus

3,2

0

0810 40 50

sveži sadeži vrste Vaccinium macrocarpon Vaccinium corymbosum

3,2

0

0810 40 90

sveže sadje rodu Vaccinium (razen vrst Vaccinium vitis-idaea, myrtillus,
macrocarpon in corymbosum)

9,6

0

0810 50 00

svež kivi

8,8

0

0810 60 00

svež durian

8,8

0

0810 90 30

sveže tamarinde, indijska jabolka, kruhovec, liči in sapodile

prosto

0

0810 90 40

sveža pasijonka, karambola in pitahaya

prosto

0

0810 90 50

svež črni ribez

8,8

0

0810 90 60

svež rdeči ribez

8,8

0
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0810 90 70

sveži beli ribez in kosmulje

9,6

0

0810 90 95

sveže sadje, užitno (razen oreškov, banan, dateljnov, fig, ananasa, avo
kada, guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
kruhovca, ličija, sapodil, pasijonke, karambol, pitahaye, agrumov, groz
dja, melon, jabolk, hrušk, kutin, marelic, češenj in višenj, breskev, sliv,
trnulj, jagod, malin, robid, murv, Loganovih robid, črnega, belega ali
rdečega ribeza, kosmulj, brusnic, sadja rodu Vaccinium, kivija in du
riana)

8,8

0

0811 10 11

jagode, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, ki vsebujejo dodan
sladkor, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %, zamrznjene

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/neto

0

0811 10 19

jagode, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, ki vsebujejo dodan
sladkor, z vsebnostjo sladkorja do vključno 13 mas. %, zamrznjene

20,8

0

0811 10 90

jagode, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, ki ne vsebujejo do
danega sladkorja, zamrznjene

14,4

0

0811 20 11

maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter ko
smulje, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, ki vsebujejo dodan
sladkor, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %, zamrznjeni

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/neto

0

0811 20 19

maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter ko
smulje, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, ki vsebujejo dodan
sladkor, z vsebnostjo sladkorja do vključno 13 mas. %, zamrznjeni

20,8

0

0811 20 31

maline, nekuhane ali kuhane v vodi ali sopari, zamrznjene, ki ne vsebu
jejo dodanega sladkorja

14,4

0

0811 20 39

črni ribez, nekuhan ali kuhan v vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vse
buje dodanega sladkorja

14,4

0

0811 20 51

rdeči ribez, nekuhan ali kuhan v vodi ali sopari, zamrznjen, ki ne vse
buje dodanega sladkorja

12

0

0811 20 59

robide in murve, nekuhane ali kuhane v vodi ali sopari, zamrznjene, ki
ne vsebujejo dodanega sladkorja

12

0

0811 20 90

Loganove robide, beli ribez in kosmulje, nekuhani ali kuhani v vodi ali
sopari, zamrznjeni, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

14,4

0

0811 90 11

guava, mango, mangostin, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamije, nekuhani ali
kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

13 + 5,3 EUR/
100 kg/neto

0
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0811 90 19

zamrznjeno sadje in oreški, užitni, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali
sopari, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo slad
korja več kot 13 mas. % (razen jagod, malin, robid, murv, Loganovih
robid, črnega, belega ali rdečega ribeza, kosmulj, guave, manga, mango
stina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasi
jonk, karambol, pitahaye, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazil
skih orehov, areka (betela), kole in makadamij)

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/neto

0

0811 90 31

guava, mango, mangostin, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamije, nekuhani ali
kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila, z vsebnostjo sladkorja do vključno 13 mas. %

13

0

0811 90 39

zamrznjeno sadje in oreški, užitni, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali
sopari, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, z vsebnostjo slad
korja do vključno 13 mas. % (razen jagod, malin, robid, murv, Logano
vih robid, črnega, belega ali rdečega ribeza, kosmulj, guave, manga,
mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil,
pasijonk, karambol, pitahaye, kokosovih orehov, indijskih orehov, bra
zilskih orehov, areka (betela), kole in makadamij)

20,8

0

0811 90 50

sadeži vrste Vaccinium myrtillus, nekuhani ali kuhani v vodi ali sopari,
zamrznjeni, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

12

0

0811 90 70

sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium, nekuhani
ali kuhani v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki ne vsebujejo dodanega slad
korja

3,2

0

0811 90 75

višnje (Prunus cerasus), nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, za
mrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil

14,4

0

0811 90 80

češnje, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, zamrznjene, ki ne
vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil (razen višenj (Prunus cera
sus))

14,4

0

0811 90 85

guava, mango, mangostin, papaje, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamije, nekuhani ali
kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki ne vsebujejo dodanega
sladkorja ali drugih sladil

9

0
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0811 90 95

zamrznjeno sadje in oreški, užitni, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali
sopari, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil (razen jagod,
malin, robid, murv, Loganovih robid, črnega, belega ali rdečega ribeza,
sadežev vrst Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angu
stifolium, češenj in višenj, kosmulj, guave, manga, mangostina, papaje,
tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, karambol,
pitahaye, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka
(betela), kole in makadamij)

14,4

0

0812 10 00

češnje in višnje, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar
v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

8,8

0

0812 90 10

marelice, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici,
v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar v takš
nem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

12,8

0

0812 90 20

pomaranče, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v sla
nici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar v
takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

12,8

0

0812 90 30

papaje, začasno konzervirane, npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v
žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar v takš
nem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

2,3

0

0812 90 40

sadeži vrste Vaccinium myrtillus, začasno konzervirani, npr. z žveplovim
dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzer
viranje, vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

6,4

0

0812 90 70

guava, mango, mangostin, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec,
sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya, kokosovi orehi, indijski orehi,
brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamije, začasno konzervirani,
npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raz
topinah za konzerviranje, vendar v takšnem stanju neprimerni za ta
kojšnjo prehrano

5,5

0

0812 90 98

sadje in oreški, začasno konzervirani, npr. z žveplovim dioksidom, v
slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar
v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano (razen češenj in vi
šenj, marelic, pomaranč, papaj, sadežev vrste Vaccinium myrtillus, guave,
manga, mangostina, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil,
pasijonk, karambol, pitahaye, kokosovih orehov, indijskih orehov, bra
zilskih orehov, areka (betela), kole in makadamij)

8,8

0
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0813 10 00

suhe marelice

5,6

0

0813 20 00

suhe slive

9,6

0

0813 30 00

suha jabolka

3,2

0

0813 40 10

suhe breskve, vključno z nektarinami

5,6

0

0813 40 30

suhe hruške

6,4

0

0813 40 50

suha papaja

2

0

0813 40 60

suhe tamarinde

prosto

0

0813 40 70

suha indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambola in
pitahaya

prosto

0

0813 40 95

suho sadje, užitno (razen oreškov, banan, dateljnov, fig, ananasa, avo
kada, guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambol, pitahaye, agrumov, groz
dja, marelic, sliv, jabolk, hrušk in breskev, nemešanih)

2,4

0

0813 50 12

mešanice iz suhih papaj, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sa
podil, pasijonk, karambol in pitahay, ki ne vsebujejo suhih sliv

4

0

0813 50 15

mešanice iz suhega sadja, ki ne vsebujejo suhih sliv (razen mešanic iz
oreškov, banan, dateljnov, fig, ananasa, avokada, guave, manga, mango
stina, papaje, agrumov, grozdja, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kru
hovca, sapodil, pasijonke, karambol in pitahaye)

6,4

0

0813 50 19

mešanice iz suhih marelic, jabolk, breskev, vključno z nektarinami vrste
Prunus persica in drugimi nektarinami, hruškami, papajo ali drugim
užitnim in suhim sadjem, ki vsebujejo suhe slive (razen mešanic iz užit
nih oreškov, banan, dateljnov, fig, ananasa, avokada, guave, manga,
mangostina, agrumov in grozdja)

9,6

0

0813 50 31

mešanice izključno iz suhih kokosovih orehov, indijskih orehov, brazil
skih orehov, areka (betela), kole in makadamij

4

0

0813 50 39

mešanice izključno iz užitnih in suhih oreškov iz tarifne številke 0802
(razen kokosovega oreha, indijskega oreha, brazilskega oreha, areka (be
tela), kole in makadamij)

6,4

0

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/95

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

0813 50 91

mešanice iz užitnih in suhih oreškov, banan, dateljnov, ananasa, avo
kada, guave, manga, mangostina, agrumov in grozdja, ki ne vsebujejo
suhih sliv ali fig (razen mešanic izključno iz oreškov iz tarifnih številk
0801 in 0802)

8

0

0813 50 99

mešanice iz užitnih in suhih oreškov, banan, dateljnov, ananasa, avo
kada, guave, manga, mangostina, agrumov in grozdja, ki vsebujejo
suhe slive ali fige

9,6

0

0814 00 00

lupine agrumov ali melon, vključno z lubenicami, sveže, zamrznjene,
suhe ali začasno konzervirane v slanici ali v vodi z drugimi dodatki

1,6

0

0901 11 00

kava (razen pražene in brez kofeina)

prosto

0

0901 12 00

kava brez kofeina (razen pražene)

8,3

0

0901 21 00

pražena kava (razen brez kofeina)

7,5

0

0901 22 00

pražena kava brez kofeina

9

0

0901 90 10

lupinice in kožice kave

prosto

0

0901 90 90

kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli delež kave

11,5

0

0902 10 00

zeleni čaj v zavitkih do vključno 3 kg

3,2

0

0902 20 00

zeleni čaj v zavitkih več kot 3 kg

prosto

0

0902 30 00

črni fermentiran in delno fermentiran čaj, aromatiziran ali ne, v zavit
kih do vključno 3 kg

prosto

0

0902 40 00

črni fermentiran in delno fermentiran čaj, aromatiziran ali ne, v zavit
kih več kot 3 kg

prosto

0

0903 00 00

mate čaj

prosto

0

0904 11 00

poper iz rodu Piper, nezdrobljen in nezmlet

prosto

0

0904 12 00

poper iz rodu Piper, zdrobljen ali zmlet

4

0

0904 20 10

suha sladka paprika (razen zdrobljene ali zmlete)

9,6

0

0904 20 30

suhi plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, nezdrobljeni in nezmleti
(razen sladke paprike)

prosto

0

0904 20 90

zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

5

0
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6

0

0905 00 00

vanilija

0906 11 00

cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume) (razen zdrobljenega in zmletega)

prosto

0

0906 19 00

cimet in cvetovi cimetovega drevesa (razen cimeta (Cinnamomum zeyla
nicum Blume) ter zdrobljenega in zmletega cimeta)

prosto

0

0906 20 00

zdrobljen ali zmlet cimet in cvetovi cimetovega drevesa

prosto

0

0907 00 00

klinčki, celi plodovi, popki in peclji

8

0

0908 10 00

muškatni orešček

prosto

0

0908 20 00

macis

prosto

0

0908 30 00

kardamom

prosto

0

0909 10 00

seme janeža in zvezdastega janeža

prosto

0

0909 20 00

seme koriandra

prosto

0

0909 30 00

seme orientalske kumine

prosto

0

0909 40 00

seme navadne kumine

prosto

0

0909 50 00

seme komarčka; brinove jagode

prosto

0

0910 10 00

ingver

prosto

0

0910 20 10

žafran (razen zdrobljenega ali zmletega)

prosto

0

0910 20 90

zdrobljen ali zmlet žafran

8,5

0

0910 30 00

kurkuma

prosto

0

0910 91 10

mešanice različnih vrst začimb (razen zdrobljenih ali zmletih)

prosto

0

0910 91 90

zdrobljene ali zmlete mešanice različnih vrst začimb

12,5

0

0910 99 10

seme triplata (božje rutice)

prosto

0

0910 99 31

divji timijan – materina dušica (Thymus serpyllum) (razen zdrobljena ali
zmleta)

prosto

0

0910 99 33

timijan (razen zdrobljenega ali zmletega in divjega timijana)

7

0

0910 99 39

zdrobljen ali zmlet timijan

8,5

0
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7

0

0910 99 50

lovorjev list

0910 99 60

curry

prosto

0

0910 99 91

začimbe, nezdrobljene in nezmlete (razen popra iz rodu Piper, plodov
iz rodu Capsicum ali Pimenta, vanilije, cimeta, cvetov cimetovega dre
vesa, klinčkovih celih plodov, klinčkovih pecljev, muškatnega oreška,
macisa, kardamoma, semena janeža, zvezdastega janeža, komarčka, ko
riandra, orientalske in navadne kumine, ter brinovih jagod, ingverja, ža
frana, kurkume, timijana, lovorjevega lista, curryja in semena triplata
(božje rutice) ter mešanic različnih vrst začimb)

prosto

0

0910 99 99

začimbe, zdrobljene ali zmlete (razen popra iz rodu Piper, plodov iz
rodu Capsicum ali Pimenta, vanilije, cimeta, cvetov cimetovega drevesa,
klinčkovih celih plodov, klinčkovih pecljev, muškatnega oreška, macisa,
kardamoma, semena janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra,
orientalske in navadne kumine, ter brinovih jagod, ingverja, žafrana,
kurkume, timijana, lovorjevega lista, curryja in semena triplata (božje
rutice) ter mešanic različnih vrst začimb)

12,5

0

1001 10 00

trda pšenica

148 EUR/t

0

1001 90 10

pira za setev

12,8

0

1001 90 91

semenska navadna pšenica in soržica

95 EUR/t

0

1001 90 99

pira, navadna pšenica in soržica (razen semenske)

95 EUR/t

0

1002 00 00

rž

93 EUR/t

0

1003 00 10

semenski ječmen

93 EUR/t

0

1003 00 90

ječmen (razen semenskega)

93 EUR/t

0

1004 00 00

oves

89 EUR/t

0

1005 10 11

tirilinijski in top cross hibrid semenske koruze

prosto

0

1005 10 13

trilinijski hibrid semenske koruze

prosto

0

1005 10 15

dvolinijski hibrid semenske koruze

prosto

0

1005 10 19

hibridna semenska koruza (razen štirilinijskih, top cross, trilinijskih in
dvolinijskih hibridov semenske koruze)

prosto

0

1005 10 90

semenska koruza (razen hibridne)

94 EUR/t

0

1005 90 00

koruza (razen semenske)

94 EUR/t

TQ (MZ)
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7,7

0

1006 10 10

neoluščen riž za setev

1006 10 21

okroglozrnat neoluščen riž, predkuhan (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 23

srednjezrnat neoluščen riž, predkuhan (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 25

dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
in manj kot 3, predkuhan (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 27

dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več,
predkuhan (parboiled)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 92

okroglozrnat neoluščen riž (razen predkuhanega (parboiled) in za se
tev)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 94

srednjezrnat neoluščen riž (razen predkuhanega (parboiled) in za setev)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 96

dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
in manj kot 3 (razen predkuhanega (parboiled) in za setev)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 98

dolgozrnat neoluščen riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več,
(razen predkuhanega (parboiled) in za setev)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 11

okroglozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, predkuhan (parboiled)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 13

srednjezrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, predkuhan (parboiled)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 15

dolgozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, z razmerjem med dolžino in ši
rino več kot 2 in manj kot 3, predkuhan (parboiled)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 17

dolgozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, z razmerjem med dolžino in ši
rino 3 ali več, predkuhan (parboiled) – basmati

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 92

okroglozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž (razen predkuhanega (parboi
led))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 94

srednjezrnat oluščen nebrušen (rjav) riž (razen predkuhanega (parboi
led))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 96

dolgozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, z razmerjem med dolžino in ši
rino več kot 2 in manj kot 3 (razen predkuhanega (parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 98

dolgozrnat oluščen nebrušen (rjav) riž, z razmerjem med dolžino in ši
rino 3 ali več (razen predkuhanega (parboiled))

264 EUR/t

TQ(RI)
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1006 30 21

manj brušen okroglozrnat riž, predkuhan (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 23

manj brušen srednjezrnat riž, predkuhan (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 25

manj brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino več
kot 2 in manj kot 3, predkuhan (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 27

manj brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
več, predkuhan (parboiled)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 42

manj brušen okroglozrnat riž (razen predkuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 44

manj brušen srednjezrnat riž (razen predkuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 46

manj brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino več
kot 2 in manj kot 3 (razen predkuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 48

manj brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
več (razen predkuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 61

dobro brušen okroglozrnat riž, predkuhan (parboiled), poliran ali glazi
ran ali ne

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 63

dobro brušen srednjezrnat riž, predkuhan (parboiled), poliran ali glazi
ran ali ne

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 65

dobro brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino več
kot 2 in manj kot 3, predkuhan (parboiled), poliran ali glaziran ali ne

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 67

dobro brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
več, predkuhan (parboiled), poliran ali glaziran ali ne

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 92

dobro brušen okroglozrnat riž, poliran ali glaziran ali ne (razen pred
kuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 94

dobro brušen srednjezrnat riž, poliran ali glaziran ali ne (razen predku
hanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 96

dobro brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino več
kot 2 in manj kot 3, poliran ali glaziran ali ne (razen predkuhanega
(parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 98

dobro brušen dolgozrnat riž, z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
več, poliran ali glaziran ali ne (razen predkuhanega (parboiled))

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 40 00

lomljen riž

128 EUR/t

TQ(RI)

1007 00 10

sirek v zrnu, hibrid za setev

6,4

0

1007 00 90

sirek v zrnu (razen hibridov za setev)

94 EUR/t

—
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1008 10 00

ajda

37 EUR/t

0

1008 20 00

proso (razen sirka v zrnu)

56 EUR/t

0

1008 30 00

kanarska čužka

prosto

0

1008 90 10

tritikala

93 EUR/t

0

1008 90 90

žita (razen pšenice in soržice, rži, ječmena, ovsa, koruze, riža, ajde,
prosa, kanarske čužke, tritikale in sirka v zrnu)

37 EUR/t

0

1101 00 11

pšenična moka iz trde pšenice

172 EUR/t

0

1101 00 15

moka iz navadne pšenice in pire

172 EUR/t

0

1101 00 90

moka iz soržice

172 EUR/t

0

1102 10 00

ržena moka

168 EUR/t

0

1102 20 10

koruzna moka, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

173 EUR/t

TQ(MZ)

1102 20 90

koruzna moka, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

98 EUR/t

TQ(MZ)

1102 90 10

ječmenova moka

171 EUR/t

0

1102 90 30

ovsena moka

164 EUR/t

0

1102 90 50

riževa moka

138 EUR/t

0

1102 90 90

žitna moka (razen pšenične, soržične, ržene, koruzne, riževe, ječme
nove in ovsene)

98 EUR/t

0

1103 11 10

drobljenec in zdrob iz trde pšenice

267 EUR/t

0

1103 11 90

drobljenec in zdrob iz navadne pšenice in pire

186 EUR/t

0

1103 13 10

koruzni drobljenec in zdrob, z vsebnostjo maščobe do vključno
1,5 mas. %

173 EUR/t

0

1103 13 90

koruzni drobljenec in zdrob, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

98 EUR/t

0

1103 19 10

ržen drobljenec in zdrob

171 EUR/t

0

1103 19 30

ječmenov drobljenec in zdrob

171 EUR/t

0

1103 19 40

ovsen drobljenec in zdrob

164 EUR/t

0
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1103 19 50

rižev drobljenec in zdrob

138 EUR/t

0

1103 19 90

žitni drobljenec in zdrob (razen pšeničnih, ovsenih, koruznih, riževih,
rženih in ječmenovih)

98 EUR/t

0

1103 20 10

rženi peleti

171 EUR/t

0

1103 20 20

ječmenovi peleti

171 EUR/t

0

1103 20 30

ovseni peleti

164 EUR/t

0

1103 20 40

koruzni peleti

173 EUR/t

0

1103 20 50

riževi peleti

138 EUR/t

0

1103 20 60

pšenični peleti

175 EUR/t

0

1103 20 90

žitni peleti (razen rženih, ječmenovih, ovsenih, koruznih, riževih in
pšeničnih)

98 EUR/t

0

1104 12 10

valjana ovsena zrna

93 EUR/t

0

1104 12 90

ovsena zrna v obliki kosmičev

182 EUR/t

0

1104 19 10

pšenična zrna, valjana ali v obliki kosmičev

175 EUR/t

0

1104 19 30

ržena zrna, valjana ali v obliki kosmičev

171 EUR/t

0

1104 19 50

koruzna zrna, valjana ali v obliki kosmičev

173 EUR/t

0

1104 19 61

valjana ječmenova zrna

97 EUR/t

0

1104 19 69

ječmenova zrna v obliki kosmičev

189 EUR/t

0

1104 19 91

riževa zrna v obliki kosmičev

234 EUR/t

0

1104 19 99

žitna zrna, valjana ali v obliki kosmičev (razen ovsenih, pšeničnih, rže
nih, koruznih in ječmenovih ter riževih)

173 EUR/t

0

1104 22 20

ovsena zrna, oluščena (razen okrušenih)

162 EUR/t

0

1104 22 30

oluščena, rezana ali drobljena ovsena zrna

162 EUR/t

0

1104 22 50

perlirana ovsena zrna

145 EUR/t

0

1104 22 90

drobljena ovsena zrna

93 EUR/t

0
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1104 22 98

ovsena zrna (razen okrušenih, oluščenih in rezanih ali drobljenih
(„Grütze“ ali „grutten“), perliranih in obdelanih le z drobljenjem)

93 EUR/t

0

1104 23 10

oluščena koruzna zrna, rezana ali nerezana, drobljena ali ne

152 EUR/t

7

1104 23 30

perlirana koruzna zrna

152 EUR/t

7

1104 23 90

drobljena koruzna zrna

98 EUR/t

7

1104 23 99

koruzna zrna (razen oluščenih, rezanih ali drobljenih, perliranih ali ob
delanih le z drobljenjem)

98 EUR/t

7

1104 29 01

oluščena ječmenova zrna

150 EUR/t

7

1104 29 03

oluščena in rezana ali drobljena ječmenova zrna

150 EUR/t

7

1104 29 05

perlirana ječmenova zrna

236 EUR/t

7

1104 29 07

ječmenova zrna, samo drobljena

97 EUR/t

7

1104 29 09

ječmenova zrna (razen oluščenih in rezanih ali drobljenih („Grütze“ ali
„grutten“), perliranih ali obdelanih le z drobljenjem)

97 EUR/t

7

1104 29 11

oluščena pšenična zrna

129 EUR/t

0

1104 29 18

oluščena žitna zrna (razen ječmenovih, ovsenih, koruznih, riževih ali
pšeničnih)

129 EUR/t

0

1104 29 30

perlirana žitna zrna (razen ječmenovih, ovsenih, koruznih ali riževih)

154 EUR/t

0

1104 29 51

pšenična zrna, obdelana le z drobljenjem

99 EUR/t

0

1104 29 55

ržena zrna, obdelana le z drobljenjem

97 EUR/t

0

1104 29 59

žitna zrna, obdelana le z drobljenjem (razen ječmenovih, ovsenih, ko
ruznih, pšeničnih in rženih)

98 EUR/t

0
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1104 29 81

pšenična zrna (razen oluščenih in rezanih ali drobljenih, perliranih ali
obdelanih le z drobljenjem)

99 EUR/t

0

1104 29 85

ržena zrna (razen oluščenih, rezanih ali drobljenih, perliranih ali obde
lanih le z drobljenjem)

97 EUR/t

0

1104 29 89

žitna zrna (razen ječmenovih, ovsenih, koruznih, pšeničnih in rženih,
oluščenih, rezanih ali drobljenih, perliranih ali obdelanih le z droblje
njem)

98 EUR/t

0

1104 30 10

pšenični kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

76 EUR/t

0

1104 30 90

žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti (razen pšeničnih)

75 EUR/t

0

1105 10 00

moka, zdrob in prah iz krompirja

12,2

0

1105 20 00

kosmiči, granule in peleti iz krompirja

12,2

0

1106 10 00

moka, prah in zdrob iz graha, fižola, leče in drugih sušenih stročnic iz
tarifne številke 0713

7,7

0

1106 20 10

denaturirana moka, zdrob in prah iz saga ali manioke, marante, salepa,
topinamburja, sladkega krompirja ter podobnih korenovk in gomoljev
z visokim deležem škroba ali inulina iz tarifne številke 0714

95 EUR/t

0

1106 20 90

moka, zdrob in prah iz saga in korenov ali gomoljev manioke, ma
rante, salepa, topinamburja, sladkega krompirja ter podobnih korenovk
in gomoljev z visokim deležem škroba ali inulina iz tarifne številke
0714 (razen denaturiranih)

166 EUR/t

0

1106 30 10

moka, zdrob in prah iz banan

10,9

0

1106 30 90

moka, zdrob in prah iz proizvodov iz poglavja 8 (užitno sadje in ore
ški; lupine agrumov ali melon in lubenic) (razen iz banan)

8,3

0

1107 10 11

pšenični slad v obliki moke (razen praženega)

177 EUR/t

0

1107 10 19

pšenični slad (razen v obliki moke in praženega)

134 EUR/t

0

1107 10 91

slad v obliki moke (razen praženega in pšeničnega)

173 EUR/t

0

1107 10 99

slad (razen praženega, pšeničnega in v obliki moke)

131 EUR/t

0

1107 20 00

pražen slad

152 EUR/t

0
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1108 11 00

pšenični škrob

224 EUR/t

—

1108 12 00

koruzni škrob

166 EUR/t

—

1108 13 00

krompirjev škrob

166 EUR/t

—

1108 14 00

škrob iz manioke

166 EUR/t

TQ(MC)

1108 19 10

rižev škrob

216 EUR/t

—

1108 19 90

škrob (razen pšeničnega, koruznega, krompirjevega, iz manioke in riže
vega)

166 EUR/t

—

1108 20 00

inulin

19,2

0

1109 00 00

pšenični gluten, osušen ali neosušen

512 EUR/t

—

1201 00 10

soja za setev

prosto

0

1201 00 90

soja (razen za setev)

prosto

0

1202 10 10

arašidi v lupini za setev

prosto

0

1202 10 90

arašidi v lupini (razen praženih ali drugače termično obdelanih ali ara
šidov za setev)

prosto

0

1202 20 00

oluščeni arašidi, lomljeni ali ne (razen praženih ali drugače termično
obdelanih)

prosto

0

1203 00 00

kopra

prosto

0

1204 00 10

laneno seme za setev

prosto

0

1204 00 90

laneno seme (razen za setev)

prosto

0

1205 10 10

seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (katerih
olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline in katerih trdne kompo
nente vsebujejo manj kot 30 mikromolov glukozinolatov na gram
mase), za setev

prosto

0

1205 10 90

seme oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (katerih
olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline in katerih trdne kompo
nente vsebujejo manj kot 30 mikromolov glukozinolatov na gram
mase), celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1205 90 00

seme oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje 2 mas. % eručne kisline ali več in katerih trdne kompo
nente vsebujejo 30 mikromolov glukozinolatov na gram mase ali več),
celo ali lomljeno

prosto

0

1206 00 10

sončnično seme za setev

prosto

0
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1206 00 91

sončnično seme, oluščeno ali neoluščeno ter v sivi in belo progasti lu
ščini (razen za setev)

prosto

0

1206 00 99

sončnično seme, celo ali lomljeno (razen za setev, oluščenega ali neolu
ščenega ter v sivi in belo progasti luščini)

prosto

0

1207 20 10

bombaževo seme za setev

prosto

0

1207 20 90

bombaževo seme, celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1207 40 10

sezamovo seme za setev

prosto

0

1207 40 90

sezamovo seme, celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1207 50 10

gorčično seme za setev

prosto

0

1207 50 90

gorčično seme, celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1207 91 10

makovo seme za setev

prosto

0

1207 91 90

makovo seme, celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1207 99 15

oljno seme in plodovi, za setev (razen užitnih oreškov, oljk, soje, araši
dov, kopre, lanenega semena, oljne repice ali ogrščice ter sončničnih,
bombaževih, sezamovih, gorčičnih in makovih semen)

prosto

0

1207 99 91

konopljino seme, celo ali lomljeno (razen za setev)

prosto

0

1207 99 97

oljno seme in plodovi, celi ali lomljeni (razen za setev in užitnih ore
škov, oljk, soje, arašidov, kopre, lanenega semena, oljne repice ali ogr
ščice ter sončničnih, bombaževih, sezamovih, gorčičnih, makovih in
konopljinih semen)

prosto

0

1208 10 00

moka in zdrob iz soje

4,5

0

1208 90 00

moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov (razen iz soje in gorčice)

prosto

0

1209 10 00

seme sladkorne pese, za setev

8,3

0

1209 21 00

seme lucerne (alfalfa) za setev

2,5

0

1209 22 10

seme travniške detelje (Trifolium pratense L.) za setev

prosto

0

1209 22 80

seme detelje (Trifolium spp.) za setev (razen semena travniške detelje
(Trifolium pratense L.))

prosto

0
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1209 23 11

seme travniške bilnice (Festuca pratensis Huds) za setev

prosto

0

1209 23 15

seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.) za setev

prosto

0

1209 23 80

seme bilnice za setev (razen semen travniške bilnice (Festuca pratensis
Huds) in rdeče bilnice (Festuca rubra L.))

2,5

0

1209 24 00

seme travniške latovke (Poa pratensis L.) za setev

prosto

0

1209 25 10

seme mnogocvetne ljuljke, vključno z westerwoldsko ljuljko (Lolium
multiflorum L.) za setev

prosto

0

1209 25 90

seme trpežne ljuljke (Lolium perenne L.) za setev

prosto

0

1209 29 10

seme grašice, seme vrst iz rodov Poa palustris L. in Poa trivialis L.; pasje
trave (Dactylis glomerata L.) in seme šopulje (Agrostis), za setev

prosto

0

1209 29 35

seme mačjega repa za setev

prosto

0

1209 29 50

seme volčjega boba za setev

2,5

0

1209 29 60

seme krmne pese (Beta vulgaris var. alba), za setev

8,3

0

1209 29 80

seme krmnih rastlin, namenjenih za setev (razen žit in semen krmne
pese (Beta vulgaris var. alba), sladkorne pese, lucerne (alfalfa), detelje (Tri
folium spp.), bilnice, travniške latovke (Poa pratensis L.), ljuljke (Lolium
multiflorum lam., Lolium perenne L.), mačjega repa, grašice, vrst iz rodov
Poa palustris L in Poa trivialis L., pasje trave (Dactylis glomerata L.), šopu
lje (Agrostis) in volčjega boba)

2,5

0

1209 30 00

seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cve
tov, za setev

3

0

1209 91 10

seme kolerabe (Brassica oleracea, var. caulorapa and gongylodes L.) za setev

3

0

1209 91 30

seme rdeče pese (Beta vulgaris var. conditiva), za setev

8,3

0

1209 91 90

seme vrtnin za setev (razen kolerabe (Brassica oleracea, var. caulorapa and
gongylodes L.))

3

0

1209 99 10

semena gozdnega drevja za setev

prosto

0

1209 99 91

seme rastlin z olesenelim steblom, ki se gojijo v glavnem zaradi cvetov,
za setev

3

0
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1209 99 99

seme, plodovi in trosi, namenjeni za setev (razen stročnic in sladke ko
ruze, kave, čaja, mate čaja in začimb, žit, oljnih semen in plodov, pese,
krmnih rastlin, semen vrtnin, semen gozdnega drevja in semen rastlin,
ki jih gojijo predvsem zaradi njihovih cvetov ali ki se uporabljajo pred
vsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne
namene)

4

0

1210 10 00

hmelj, svež ali sušen (razen zdrobljenega, zmletega ali v peletih)

5,8

0

1210 20 10

hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov, z višjo vsebnostjo lupulina;
lupulin

5,8

0

1210 20 90

hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov (razen tistega z višjo vseb
nostjo lupulina)

5,8

0

1211 20 00

korenina ginsenga, sveža ali sušena, rezana ali cela, zdrobljena ali
zmleta

prosto

0

1211 30 00

listi koke, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti

prosto

0

1211 40 00

makova slama, sveža ali sušena, rezana ali cela, zdrobljena ali zmleta

prosto

0

1211 90 30

tonka fižol, svež ali sušen, rezan ali cel, zdrobljen ali zmlet

3

0

1211 90 85

rastline in njihovi deli, vključno s semeni in plodovi, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali pod
obne namene, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti
(razen korenin ginsenga, listov koke, makove slame in tonka fižola)

prosto

0

1212 20 00

morske in druge alge, sveže, ohlajene, zamrznjene ali sušene, zmlete ali
ne

prosto

0

1212 91 20

sladkorna pesa, sušena, zmleta ali ne

23 EUR/100 kg/neto

7

1212 91 80

sladkorna pesa, sveža, ohlajena ali zamrznjena

6,7 EUR/100 kg/
neto

7

1212 99 20

sladkorni trs, svež, ohlajen, zamrznjen ali sušen, zmlet ali ne

4,6 EUR/100 kg/
neto

7

1212 99 30

rožiči, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali nezmleti

5,1

0

1212 99 41

seme rožičev, sveže ali sušeno (razen oluščenega, zdrobljenega ali zmle
tega)

prosto

0

1212 99 49

seme rožičev, oluščeno, zdrobljeno ali zmleto, sveže ali sušeno

5,8

0

1212 99 70

sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi,
vključno z nepraženimi koreninami cikorije vrste Cichorium intybus sati
vum, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

1213 00 00

žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vključno z zrezanimi,
mletimi ali stisnjenimi ali v peletih

prosto

0
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prosto

0

5,8

0

1214 10 00

zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

1214 90 10

rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke

1214 90 90

seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašice
in podobni proizvodi za krmo (razen rumene (podzemne) kolerabe,
krmne pese ter drugih krmnih korenovk in zdroba iz lucerne (alfalfa))

prosto

0

1301 20 00

naraven arabski gumi

prosto

0

1301 90 00

šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole, balzami in druge naravne
oljne smole (razen arabskega gumija)

prosto

0

1302 11 00

opij

prosto

0

1302 12 00

ekstrakti iz sladkih koreninic (razen z vsebnostjo saharoze več kot
10 mas. % ali v obliki slaščic)

3,2

0

1302 13 00

ekstrakti iz hmelja

3,2

0

1302 19 05

vanilijeva oljna smola

3

0

1302 19 80

rastlinski sokovi in ekstrakti (razen iz sladkih koreninic, hmelja, vanili
jeve oljne smole in opija)

prosto

0

1302 20 10

suhe pektinske snovi, pektinati in pektati v prahu

19,2

0

1302 20 90

tekoče pektinske snovi, pektinati in pektati

11,2

0

1302 31 00

agar-agar, modificiran ali nemodificiran

prosto

0

1302 32 10

sluzi in sredstva za zgoščevanje iz rožiča ali rožičevih semen, modifici
rani ali nemodificirani

prosto

0

1302 32 90

sluzi in sredstva za zgoščevanje iz semena guara, modificirani ali ne
modificirani

prosto

0

1302 39 00

sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rastlinskih proizvodov,
modificirani ali nemodificirani (razen iz rožičev, rožičevih semen, se
men guara in agar-agarja)

prosto

0

1401 10 00

bambus

prosto

0

1401 20 00

španski trs

prosto

0

1401 90 00

trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali bar
vana, lipovo lubje in drugi rastlinski materiali, ki se uporabljajo pred
vsem za pletarstvo (razen bambusa in španskega trsa)

prosto

0
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1404 20 00

linters iz bombaža

prosto

0

1404 90 00

rastlinski proizvodi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

1501 00 11

prašičja maščoba, vključno z mastjo, topljena ali drugače ekstrahirana,
za industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za človeško pre
hrano ter stearina in olja iz prašičje masti)

prosto

0

1501 00 19

prašičja maščoba, vključno z mastjo, topljena ali drugače ekstrahirana
(razen za tehnične/industrijske namene ter stearina in olja iz prašičje
masti)

17,2 EUR/100 kg/
neto

0

1501 00 90

perutninska maščoba, topljena ali drugače ekstrahirana

11,5

0

1502 00 10

maščobe goved, ovc ali koz, za industrijske namene (razen za proizvod
njo hrane za človeško prehrano, stearina iz prašičje masti, olja iz pra
šičje masti, oleostearina, oleo-olja in olja iz loja, neemulgiranih, neme
šanih ali kako drugače obdelanih)

prosto

0

1502 00 90

maščobe goved, ovc ali koz (razen tistih za industrijske namene, stea
rina iz prašičje masti, olja iz prašičje masti, oleostearina, oleo-olja in
olja iz loja, neemulgiranih, nemešanih ali kako drugače obdelanih)

3,2

0

1503 00 11

stearin iz prašičje masti in oleostearin za industrijske namene (razen
emulgiranega, mešanega ali kako drugače obdelanega)

prosto

0

1503 00 19

stearin iz prašičje masti in oleostearin (razen za industrijske namene in
emulgiranega, mešanega ali kako drugače obdelanega)

5,1

0

1503 00 30

olje iz loja za industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za člo
veško prehrano in emulgiranega, mešanega ali kako drugače obdela
nega)

prosto

0

1503 00 90

olje iz loja, oleo-olje in olje iz prašičje masti (razen emulgiranega, me
šanega ali drugače obdelanega in olja iz loja za industrijsko rabo)

6,4

0

1504 10 10

olja in njihove frakcije iz ribjih jeter z vsebnostjo vitamina A do
vključno 2 500 IU/g, prečiščena ali neprečiščena (razen kemično modi
ficiranih)

3,8

0

1504 10 91

olja in njihove frakcije iz ribjih jeter, iz navadnega jezika, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana (razen olj iz ribjih jeter
z vsebnostjo vitamina A do vključno 2 500 IU/g)

prosto

0

1504 10 99

olja in njihove frakcije iz ribjih jeter, prečiščena ali neprečiščena, toda
kemično nemodificirana (razen olj iz ribjih jeter z vsebnostjo vitamina
A do vključno 2 500 IU/g, in olj iz navadnega jezika)

prosto

0
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1504 20 10

trdne frakcije masti in olj rib, prečiščene ali neprečiščene (razen ke
mično modificiranih in olj iz ribjih jeter)

10,9

0

1504 20 90

masti in olja rib ter tekoče frakcije, prečiščene ali neprečiščene (razen
kemično modificiranih in olj iz jeter)

prosto

0

1504 30 10

trdne frakcije masti in olj morskih sesalcev, prečiščene ali neprečiščene
(razen kemično modificiranih)

10,9

0

1504 30 90

masti, olja in njihove tekoče frakcije morskih sesalcev, prečiščene ali ne
prečiščene (razen kemično modificiranih)

prosto

0

1505 00 10

surova maščoba iz volne

3,2

0

1505 00 90

maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno
z lanolinom (razen maščobe iz volne, surove)

prosto

0

1506 00 00

druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali
neprečiščene, toda kemično nemodificirane (razen prašičje in piščančje
maščobe, maščobe goved, ovc in koz, masti rib in drugih morskih ži
vali, stearina in olja iz prašičje masti, oleostearina, oleo-olja, olja iz
loja, maščobe iz volne in mastnih snovi, dobljenih iz teh maščob)

prosto

0

1507 10 10

surovo sojino olje, degumirano ali ne, za tehnične ali industrijske na
mene (razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1507 10 90

surovo sojino olje, degumirano ali ne (razen za tehnične ali industrijske
namene)

6,4

0

1507 90 10

sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, za tehnične
ali industrijske namene (razen kemično modificiranega, surovega in za
proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0

1507 90 90

sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno (razen za
tehnične ali industrijske namene, kemično modificiranega in surovega)

9,6

0

1508 10 10

surovo olje iz arašidov, za tehnične ali industrijske namene (razen za
proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

prosto

0

1508 10 90

surovo olje iz arašidov (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1508 90 10

olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, za indu
strijske namene (razen kemično modificiranega, surovega in za proiz
vodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0

1508 90 90

olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno (razen
kemično modificiranega, surovega in za tehnične ali industrijske na
mene)

9,6

0
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1509 10 10

deviško lampantno oljčno olje, pridobljeno iz plodov oljke izključno
z uporabo mehanskih ali drugih fizikalnih sredstev v razmerah, ki ne
povzročajo modifikacije olja

122,6 EUR/100 kg/
neto

0

1509 10 90

oljčno olje, pridobljeno iz plodov oljke izključno z uporabo mehanskih
ali drugih fizikalnih sredstev v razmerah, ki ne povzročajo modifikacije
olja, neobdelano (razen deviškega lampantnega oljčnega olja)

124,5 EUR/100 kg/
neto

0

1509 90 00

oljčno olje in njegove frakcije, pridobljeno iz plodov oljke izključno
z uporabo mehanskih ali drugih fizikalnih sredstev v razmerah, ki ne
povzročajo modifikacije olja (razen deviškega in kemično modificira
nega)

134,6 EUR/100 kg/
neto

0

1510 00 10

surova oljčna olja in mešanice, vključno z mešanicami olj iz tarifne šte
vilke 1509

110,2 EUR/100 kg/
neto

0

1510 00 90

druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali
neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno z mešanicami teh
olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tarifne številke 1509 (razen surovih)

160,3 EUR/100 kg/
neto

0

1511 10 10

surovo palmovo olje, za tehnične ali industrijske namene (razen za pro
izvodnjo hrane za človeško prehrano)

prosto

0

1511 10 90

surovo palmovo olje (razen za tehnične ali industrijske namene)

3,8

0

1511 90 11

trdne frakcije palmovega olja, prečiščenega ali neprečiščenega, toda ke
mično nemodificiranega, v pakiranju do vključno 1 kg

12,8

0

1511 90 19

trdne frakcije palmovega olja, prečiščenega ali neprečiščenega, toda ke
mično nemodificiranega, v pakiranju več kot 1 kg ali drugače pakirane

10,9

0

1511 90 91

palmovo olje in njegove tekoče frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano, za industrijske namene (razen za proiz
vodnjo hrane za človeško prehrano in surovega)

5,1

0

1511 90 99

palmovo olje in njegove tekoče frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
toda kemično nemodificirano (razen za industrijske namene in suro
vega)

9

0

1512 11 10

surovo olje iz sončničnih semen ali iz žafranike in njegove frakcije, za
tehnične ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za člove
ško prehrano)

3,2

0

1512 11 91

surovo olje iz sončničnih semen (razen za tehnične ali industrijske na
mene)

6,4

0

1512 11 99

surovo olje iz žafranike (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1512 19 10

olje iz sončničnih semen ali iz žafranike in njegove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične ali indu
strijske namene (razen surovega in za proizvodnjo hrane za človeško
prehrano)

5,1

0
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1512 19 90

olje iz sončničnih semen ali iz žafranike in njegove frakcije, prečiščeno
ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano (razen za tehnične ali
industrijske namene in surovega)

9,6

0

1512 21 10

surovo olje iz bombaževega semena, za tehnične ali industrijske na
mene (razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1512 21 90

surovo olje iz bombaževega semena (razen za tehnične ali industrijske
namene)

6,4

0

1512 29 10

olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, prečiščeno ali nepre
čiščeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične ali industrijske na
mene (razen surovega in za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0

1512 29 90

olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, prečiščeno ali nepre
čiščeno, toda kemično nemodificirano (razen za tehnične ali industrij
ske namene in surovega)

9,6

0

1513 11 10

surovo olje iz kokosovega oreha, za tehnične ali industrijske namene
(razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

2,5

0

1513 11 91

surovo olje iz kokosovega oreha, v izvirnem pakiranju do vključno 1 kg
(razen za tehnične ali industrijske namene)

12,8

0

1513 11 99

surovo olje iz kokosovega oreha, v izvirnem pakiranju več kot 1 kg ali
drugače pakirano (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1513 19 11

trdne frakcije olja iz kokosovega oreha, prečiščenega ali neprečiščenega,
toda kemično nemodificiranega, v izvirnem pakiranju do vključno 1 kg

12,8

0

1513 19 19

trdne frakcije olja iz kokosovega oreha, prečiščenega ali neprečiščenega,
toda kemično nemodificiranega, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino več kot 1 kg ali drugače pakirane

10,9

0

1513 19 30

olje iz kokosovega oreha in njegove tekoče frakcije, prečiščeno ali ne
prečiščeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične ali industrijske
namene (razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano in suro
vega)

5,1

0

1513 19 91

olje iz kokosovega oreha in njegove tekoče frakcije, prečiščeno ali ne
prečiščeno, toda kemično nemodificirano, v izvirnem pakiranju do
vključno 1 kg (razen za tehnične ali industrijske namene in surovega)

12,8

0

1513 19 99

olje iz kokosovega oreha in njegove tekoče frakcije, prečiščeno ali ne
prečiščeno, toda kemično nemodificirano, v izvirnem pakiranju več
kot 1 kg ali drugače pakirano (razen za tehnične ali industrijske na
mene in surovega)

9,6

0
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1513 21 10

surovo olje palmovih jedrc in orehov palme babassu, za tehnične ali in
dustrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1513 21 30

surovo olje palmovih jedrc in orehov palme babassu, v izvirnem paki
ranju do vključno 1 kg (razen za tehnične ali industrijske namene)

12,8

0

1513 21 90

surovo olje palmovih jedrc in orehov palme babassu, v izvirnem paki
ranju z neto vsebino več kot 1 kg ali drugače pakirano (razen olj za
tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1513 29 11

trdne frakcije olja palmovih jedrc in orehov palme babassu, prečišče
nega ali neprečiščenega, toda kemično nemodificiranega, v izvirnem pa
kiranju do vključno 1 kg

12,8

0

1513 29 19

trdne frakcije olja palmovih jedrc in orehov palme babassu, prečišče
nega ali neprečiščenega, toda kemično nemodificiranega, v izvirnem pa
kiranju več kot 1 kg ali drugače pakirane

10,9

0

1513 29 30

olje palmovih jedrc in orehov palme babassu in njegove tekoče frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične
ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane in surovega za člo
veško prehrano)

5,1

0

1513 29 50

olje palmovih jedrc in orehov palme babassu in njegove tekoče frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, v izvirnem
pakiranju do vključno 1 kg (razen za tehnične ali industrijske namene
in surovega)

12,8

0

1513 29 90

olje palmovih jedrc in orehov palme babassu in njegove tekoče frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, v izvirnem
pakiranju več kot 1 kg ali drugače pakirano (razen za tehnične ali indu
strijske namene in surovega)

9,6

0

1514 11 10

olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline), surovo, za tehnične
ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za človeško pre
hrano)

3,2

0

1514 11 90

olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline), surovo (razen za
tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1514 19 10

olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline) in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične
ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za prehrano ljudi
in surovega)

5,1

0

1514 19 90

olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje manj kot 2 mas. % eručne kisline) in njegove frakcije,
prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano (razen za
tehnične ali industrijske namene in surovega)

9,6

0
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1514 91 10

olje iz oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje 2 mas. % eručne kisline ali več) in olje iz gorčice, su
rovo, za tehnične ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane
za prehrano ljudi)

3,2

0

1514 91 90

olje iz oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje 2 mas. % eručne kisline ali več) in olje iz gorčice, su
rovo (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1514 99 10

olje iz oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje 2 mas. % eručne kisline ali več) in olje iz gorčice ter
njune frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodifici
rano, za tehnične ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane
za prehrano ljudi in surovega)

5,1

0

1514 99 90

olje iz oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (kate
rih olje vsebuje 2 mas. % eručne kisline ali več) in olje iz gorčice ter
njune frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodifici
rano (razen za tehnične ali industrijske namene in surovega)

9,6

0

1515 11 00

surovo laneno olje

3,2

0

1515 19 10

laneno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano, za tehnične ali industrijske namene (razen suro
vega in za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0

1515 19 90

laneno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano (razen za tehnične ali industrijske namene in su
rovega)

9,6

0

1515 21 10

surovo koruzno olje, za tehnične ali industrijske namene (razen za pro
izvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1515 21 90

surovo koruzno olje (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1515 29 10

koruzno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano, za industrijske namene (razen surovega in za
proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0

1515 29 90

koruzno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano (razen za industrijske namene in surovega)

9,6

0

1515 30 10

ricinusovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano, za proizvodnjo aminoundekanojske kisline, ki
se uporablja za proizvodnjo sintetičnih tekstilnih vlaken ali umetnih
plastičnih materialov

prosto

0

1515 30 90

ricinusovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano (razen za proizvodnjo aminoundekanojske ki
sline, ki se uporablja za proizvodnjo sintetičnih tekstilnih vlaken ali
umetnih plastičnih materialov)

5,1

0
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1515 50 11

surovo sezamovo olje, za tehnične ali industrijske namene (razen za
proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1515 50 19

surovo sezamovo olje (razen za tehnične ali industrijske namene)

6,4

0

1515 50 91

sezamovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano, za tehnične ali industrijske namene (razen suro
vega)

5,1

0

1515 50 99

sezamovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda ke
mično nemodificirano (razen za tehnične ali industrijske namene in su
rovega)

9,6

0

1515 90 11

tungovo olje, jojoba in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek ter
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodifici
rani

prosto

0

1515 90 21

surovo olje iz tobakovega semena, za tehnične ali industrijske namene
(razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

prosto

0

1515 90 29

surovo olje iz tobakovega semena (razen za tehnične ali industrijske na
mene)

6,4

0

1515 90 31

olje iz tobakovega semena in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiš
čeno, toda kemično nemodificirano, za tehnične ali industrijske na
mene (razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano in surovega)

prosto

0

1515 90 39

olje iz tobakovega semena in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiš
čeno, toda kemično nemodificirano (razen za tehnične ali industrijske
namene in surovega)

9,6

0

1515 90 40

surove rastlinske masti in olja, nehlapna, in njihove frakcije, za tehnične
ali industrijske namene (razen za proizvodnjo hrane za človeško pre
hrano, olja iz soje, arašidov, oljk, palm, sončničnih semen, žafranike,
bombaževega semena, kokosovega oreha, palmovih jedrc, orehov
palme babassu, oljne repice, ogrščice in gorčice, lanenih semen, koruze,
ricinusa, tungovca, sezama, jojobe, drevesa oiticica, voska mirte in ja
ponskega voska ter olja iz tobakovega semena)

3,2

0

1515 90 51

trdne surove rastlinske masti in olja, nehlapna, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino do vključno 1 kg (razen za tehnične ali industrijske na
mene in olja iz soje, arašidov, oljk, palm, sončničnih semen, žafranike,
bombaževega semena, kokosovega oreha, palmovih jedrc, orehov
palme babassu, oljne repice, ogrščice in gorčice, lanenih semen, koruze,
ricinusa, tungovca, sezama, jojobe, drevesa oiticica, voska mirte in ja
ponskega voska ter olja iz tobakovega semena)

12,8

0
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1515 90 59

trdne surove rastlinske masti in olja, nehlapna, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino več kot 1 kg, ali surove, tekoče (razen za tehnične ali in
dustrijske namene in olja iz soje, arašidov, oljk, palm, sončničnih se
men, žafranike, bombaževega semena, kokosovega oreha, palmovih je
drc, orehov palme babassu, oljne repice, ogrščice, gorčičnih semen, la
nenih semen, koruznih kalčkov, ricinusa, tungovca, sezama, jojobe ali
drevesa oiticica; voska mirte, japonskega voska in olja iz tobakovega se
mena)

6,4

0

1515 90 60

rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni
(razen kemično modificiranih), za tehnične ali industrijske namene
(razen za proizvodnjo hrane; surovih masti in olj; olja iz soje, arašidov,
oljk, palm, sončnic, žafranike, bombaževega semena, kokosovega
oreha, palmovih jedrc, orehov palme babassu, ogrščice, gorčičnih se
men, lanenih semen, koruznih kalčkov, ricinusa, tungovca, sezama, jo
jobe ali drevesa oiticica; voska mirte, japonskega voska in olja iz toba
kovega semena)

5,1

0

1515 90 91

trdne rastlinske masti in olja, nehlapna, in njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino do vključno 1 kg, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen za tehnične ali industrijske namene in surovih masti in
olj)

12,8

0

1515 90 99

trdne rastlinske masti in olja, nehlapna, in njihove frakcije, prečiščeni
ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino več kot 1 kg, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen za tehnične ali industrijske namene in surovih masti in olj)

9,6

0

1516 10 10

živalske masti, olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani,
interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali nepre
čiščeni, toda nadalje nepredelani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 1 kg

12,8

0

1516 10 90

živalske masti, olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani,
interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali nepre
čiščeni, toda nadalje nepredelani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
več kot 1 kg ali drugače pakirani

10,9

0

1516 20 10

hidrogenirano ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

3,4

0

1516 20 91

rastlinske masti in olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogeni
rani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali ne
prečiščeni, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen
hidrogeniranega ricinusovega olja (opalnega voska) in nadalje predela
nih)

12,8

0

1516 20 95

olja iz repičnega semena, ogrščice, lanenega semena, sončničnega se
mena, iz semena illipa, karite, makore, touloucoua ali orehov palme ba
bassu in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterifi
cirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, za
tehnično ali industrijsko rabo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več
kot 1 kg ali v drugačni obliki (razen za proizvodnjo hrane za človeško
prehrano)

5,1

0
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1516 20 96

olja iz arašidov, semen bombaža, soje ali sončnice in njihove frakcije
(razen olj iz tarifne podštevilke 1516 20 95); druga olja in njihove
frakcije, ki vsebujejo manj kot 50 mas. % prostih maščobnih kislin, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg ali v drugačni obliki
(razen olj iz palmovih jedrc, iz semena illipa, kokosovih orehov (kopre),
repinega semena ali iz semena kopaibe ter olj iz tarifne podšte
vilke 1516 20 95)

9,6

0

1516 20 98

rastlinske masti in olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogeni
rani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali ne
prečiščeni, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg ali v dru
gačni obliki (razen masti in olj in njihovih frakcij, nadalje predelanih,
hidrogeniranega ricinusovega olja in tarifnih podštevilk 1516 20 95 ter
1516 20 96)

10,9

0

1517 10 10

margarina, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mleč
nih maščob (razen tekočih)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-3

1517 10 90

margarina, ki vsebuje do vključno 10 mas. % (razen tekočih)

16

0

1517 90 10

užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega
izvora ali frakcij različnih masti ali olj, ki vsebujejo več kot 10 mas. %
do vključno 15 mas. % mlečnih maščob (razen masti in olj in njihovih
frakcij, ki so delno ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesteri
ficirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepre
delani, ter mešanic oljčnih olj in njihovih frakcij in pripravljene marga
rine)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-7

1517 90 91

užitna pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, ki vsebujejo do
vključno 10 mas. % mlečnih maščob (razen olj, ki so deloma ali v ce
loti hidrogenirana, interesterificirana, reesterificirana ali elaidinizirana,
prečiščena ali neprečiščena, toda nadalje nepredelana, ter mešanic oljč
nih olj)

9,6

0

1517 90 93

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalu
pov, ki vsebujejo do vključno 10 mas. % mlečnih maščob

2,9

0

1517 90 99

užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega
izvora in užitnih frakcij različnih masti ali olj, ki vsebujejo do vključno
10 mas. % mlečnih maščob (razen pripravljenih rastlinskih olj, tekočih,
mešanih, užitnih mešanic ali preparatov, ki se uporabljajo pri podma
zovanju kalupov, ter trdne margarine)

16

0

1518 00 10

linoksin

7,7

0

1518 00 31

surova pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, neužitna, ki niso na
vedena ali zajeta na drugem mestu, za tehnične ali industrijske namene
(razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

3,2

0

1518 00 39

pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, neužitna, ki niso navedena
ali zajeta na drugem mestu, za tehnične ali industrijske namene (razen
surovih olj in olj za proizvodnjo hrane za človeško prehrano)

5,1

0
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1518 00 91

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidi
rani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v
vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani (razen
tistih iz tarifne številke 1516 in linoksina (oksidirano laneno olje)

7,7

0

1518 00 95

neužitne mešanice ali pripravki (rumena maščoba) iz živalskih ali iz ži
valskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

2

0

1518 00 99

mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti in olj ali iz frak
cij različnih masti in olj, neužitni, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu, iz poglavja 15

7,7

0

1520 00 00

glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

prosto

0

1521 10 00

rastlinski voski, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani (razen
trigliceridov)

prosto

0

1521 90 10

spermaceti, prečiščeni ali neprečiščeni, barvani ali nebarvani

prosto

0

1521 90 91

čebelji vosek in voski drugih insektov, surovi

prosto

0

1521 90 99

čebelji vosek in voski drugih insektov, prečiščeni ali neprečiščeni, bar
vani ali nebarvani (razen surovih)

2,5

0

1522 00 10

degras

3,8

0

1522 00 31

milne usedline, ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja

29,9 EUR/100 kg/
neto

0

1522 00 39

ostanki predelave maščobnih substanc, ki vsebujejo olja z značilnostmi
oljčnega olja (razen milnih usedlin)

47,8 EUR/100 kg/
neto

0

1522 00 91

oljne gošče in usedline; milne usedline (razen tistih, ki vsebujejo olja
z značilnostmi oljčnega olja)

3,2

0

1522 00 99

ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih in rastlinskih vo
skov (razen tistih, ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja, oljnih
gošč in usedlin ter milnih usedlin)

prosto

0

1601 00 10

klobase iz jeter in podobni izdelki ter živila na njihovi osnovi

15,4

0

1601 00 91

nekuhane klobase iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi (razen jeter)

149,4 EUR/100 kg/
neto

0

1601 00 99

klobase in podobni izdelki, iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi ter ži
vila na njihovi osnovi (razen jetrnih klobas in nekuhanih klobas)

100,5 EUR/100 kg/
neto

0

1602 10 00

homogenizirano pripravljeno meso, klavnični proizvodi ali kri, priprav
ljeni za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične na
mene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g

16,6

0
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1602 20 11

proizvodi iz gosjih ali račjih jeter, ki vsebujejo 75 mas. % ali več mast
nih jeter (razen klobas in podobnih izdelkov ter homogeniziranih pro
izvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za
dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g)

10,2

0

1602 20 19

proizvodi iz gosjih ali račjih jeter (razen proizvodov, ki vsebujejo
75 mas. % ali več mastnih jeter, klobas in podobnih izdelkov ter homo
geniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana
za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno
250 g)

10,2

0

1602 20 90

proizvodi iz jeter (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih
proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali
za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g, ter
gosjih ali račjih jeter)

16

—

1602 31 11

proizvodi, ki vsebujejo izključno nekuhano puranje meso (razen klobas
in podobnih izdelkov)

102,4 EUR/100 kg/
neto

—

1602 31 19

meso ali klavnični odpadki puranov, pripravljeni ali konzervirani, ki
vsebujejo 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpad
kov (razen tistih, ki vsebujejo izključno nekuhano puranje meso, klobas
in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za
prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v em
balaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov
iz mesa)

102,4 EUR/100 kg/
neto

—

1602 31 30

meso ali klavnični odpadki puranov, pripravljeni ali konzervirani, ki
vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega
mesa ali klavničnih odpadkov (razen klobas in podobnih izdelkov, ho
mogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do
vključno 250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov iz mesa)

102,4 EUR/100 kg/
neto

—

1602 31 90

meso ali klavnični odpadki puranov, pripravljeni ali konzervirani (razen
tistih, ki vsebujejo 25 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih
odpadkov, klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov,
pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za diete
tične namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov
iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

102,4 EUR/100 kg/
neto

—

1602 32 11

nekuhani, pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih
odpadkov kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, ki vsebujejo
57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov (razen
klobas in podobnih izdelkov ter proizvodov iz jeter)

86,7 EUR/100 kg/
neto

—

1602 32 19

kuhani, pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih od
padkov kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, ki vsebujejo
57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov (razen
klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravlje
nih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene,
v embalaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter in eks
traktov iz mesa)

102,4 EUR/100 kg/
neto

—
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1602 32 30

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov ko
koši in petelinov vrste Gallus domesticus, ki vsebujejo 25 mas. % ali več,
vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih odpad
kov (razen iz puranov in pegatk, klobas in podobnih proizvodov, ho
mogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do
vključno 250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov iz mesa)

10,9

—

1602 32 90

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov ko
koši in petelinov vrste Gallus domesticus (razen tistih, ki vsebujejo
25 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov, mesa
ali klavničnih odpadkov puranov ali pegatk, klobas in podobnih proiz
vodov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto
maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter ekstraktov in sokov iz
mesa)

10,9

—

1602 39 21

nekuhani, pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih
odpadkov rac, gosi in pegatk vrste domesticus, ki vsebujejo 57 mas. %
ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov (razen klobas in
podobnih izdelkov ter proizvodov iz jeter)

86,7 EUR/100 kg/
neto

—

1602 39 29

kuhani, pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih od
padkov rac, gosi in pegatk vrste domesticus, ki vsebujejo 57 mas. % ali
več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov (razen klobas in pod
obnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo
na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži
z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov iz
mesa)

10,9

—

1602 39 40

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
rac, gosi in pegatk vrste domesticus, ki vsebujejo 25 mas. % ali več, ven
dar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov
(razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pri
pravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične
namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz je
ter in ekstraktov iz mesa)

10,9

—

1602 39 80

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
rac, gosi in pegatk vrste domesticus (razen tistih, ki vsebujejo 25 mas. %
ali več perutninskega mesa ali klavničnih odpadkov, klobas in podob
nih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto
maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter ekstraktov in sokov iz
mesa)

10,9

—

1602 41 10

šunka in njeni kosi, domačih prašičev, pripravljeni ali konzervirani

156,8 EUR/100 kg/
neto

0

1602 41 90

pripravljena ali konzervirana šunka in njeni kosi, prašičev (razen doma
čih)

10,9

0

1602 42 10

pripravljena ali konzervirana plečeta in njihovi kosi, domačih prašičev

129,3 EUR/100 kg/
neto

0
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1602 42 90

pripravljena ali konzervirana plečeta in njihovi kosi, prašičev (razen do
mačih)

10,9

0

1602 49 11

pripravljen ali konzerviran hrbet in njegovi kosi, domačih prašičev,
vključno z mešanicami hrbta ali šunke (noge) (razen vratu)

156,8 EUR/100kg/
neto

0

1602 49 13

pripravljen ali konzerviran vrat z zgornjim plečetom domačih prašičev
in njihovi kosi, vključno z mešanicami vratu in plečet

129,3 EUR/100 kg/
neto

0

1602 49 15

pripravljene ali konzervirane mešanice šunke (noge), plečet, hrbta, vratu
z zgornjim delom plečeta in njihovih kosov (razen mešanic iz samo
hrbta in šunke ali samo vratov in plečet)

129,3 EUR/100 kg/
neto

0

1602 49 19

meso ali klavnični odpadki, vključno z mešanicami domačih prašičev,
pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo 80 mas. % ali več mesa ali
klavničnih odpadkov katere koli vrste, vključno s svinjskimi maščobami
in maščobami katere koli vrste ali kakršnega koli izvora (razen šunk,
plečet, hrbta, vratu in njihovih kosov, klobas in podobnih izdelkov, ho
mogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do
vključno 250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov iz mesa)

85,7 EUR/100 kg/
neto

0

1602 49 30

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in
mešanic domačih prašičev, ki vsebujejo 40 mas. % ali več, vendar manj
kot 80 mas. % mesa ali klavničnih odpadkov katere koli vrste in ma
ščob katere koli vrste (razen klobas in podobnih izdelkov, homogenizi
ranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za
otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno
250 g, proizvodov iz jeter in ekstraktov iz mesa)

75 EUR/100 kg/neto

0

1602 49 50

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in
mešanic domačih prašičev, ki vsebujejo manj kot 40 mas. % mesa ali
klavničnih odpadkov katere koli vrste in maščob katere koli vrste (razen
klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravlje
nih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene,
v embalaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter eks
traktov in sokov iz mesa)

54,3 EUR/100 kg/
neto

0

1602 49 90

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in
mešanic prašičev (razen iz domačih prašičev ter šunk, plečet in njihovih
kosov, klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pri
pravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične
namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz je
ter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

10,9

0

1602 50 10

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov go
ved, nekuhani, vključno z mešanicami kuhanega mesa ali klavničnih
odpadkov in nekuhanega mesa ali klavničnih odpadkov (razen klobas
in podobnih izdelkov ter proizvodov iz jeter)

303,4 EUR/100 kg/
neto

—
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1602 50 31

„corned beef“, v nepredušni embalaži

16,6

0

1602 50 39

meso ali klavnični odpadki goved, pripravljeni ali konzervirani, kuhani,
v nepredušni embalaži (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeni
ziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za
otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno
250 g, ekstraktov in sokov iz mesa ter „corned beef“)

16,6

0

1602 50 80

meso ali klavnični odpadki goved, pripravljeni ali konzervirani, kuhani
(razen mesa ali klavničnih odpadkov v nepredušni embalaži, klobas in
podobnih izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za pro
dajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v emba
laži z neto maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter ekstraktov
in sokov iz mesa)

16,6

0

1602 90 10

pripravki iz krvi katerih koli živali (razen klobas in podobnih izdelkov)

16,6

—

1602 90 31

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
divjadi ali kuncev (razen divjih prašičev, klobas in podobnih izdelkov,
homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namenev embalaži z neto maso do
vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

10,9

0

1602 90 41

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov se
vernih jelenov (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih
proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali
za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno 250 g, pro
izvodov iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

16,6

0

1602 90 51

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov, ki
vsebujejo meso ali klavnične odpadke domačih prašičev (razen perut
nine, goveda, severnih jelenov, divjadi ali kuncev, klobas in podobnih
izdelkov, homogeniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na
drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto
maso do vključno 250 g, proizvodov iz jeter ter ekstraktov iz mesa)

85,7 EUR/100 kg/
neto

—

1602 90 61

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov,
nekuhani, ki vsebujejo goveje meso ali klavnične odpadke, vključno
z mešanicami kuhanega mesa ali klavničnih odpadkov in nekuhanega
mesa ali klavničnih odpadkov (razen perutnine, domačih prašičev, se
vernih jelenov, divjadi ali kuncev, klobas in podobnih izdelkov, homo
geniziranih proizvodov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana
za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto maso do vključno
250 g, in proizvodov iz jeter)

303,4 EUR/100 kg/
neto

—

1602 90 69

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov,
kuhani, ki vsebujejo meso ali klavnične odpadke goveda (razen perut
nine, domačih prašičev, divjadi ali zajcev, klobas in podobnih izdelkov
iz mesa, homogeniziranih izdelkov, pripravljenih za prodajo na drobno
kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto težo
do vključno 250 g, izdelkov iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

16,6

0
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1602 90 72

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
ovc, nekuhani, vključno z mešanicami kuhanega in nekuhanega mesa
ali klavničnih odpadkov (razen klobas in podobnih izdelkov ter izdel
kov iz jeter)

12,8

0

1602 90 74

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
koz, nekuhani, vključno z mešanicami kuhanega in nekuhanega mesa
ali klavničnih odpadkov (razen klobas in podobnih izdelkov ter izdel
kov iz jeter)

16,6

0

1602 90 76

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
ovc, kuhani (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih iz
delkov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za
dietetične namene, v embalaži z neto težo do vključno 250 g, izdelkov
iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

12,8

0

1602 90 78

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
koz, kuhani (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih iz
delkov, pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za
dietetične namene, v embalaži z neto težo do vključno 250 g, izdelkov
iz jeter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

16,6

0

1602 90 98

pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov
(razen perutnine, prašičev, goveda, severnih jelenov, divjadi ali zajcev,
ovc ali koz, klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov,
pripravljenih za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za diete
tične namene, v embalaži z neto težo do vključno 250 g, izdelkov iz je
ter ter ekstraktov in sokov iz mesa)

16,6

0

1603 00 10

ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih ne
vretenčarjev, v izvirnem pakiranju do vključno 1 kg

12,8

0

1603 00 80

ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih ne
vretenčarjev, v izvirnem pakiranju več kot 1 kg ali drugače pakirani

prosto

0

1604 11 00

pripravljen ali konzerviran losos, cel ali v kosih (razen zmletega)

5,5

0

1604 12 10

fileji sledov, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami,
predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, zamrznjeni

15

0

1604 12 91

sledi, pripravljeni ali konzervirani, celi ali v kosih, v nepredušni emba
laži (razen zmletih sledov in filejev sledov, surovih, samo prekritih s te
stom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih,
zamrznjenih)

20

0

1604 12 99

sledi, pripravljeni ali konzervirani, celi ali v kosih (razen zmletih sledov
in filejev sledov, surovih, samo prekritih s testom ali krušnimi drobti
nami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, zamrznjenih in v nepre
dušni embalaži)

20

0

1604 13 11

sardele, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih, v oljčnem olju
(razen zmletih sardel)

12,5

0

1604 13 19

sardele, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih
sardel in sardel v oljčnem olju)

12,5

0
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1604 13 90

pripravljene ali konzervirane velike sardele in papaline, cele ali v kosih
(razen zmletih)

12,5

0

1604 14 11

pripravljeni ali konzervirani tuni in progasti tuni, celi ali v kosih, v ras
tlinskem olju (razen zmletih)

24

0

1604 14 16

fileji tuna in progastega tuna, znani kot „loins“, pripravljeni ali konzer
virani (razen takih izdelkov v rastlinskem olju)

24

0

1604 14 18

pripravljeni ali konzervirani tuni in progasti tuni (razen zmletih, filejev,
znanih kot „loins“, in takih izdelkov v rastlinskem olju)

24

0

1604 14 90

pripravljene ali konzervirane palamide (Sarda spp.), cele ali v kosih
(razen zmletih)

25

0

1604 15 11

fileji skuše vrst Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljeni ali
konzervirani

25

0

1604 15 19

skuše vrst Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljene ali kon
zervirane, cele ali v kosih (razen zmlete skuše in filejev skuše)

25

0

1604 15 90

pripravljene ali konzervirane skuše vrste Scomber australasicus, cele ali v
kosih (razen zmletih)

20

0

1604 16 00

pripravljeni ali konzervirani sardoni, celi ali v kosih (razen zmletih)

25

0

1604 19 10

pripravljeni ali konzervirani salmonidi, celi ali v kosih (razen lososa in
zmletih)

7

0

1604 19 31

fileji ribe rodu Euthynnus, znani kot „loins“, pripravljeni ali konzervirani
(razen progastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis))

24

0

1604 19 39

pripravljene ali konzervirane ribe rodu Euthynnus, cele ali v kosih (razen
zmletih, filejev, znanih kot „loins“, in progastih tunov (Euthynnus (Katsu
wonus) pelamis))

24

0

1604 19 50

pripravljene ali konzervirane ribe vrste Orcynopsis unicolor, cele ali v ko
sih (razen zmletih)

12,5

0

1604 19 91

zamrznjeni surovi ribji fileji, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami,
predhodno ocvrti v olju ali neocvrti (razen salmonidov, sledov, sardel,
velikih sardel, papalin, tunov, progastih tunov in atlantskih palamid,
palamid (Sarda spp.), skuš, sardonov, rib rodu Euthynnus in rib vrste Or
cynopsis unicolor)

7,5

0

1604 19 92

trske vrst Gadus morhua, Gadus ogac in Gadus macrocephalus, pripravljene
ali konzervirane, cele ali v kosih (razen fino zmletih in filejev, surovih,
samo prekritih s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrtih v
olju ali neocvrtih, zamrznjenih)

20

0
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1604 19 93

saj (Pollachius virens), pripravljen ali konzerviran, cel ali v kosih (razen
fino zmletih in filejev, surovih, samo prekritih s testom ali krušnimi
drobtinami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, zamrznjenih)

20

0

1604 19 94

oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.), pripravljen ali konzerviran, cel ali
v kosih (razen fino zmletih in filejev, surovih, samo prekritih s testom
ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, zamrz
njenih)

20

0

1604 19 95

aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius), pri
pravljen ali konzerviran, cel ali v kosih (razen fino zmletih in filejev, su
rovih, samo prekritih s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno
ocvrtih v olju ali neocvrtih, zamrznjenih)

20

0

1604 19 98

ribe, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen fino zmletih,
filejev, surovih, samo prekritih s testom ali krušnimi drobtinami, pred
hodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, zamrznjenih ter lososa, sledov, sar
del, sardonov, papalin, tunov, progastih tunov, palamid (Sarda spp.),
skuš, salmonidov, rib rodu Euthynnus in rib vrste Orcynopsis unicolor,
trsk, saja, osliča, aljaškega saja in polaka)

20

0

1604 20 05

pripravki iz surimija

20

0

1604 20 10

pripravljen ali konzerviran losos (razen celega ali v kosih)

5,5

0

1604 20 30

pripravljeni ali konzervirani salmonidi (razen celih ali v kosih)

7

0

1604 20 40

pripravljeni ali konzervirani sardoni (razen celih ali v kosih)

25

0

1604 20 50

pripravljene ali konzervirane sardele, palamide, skuše vrst Scomber
scombrus in Scomber japonicus ter ribe vrste Orcynopsis unicolor (razen ce
lih ali v kosih)

25

0

1604 20 70

pripravljeni ali konzervirani tuni, progasti tuni in druge ribe rodu Eu
thynnus (razen celih ali v kosih)

24

0

1604 20 90

ribe, pripravljene ali konzervirane (razen celih rib ali rib v kosih, pri
pravkov iz surimija in salmonidov, sardonov, sardel, palamid, skuš vrst
Scomber scombrus in Scomber japonicus ter rib vrste Orcynopsis unicolor,
tunov, progastih tunov in drugih rib rodu Euthynnus)

14

0

1604 30 10

kaviar

20

0

1604 30 90

kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

20

0

1605 10 00

rakovice, pripravljene ali konzervirane

8

0
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1605 20 10

škampi in kozice, pripravljeni ali konzervirani, v nepredušni embalaži

20

0

1605 20 91

škampi in kozice, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino do vključno 2 kg (razen škampov in kozic v nepredušni
embalaži)

20

0

1605 20 99

škampi in kozice, pripravljene ali konzervirane, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 2 kg (razen škampov in kozic v nepredušni emba
laži)

20

0

1605 30 10

meso jastoga, kuhano, namenjeno za proizvodnjo jastogovega masla ali
jastogove paštete, pireja, juh ali omak

prosto

0

1605 30 90

jastog, pripravljen ali konzerviran (razen mesa jastoga, kuhanega, na
menjenega za proizvodnjo jastogovega masla ali jastogove paštete, pi
reja, juh ali omak)

20

0

1605 40 00

raki, pripravljeni ali konzervirani (razen rakovic, škampov, kozic in ja
stogov)

20

0

1605 90 11

klapavice vrste Mytilus in vrste Perna, pripravljene ali konzervirane, v
nepredušni embalaži

20

0

1605 90 19

klapavice vrste Mytilus in vrste Perna, pripravljene ali konzervirane
(razen klapavic v nepredušni embalaži)

20

0

1605 90 30

klapavice, polži in drugi mehkužci, pripravljeni ali konzervirani (razen
klapavic vrste Mytilus in vrste Perna)

20

0

1605 90 90

morski ježki, morske kumare, meduze in drugi vodni nevretenčarji, pri
pravljeni ali konzervirani (razen mehkužcev)

26

0

1701 11 10

surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje (razen tistega, ki vse
buje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila)

33,9 EUR/100 kg/
neto

TQ(SR)

1701 11 90

surovi sladkor iz sladkornega trsa (razen za rafiniranje in tistega, ki vse
buje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila)

41,9 EUR/100 kg/
neto

TQ(SR)

1701 12 10

surovi sladkor iz sladkorne pese, za rafiniranje (razen dodanih snovi za
aromatiziranje ali barvil)

33,9 EUR/100 kg/
neto

—

1701 12 90

surovi sladkor iz sladkorne pese (razen za rafiniranje in dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil)

41,9 EUR/100 kg/
neto

—

1701 91 00

rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, ki vsebuje do
dane snovi za aromatiziranje ali barvila, v trdni obliki

41,9 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)

1701 99 10

beli sladkor, ki v suhem stanju vsebuje 99,5 mas. % ali več saharoze
(razen aromatiziranega ali obarvanega)

41,9 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)
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1701 99 90

sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saha
roza, v trdni obliki (razen sladkorja iz sladkornega trsa ali sladkorne
pese, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila, surovega
sladkorja in belega sladkorja)

41,9 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)

1702 11 00

laktoza v trdni obliki in laktozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter vsebujeta 99 mas. % ali več laktoze, izra
ženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov

14 EUR/100 kg/neto

—

1702 19 00

laktoza v trdni obliki in laktozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter vsebujeta manj kot 99 mas. % laktoze,
izraženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov

14 EUR/100 kg/neto

—

1702 20 10

javorjev sladkor, v trdni obliki, aromatiziran ali obarvan

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

—

1702 20 90

javorjev sladkor, v trdni obliki, in javorjev sirup (razen aromatiziranih
ali barvanih)

8

0

1702 30 10

izoglukoza v trdni obliki, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju
vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze

50,7 EUR/100 kg/
neto mas

TQ(SP)

1702 30 51

glukoza (dekstroza) v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomerira
nega ali neaglomeriranega, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju
vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze in ki v suhem stanju vsebuje
99 mas. % ali več glukoze (razen izoglukoze)

26,8 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)

1702 30 59

glukoza v trdni obliki in glukozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter ne vsebujeta fruktoze ali ki v suhem sta
nju vsebujeta manj kot 20 mas. % fruktoze in ki v suhem stanju vsebu
jeta 99 mas. % ali več glukoze (razen izoglukoze ter glukoze (dekstroze)
v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomerira
nega)

20 EUR/100 kg/neto

TQ(SP)

1702 30 91

glukoza (dekstroza) v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomerira
nega ali neaglomeriranega, ki ne vsebuje fruktoze ali ki v suhem stanju
vsebuje manj kot 20 mas. % glukoze in ki v suhem stanju vsebuje manj
kot 99 mas. % glukoze (razen izoglukoze)

26,8 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)

1702 30 99

glukoza v trdni obliki in glukozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter ne vsebujeta fruktoze ali ki v suhem sta
nju vsebujeta manj kot 20 mas. % fruktoze in manj kot 99 mas. % glu
koze (razen izoglukoze ter glukoze (dekstroze) v obliki belega kristali
ničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega)

20 EUR/100 kg/neto

TQ(SP)

1702 40 10

izoglukoza v trdni obliki, ki v suhem stanju vsebuje 20 mas. % ali več
in manj kot 50 mas. % fruktoze (razen invertnega sladkorja)

50,7 EUR/100 kg/
neto mas

—
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1702 40 90

glukoza v trdni obliki in glukozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter ki v suhem stanju vsebujeta 20 mas. %
ali več in manj kot 50 mas. % fruktoze (razen izoglukoze in invertnega
sladkorja)

20 EUR/100 kg/neto

TQ(SP)

1702 50 00

kemično čista fruktoza v trdni obliki

16 + 50,7 EUR/
100 kg/neto mas

AV0-TQ(SP)

1702 60 10

izoglukoza v trdni obliki, ki v suhem stanju vsebuje 50 mas. % fruktoze
(razen kemično čiste fruktoze in invertnega sladkorja)

50,7 EUR/100 kg/
neto mas

—

1702 60 80

inulinski sirup, pridobljen neposredno s hidrolizo inulina ali oligofruk
toz, ki v suhem stanju vsebuje nad 50 mas. % fruktoze v prosti obliki
ali v obliki saharoze

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

—

1702 60 95

fruktoza v trdni obliki in fruktozni sirup, ki ne vsebujeta dodanih snovi
za aromatiziranje ali barvil ter ki v suhem stanju vsebujeta nad
50 mas. % fruktoze (razen izoglukoze, inulinskega sirupa, kemično či
ste fruktoze in invertnega sladkorja)

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

—

1702 90 10

kemično čista maltoza, v trdni obliki

12,8

0

1702 90 30

izoglukoza v trdni obliki, ki v suhem stanju vsebuje 50 mas. % fruk
toze, pridobljena iz polimerov glukoze

50,7 EUR/100 kg/
neto mas

TQ(SP)

1702 90 50

maltodekstrin v trdni obliki in maltodekstrinski sirup (razen aromatizi
ranih ali barvanih)

20 EUR/100 kg/neto

TQ(SP)

1702 90 60

umetni med, mešan ali nemešan z naravnim medom

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

TQ(SP)

1702 90 71

sladkor in melase, karamelizirani, ki v suhem stanju vsebujejo
50 mas. % ali več saharoze

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

TQ(SP)

1702 90 75

sladkor in melase, karamelizirani, ki v suhem stanju vsebujejo manj kot
50 mas. % saharoze, v obliki prahu, aglomerirani ali neaglomerirani

27,7 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)
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1702 90 79

sladkor in melase, karamelizirani, ki v suhem stanju vsebujejo manj kot
50 mas. % saharoze (razen sladkorja in melas v obliki prahu, aglomeri
rani ali neaglomerirani)

19,2 EUR/100 kg/
neto

TQ(SP)

1702 90 80

inulinski sirup, pridobljen neposredno s hidrolizo inulina ali oligofruk
toz, ki v suhem stanju vsebuje 10 mas. % ali več, vendar do vključno
50 mas. % fruktoze v prosti obliki ali v obliki saharoze

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

TQ(SP)

1702 90 99

sladkorji v trdni obliki, vključno z invertnim sladkorjem, ter sladkor in
mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. %
fruktoze, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil
(razen sladkorja iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, kemično čiste
saharoze in maltoze, laktoze, javorjevega sladkorja, glukoze, fruktoze,
maltodekstrina in maltodekstrinskih sirupov, izoglukoze, inulinskega si
rupa, umetnega meda ter karamela)

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

TQ(SP)

1703 10 00

melase iz sladkornega trsa, dobljene pri ekstrakciji ali rafinaciji sladko
rja

0,35 EUR/100 kg/
neto

0

1703 90 00

melase iz sladkorne pese, dobljene pri ekstrakciji ali rafinaciji sladkorja

0,35 EUR/100 kg/
neto

0

1704 10 11

žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne, v lističih, ki vsebuje manj
kot 60 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim
kot saharoza

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/neto MAKS
17,9

0

1704 10 19

žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne, ki vsebuje manj kot
60 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot
saharoza (razen v lističih)

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/neto MAKS
17,9

0

1704 10 91

žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne, v lističih, ki vsebuje
60 mas. % ali več saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim
kot saharoza

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/neto MAKS
18,2

0

1704 10 99

žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne, ki vsebuje 60 mas. % ali
več saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza
(razen v lističih)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/neto MAKS
18,2

0

1704 90 10

ekstrakt sladkega korena, ki vsebuje nad 10 mas. % saharoze, brez dru
gih dodatkov

13,4

0

1704 90 30

bela čokolada

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg/neto MAKS
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg/neto

0

1704 90 51

paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z netoo vsebino
1 kg ali več

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0
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1704 90 55

pastile za grlo in bonboni proti kašlju

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 61

dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni izdelki, ki ne vsebujejo kakava

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 65

gumijevi izdelki in izdelki iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki
sladkornih izdelkov

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 71

kuhani sladkorni izdelki, polnjeni ali nepolnjeni

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 75

karamele (toffee) in podobni bonboni

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 81

stisnjene tablete sladkornih izdelkov, proizvedene z vezivi ali brez njih,
ki ne vsebujejo kakava (razen žvečilnega gumija, bele čokolade, pastil
za grlo in bonbonov proti kašlju, gumijevih izdelkov in izdelkov iz že
leja, vključno s sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov, kuhanih
sladkornih izdelkov, polnjenih ali nepolnjenih, vključno z marcipanom,
v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1 kg ali več)

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 99

1

paste, marcipan, nugat in drugi sladkorni izdelki, ki ne vsebujejo ka
kava (razen žvečilnega gumija, bele čokolade, pastil za grlo in bonbo
nov proti kašlju, gumijevih izdelkov in izdelkov iz želeja, vključno s
sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov, kuhanih sladkornih izdel
kov, karamel (toffee) in podobnih bonbonov, stisnjenih tablet in past,
vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju 1 kg ali več), z vsebnostjo
sladkorja < 70 %

9 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 99

2

paste, marcipan, nugat in drugi sladkorni izdelki, ki ne vsebujejo ka
kava (razen žvečilnega gumija, bele čokolade, pastil za grlo in bonbo
nov proti kašlju, gumijevih izdelkov in izdelkov iz želeja, vključno s
sadnimi pastami v obliki sladkornih izdelkov, kuhanih sladkornih izdel
kov, karamel (toffee) in podobnih bonbonov, stisnjenih tablet in past,
vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju 1 kg ali več), z vsebnostjo
sladkorja ≥ 70 %

10 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1801 00 00

kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

prosto

0

1802 00 00

lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

prosto

0

1803 10 00

kakavova masa (razen razmaščene)

9,6

0

1803 20 00

kakavova masa, popolnoma ali delno razmaščena

9,6

0

1804 00 00

kakavovo maslo, maščobe in olje

7,7

0
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1805 00 00

kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

8

0

1806 10 15

kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, vendar ne
vsebuje saharoze ali vsebuje manj kot 5 mas. % saharoze, vključno z in
vertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali izoglukozo, izraženo
kot saharoza

8

0

1806 10 20

kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, ki vsebuje
5 mas. % ali več, vendar manj kot 65 mas. % saharoze, vključno z in
vertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali izoglukozo, izraženo
kot saharoza

8 + 25,2 EUR/
100 kg/neto

0

1806 10 30

kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor, ki vsebuje 65 mas. % ali več,
vendar manj kot 80 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem,
izraženim kot saharoza, ali izoglukozo, izraženo kot saharoza

8 + 31,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

1806 10 90

kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor, ki vsebuje 80 mas. % ali več
saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza, ali
izoglukozo, izraženo kot saharoza

8 + 41,9 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

1806 20 10

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase nad 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v dru
gih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg, ki vsebujejo 31 mas. % ali več kakavovega masla ali 31 mas. %
ali več kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo (razen ka
kava v prahu)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase nad 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v dru
gih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg, ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 31 mas. % kaka
vovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo (razen kakava v prahu)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase nad 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v dru
gih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg, ki vsebujejo 18 mas. % ali več, vendar manj kot 31 mas. % kaka
vovega masla (razen kakava v prahu)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

čokoladno mleko v prahu v embalaži ali izvirnih pakiranjih z maso
nad 2 kg

15,4 + EA

0

1806 20 80

preliv z okusom čokolade v embalaži ali izvirnih pakiranjih z maso
nad 2 kg

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase nad 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v dru
gih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg, ki vsebujejo manj kot 18 mas. % kakavovega masla (razen kakava
v prahu, preliva z okusom čokolade in čokoladnega mleka v prahu),
z vsebnostjo sladkorja < 70 %

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 95

1
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čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase nad 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v dru
gih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad
2 kg, ki vsebujejo manj kot 18 mas. % kakavovega masla (razen kakava
v prahu, preliva z okusom čokolade in čokoladnega mleka v prahu),
z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1806 31 00

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase do vključno 2 kg, polnjena

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase do vključno 2 kg, z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreški
(razen polnjenih)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tabli
cah, mase do vključno 2 kg (razen polnjenih in z dodanimi žitaricami,
sadjem ali oreški)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

čokoladni bonboni in čokoladni izdelki v obliki čokoladnih bonbonov,
polnjeni ali ne, ki vsebujejo alkohol

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

čokoladni bonboni in čokoladni izdelki v obliki čokoladnih bonbonov,
polnjeni ali ne, ki ne vsebujejo alkohola

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

čokolada in čokoladni izdelki, polnjeni (razen v blokih, palicah ali tabli
cah in čokoladnih bonbonov)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

čokoladni bonboni in čokoladni izdelki (razen v blokih, palicah ali ta
blicah, čokoladnih bonbonov in polnjenih)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

sladkorni izdelki in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nado
meščajo sladkor, ki vsebujejo kakav

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

namazi, ki vsebujejo kakav

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

pripravki, ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

pripravki, ki vsebujejo kakav, v embalaži ali izvirnih pakiranjih do
vključno 2 kg (razen čokolade, čokoladnih bonbonov in drugih čoko
ladnih izdelkov, sladkornih izdelkov in njihovih nadomestkov, narejenih
iz izdelkov, ki nadomeščajo sladkor, namazov in pripravkov, ki vsebu
jejo kakav, za pripravo pijač ter kakava v prahu)

8,3 + EA MAKS
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

živila za otroško hrano iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in slad
nega ekstrakta, pakirani v embalaži za prodajo na drobno, ki ne vsebu
jejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, izračunano na povsem
razmaščeni osnovi, in ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, ter
iz mleka, kisle smetane, sirotke, jogurta, kefirja in podobnega blaga iz
tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 5 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, in ki
niso navedena ali zajeta na drugem mestu

7,6 + EA

0

1806 20 95

2
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1901 20 00

mešanice in testo iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega eks
trakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, iz
računano na povsem razmaščeni osnovi, in ki niso navedene ali zajete
na drugem mestu, ter mešanice in testo iz mleka, smetane, pinjenca, ki
slega mleka, kisle smetane, sirotke, jogurta, kefirja ali podobnega blaga
iz tarifnih številk 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebu
jejo manj kot 5 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, in
ki niso navedene ali zajete na drugem mestu, za izdelovanje pekovskih
izdelkov iz tarifne številke 1905

7,6 + EA

0

1901 90 11

sladni ekstrakt z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več

5,1 + 18 EUR/
100 kg/neto

0

1901 90 19

sladni ekstrakt z vsebnostjo suhega ekstrakta manj kot 90 mas. %

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg/neto

0

1901 90 91

živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, ki ne
vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali
ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečne maščobe, 5 mas. % saharoze,
izoglukoze, glokoze ali škroba, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 40 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi (razen
sladnega ekstrakta in živil za otroško hrano za prodajo na drobno, me
šanic in testa za izdelovanje pekovskih izdelkov ter mleka, smetane, pi
njenca, kislega mleka, kisle smetane, sirotke, jogurta, kefirja ali podob
nega blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404 v obliki prahu)

12,8

0

1901 90 99

1

živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, izračunano na
povsem razmaščeni osnovi, ter živila iz mleka, smetane, pinjenca, ki
slega mleka, kisle smetane, sirotke, jogurta, kefirja ali podobnega blaga
iz tarifnih števil 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 5 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, in ki
niso navedena ali zajeta na drugem mestu (razen sladnega ekstrakta in
živil za otroško hrano za prodajo na drobno, mešanic in testa za izde
lovanje pekovskih izdelkov ter blaga iz tarifne podštevilke
1901 90 91), z vsebnostjo sladkorja < 70 %

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne
vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, izračunano na
povsem razmaščeni osnovi, ter živila iz mleka, smetane, pinjenca, ki
slega mleka, kisle smetane, sirotke, jogurta, kefirja ali podobnega blaga
iz tarifnih števil 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo
manj kot 5 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, in ki
niso navedena ali zajeta na drugem mestu (razen sladnega ekstrakta in
živil za otroško hrano za prodajo na drobno, mešanic in testa za izde
lovanje pekovskih izdelkov ter blaga iz tarifne podštevilke
1901 90 91), z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

7,6 + EA

AV0-TQ(SP)

nekuhane testenine, ki niso polnjene ali kako drugače pripravljene, ki
vsebujejo jajca

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/neto

0

1902 11 00

L 356/134

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

1902 19 10

nekuhane testenine, ki niso polnjene ali kako drugače pripravljene, ki
ne vsebujejo navadne pšenične moke, zdroba ali jajc

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/neto

0

1902 19 90

nekuhane testenine, ki niso polnjene ali kako drugače pripravljene, ki
vsebujejo navadno pšenično moko ali zdrob, ne pa jajc

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg/neto

0

1902 20 10

testenine, polnjene z mesom ali drugimi snovmi, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene, ki vsebujejo nad 20 mas. % rib, rakov, meh
kužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

8,5

0

1902 20 30

testenine, polnjene z mesom ali drugimi snovmi, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene, ki vsebujejo nad 20 mas. % klobas in podob
nih izdelkov iz mesa ter klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z ma
ščobami kakršnih koli vrst ali izvora

54,3 EUR/100 kg/
neto

0

1902 20 91

kuhane testenine, polnjene z mesom ali drugimi snovmi (razen tistih,
ki vsebujejo nad 20 mas. % klobas in podobnih izdelkov iz mesa ter
klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakršnih koli
vrst ali izvora, ali ki vsebujejo nad 20 mas. % rib, rakov, mehkužcev ali
drugih vodnih nevretenčarjev)

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg/neto

0

1902 20 99

testenine, drugače pripravljene, polnjene z mesom ali drugimi snovmi
(razen kuhanih ali tistih, ki vsebujejo nad 20 mas. % klobas in podob
nih izdelkov iz mesa ter klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z ma
ščobami kakršnih koli vrst ali izvora, ali nad 20 mas. % rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/neto

0

1902 30 10

sušene, pripravljene testenine (razen polnjenih)

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg/neto

0

1902 30 90

testenine, kuhane ali drugače pripravljene (razen polnjenih ali sušenih
testenin)

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/neto

0

1902 40 10

kuskus, nepripravljen

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/neto

0

1902 40 90

kuskus, kuhan ali drugače pripravljen

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/neto

0

1903 00 00

tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev,
kaše, kroglic, mrvic ali podobnih oblikah

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg/neto

0

1904 10 10

pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov, ki temeljijo na koruzi

3,8 + 20 EUR/
100 kg/neto

0

1904 10 30

pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov, ki temeljijo na rižu

5,1 + 46 EUR/
100 kg/neto

0

1904 10 90

pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (razen tistih, ki temeljijo na koruzi ali rižu)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/neto

0
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9 + EA

0

1904 20 10

pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

1904 20 91

pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz meša
nic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali nabre
klih žit, pridobljena iz koruze (razen pripravkov tipa müsli na osnovi
nepraženih žitnih kosmičev)

3,8 + 20 EUR/
100 kg/neto

0

1904 20 95

pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz meša
nic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev ali nabre
klih žit, pridobljena iz riža (razen pripravkov tipa müsli na osnovi ne
praženih žitnih kosmičev)

5,1 + 46 EUR/
100 kg/neto

0

1904 20 99

pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih kosmičev ali iz meša
nic nepraženih in praženih žitnih kosmičev ali nabreklih žit (razen ži
vil, pridobljenih iz koruze ali riža, in pripravkov tipa müsli na osnovi
nepraženih žitnih kosmičev)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/neto

0

1904 30 00

bulgur pšenica v obliki obdelanih zrn, dobljena s toplotno obdelavo
trdnih pšeničnih zrn

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/neto

0

1904 90 10

riž, predkuhan ali drugače pripravljen, ki ni naveden ali zajet na dru
gem mestu (razen moke, drobljencev in zdroba ter pripravljenih živil,
dobljenih z nabrekanjem ali praženjem iz nepraženih žitnih kosmičev
ali iz mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev
ali nabreklih žit)

8,3 + 46 EUR/
100 kg/neto

0

1904 90 80

žita v obliki zrn ali kosmičev ali drugače obdelanih zrn, predkuhana ali
drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu
(razen riža, koruze, moke, drobljencev in zdroba ter pripravljenih živil,
dobljenih z nabrekanjem ali praženjem iz nepraženih žitnih kosmičev
ali iz mešanic nepraženih žitnih kosmičev in praženih žitnih kosmičev
ali nabreklih žit ter bulgur pšenice)

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/neto

0

1905 10 00

hrustljavi kruh

5,8 + 13 EUR/
100 kg/neto

0

1905 20 10

medenjaki in podobni izdelki, ki vsebujejo kakav ali ne ter ki vsebujejo
manj kot 30 mas. % saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraže
nim kot saharoza

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg/neto

0

1905 20 30

medenjaki in podobni izdelki, ki vsebujejo kakav ali ne ter ki vsebujejo
30 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % saharoze, vključno z in
vertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg/neto

0

1905 20 90

medenjaki in podobni izdelki, ki vsebujejo kakav ali ne ter ki vsebujejo
50 mas. % ali več saharoze, vključno z invertnim sladkorjem, izraženim
kot saharoza

10,1 + 31,4 EUR/
100 kg/neto

0

1905 31 11

sladki keksi, ki vsebujejo kakav ali ne, prevlečeni ali prekriti s čokolado
ali kakavovimi izdelki, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
85 g

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0
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1905 31 19

sladki keksi, ki vsebujejo kakav ali ne, prevlečeni ali prekriti s čokolado
ali kakavovimi izdelki, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 85 g

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 30

sladki keksi, ki vsebujejo kakav ali ne in ki vsebujejo 8 mas. % ali več
mlečnih maščob (razen prevlečenih ali prekritih s čokolado ali kakavo
vimi izdelki)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 91

sladki sendvič keksi, ki vsebujejo kakav ali ne in ki vsebujejo manj kot
8 mas. % mlečnih maščob (razen prevlečenih ali prekritih s čokolado
ali kakavovimi izdelki)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 99

sladki keksi, ki vsebujejo kakav ali ne in ki vsebujejo manj kot
8 mas. % mlečnih maščob (razen prevlečenih ali prekritih s čokolado
ali kakavovimi izdelki in sendvič keksov)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 05

vaflji in oblati z vsebnostjo vode nad 10 mas. %

9 + EA MAKS
20,7 + AD F/M

0

1905 32 11

vaflji in oblati, ki vsebujejo kakav ali ne, prevlečeni ali prekriti s čoko
lado ali kakavovimi izdelki, v izvirnem pakiranju do vključno 85 g
(razen z vsebnostjo vode nad 10 mas. %)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 19

vaflji in oblati, ki vsebujejo kakav ali ne, prevlečeni ali prekriti s čoko
lado ali kakavovimi izdelki (razen v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 85 g ter vafljev in oblatov z vsebnostjo vode nad
10 mas. %)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 91

vaflji in oblati, soljeni, polnjeni ali nepolnjeni (razen tistih z vsebnostjo
vode nad 10 mas. %)

9 + EA MAKS
20,7 + AD F/M

0

1905 32 99

vaflji in oblati, ki vsebujejo kakav ali ne, polnjeni ali nepolnjeni (razen
prevlečenih ali prekritih s čokolado ali kakavovimi izdelki, soljenih in
tistih z vsebnostjo vode nad 10 mas. %)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 40 10

prepečenec

9,7 + EA

0

1905 40 90

opečen kruh in podobni opečeni izdelki (razen prepečenca)

9,7 + EA

0

1905 90 10

matzos

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg/neto

0

1905 90 20

hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za
pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg/neto

0

1905 90 30

kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem
stanju vsebuje do vključno 5 mas. % sladkorjev ali maščob ali ne

9,7 + EA

0
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1905 90 45

keksi (razen sladkih keksov)

9 + EA MAKS
20,7 + AD F/M

0

1905 90 55

ekstrudirani ali ekspandirani izdelki, aromatizirani ali soljeni (razen
hrustljavega kruha, prepečenca, opečenega kruha in podobnih opečenih
izdelkov ter vafljev in oblatov)

9 + EA MAKS
20,7 + AD F/M

0

1905 90 60

sadne torte, ribezov kruh, paneton, meringe, božični kruh, rogljički in
drugi pekovski izdelki z dodanimi sladili (razen hrustljavega kruha, me
denjakov in podobnih izdelkov, sladkih keksov, vafljev in oblatov ter
prepečenca)

9 + EA MAKS
24,2 + AD S/Z

0

1905 90 90

pice, quiche in drugi nesladkani pekovski izdelki (razen hrustljavega
kruha, medenjakov in podobnih izdelkov, sladkih keksov, vafljev in ob
latov, prepečenca in podobnih opečenih izdelkov, kruha, hostij, praznih
kapsul, primernih za farmacevtsko uporabo, oblatov za pečatenje, riže
vega papirja ter podobnih izdelkov)

9 + EA MAKS
20,7 + AD F/M

0

2001 10 00

kumare in kumarice, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni ki
slini

17,6

0

2001 90 10

mangov „chutney“, pripravljen ali konzerviran v kisu ali ocetni kislini

prosto

0

2001 90 20

plodovi iz rodu Capsicum, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
kislini (razen sladke paprike in pimenta)

5

0

2001 90 30

sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v
kisu ali ocetni kislini

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC1)

2001 90 40

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

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/neto

0

2001 90 50

gobe, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

16

0

2001 90 60

palmovi srčki, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

10

0

2001 90 65

oljke, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

16

0

2001 90 70

sladka paprika, pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini

16

0

2001 90 91

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitaja, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamija, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini

10

0

2001 90 93

čebula, pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini

16

0
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2001 90 99

vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzer
virani v kisu (razen čebule, kumar in kumaric, mangovega „chutneyja“,
plodov iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta; sladke ko
ruze, jama, sladkega krompirja in podobnih delov rastlin, ki vsebujejo
5 mas. % ali več škroba; gob, palmovih srčkov, oljk, sladke paprike, gu
ave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kru
hovca, sapodil, pasijonk, karambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih
orehov, brazilskih orehov, areke (betela), kole in makadamije)

16

0

2002 10 10

olupljen paradižnik, cel ali v kosih, pripravljen ali konzerviran drugače
kot v kisu ali ocetni kislini

14,4

0

2002 10 90

neolupljen paradižnik, cel ali v kosih, pripravljen ali konzerviran dru
gače kot v kisu ali ocetni kislini

14,4

0

2002 90 11

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. %, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino nad 1 kg (razen celega ali v kosih)

14,4

0

2002 90 19

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. %, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen celega ali v kosih)

14,4

0

2002 90 31

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi 12 mas. % ali več, vendar do vključno
30 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen celega
ali v kosih)

14,4

0

2002 90 39

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi 12 mas. % ali več, vendar do vključno
30 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1 kg ali manj (razen
celega ali v kosih)

14,4

0

2002 90 91

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi nad 30 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 1 kg (razen celega ali v kosih)

14,4

0

2002 90 99

paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, z vsebnostjo suhe snovi nad 30 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino do vključno 1 kg (razen celega ali v kosih)

14,4

0

2003 10 20

gobe vrste Agaricus, začasno konzervirane, drugače kot v kisu ali ocetni
kislini, popolnoma kuhane

18,4 + 191 EUR/
100 kg/neto eda

AV0-TQ
(MM)

2003 10 30

gobe vrste Agaricus, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali
ocetni kislini (razen popolnoma kuhanih gob in začasno konzerviranih
gob)

18,4 + 222 EUR/
100 kg/neto eda

AV0-TQ
(MM)

2003 20 00

gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni
kislini

14,4

0

2003 90 00

gobe, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini
(razen gob iz rodu Agaricus)

18,4

0
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14,4

0

2004 10 10

kuhan krompir, zamrznjen

2004 10 91

krompir, pripravljen ali konzerviran, v obliki moke, zdroba ali kosmi
čev, zamrznjen

7,6 + EA

0

2004 10 99

krompir, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, zamrznjen, (razen samo kuhanega in v obliki moke, zdroba ali
kosmičev)

17,6

0

2004 90 10

sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana
drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjena

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC2)

2004 90 30

kislo zelje, kapre in oljke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v
kisu ali ocetni kislini, zamrznjene

16

0

2004 90 50

grah (Pisum sativum) in stročji fižol (Phaseolus spp.), pripravljen ali kon
zerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen

19,2

0

2004 90 91

zamrznjena kuhana čebula

14,4

0

2004 90 98

vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače kot v
kisu ali ocetni kislini, zamrznjene (razen konzerviranih v sladkorju ter
paradižnika, gob, gomoljik, krompirja, sladke koruze (Zea mays var. sac
charata), kislega zelja, kaper, oljk, graha (Pisum sativum), fižola (Phaseolus
spp.) in toplotno obdelane čebule, nepomešanih)

17,6

0

2005 10 00

homogenizirane vrtnine, pripravljene za prodajo na drobno kot otroška
hrana ali za dietetične namene v embalaži do vključno 250 g

17,6

0

2005 20 10

krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev (razen zamrznjenega)

8,8 + EA

0

2005 20 20

krompir, narezan na tanke rezine, ocvrt ali pečen, soljen ali začinjen ali
ne, v nepredušni embalaži, primeren za takojšnjo uporabo, nezamrz
njen

14,1

0

2005 20 80

krompir, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, nezamrznjen (razen krompirja v obliki moke, zdroba ali kosmičev
ter narezanega na tanke rezine, ocvrtega ali pečenega, soljenega ali zači
njenega ali ne, v nepredušni embalaži, primernega za takojšnjo upo
rabo)

14,1

0

2005 40 00

grah (Pisum sativum), pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali
ocetni kislini (razen zamrznjenega)

19,2

0

2005 51 00

oluščen fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.), pripravljen ali konzerviran
drugače kot v kisu ali ocetni kislini, (razen zamrznjenega)

17,6

0

2005 59 00

neoluščen fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.), pripravljen ali konzerviran
drugače kot v kisu ali ocetni kislini (razen zamrznjenega)

19,2

0

2005 60 00

beluši, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali ocetni kislini
(razen zamrznjenih)

17,6

0
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2005 70 10

oljke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 5 kg

12,8

0

2005 70 90

oljke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 5 kg

12,8

0

2005 80 00

sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana
drugače kot v kisu ali ocetni kislini (razen zamrznjene)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC2)

2005 91 00

bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali
ocetni kislini (razen zamrznjenih)

17,6

0

2005 99 10

plodovi iz rodu Capsicum, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v
kisu ali ocetni kislini (razen sladke paprike in pimenta ter zamrznjenih)

6,4

0

2005 99 20

kapre, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini
(razen zamrznjenih)

16

0

2005 99 30

artičoke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini (razen zamrznjenih)

17,6

0

2005 99 40

korenček, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni ki
slini, nezamrznjen

17,6

0

2005 99 50

mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene

17,6

0

2005 99 60

kislo zelje, nezamrznjeno

16

0

2005 99 90

vrtnine, pripravljene ali konzervirane kako drugače kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjene (razen konzerviranih v sladkorju, homogenizira
nih vrtnin iz tarifne podštevilke 2005 10 in paradižnika, gob, gomo
ljik, krompirja, kislega zelja, graha (Pisum sativum), fižola (Vigna spp.,
Phaseolus spp.), belušev, oljk, sladke koruze (Zea mays var. saccharata),
bambusovih vršičkov, pekočih plodov iz rodu Capsicum, kaper, artičok,
korenja in mešanic vrtnin)

17,6

0

2006 00 10

ingver, konzerviran v sladkorju, odcejen, glaziran ali kristaliziran

prosto

0

2006 00 31

1

češnje, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, konzervirane v sladkorju,
suhe, glazirane ali kristalizirane, z vsebnostjo sladkorja < 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/neto

0

2006 00 31

2

češnje, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, konzervirane v sladkorju,
suhe, glazirane ali kristalizirane, z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitaja, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamija, konzervirani v
sladkorju, suhi, glazirani ali kristalizirani, z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %

12,5 + 15 EUR/
100 kg/neto

0

2006 00 35
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2006 00 38

1

vrtnine, sadje, oreški, lupine sadja in drugi užitni deli rastlin, konzervi
rani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani), z vsebnostjo sladkorja
nad 13 mas. % (razen češenj, ingverja, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, ka
rambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov,
areke (betela), kole in makadamije), z vsebnostjo sladkorja < 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/neto

0

2006 00 38

2

vrtnine, sadje, oreški, lupine sadja in drugi užitni deli rastlin, konzervi
rani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani), z vsebnostjo sladkorja
nad 13 mas. % (razen češenj, ingverja, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, ka
rambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov,
areke (betela), kole in makadamije), z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2006 00 91

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola, pitaja, kokosovi orehi, indijski
orehi, brazilski orehi, areko (betel), kola in makadamija, konzervirani v
sladkorju, suhi, glazirani ali kristalizirani, z vsebnostjo sladkorja do
vključno 13 mas. %

12,5

0

2006 00 99

vrtnine, sadje, oreški, lupine sadja in drugi užitni deli rastlin, konzervi
rani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani), z vsebnostjo sladkorja
do vključno 13 mas. % (razen ingverja, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, ka
rambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov,
areke (betela), kole in makadamije)

20

0

2007 10 10

homogenizirani pripravki džemov, sadnih želejev, marmelad, sadnih pi
rejev ali pirejev iz oreškov in sadnih past ali past iz oreškov, dobljeni s
toplotno obdelavo, pripravljeni za prodajo na drobno kot hrana za
otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto težo do vključno
250 g, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %

24 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2007 10 91

džemi, želeji, marmelade, pireji in paste iz guave, manga, mangostina,
papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk,
karambole, pitaje, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan
sladkor ali druga sladila ali ne, pripravljeni za prodajo na drobno kot
hrana za otroke ali za dietetične namene, v embalaži z neto težo do
vključno 250 g (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %)

15

0
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2007 10 99

džemi, želeji, marmelade, sadni pireji in paste, dobljeni s toplotno ob
delavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, pripravljeni
za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v
embalaži z neto težo do vključno 250 g (razen tistih z vsebnostjo slad
korja nad 13 mas. % ter pripravkov iz guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, ka
rambole in pitaje)

24

0

2007 91 10

1

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz agrumov, dobljeni s to
plotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homoge
niziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo slad
korja < 70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/neto

0

2007 91 10

2

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz agrumov, dobljeni s to
plotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homoge
niziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo slad
korja ≥ 70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2007 91 30

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz agrumov, dobljeni s to
plotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, vendar do
vključno 30 mas. % (razen homogeniziranih pripravkov iz tarifne pod
številke 2007 10)

20 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2007 91 90

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz agrumov, dobljeni s to
plotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne
(razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in homogeniziranih
pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10)

21,6

0

2007 99 10

slivova pire in pasta, dobljena s toplotno obdelavo, z vsebnostjo sladko
rja nad 30 mas. %, v pakiranju nad 100 kg, za industrijsko predelavo

22,4

0

2007 99 20

1

kostanjeva pire in pasta, dobljena s toplotno obdelavo, z vsebnostjo
sladkorja nad 30 mas. % (razen homogeniziranih pripravkov iz tarifne
podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja < 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 20

2

kostanjeva pire in pasta, dobljena s toplotno obdelavo, z vsebnostjo
sladkorja nad 30 mas. % (razen homogeniziranih pripravkov iz tarifne
podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2007 99 31

1

džemi, želeji, marmelade pireji ali paste iz češenj, dobljeni s toplotno
obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homogenizira
nih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja
< 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 31

2

džemi, želeji, marmelade pireji in paste iz češenj, dobljeni s toplotno
obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homogenizira
nih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja
≥ 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)
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2007 99 33

1

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali paste iz jagod, dobljeni s
toplotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homo
geniziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo
sladkorja < 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 33

2

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali paste iz jagod, dobljeni s
toplotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homo
geniziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo
sladkorja ≥ 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2007 99 35

1

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz malin, dobljeni s toplotno
obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homogenizira
nih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja
< 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 35

2

džemi, želeji, marmelade, pireji ali paste iz malin, dobljeni s toplotno
obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen homogenizira
nih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10), z vsebnostjo sladkorja
≥ 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2007 99 39

1

džemi, želeji, marmelade, sadni pireji ali paste, dobljeni s toplotno ob
delavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen iz malin, jagod, če
šenj in agrumov, kostanjevega pireja in paste, homogeniziranih priprav
kov iz tarifne podštevilke 2007 10 ter slivovega pireja in paste, v paki
ranju nad 100 kg, za industrijsko predelavo), z vsebnostjo sladkorja
< 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 39

2

džemi, želeji, marmelade, sadni pireji ali paste, dobljeni s toplotno ob
delavo, z vsebnostjo sladkorja nad 30 mas. % (razen iz malin, jagod, če
šenj in agrumov, kostanjevega pireja in paste, homogeniziranih priprav
kov iz tarifne podštevilke 2007 10 ter slivovega pireja in paste, v paki
ranju nad 100 kg, za industrijsko predelavo), z vsebnostjo sladkorja ≥
70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2007 99 55

jabolčni pire, dobljen s toplotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % (razen homogeniziranih pri
pravkov iz tarifne podštevilke 2007 10)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 57

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in sadne paste, dobljeni s
toplotno obdelavo, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, vendar do
vključno 30 mas. % (razen takih izdelkov iz agrumov, jabolčnega pireja
in homogeniziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2007 99 91

jabolčni pire, dobljen s toplotno obdelavo, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %
in homogeniziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10)

24

0
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2007 99 93

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in paste iz guave, manga,
mangostina, papaje, kruhovca, pasijonk, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, sapodil, karambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih orehov, bra
zilskih orehov, areke (betela), kole in makadamije, dobljeni s toplotno
obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen ti
stih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in homogeniziranih priprav
kov iz tarifne podštevilke 2007 10)

15

0

2007 99 98

džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in paste, dobljeni s toplotno
obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen ti
stih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, jabolčnega pireja, homoge
niziranih pripravkov iz tarifne podštevilke 2007 10 ter tistih iz guave,
manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca,
sapodil, pasijonk, karambole, pitaje, kokosovih orehov, indijskih ore
hov, brazilskih orehov, areke (betela), kole in makadamije ter agrumov)

24

0

2008 11 10

arašidovo maslo

12,8

0

2008 11 92

arašidi, praženi, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

11,2

0

2008 11 94

arašidi, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino nad 1 kg (razen praženih, konzerviranih v sladkorju in arašido
vega masla)

11,2

0

2008 11 96

arašidi, praženi, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

12

0

2008 11 98

arašidi, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino do vključno 1 kg (razen praženih, konzerviranih v sladkorju in
arašidovega masla)

12,8

0

2008 19 11

kokosovi orehi, indijski orehi, brazilski orehi, areko (ali betel), kola in
makadamija, vključno z mešanicami, ki vsebujejo guavo, mango, man
gostin, papajo, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pa
sijonko, karambolo, pitajo, kokosove orehe, indijske orehe, brazilske
orehe, areko (betel), kolo in makadamijo v količini 50 mas. % ali več,
pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad
1 kg (razen konzerviranih v sladkorju)

7

0

2008 19 13

praženi mandlji in pistacije, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
nad 1 kg

9

0
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2008 19 19

oreški in druga semena, vključno z mešanicami, pripravljeni ali konzer
virani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen pripravlje
nih ali konzerviranih v kisu, konzerviranih v sladkorju, vendar ne na
močenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad, sadnih pirejev in
past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter arašidov, praženih mandljev in
pistacij ter kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka
(betela), kole in makadamije ter mešanic, ki vsebujejo 50 mas. % ali več
tropskih sadežev in oreškov)

11,2

0

2008 19 91

kokosovi orehi, indijski orehi, brazilski orehi, areko (ali betel), kola in
makadamija, vključno z mešanicami, ki vsebujejo guavo, mango, man
gostin, papajo, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pa
sijonko, karambolo, pitajo, kokosove orehe, indijske orehe, brazilske
orehe, areko (betel), kolo in makadamijo v količini 50 mas. % ali več,
pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

8

0

2008 19 93

praženi mandlji in pistacije, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg

10,2

0

2008 19 95

praženi oreški, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg
(razen arašidov, mandljev, pistacij, kokosovih orehov, indijskih orehov,
brazilskih orehov, areka (betela), kole in makadamije)

12

0

2008 19 99

oreški in druga semena, vključno z mešanicami, pripravljeni ali konzer
virani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen
pripravljenih ali konzerviranih v kisu, konzerviranih v sladkorju, ven
dar ne namočenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad, sadnih
pirejev in past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter arašidov, praženih
oreškov, kokosovih orehov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka
(betela), kole in makadamije ter mešanic, ki vsebujejo 50 mas. % ali več
tropskih sadežev in oreškov)

12,8

0

2008 20 11

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja nad 17 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
nad 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/neto

0

2008 20 19

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen tistega z vsebnostjo slad
korja nad 17 mas. %)

25,6

0

2008 20 31

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja nad 19 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/neto

0

2008 20 39

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen tistega z vseb
nostjo sladkorja nad 19 mas. %)

25,6

0
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2008 20 51

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan sladkor, vendar
ne vsebuje dodanega alkohola, z vsebnostjo sladkorja nad 17 mas. %, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

19,2

0

2008 20 59

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan sladkor, vendar
ne vsebuje dodanega alkohola, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %,
vendar do vključno 17 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
nad 1 kg

17,6

0

2008 20 71

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan sladkor, vendar
ne vsebuje dodanega alkohola, z vsebnostjo sladkorja nad 19 mas. %, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

20,8

0

2008 20 79

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan sladkor, vendar
ne vsebuje dodanega alkohola, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %,
vendar do vključno 19 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg

19,2

0

2008 20 90

ananas, pripravljen ali konzerviran, ki ne vsebuje dodanega alkohola ali
dodanega sladkorja

18,4

0

2008 30 11

agrumi, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 11,85 mas. %

25,6

0

2008 30 19

agrumi, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
nad 11,85 mas. %

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 30 31

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % (razen tistih
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

24

0

2008 30 39

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. % (razen tistih z vsebnostjo
sladkorja nad 9 mas. %)

25,6

0

2008 30 51

krhlji grenivke, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor,
vendar ne vsebujejo dodanega alkohola, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino nad 1 kg

15,2

0

2008 30 55

mandarine, vključno s tangerinami in mandarinami satsuma, klemen
tine, mandarine wilking ter podobni hibridi agrumov, pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor, vendar ne vsebujejo dodanega
alkohola, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

18,4

0

2008 30 59

agrumi, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor, ven
dar ne vsebujejo dodanega alkohola, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino nad 1 kg (razen krhljev grenivke, mandarin, vključno s tangeri
nami in mandarinami satsuma, klementin, mandarin wilking in podob
nih hibridov agrumov)

17,6

0
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2008 30 71

krhlji grenivke, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor,
vendar ne vsebujejo dodanega alkohola, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 1 kg

15,2

0

2008 30 75

mandarine, vključno s tangerinami in mandarinami satsuma, klemen
tine, mandarine wilking ter podobni hibridi agrumov, pripravljeni ali
konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor, vendar ne vsebujejo dodanega
alkohola, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

17,6

0

2008 30 79

agrumi, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor, ven
dar ne vsebujejo dodanega alkohola, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino do vključno 1 kg (razen krhljev grenivke, mandarin, vključno s
tangerinami in mandarinami satsuma, klementin, mandarin wilking in
podobnih hibridov agrumov)

20,8

0

2008 30 90

agrumi, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja

18,4

0

2008 40 11

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad
1 kg

25,6

0

2008 40 19

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
nad 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 40 21

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %, v izvirnem paki
ranju z neto vsebino nad 1 kg (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %)

24

0

2008 40 29

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 1 kg (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %)

25,6

0

2008 40 31

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino do vključno 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 40 39

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, v iz
virnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen tistih z vseb
nostjo sladkorja nad 15 mas. %)

25,6

0

2008 40 51

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

17,6

0

2008 40 59

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja do vključno 13 mas. %, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

16

0
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2008 40 71

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

19,2

0

2008 40 79

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja do vključno 15 mas. %, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

17,6

0

2008 40 90

hruške, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alko
hola ali dodanega sladkorja

16,8

0

2008 50 11

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad
1 kg

25,6

0

2008 50 19

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
nad 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 50 31

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %, v izvirnem paki
ranju z neto vsebino nad 1 kg (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %)

24

0

2008 50 39

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 1 kg (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad
13 mas. %)

25,6

0

2008 50 51

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino do vključno 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 50 59

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen tistih z vseb
nostjo sladkorja nad 15 mas. %)

25,6

0

2008 50 61

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vendar
vsebujejo dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

19,2

0

2008 50 69

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vendar
vsebujejo dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %, vendar
do vključno 13 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

17,6

0

2008 50 71

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vendar
vsebujejo dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

20,8

0

2008 50 79

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vendar
vsebujejo dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %, vendar
do vključno 15 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg

19,2

0
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2008 50 92

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alko
hola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 5 kg
ali več

13,6

0

2008 50 94

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alko
hola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg

17

0

2008 50 99

marelice, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alko
hola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino manj
kot 4,5 kg

18,4

0

2008 60 11

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alko
hol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alko
hola do vključno 11,85 mas. %

25,6

0

2008 60 19

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alko
hol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alko
hola nad 11,85 mas. %

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 60 31

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alko
hol, z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % (razen
tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

24

0

2008 60 39

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alko
hol, z dejansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. % (razen tistih
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

25,6

0

2008 60 50

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola,
vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad
1 kg

17,6

0

2008 60 60

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola,
vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg

20,8

0

2008 60 70

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega
alkohola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
4,5 kg ali več

18,4

0

2008 60 90

češnje in višnje, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega
alkohola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
manj kot 4,5 kg

18,4

0

2008 70 11

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejan
sko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino nad 1 kg

25,6

0

2008 70 19

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. % in dejan
sko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 70 31

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen ti
stih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %)

24

0
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2008 70 39

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola nad
11,85 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen ti
stih z vsebnostjo sladkorja nad 13 mas. %)

25,6

0

2008 70 51

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 70 59

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki vse
bujejo dodan alkohol, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
1 kg (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 15 mas. %)

25,6

0

2008 70 61

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki ne
vsebujejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja
nad 13 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

19,2

0

2008 70 69

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki ne
vsebujejo alkohola, vendar vsebujejo dodan sladkor, z vsebnostjo slad
korja nad 9 mas. %, vendar do vključno 13 mas. %, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino nad 1 kg

17,6

0

2008 70 71

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki ne
vsebujejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja
nad 15 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

19,2

0

2008 70 79

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki ne
vsebujejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, z vsebnostjo sladkorja
nad 9 mas. %, vendar do vključno 15 mas. %, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino do vključno 1 kg

17,6

0

2008 70 92

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, ki ne
vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino 5 kg ali več

15,2

0

2008 70 98

breskve, vključno z nektarinami, pripravljene ali konzervirane, v izvir
nem pakiranju z neto vsebino manj kot 5 kg (razen tistih z dodanim al
koholom in sladkorjem)

18,4

0

2008 80 11

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 11,85 mas. %

25,6

0

2008 80 19

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol,
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola
nad 11,85 mas. %

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 80 31

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % (razen tistih
z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

24

0

2008 80 39

jagode, pripravljene ali konzervirane, z vsebnostjo sladkorja do
vključno 9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %
(razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

25,6

0
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2008 80 50

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

17,6

0

2008 80 70

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebu
jejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
1 kg

20,8

0

2008 80 90

jagode, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alko
hola ali dodanega sladkorja

18,4

0

2008 91 00

palmovi srčki, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor
ali druga sladila ali alkohol ali ne (razen pripravljenih ali konzerviranih
v kisu)

10

0

2008 92 12

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja nad 9 mas. % ter dejansko vsebnostjo alkohola do
vključno 11,85 mas. %

16

0

2008 92 14

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad
9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %
(razen mešanic oreškov, tropskega sadja in tropskega sadja/oreškov,
omenjenih v dodatnih opombah 7 in 8 k poglavju 20, v količini
50 mas. % ali več, ter arašidov in drugih semen)

25,6

0

2008 92 16

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja nad 9 mas. % ter dejansko vsebnostjo alkohola nad
11,85 mas. %

16 + 2,6 EUR/
100 kg/neto

0

2008 92 18

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad
9 mas. % in dejansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. % (razen me
šanic oreškov, tropskega sadja in tropskega sadja/oreškov, omenjenih v
dodatnih opombah 7 in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali več,
ter arašidov in drugih semen)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0
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2008 92 32

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejan
sko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % (razen tistih z vseb
nostjo sladkorja nad 9 mas. %)

15

0

2008 92 34

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola do
vključno 11,85 % (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % ter
mešanic oreškov, tropskega sadja in tropskega sadja/oreškov, omenjenih
v dodatnih opombah 7 in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali
več, arašidov in drugih semen)

24

0

2008 92 36

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejan
sko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. % (razen tistih z vsebnostjo
sladkorja nad 9 mas. %)

16

0

2008 92 38

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola nad
11,85 % (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % ter mešanic
oreškov, tropskega sadja in tropskega sadja/oreškov, omenjenih v do
datnih opombah 7 in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali več, ara
šidov in drugih semen)

25,6

0

2008 92 51

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola,
vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad
1 kg

11

0

2008 92 59

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor,
v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg (razen mešanic tropskega
sadja ter tropskega sadja in oreškov, omenjenih v dodatnih opombah 7
in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali več, arašidov in drugih se
men ter pripravkov tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev iz
tarifne podštevilke 1904 20 10)

17,6

0
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2008 92 72

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola,
vsebujejo pa dodan sladkor ter v katerih delež ene vrste sadja ne pre
sega 50 mas. % skupne mase, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg

8,5

0

2008 92 74

mešanice sadja, v katerih delež ene vrste sadja ne presega 50 mas. %
skupne mase, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega
alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vse
bino do vključno 1 kg (razen mešanic oreškov, tropskega sadja ter trop
skega sadja in oreškov, omenjenih v dodatnih opombah 7 in 8 k po
glavju 20, v količini 50 mas. % ali več, arašidov in drugih semen ter
pripravkov tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev iz tarifne
podštevilke 1904 20 10)

13,6

0

2008 92 76

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola,
vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
vključno 1 kg (razen mešanic, v katerih delež ene vrste sadja ne presega
50 mas. % skupne mase sadja)

12

0

2008 92 78

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor,
v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen mešanic
oreškov, tropskega sadja ter tropskega sadja in oreškov, omenjenih v
dodatnih opombah 7 in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali več,
arašidov in drugih semen, mešanic, v katerih delež ene vrste sadja ne
presega 50 mas. % skupne mase sadja, ter pripravkov tipa müsli na os
novi nepraženih žitnih kosmičev iz tarifne podštevilke 1904 20 10)

19,2

0

2008 92 92

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 5 kg ali
več

11,5

0
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2008 92 93

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja, v iz
virnem pakiranju z neto vsebino 5 kg ali več, ki niso navedene ali za
jete na drugem mestu (razen mešanic oreškov, tropskega sadja ter trop
skega sadja in oreškov, omenjenih v dodatnih opombah 7 in 8 k po
glavju 20, v količini 50 mas. % ali več, arašidov in drugih semen ter
pripravkov tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev iz tarifne
podštevilke 1904 20 10)

18,4

0

2008 92 94

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino od
vključno 4,5 kg do 5 kg

11,5

0

2008 92 96

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja, v iz
virnem pakiranju z neto vsebino od vključno 4,5 kg do 5 kg, ki niso
navedene ali zajete na drugem mestu (razen mešanic oreškov, tropskega
sadja ter tropskega sadja in oreškov, omenjenih v dodatnih opombah 7
in 8 k poglavju 20, v količini 50 mas. % ali več, arašidov in drugih se
men ter pripravkov tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev iz
tarifne podštevilke 1904 20 10)

18,4

0

2008 92 97

mešanice guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk,
ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje, vključno z me
šanicami, ki vsebujejo 50 mas. % ali več teh sadežev ter kokosovih ore
hov, indijskih orehov, brazilskih orehov, areka (betela), kole in makada
mije, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino manj kot
4,5 kg

11,5

0

2008 92 98

mešanice sadja ali drugih užitnih delov rastlin, pripravljene ali konzer
virane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja, v iz
virnem pakiranju z neto vsebino manj kot 4,5 kg, ki niso navedene ali
zajete na drugem mestu (razen mešanic oreškov in tropskega sadja,
omenjenih v dodatnih opombah 7 k poglavju 20, arašidov in drugih
semen ter pripravkov tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev
iz tarifne podštevilke 1904 20 10)

18,4

0

2008 99 11

ingver, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, z dejansko
vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

10

0

2008 99 19

ingver, pripravljen ali konzerviran, ki vsebuje dodan alkohol, z dejansko
vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %

16

0

2008 99 21

grozdje, pripravljeno ali konzervirano, ki vsebuje dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja nad 13 mas. %

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg/neto

0
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2008 99 23

grozdje, pripravljeno ali konzervirano, ki vsebuje dodan alkohol, z vseb
nostjo sladkorja do vključno 13 mas. % (razen tistega z vsebnostjo slad
korja nad 13 mas. %)

25,6

0

2008 99 24

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzer
virani, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %
ter dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. %

16

0

2008 99 28

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebu
jejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % ter dejansko
vsebnostjo alkohola do vključno 11,85 mas. % (razen konzerviranih v
sladkorju, vendar ne namočenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, mar
melad, sadnih pirejev in past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter ore
škov, arašidov in drugih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, če
šenj in višenj, breskev, jagod, ingverja, grozdja, pasijonke, guave,
manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca,
sapodil, karambole in pitaje)

25,6

0

2008 99 31

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzer
virani, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %
ter dejansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %

16 + 2,6 EUR/
100 kg/neto

0

2008 99 34

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebu
jejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. % ter dejansko
vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. % (razen konzerviranih v sladko
rju, vendar ne namočenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad,
sadnih pirejev in past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter oreškov, araši
dov in drugih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, češenj in vi
šenj, breskev, jagod, ingverja, grozdja, pasijonke, guave, manga, mango
stina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, ka
rambole in pitaje)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/neto

0

2008 99 36

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzer
virani, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola do
vključno 11,85 mas. % (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad
9 mas. %)

15

0
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2008 99 37

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebu
jejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
11,85 mas. % (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %, ore
škov, arašidov in drugih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, če
šenj in višenj, breskev, jagod, ingverja, grozdja, guave, manga, mango
stina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasi
jonke, karambole in pitaje)

24

0

2008 99 38

guava, mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kru
hovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzer
virani, ki vsebujejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola nad
11,85 mas. % (razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %)

16

0

2008 99 40

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki vsebu
jejo dodan alkohol, z dejansko vsebnostjo alkohola nad 11,85 mas. %
(razen tistih z vsebnostjo sladkorja nad 9 mas. %, oreškov, arašidov in
drugih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, češenj in višenj, bre
skev, jagod, ingverja, grozdja, guave, manga, mangostina, papaje, tama
rind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in
pitaje)

25,6

0

2008 99 41

ingver, pripravljen ali konzerviran, ki ne vsebuje alkohola, vsebuje pa
dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

prosto

0

2008 99 43

grozdje, pripravljeno ali konzervirano, ki ne vsebuje alkohola, vsebuje
pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

19,2

0

2008 99 45

slive, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo alkohola, vsebujejo
pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 1 kg

17,6

0

2008 99 46

pasijonka, guava in tamarinde, pripravljene ali konzervirane, ki ne vse
bujejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju
z neto vsebino nad 1 kg

11

0

2008 99 47

mango, mangostin, papaja, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pa
sijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vsebu
jejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto
vsebino nad 1 kg

11

0
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2008 99 49

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vse
bujejo dodanega alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem paki
ranju z neto vsebino nad 1 kg (razen konzerviranih v sladkorju, vendar
ne namočenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad, sadnih pire
jev in past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter oreškov, arašidov in dru
gih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, češenj in višenj, breskev,
jagod, ingverja, grozdja, sliv, pasijonke, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, karambole in
pitaje)

17,6

0

2008 99 51

ingver, pripravljen ali konzerviran, ki ne vsebuje alkohola, vsebuje pa
dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

prosto

0

2008 99 61

pasijonka in guava, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vsebujeta alko
hola, vsebujeta pa dodan sladkor, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
do vključno 1 kg

13

0

2008 99 62

mango, mangostin, papaja, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec,
sapodile, pasijonke, karambola in pitaja, pripravljeni ali konzervirani, ki
ne vsebujejo alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem pakira
nju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen mešanic)

13

0

2008 99 67

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vse
bujejo dodanega alkohola, vsebujejo pa dodan sladkor, v izvirnem paki
ranju z neto vsebino do vključno 1 kg (razen konzerviranih v sladko
rju, vendar ne namočenih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad,
sadnih pirejev in past, dobljenih s toplotno obdelavo, ter oreškov, araši
dov in drugih semen, ananasa, agrumov, hrušk, marelic, češenj in vi
šenj, breskev, jagod, ingverja, pasijonke, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, karambole in
pitaje)

20,8

0

2008 99 72

slive, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 5 kg ali
več

15,2

0

2008 99 78

slive, pripravljene ali konzervirane, ki ne vsebujejo dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja, v izvirnem pakiranju z neto vsebino manj
kot 5 kg

18,4

0

2008 99 85

koruza, pripravljena ali konzervirana, ki ne vsebuje dodanega alkohola
ali dodanega sladkorja (razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata))

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ
(SC1)

2008 99 91

jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo
5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vsebujejo
dodanega alkohola ali dodanega sladkorja (razen zamrznjenih ali suše
nih)

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/neto

0
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2008 99 99

sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani, ki ne vse
bujejo dodanega alkohola ali dodanega sladkorja (razen pripravljenih
ali konzerviranih v kisu, konzerviranih v sladkorju, vendar ne namoče
nih v sirupu, džemov, sadnih želejev, marmelad, sadnih pirejev in past,
dobljenih s toplotno obdelavo, ter oreškov, arašidov in drugih semen,
ananasa, agrumov, hrušk, marelic, češenj in višenj, breskev, jagod, sliv,
koruze, jamovih korenin, sladkega krompirja in podobnih užitnih delov
rastlin)

18,4

0

2009 11 11

1

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67
pri 20 C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje do
dan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol),
z dodanim sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 11 11

2

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67
pri 20 C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje do
dan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol),
z dodanim sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 11 19

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67
pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan slad
kor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

33,6

0

2009 11 91

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. % (razen tistega, ki
vsebuje alkohol)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 11 99

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 67 pri 20 °C, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne
(razen tistega, ki vsebuje alkohol, tistega z vrednostjo do vključno
30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
30 mas. %)

15,2

0

2009 12 00

pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri
20 °C, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki
vsebuje alkohol, in zamrznjenega)

12,2

0

2009 19 11

1

pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor
ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol, in zamrznje
nega), z dodanim sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 19 11

2

pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor
ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol, in zamrznje
nega), z dodanim sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 19 19

pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol, in zamrznjenega)

33,6

0

2009 19 91

pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. % (razen tistega, ki
vsebuje alkohol, ali zamrznjenega)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)
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2009 19 98

zamrznjen pomarančni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20,
vendar do vključno 67 pri 20 °C, ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol, zamrznjenega in tistega
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega
sladkorja več kot 30 mas. %)

12,2

0

2009 21 00

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

12

0

2009 29 11

1

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim slad
korjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 29 11

2

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim slad
korjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 29 19

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

33,6

0

2009 29 91

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. % (razen tistega, ki
vsebuje alkohol)

12 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 29 99

sok grenivke, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne
(razen tistega, ki vsebuje alkohol, tistega z vrednostjo do vključno
30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
30 mas. %)

12

0

2009 31 11

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 20 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje
dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol, mešanic, pomaranč
nega soka in soka grenivke)

14,4

0

2009 31 19

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 20 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg (razen ti
stega, ki vsebuje dodan sladkor in ki vsebuje alkohol, mešanic, poma
rančnega soka in soka grenivke)

15,2

0

2009 31 51

limonin sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan slad
kor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

14,4

0

2009 31 59

limonin sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg (razen tistega, ki vse
buje alkohol ali dodan sladkor)

15,2

0

2009 31 91

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 20 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki
vsebuje dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol, mešanic ter li
moninega in pomarančnega soka in soka grenivke)

14,4

0
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2009 31 99

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo do
vključno 20 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg
(razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor, tistega, ki vsebuje alkohol, me
šanic ter limoninega in pomarančnega soka in soka grenivke)

15,2

0

2009 39 11

1

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol,
mešanic, pomarančnega soka in soka grenivke), z dodanim sladkorjem
< 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 39 11

2

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje
dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol,
mešanic, pomarančnega soka in soka grenivke), z dodanim sladkorjem
≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 39 19

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan
sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol, meša
nic, pomarančnega soka in soka grenivke)

33,6

0

2009 39 31

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
20, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za
100 kg, ki vsebuje dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol, me
šanic, pomarančnega soka in soka grenivke)

14,4

0

2009 39 39

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
20, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za
100 kg (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor in ki vsebuje alkohol,
mešanic, pomarančnega soka in soka grenivke)

15,2

0

2009 39 51

limonin sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 39 55

limonin sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. % (razen tistega,
ki vsebuje alkohol)

14,4

0

2009 39 59

limonin sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg
(razen tistega, ki vsebuje alkohol ali dodan sladkor)

15,2

0

2009 39 91

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
20, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen ti
stega, ki vsebuje alkohol, mešanic ter limoninega in pomarančnega
soka in soka grenivke)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 39 95

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
20, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %
(razen tistega, ki vsebuje alkohol, mešanic ter limoninega in pomaranč
nega soka in soka grenivke)

14,4

0
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2009 39 99

sok iz posameznih vrst agrumov, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad
20, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor, tistega, ki vsebuje al
kohol, mešanic ter limoninega in pomarančnega soka in soka grenivke)

15,2

0

2009 41 10

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri
20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor
(razen tistega, ki vsebuje alkohol)

15,2

0

2009 41 91

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri
20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan
sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

15,2

0

2009 41 99

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri
20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol)

16

0

2009 49 11

1

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor
ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim
sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 49 11

2

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor
ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim
sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 49 19

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C,
z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

33,6

0

2009 49 30

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje
dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

15,2

0

2009 49 91

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 49 93

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. % (razen tistega,
ki vsebuje alkohol)

15,2

0

2009 49 99

ananasov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alko
hol)

16

0

2009 50 10

paradižnikov sok z vsebnostjo suhega ekstrakta manj kot 7 mas. %, ki
vsebuje dodan sladkor, nefermentiran (razen tistega, ki vsebuje dodan
alkohol)

16

0

2009 50 90

paradižnikov sok z vsebnostjo suhega ekstrakta manj kot 7 mas. %, ne
fermentiran (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol)

16,8

0
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2009 61 10

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred Oddelek 2 Dodatka 2
nostjo do vključno 30 pri 20 °C, z vrednostjo nad 18 EUR za 100 kg,
k Prilogi I
ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

0+EP

2009 61 90

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred
nostjo do vključno 30 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za
100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega,
ki vsebuje alkohol)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 69 11

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred
nostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg,
ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

40 + 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
neto

AV0

2009 69 19

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred Oddelek 2 Dodatka 2
nostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 22 EUR za 100 kg, ki vse
k Prilogi I
buje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje al
kohol)

0+EP

2009 69 51

koncentriran grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermenti Oddelek 2 Dodatka 2
k Prilogi I
ran, z Brix vrednostjo nad 30, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vred
nostjo 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali
ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

0+EP

2009 69 59

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred Oddelek 2 Dodatka 2
nostjo nad 30, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo 18 EUR
k Prilogi I
za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen kon
centriranega ali tistega, ki vsebuje alkohol)

0+EP

2009 69 71

koncentriran grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermenti
ran, z Brix vrednostjo nad 30, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 18 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega slad
korja nad 30 mas. % (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

22,4 + 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
neto

AV0

2009 69 79

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred
nostjo nad 30, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do
vključno 18 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad
30 mas. % (razen koncentriranega ali tistega, ki vsebuje alkohol)

22,4 + 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
neto

AV0

2009 69 90

grozdni sok, vključno z grozdnim moštom, nefermentiran, z Brix vred
nostjo nad 30, vendar do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do
vključno 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila
ali ne (razen tistega z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % ali
tistega, ki vsebuje alkohol)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 71 10

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C, z vrednostjo nad 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor (razen
tistega, ki vsebuje alkohol)

18

0

2009 71 91

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan slad
kor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

18

0
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2009 71 99

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 20 pri 20 °
C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol)

18

0

2009 79 11

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 22 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

30 + 18,4 EUR/
100 kg/neto

AV0

2009 79 19

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo nad 22 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

30

0

2009 79 30

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje
dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

18

AV0

2009 79 91

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen tistega, ki vse
buje alkohol)

18 + 19,3 EUR/
100 kg/neto

0

2009 79 93

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg in
z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. % (razen tistega,
ki vsebuje alkohol)

18

0

2009 79 99

jabolčni sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 20, vendar do
vključno 67 pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alko
hol)

18

0

2009 80 11

1

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 22 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim slad
korjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 80 11

2

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo do vključno 22 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol), z dodanim slad
korjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 80 19

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vred
nostjo nad 22 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila ali ne (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

33,6

0

2009 80 34

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
ki ne vsebuje dodanega alkohola in ki vsebuje dodan sladkor ali druga
sladila ali ne, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C ter vrednostjo do
vključno 30 EUR za 100 kg (razen mešanic)

21 + 12,9 EUR/
100 kg/neto

0

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, ki ne vsebuje dodanega alkohola
in ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne, z Brix vrednostjo
nad 67 pri 20 °C ter vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg (razen
mešanic ter soka iz agrumov, pasijonke, manga, mangostina, papaje,
kruhovca, guave, tamarind, indijskih jabolk, ličija, sapodil, karambole
ali pitaje, ananasa, paradižnika, grozdja, jabolk in hrušk), z dodanim
sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 80 35

1
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sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, ki ne vsebuje dodanega alkohola
in ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne, z Brix vrednostjo
nad 67 pri 20 °C ter vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg (razen
mešanic ter soka iz agrumov, pasijonke, manga, mangostina, papaje,
kruhovca, guave, tamarind, indijskih jabolk, ličija, sapodil, karambole
ali pitaje, ananasa, paradižnika, grozdja, jabolk in hrušk), z dodanim
sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 80 36

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne, z Brix vrednostjo nad
67 pri 20 °C in vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg (razen mešanic in ti
stega, ki vsebuje alkohol)

21

0

2009 80 38

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila ali ne, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C in vrednostjo
nad 30 EUR za 100 kg (razen tistega, ki vsebuje alkohol, mešanic ter
soka iz agrumov, guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indij
skih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole, pitaje, ana
nasovega soka, paradižnikovega soka, grozdnega soka, vključno
z grozdnim moštom, jabolčnega soka in hruškovega soka)

33,6

0

2009 80 50

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °
C, z vrednostjo nad 18 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan sladkor (razen
tistega, ki vsebuje alkohol)

19,2

0

2009 80 61

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °
C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg in z vsebnostjo doda
nega sladkorja nad 30 mas. % (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

19,2 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 80 63

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °
C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg in z vsebnostjo doda
nega sladkorja do vključno 30 mas. % (razen tistega, ki vsebuje alko
hol)

19,2

0

2009 80 69

hruškov sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °
C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol)

20

0

2009 80 71

češnjev in višnjev sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje
dodan sladkor (razen tistega, ki vsebuje alkohol)

16,8

0

2009 80 73

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C in vrednostjo nad 30 EUR
za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor (razen mešanic ali ti
stega, ki vsebuje alkohol)

10,5

0

2009 80 35
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2009 80 79

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C in vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebuje dodan slad
kor (razen mešanic ali tistega, ki vsebuje alkohol, ter soka iz agrumov,
guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija,
kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole, pitaje, ananasovega soka, pa
radižnikovega soka, grozdnega soka, vključno z grozdnim moštom, ja
bolčnega soka, hruškovega soka ter češnjevega in višnjevega soka)

16,8

0

2009 80 85

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, vrednostjo do vključno
30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. %
(razen mešanic ali tistega, ki vsebuje alkohol)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/neto

0

2009 80 86

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo
dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen mešanic ali tistega, ki vsebuje
alkohol, ter soka iz agrumov, guave, manga, mangostina, papaje, tama
rind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole, pi
taje, ananasovega soka, paradižnikovega soka, grozdnega soka, vključno
z grozdnim moštom, jabolčnega soka in hruškovega soka)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 80 88

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, vrednostjo do vključno
30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno
30 mas. % (razen mešanic ali tistega, ki vsebuje alkohol)

10,5

0

2009 80 89

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo
dodanega sladkorja do vključno 30 mas. % (razen mešanic ali tistega, ki
vsebuje alkohol, ter soka iz agrumov, guave, manga, mangostina, pa
paje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, ka
rambole, pitaje, ananasovega soka, paradižnikovega soka, grozdnega
soka, vključno z grozdnim moštom, jabolčnega soka in hruškovega
soka)

16,8

0

2009 80 95

sok iz sadežev vrste Vaccinium macrocarpon, nefermentiran, z Brix vred
nostjo do vključno 67 pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan slad
kor ali alkohol)

14

0

2009 80 96

češnjev in višnjev sok, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol)

17,6

0
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2009 80 97

sok iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, li
čija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefermentiran,
z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje
dodan sladkor ali alkohol)

11

0

2009 80 99

sok iz sadja ali vrtnin, nefermentiran, z Brix vrednostjo do vključno 67
pri 20 °C (razen tistega, ki vsebuje dodan sladkor ali alkohol, mešanic
ter soka iz agrumov, guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, in
dijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole, pitaje,
ananasa, paradižnika, grozdja, vključno z grozdnim moštom, jabolk,
hrušk, češenj in višenj ter soka iz sadežev vrste Vaccinium macrocarpon)

17,6

0

2009 90 11

1

mešanice jabolčnega in hruškovega soka, nefermentirane, z Brix vred
nostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg,
ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistih, ki vse
bujejo alkohol), z dodanim sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 90 11

2

mešanice jabolčnega in hruškovega soka, nefermentirane, z Brix vred
nostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg,
ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistih, ki vse
bujejo alkohol), z dodanim sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

mešanice jabolčnega in hruškovega soka, nefermentirane, z Brix vred
nostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 22 EUR za 100 kg, ki vsebu
jejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne (razen tistih, ki vsebujejo al
kohol)

33,6

0

2009 90 19

2009 90 21

1

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo
do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistih, ki vsebujejo alkohol, ter mešanic jabolčnega
in hruškovega soka), z dodanim sladkorjem < 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

0

2009 90 21

2

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo
do vključno 30 EUR za 100 kg, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistih, ki vsebujejo alkohol, ter mešanic jabolčnega
in hruškovega soka), z dodanim sladkorjem ≥ 30 %

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 90 29

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo nad 67 pri 20 °C, z vrednostjo
nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali
ne (razen tistih, ki vsebujejo alkohol, ter mešanic jabolčnega in hruško
vega soka)

33,6

0

2009 90 31

mešanice jabolčnega in hruškovega soka, nefermentirane, z Brix vred
nostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 18 EUR za
100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen tistih,
ki vsebujejo alkohol)

20 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)
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2009 90 39

mešanice jabolčnega in hruškovega soka, nefermentirane, z Brix vred
nostjo do vključno 67 pri 20 °C, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga
sladila ali ne (razen tistih z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg,
tistih z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % in tistih, ki vse
bujejo alkohol)

20

0

2009 90 41

mešanice soka iz agrumov in ananasovega soka, nefermentirane, z Brix
vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za
100 kg, ki vsebujejo dodan sladkor (razen tistih, ki vsebujejo alkohol)

15,2

0

2009 90 49

mešanice soka iz agrumov in ananasovega soka, nefermentirane, z Brix
vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo nad 30 EUR za
100 kg (razen tistih, ki vsebujejo dodan sladkor ali alkohol)

16

0

2009 90 51

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C,
z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg, ki vsebujejo dodan sladkor (razen
tistih, ki vsebujejo dodan alkohol, ter mešanic jabolčnega in hruškovega
soka ali soka iz agrumov in ananasovega soka)

16,8

0

2009 90 59

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C,
z vrednostjo nad 30 EUR za 100 kg (razen tistih, ki vsebujejo dodan
sladkor ali alkohol, ter mešanic jabolčnega in hruškovega soka ali soka
iz agrumov in ananasovega soka)

17,6

0

2009 90 71

mešanice soka iz agrumov in ananasovega soka, nefermentirane, z Brix
vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad 30 mas. % (razen ti
stih, ki vsebujejo alkohol)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)

2009 90 73

mešanice soka iz agrumov in ananasovega soka, nefermentirane, z Brix
vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %
(razen tistih, ki vsebujejo alkohol)

15,2

0

2009 90 79

mešanice soka iz agrumov in ananasovega soka, nefermentirane, z Brix
vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do vključno 30 EUR
za 100 kg (razen tistih, ki vsebujejo dodan sladkor ali alkohol)

16

0

2009 90 92

mešanice soka iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih
jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefer
mentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, vrednostjo do
vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja nad
30 mas. % (razen tistih, ki vsebujejo alkohol)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/neto

0

2009 90 94

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega
sladkorja nad 30 mas. % (razen tistih, ki vsebujejo alkohol, mešanic ja
bolčnega in hruškovega soka ali soka iz agrumov in ananasovega soka
ter mešanic soka iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indij
skih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in pitaje)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/neto

AV0-TQ(SP)
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2009 90 95

mešanice soka iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih
jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefer
mentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do
vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega sladkorja do
vključno 30 mas. % (razen tistih, ki vsebujejo alkohol)

10,5

0

2009 90 96

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg in z vsebnostjo dodanega
sladkorja do vključno 30 mas. % (razen tistih, ki vsebujejo alkohol, me
šanic jabolčnega in hruškovega soka ali soka iz agrumov in ananaso
vega soka ter mešanic soka iz guave, manga, mangostina, papaje, tama
rind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole in
pitaje)

16,8

0

2009 90 97

mešanice soka iz guave, manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih
jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonke, karambole ali pitaje, nefer
mentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C, z vrednostjo do
vključno 30 EUR za 100 kg (razen tistih, ki vsebujejo dodan sladkor ali
alkohol)

11

0

2009 90 98

mešanice sadnih sokov, vključno z grozdnim moštom, in zelenjavnih
sokov, nefermentirane, z Brix vrednostjo do vključno 67 pri 20 °C,
z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg (razen tistih, ki vsebujejo
dodan sladkor ali alkohol, mešanic jabolčnega in hruškovega soka ali
soka iz agrumov in ananasovega soka ter mešanic soka iz guave,
manga, mangostina, papaje, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca,
sapodil, pasijonke, karambole in pitaje)

17,6

0

2101 11 11

trdni ekstrakti, esence in koncentrati kave z vsebnostjo suhe snovi na
kavni osnovi 95 mas % ali več

9

0

2101 11 19

ekstrakti, esence in koncentrati kave z vsebnostjo suhe snovi na kavni
osnovi manj kot 95 mas % (razen trdnih)

9

0

2101 12 92

pripravki na osnovi ekstraktov, esenc in koncentratov kave

11,5

0

2101 12 98

1

pripravki na osnovi kave, z vsebnostjo sladkorja < 70 %

9 + EA

0

2101 12 98

2

pripravki na osnovi kave, z vsebnostjo sladkorja ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2101 20 20

ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja

6

0

2101 20 92

pripravki na osnovi ekstraktov, esenc in koncentratov pravega čaja ali
mate čaja

6

0
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2101 20 98

1

pripravki na osnovi pravega čaja ali mate čaja, z vsebnostjo sladkorja
< 70 %

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

pripravki na osnovi pravega čaja ali mate čaja, z vsebnostjo sladkorja ≥
70 %

6,5 + EA

AV0-TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/neto

0

14,1

0

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/neto

0

10,9

0

2101 30 11

pražena cikorija

2101 30 19

praženi kavni nadomestki (razen cikorije)

2101 30 91

ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije

2101 30 99

ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov (razen ci
korije)

2102 10 10

kultura kvasa

2102 10 31

pekovski kvas, posušen

12

0

2102 10 39

pekovski kvas (razen posušenega)

12

0

2102 10 90

aktivni kvas (vključno s kulturo kvasa in pekovskim kvasom)

14,7

0

2102 20 11

neaktivni kvas, v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem
pakiranju do vključno 1 kg

8,3

0

2102 20 19

neaktivni kvas (razen v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v iz
virnem pakiranju do vključno 1 kg)

5,1

0

2102 20 90

enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen pakiranih kot zdravila in
kvasa)

prosto

0

2102 30 00

pripravljeni pecilni praški

6,1

0

2103 10 00

sojina omaka

7,7

0

2103 20 00

paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

10,2

0

2103 30 10

gorčična moka in zdrob (razen pripravljenih)

prosto

0

2103 30 90

gorčica, vključno s pripravljenima moko in zdrobom

9

0

2103 90 10

mangov „chutney“, tekoč

prosto

0

2103 90 30

aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola od 44,2 do 49,2 vol. %, ki
vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter
od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino do vključno
0,5 l

prosto

0
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2103 90 90

pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in
kombinirane mešanice začimbnih sredstev (razen sojine omake, paradi
žnikovega ketchupa in drugih paradižnikovih omak, tekočega mango
vega „chutneyja“ ter aromatičnih grenčic iz tarifne podštevilke
2103 90 30)

7,7

0

2104 10 10

juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe, sušeni

11,5

0

2104 10 90

juhe in mesne juhe ter pripravki za te juhe (razen sušenih)

11,5

0

2104 20 00

živila, sestavljena iz popolnoma homogenizirane mešanice dveh ali več
osnovnih sestavin, kot so meso, ribe, vrtnine ali sadje, pripravljena za
prodajo na drobno kot otroška hrana ali za dietetične namene v emba
laži do vključno 250 g

14,1

0

2105 00 10

sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne ter ki ne vse
bujejo mlečnih maščob ali jih vsebujejo manj kot 3 mas. %

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg/neto MAKS
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg/neto

AV0-7

2105 00 91

sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo 3 mas. % ali več, vendar
manj kot 7 mas. % mlečnih maščob

8 + 38,5 EUR/
100 kg/neto MAKS
18,1 + 7 EUR/
100 kg/neto

AV0-7

2105 00 99

sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo 7 mas. % ali več mlečnih
maščob

7,9 + 54 EUR/
100 kg/neto MAKS
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg/neto

AV0-5

2106 10 20

beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi, ki ne vse
bujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, škroba ali glukoze ali ki
vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, manj kot 5 mas. % sa
haroze ali izoglukoze, manj kot 5 mas. % glukoze ali manj kot
5 mas. % škroba

12,8

0

2106 10 80

beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi, ki vsebu
jejo 1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali
izoglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali 5 mas. % ali več škroba

EA

0

2106 90 20

sestavljeni alkoholni pripravki vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji pi
jač, z dejansko vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol. % (razen tistih na os
novi aromatičnih snovi)

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

2106 90 30

aromatizirani ali obarvani izoglukozni sirupi

42,7 EUR/100 kg/
neto mas

0

2106 90 51

aromatizirani ali obarvani laktozni sirupi

14 EUR/100 kg/neto

0

2106 90 55

aromatizirani ali obarvani glukozni in maltodekstrinski sirupi

20 EUR/100 kg/neto

0
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2106 90 59

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi (razen izoglukoznih, laktoz
nih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov)

0,4 EUR/100 kg/
1 mas. % saharoze,
vključno z drugimi
sladkorji, izraženimi
kot saharoza

0

2106 90 92

živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, ki ne vsebujejo
mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, škroba ali glukoze ali ki vsebu
jejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, manj kot 5 mas. % saharoze
ali izoglukoze, manj kot 5 mas. % glukoze ali manj kot 5 mas. %
škroba

12,8

0

2106 90 98

1

živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, ki vsebujejo
1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali iz
oglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali 5 mas. % ali več škroba, z vseb
nostjo sladkorja < 70 %

9 + EA

0

2106 90 98

2

živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, ki vsebujejo
1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali iz
oglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali 5 mas. % ali več škroba, z vseb
nostjo sladkorja ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2201 10 11

mineralne vode, naravne, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih
sladil ali arom, negazirane

prosto

0

2201 10 19

mineralne vode, naravne, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih
sladil ali arom, gazirane

prosto

0

2201 10 90

mineralne vode, umetne, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih
sladil ali arom, vključno s sodavicami

prosto

0

2201 90 00

običajna naravna voda, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sla
dil ali arom; led in sneg (razen mineralnih vod in sodavic, morske
vode, destilirane vode, elektroneprevodne vode in vode podobne či
stoče)

prosto

0

2202 10 00

vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, ki vsebujejo do
dan sladkor, sladila ali arome, za takojšnje uživanje kot pijače

9,6

0

2202 90 10

brezalkoholne pijače, ki ne vsebujejo mleka, mlečnih izdelkov ali mleč
nih maščob (razen vode, sadnih ali zelenjavnih sokov)

9,6

0

2202 90 91

brezalkoholne pijače, ki vsebujejo manj kot 0,2 mas. % mlečnih ma
ščob ali mlečnih izdelkov

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/neto

0

2202 90 95

brezalkoholne pijače, ki vsebujejo 0,2 mas. % ali več, vendar manj kot
2 mas. % mlečnih maščob ali mlečnih izdelkov

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg/neto

0

2202 90 99

brezalkoholne pijače, ki vsebujejo 2 mas. % ali več mlečnih maščob ali
mlečnih izdelkov

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/neto

0

2203 00 01

pivo, izdelano iz slada, v steklenicah z vsebnostjo do vključno 10 l

prosto

0
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2203 00 09

pivo, izdelano iz slada, v embalaži s prostornino do vključno 10 l
(razen v steklenicah)

prosto

0

2203 00 10

pivo iz slada, v embalaži s prostornino nad 10 l

prosto

0

2204 10 11

Champagne z dejansko vsebnostjo alkohola 8,5 vol. % ali več

32 EUR/hl

0

2204 10 19

peneče vino iz svežega grozdja z dejansko vsebnostjo alkohola
8,5 vol. % ali več (razen Champagne)

32 EUR/hl

0

2204 10 91

Asti spumante z dejansko vsebnostjo alkohola manj kot 8,5 vol. %

32 EUR/hl

0

2204 10 99

peneče vino iz svežega grozdja z dejansko vsebnostjo alkohola manj
kot 8,5 vol. % (razen Asti spumante)

32 EUR/hl

0

2204 21 10

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v steklenicah z goba
stimi zamaški, obdanimi z žičnimi košaricami; z vsebnostjo do
vključno 2 l; vino, drugače polnjeno z nadtlakom, nastalim zaradi oglji
kovega dioksida v raztopini 1 bar ali več, vendar manj kot 3 bare, me
rjeno pri temperaturi 20 °C, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
(razen penečega vina)

32 EUR/hl

0

2204 21 11

kakovostna bela vina s poreklom Alsace, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 12

kakovostna bela vina s poreklom Bordeaux, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 13

kakovostna bela vina s poreklom Burgundy, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 17

kakovostna bela vina s poreklom Val de Loire, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 18

kakovostna bela vina s poreklom Mosel-Saar-Ruwer, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 19

kakovostna bela vina s poreklom Pfalz, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 22

kakovostna bela vina s poreklom Rheinhessen, v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 23

kakovostna bela vina s poreklom Tokaj, npr. Aszu, Szamorodni, Máslás,
Fordítás, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vseb
nostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in polpenečega
vina)

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 24

kakovostna bela vina s poreklom Lazio (Lacij), v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 26

kakovostna bela vina s poreklom Toscana (Toskana), v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 27

kakovostna bela vina s poreklom Trentino, Alto Adige in Friuli, v em
balaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola
do vključno 13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 28

kakovostna bela vina s poreklom Veneto, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 32

kakovostna bela vina kategorije „vinho verde“, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 34

kakovostna bela vina s poreklom Penedés, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 36

kakovostna bela vina s poreklom Rioja, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 37

kakovostna bela vina s poreklom Valencia, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 38

kakovostna bela vina iz navedenih regij, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen vin s poreklom Alsace, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire, MoselSaar-Ruwer, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto
Adige, Friuli, Veneto, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia ter penečega
in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 42

kakovostna vina s poreklom Bordeaux, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 43

kakovostna vina s poreklom Burgundy, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 44

kakovostna vina s poreklom Beaujolais, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 46

kakovostna vina s poreklom Côtes-du-Rhône, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 47

kakovostna vina s poreklom Languedoc-Roussillon, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 48

kakovostna vina s poreklom Val de Loire, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 62

kakovostna vina s poreklom Piemonte (Piemon), v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 66

kakovostna vina s poreklom Toscana (Toskana), v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 67

kakovostna vina s poreklom Trentino in Alto Adige, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 68

kakovostna vina s poreklom Veneto, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 69

kakovostna vina s poreklom Dao, Bairrada in Douro, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 71

kakovostna vina s poreklom Navarra, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 74

kakovostna vina s poreklom Penedés, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 76

kakovostna vina s poreklom Rioja, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 77

kakovostna vina s poreklom Valdepeñas, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 78

kakovostna vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen vin s poreklom Bordeaux, Burgundy, Beaujolais, Cô
tes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Toscana,
Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés,
Rioja, Valdepeñas, penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 79

belo vino iz svežega grozdja, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen pene
čega in polpenečega vina ter kakovostnih vin s poreklom iz navedenih
regij)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 80

vino iz svežega grozdja, vključno z vinom in grozdnim moštom, kate
rega fermentacija je bila ustavljena ali prekinjena z dodajanjem alko
hola, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo
alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina,
kakovostnih vin is poreklom z navedenih regij ter splošnega belega
vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 81

kakovostna bela vina s poreklom Tokaj, npr. Aszu, Szamorodni, Máslás,
Fordítás, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vseb
nostjo alkohola nad 13 vol. % do 15 vol. %

15,8 EUR/hl

0

2204 21 82

kakovostna bela vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad
13 vol. % do 15 vol. % (razen vina s poreklom Tokaj, penečega in po
lpenečega vina)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

kakovostna vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 13 vol. %
do 15 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

belo vino iz svežega grozdja, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 13 vol. % do 15 vol. % (razen
penečega in polpenečega vina ter kakovostnih vin s porekom iz navede
nih regij)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenim vinom in grozdnim mo
štom, katerega fermentacija je bila ustavljena ali prekinjena z dodaja
njem alkohola, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko
vsebnostjo alkohola nad 13 vol. % do 15 vol. % (razen penečega in po
lpenečega vina, kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij ter
splošnega belega vina)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 87

marsala, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vseb
nostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

18,6 EUR/hl

0

2204 21 88

Samos in Muscat de Lemnos, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
ter z dejansko vsebnostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

18,6 EUR/hl

0

2204 21 89

Port, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo
alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

14,8 EUR/hl

0

2204 21 91

Madeira in Setubal muscatel, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
ter z dejansko vsebnostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 92

Sherry, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vseb
nostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

14,8 EUR/hl

0

2204 21 94

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad
15 vol. % do 18 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter vin
Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel in
Sherry)

18,6 EUR/hl

0

2204 21 95

Port, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo
alkohola nad 18 vol. % do 22 vol. %

15,8 EUR/hl

0

2204 21 96

Madeira, Sherry in Setubal muscatel, v embalaži s prostornino do
vključno 2 l ter z dejansko vsebnostjo alkohola nad 18 vol. % do
22 vol. %

15,8 EUR/hl

0

2204 21 98

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad
18 vol. % do 22 vol. % (razen vin Port, Madeira, Sherry in Setubal mu
scatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 99

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad
22 vol. %

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 29 10

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v steklenicah z goba
stimi zamaški, obdanimi z žičnimi košaricami; z vsebnostjo nad 2 l,
vino, drugače polnjeno z nadtlakom, nastalim zaradi ogljikovega diok
sida v raztopini 1 bar ali več, vendar manj kot 3 bare, merjeno pri tem
peraturi 20 °C, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen penečega in po
lpenečega vina)

32 EUR/hl

0

2204 29 11

kakovostna bela vina s poreklom Tokaj, npr. Aszu, Szamorodni, Máslás,
Fordítás, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo al
kohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina)

13,1 EUR/hl

0

2204 29 12

kakovostna bela vina s poreklom Bordeaux, v embalaži s prostornino
nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen
penečega in polpenečega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 13

kakovostna bela vina s poreklom Burgundy, v embalaži s prostornino
nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen
penečega in polpenečega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 17

kakovostna bela vina s poreklom Val de Loire, v embalaži s prostornino
nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen
penečega in polpenečega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 18

kakovostna bela vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen vin Tokaj, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire ter pene
čega in polpenečega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 42

kakovostna vina s poreklom Bordeaux, v embalaži s prostornino nad
2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen pe
nečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 43

kakovostna vina s poreklom Burgundy, v embalaži s prostornino nad
2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen pe
nečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 44

kakovostna vina s poreklom Beaujolais, v embalaži s prostornino nad
2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen pe
nečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 46

kakovostna vina s poreklom Côtes-du-Rhône, v embalaži s prostornino
nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen
penečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 47

kakovostna vina s poreklom Languedoc-Roussillon, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
13 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 48

kakovostna vina s poreklom Val de Loire, v embalaži s prostornino nad
2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen pe
nečega in polpenečega vina ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 58

kakovostna vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s prostor
nino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. %
(razen vin Bordeaux, Burgundy, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Langue
doc-Roussillon, Val de Loire, penečega in polpenečega vina ter sploš
nega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 62

belo vino s poreklom s Sicilije, v embalaži s prostornino nad 2 l in z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in
polpenečega vina ter kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 64

belo vino s poreklom Veneto, v embalaži s prostornino nad 2 l in z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in
polpenečega vina ter kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 65

belo vino iz svežega grozdja, v embalaži s prostornino nad 2 l in z de
jansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in
polpenečega vina, kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij ter
vin s poreklom s Sicilije in Veneto)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 71

vina s poreklom Puglia (Apulija), v embalaži s prostornino nad 2 l in
z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega
in polpenečega vina, kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij, ter
splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 72

vina s poreklom s Sicilije, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejan
sko vsebnostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in po
lpenečega vina, kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij ter
splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 75

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenim vinom in grozdnim mo
štom, katerega fermentacija je bila ustavljena ali prekinjena z dodaja
njem alkohola, v embalaži s prostornino nad 2 l ter z dejansko vseb
nostjo alkohola do vključno 13 vol. % (razen penečega in polpenečega
vina, vin s poreklom Puglia in Sicilija, kakovostnih vin s poreklom iz
navedenih regij ter splošnega belega vina)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 77

kakovostna bela vina s poreklom Tokaj, npr. Aszu, Szamorodni, Máslás,
Fordítás, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo al
kohola nad 13 vol. % do 15 vol. %

14,2 EUR/hl

0

2204 29 78

kakovostna bela vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 13 vol. % do
15 vol. % (razen vina s poreklom Tokaj, penečega in polpenečega vina)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

kakovostna vina s poreklom iz navedenih regij, v embalaži s prostor
nino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 13 vol. % do
15 vol. % (razen penečega in polpenečega vina ter splošnega belega
vina)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

belo vino iz svežega grozdja, v embalaži s prostornino nad 2 l in z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 13 vol. % do 15 vol. % (razen kako
vostnih vin s poreklom iz navedenih regij)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenim vinom in grozdnim mo
štom, katerega fermentacija je bila ustavljena ali prekinjena z dodaja
njem alkohola, v embalaži s prostornino nad 2 l ter z dejansko vseb
nostjo alkohola nad 13 vol. % do 15 vol. % (razen penečega in polpe
nečega vina, kakovostnih vin s poreklom iz navedenih regij, ter sploš
nega belega vina)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 87

Marsala, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo al
kohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

15,4 EUR/hl

0

2204 29 88

Samos in Muscat de Lemnos, v embalaži s prostornino nad 2 l in z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

15,4 EUR/hl

0

2204 29 89

Port, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alko
hola nad 15 vol. % do 18 vol. %

12,1 EUR/hl

0

2204 29 91

Madeira in Setubal muscatel, v embalaži s prostornino nad 2 l ter z de
jansko vsebnostjo alkohola nad 15 vol. % do 18 vol. %

12,1 EUR/hl

0

2204 29 92

Sherry, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alko
hola nad 15 vol. % do 18 vol. %

12,1 EUR/hl

0

2204 29 94

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 15 vol. % do
18 vol. % (razen penečega in polpenečega vina, kakovostnih vin s pore
klom iz navedenih regij, splošnega belega vina ter vin Marsala, Samos,
Muskat de Limnos, Port, Madeira, Setubal muscatel in Sherry)

15,4 EUR/hl

0

2204 29 95

Port, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alko
hola nad 18 vol. % do 22 vol. %

13,1 EUR/hl

0
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2204 29 96

Madeira, Sherry in Setubal muscatel, v embalaži s prostornino nad 2 l
ter z dejansko vsebnostjo alkohola nad 18 vol. % do 22 vol. %

13,1 EUR/hl

0

2204 29 98

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 18 vol. % do
22 vol. % (razen vin Port, Madeira, Sherry in Setubal muscatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 99

vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, v embalaži s pro
stornino nad 2 l in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 22 vol. %

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 30 10

grozdni mošt, katerega fermentacija je bila ustavljena kako drugače kot
z dodajanjem alkohola, z dejansko vsebnostjo alkohola nad 1 vol. %
(razen grozdnega mošta, katerega fermentacija je bila ustavljena z doda
janjem alkohola)

32

0

2204 30 92

grozdni mošt, nefermentiran, koncentriran v smislu dodatne opombe 7 Oddelek 2 Dodatka 2
k poglavju 22, z gostoto do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C in z dejan
k Prilogi I
sko vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol. %, vendar do vključno 1 vol. %
(razen grozdnega mošta, katerega fermentacija je bila ustavljena z doda
janjem alkohola)

0+EP

2204 30 94

grozdni mošt, nefermentiran, nekoncentriran, z gostoto do vključno Oddelek 2 Dodatka 2
1,33 g/cm3 pri 20 °C in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol. %,
k Prilogi I
vendar do vključno 1 vol. % (razen grozdnega mošta, katerega fermen
tacija je bila ustavljena z dodajanjem alkohola)

0+EP

2204 30 96

grozdni mošt, nefermentiran, koncentriran v smislu dodatne opombe 7 Oddelek 2 Dodatka 2
k poglavju 22, z gostoto nad 1,33 g/cm3 pri 20 °C in z dejansko vseb
k Prilogi I
nostjo alkohola nad 0,5 vol. %, vendar do vključno 1 vol. % (razen
grozdnega mošta, katerega fermentacija je bila ustavljena z dodajanjem
alkohola)

0+EP

2204 30 98

grozdni mošt, nefermentiran, nekoncentriran, z gostoto nad 1,33 g/ Oddelek 2 Dodatka 2
cm3 pri 20 °C in z dejansko vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol. %, vendar
k Prilogi I
do vključno 1 vol. % (razen grozdnega mošta, katerega fermentacija je
bila ustavljena z dodajanjem alkohola)

0+EP

2205 10 10

vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in
z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 18 vol. %

10,9 EUR/hl

0

2205 10 90

vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje, v embalaži s prostornino do vključno 2 l in
z dejansko vsebnostjo alkohola nad 18 vol. %

0,9 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2205 90 10

vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejan
sko vsebnostjo alkohola do vključno 18 vol. %

9 EUR/hl

0

2205 90 90

vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali
sredstvi za aromatiziranje, v embalaži s prostornino nad 2 l in z dejan
sko vsebnostjo alkohola nad 18 vol. %

0,9 EUR/% vol/hl

0

2206 00 10

piquette, dobljen iz grozdnih tropin

1,3 EUR/% vol/hl
MIN 7,2 EUR/hl

0
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2206 00 31

jabolčnik in hruškovec, peneč

19,2 EUR/hl

0

2206 00 39

medica in druge fermentirane pijače ter mešanice fermentiranih pijač in
mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso nave
dene ali zajete na drugem mestu

19,2 EUR/hl

0

2206 00 51

jabolčnik in hruškovec, nepeneč, v embalaži s prostornino do vključno
2l

7,7 EUR/hl

0

2206 00 59

medica in druge fermentirane pijače ter mešanice fermentiranih pijač in
mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, nepeneče, v
embalaži s prostornino do vključno 2 l, ki niso navedene ali zajete na
drugem mestu (razen vina iz svežega grozdja, grozdnega mošta, ver
muta in drugega vina iz svežega grozdja, aromatiziranega z rastlinami
ali sredstvi za aromatiziranje, piquette ter jabolčnika in hruškovca)

7,7 EUR/hl

0

2206 00 81

jabolčnik in hruškovec, nepeneč, v embalaži s prostornino nad 2 l

5,76 EUR/hl

0

2206 00 89

medica in druge fermentirane pijače ter mešanice fermentiranih pijač in
mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, nepeneče, v
embalaži s prostornino nad 2 l, ki niso navedene ali zajete na drugem
mestu (razen vina iz svežega grozdja, grozdnega mošta, vermuta in
drugega vina iz svežega grozdja, aromatiziranega z rastlinami ali sred
stvi za aromatiziranje, piquette ter jabolčnika in hruškovca)

5,76 EUR/hl

0

2207 10 00

nedenaturiran etilni alkohol z dejansko vsebnostjo alkohola 80 vol. %
ali več

19,2 EUR/hl

0

2207 20 00

denaturiran etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo al
kohola

10,2 EUR/hl

0

2208 20 12

Cognac, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 20 14

Armagnac, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 20 26

Grappa, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 20 27

brandy de Jerez, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 20 29

žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, v em
balaži s prostornino do vključno 2 l (razen Cognac, Armagnac, Grappa
in brandy de Jerez)

prosto

0

2208 20 40

surovi destilat, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 20 62

Cognac, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 20 64

Armagnac, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 20 86

Grappa, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 20 87

brandy de Jerez, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0
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2208 20 89

žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, v em
balaži s prostornino nad 2 l (razen surovega destilata, Cognac, Armag
nac, Grappa in brandy de Jerez)

prosto

0

2208 30 11

whisky bourbon, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 30 19

whisky bourbon, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 30 32

škotski malt whisky, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 30 38

škotski malt whisky, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 30 52

škotski blended whisky, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 30 58

škotski blended whisky, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 30 72

škotski whisky, v embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen malt
whisky in blended whisky)

prosto

0

2208 30 78

škotski whisky, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen malt whisky in
blended whisky)

prosto

0

2208 30 82

whisky, v embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen whisky bour
bon in škotski whisky)

prosto

0

2208 30 88

whisky, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen whisky bourbon in
škotski whisky)

prosto

0

2208 40 11

rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in me
tilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z 10-odstotnim odsto
panjem), v embalaži s prostornino do vključno 2 l

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 31

rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz
sladkornega trsa, z vrednostjo nad 7,9 EUR na liter čistega alkohola, v
embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen ruma, ki vsebuje 225 g
ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola) na hek
toliter čistega alkohola (z 10-odstotnim odstopanjem))

prosto

0

2208 40 39

rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz
sladkornega trsa, z vrednostjo do vključno 7,9 EUR na liter čistega al
kohola, v embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen ruma, ki vse
buje 225 g ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alko
hola) na hektoliter čistega alkohola (z 10-odstotnim odstopanjem))

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 51

rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in me
tilnega alkohola) na hektoliter čistega alkohola (z 10-odstotnim odsto
panjem), v embalaži s prostornino nad 2 l

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)
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2208 40 91

rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz
sladkornega trsa, z vrednostjo nad 2 EUR na liter čistega alkohola, v
embalaži s prostornino nad 2 l (razen ruma, ki vsebuje 225 g ali več
hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola) na hektoliter
čistega alkohola (z 10-odstotnim odstopanjem))

prosto

0

2208 40 99

rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz
sladkornega trsa, z vrednostjo do vključno 2 EUR na liter čistega alko
hola, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen ruma, ki vsebuje 225 g
ali več hlapljivih sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola) na hek
toliter čistega alkohola (z 10-odstotnim odstopanjem))

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)

2208 50 11

gin, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 50 19

gin, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 50 91

brinjevec, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 50 99

brinjevec, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 60 11

vodka z vsebnostjo alkohola do vključno 45,4 vol. %, v embalaži s pro
stornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 60 19

vodka z vsebnostjo alkohola do vključno 45,4 vol. %, v embalaži s pro
stornino nad 2 l

prosto

0

2208 60 91

vodka z vsebnostjo alkohola nad 45,4 vol. %, v embalaži s prostornino
do vključno 2 l

prosto

0

2208 60 99

vodka z vsebnostjo alkohola nad 45,4 vol. %, v embalaži s prostornino
nad 2 l

prosto

0

2208 70 10

likerji in krepilne pijače, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 70 90

likerji in krepilne pijače, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 90 11

arak, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 90 19

arak, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 90 33

žganja iz sliv, hrušk ali češenj, v embalaži s prostornino do vključno
2l

prosto

0

2208 90 38

žganja iz sliv, hrušk ali češenj, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 90 41

ouzo, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 90 45

kalvados, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0
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2208 90 48

žganja, destilirana iz sadja, v embalaži s prostornino do vključno 2 l
(razen žganj iz sliv, hrušk ali češenj in kalvadosa)

prosto

0

2208 90 52

žganje iz žita (korn), v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 90 54

tequila, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

prosto

0

2208 90 56

žganja, v embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen žganj, doblje
nih z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, whiskyja, ruma in
drugih žganj, dobljenih z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz sladkor
nega trsa, gina, brinjevca, araka, vodke, likerjev in krepilnih pijač, ouza,
žganj, destiliranih iz sadja, žganja iz žita (korn) ter tequile)

prosto

0

2208 90 69

alkoholne pijače, v embalaži s prostornino do vključno 2 l (razen ouza,
žganj, likerjev in krepilnih pijač)

prosto

0

2208 90 71

žganja, destilirana iz sadja, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen
žganj, dobljenih z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, ter
žganj iz sliv, hrušk ali češenj)

prosto

0

2208 90 75

tequila, v embalaži s prostornino nad 2 l

prosto

0

2208 90 77

žganja, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen žganj, dobljenih z desti
lacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin, whiskyja, ruma in drugih
žganj, dobljenih z destilacijo po fermentaciji izdelkov iz sladkornega
trsa, gina, brinjevca, araka, vodke, likerjev in krepilnih pijač, ouza,
žganj, destiliranih iz sadja, ter tequile)

prosto

0

2208 90 78

alkoholne pijače, v embalaži s prostornino nad 2 l (razen žganj, likerjev
in krepilnih pijač ter ouza)

prosto

0

2208 90 91

nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %,
v embalaži s prostornino do vključno 2 l

1 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2208 90 99

nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %,
v embalaži s prostornino nad 2 l

1 EUR/% vol/hl

0

2209 00 11

vinski kis, v embalaži s prostornino do vključno 2 l

6,4 EUR/hl

0

2209 00 19

vinski kis, v embalaži s prostornino nad 2 l

4,8 EUR/hl

0

2209 00 91

kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline, v embalaži s prostor
nino do vključno 2 l (razen vinskega kisa)

5,12 EUR/hl

0

2209 00 99

kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline, v embalaži s prostor
nino nad 2 l (razen vinskega kisa)

3,84 EUR/hl

0

2301 10 00

moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, neustreznih za
prehrano ljudi; ocvirki

prosto

0

2301 20 00

moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih ne
vretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi

prosto

0
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2302 10 10

otrobi in drugi ostanki koruze pri presejevanju, mletju ali drugi obde
lavi, nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba do vključno
35 mas. %

44 EUR/t

0

2302 10 90

otrobi in drugi ostanki koruze pri presejevanju, mletju ali drugi obde
lavi, nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba nad 35 mas. %

89 EUR/t

0

2302 30 10

otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi pše
nice, nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba do vključno
28 mas. %, pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin
0,2 mm, ne presega 10 mas. % ali, alternativno, del, ki preide skozi
sito, vsebuje 1,5 mas. % ali več pepela, preračunano na izdelek v suhem
stanju

44 EUR/t

0

2302 30 90

otrobi in drugi ostanki pšenice pri presejevanju, mletju ali drugi obde
lavi, nepeletizirani ali peletizirani (razen tistih z vsebnostjo škroba do
vključno 28 mas. %, pri čemer sito z velikostjo odprtin 0,2 mm preside
do vključno 10 mas. % izdelka, ali če skozi sito preide več kot
10 mas. % izdelka, del, ki preide skozi sito, vsebuje 1,5 mas. % ali več
pepela, preračunano na izdelek v suhem stanju

89 EUR/t

0

2302 40 02

otrobi in drugi ostanki riža pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi,
nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba do vključno
35 mas. %

44 EUR/t

0

2302 40 08

otrobi in drugi ostanki riža pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi,
nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba nad 35 mas. %

89 EUR/t

0

2302 40 10

otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit,
nepeletizirani ali peletizirani, z vsebnostjo škroba do vključno
28 mas. %, pri katerih skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm preide do
vključno 10 mas. % izdelka, ali če skozi sito preide več kot 10 mas. %
izdelka, del, ki preide skozi sito, vsebuje 1,5 mas. % ali več pepela, pre
računano na izdelek v suhem stanju (razen otrobov in drugih ostankov
koruze, riža ali pšenice)

44 EUR/t

0

2302 40 90

otrobi in drugi ostanki žit pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi,
nepeletizirani ali peletizirani (razen otrobov in drugih ostankov koruze,
riža in pšenice ter tistih z vsebnostjo škroba do vključno 28 mas. %,
pri katerih skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm preide do vključno
10 mas. % izdelka, ali če skozi sito preide več kot 10 mas. % izdelka,
del, ki preide skozi sito, vsebuje 1,5 mas. % ali več pepela)

89 EUR/t

0

2302 50 00

otrobi in drugi ostanki stročnic pri presejevanju, mletju ali drugi obde
lavi, nepeletizirani ali peletizirani

5,1

0

2303 10 11

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze, z vsebnostjo beljakovin nad
40 mas. %, preračunano na izdelek v suhem stanju (razen zgoščenih te
kočin za namakanje)

320 EUR/t

0

2303 10 19

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze, z vsebnostjo beljakovin do
vključno 40 mas. %, preračunano na izdelek v suhem stanju (razen
zgoščenih tekočin za namakanje)

prosto

0
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2303 10 90

ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, vključno z zgošče
nimi tekočinami za namakanje (razen škroba iz koruze)

prosto

0

2303 20 10

rezanci sladkorne pese

prosto

0

2303 20 90

odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja
(razen rezancev sladkorne pese)

prosto

0

2303 30 00

ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn

prosto

0

2304 00 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2305 00 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz araši
dov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 10 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz bom
baževega semena, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 20 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz lane
nega semena, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 30 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz sonč
ničnega semena, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 41 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji iz semena
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), ne
zmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 49 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji iz semena
oljne repice ali ogrščice z visoko vsebnostjo eručne kisline (katerih olje
vsebuje 2 mas. % ali več eručne kisline in katerih trdne komponente
vsebujejo 30 ali več mikromolov glukozinolatov na gram mase), ne
zmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 50 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz koko
sovega oreha ali kopre, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 60 00

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz pal
movega oreha ali palminih jedrc, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 90 05

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj iz koruznih kalčkov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

prosto

0

2306 90 11

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega
olja, ki vsebujejo do vključno 3 mas. % oljčnega olja, nezmleti ali
zmleti ali peletizirani

prosto

0
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2306 90 19

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega
olja, ki vsebujejo nad 3 mas. % oljčnega olja, nezmleti ali zmleti ali pe
letizirani

48 EUR/t

0

2306 90 90

oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, nezmleti ali zmleti ali peletizirani (razen iz bombaže
vega, lanenega in sončničnega semena, semena oljne repice ali ogrščice,
kokosovega oreha ali kopre, palmovega oreha ali palminih jedrc, koruz
nih kalčkov ter pri ekstrakciji oljčnega olja, olja iz soje in arašidov)

prosto

0

2307 00 11

vinska usedlina s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 7,9 mas. %
in vsebnostjo suhe snovi 25 mas. % ali več

prosto

0

2307 00 19

vinska usedlina (razen vinske usedline s skupno vsebnostjo alkohola do 1,62 EUR/kg/tot, alc,
vključno 7,9 mas. % in vsebnostjo suhe snovi 25 mas. % ali več)

0

2307 00 90

vinski kamen

prosto

0

2308 00 11

grozdne tropine, ki se uporabljajo kot krma za živali, peletizirane ali
nepeletizirane, s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 4,3 mas. % in
vsebnostjo suhe snovi do vključno 40 mas. %

prosto

0

2308 00 19

grozdne tropine, ki se uporabljajo kot krma za živali, peletizirane ali
nepeletizirane (razen tistih s skupno vsebnostjo alkohola do vključno
4,3 mas. % in vsebnostjo suhe snovi do vključno 40 mas. %)

1,62 EUR/kg/tot, alc,

0

2308 00 40

želod in divji kostanj ter drozge ali tropine iz sadja, za krmo za živali,
peletizirane ali nepeletizirane (razen grozdnih tropin)

prosto

0

2308 00 90

stebla in listi koruze, sadne lupine ter drugi rastlinski materiali in ras
tlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizi
rani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen želoda in divjega kostanja ter drozg ali tropin iz
sadja)

1,6

0

2309 10 11

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ven
dar ne vsebuje škroba ali mlečnih izdelkov ali vsebuje do vključno
10 mas. % škroba in manj kot 10 mas. % mlečnih izdelkov

prosto

0

2309 10 13

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ven
dar ne vsebuje škroba ali ga vsebuje do vključno 10 mas. % in vsebuje
10 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih izdelkov

498 EUR/t

0

2309 10 15

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ven
dar ne vsebuje škroba ali ga vsebuje do vključno 10 mas. % in vsebuje
50 mas. % ali več, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih izdelkov

730 EUR/t

0
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2309 10 19

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, ven
dar ne vsebuje škroba ali ga vsebuje do vključno 10 mas. % in vsebuje
75 mas. % ali več mlečnih izdelkov

948 EUR/t

0

2309 10 31

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in ne vsebuje
mlečnih izdelkov ali jih vsebuje manj kot 10 mas. %

prosto

0

2309 10 33

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in 10 mas. % ali
več, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih izdelkov

530 EUR/t

0

2309 10 39

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in 50 mas. % ali
več mlečnih izdelkov

888 EUR/t

0

2309 10 51

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 30 mas. % škroba in ne vsebuje mlečnih izdelkov ali jih vsebuje
manj kot 10 mas. %

102 EUR/t

0

2309 10 53

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 30 mas. % škroba in 10 mas. % ali več, vendar manj kot
50 mas. % mlečnih izdelkov

577 EUR/t

0

2309 10 59

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki vsebuje
glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter
nad 30 mas. % škroba in 50 mas. % ali več mlečnih izdelkov

730 EUR/t

0

2309 10 70

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki ne vse
buje škroba, glukoze, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa,
vendar vsebuje mlečne izdelke

948 EUR/t

0

2309 10 90

hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno, ki ne vse
buje škroba, glukoze, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa in
mlečnih izdelkov

9,6

0

2309 90 10

hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva, kot dodatek hrani, pridelana
v kmetijskem sektorju

3,8

0

2309 90 20

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze, na katere se nanaša dodatna
opomba 5 k poglavju 23, ki se uporabljajo kot krma za živali (razen
hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

prosto

0

L 356/188

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2309 90 31

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, vendar ne vse
bujejo škroba ali mlečnih izdelkov ali vsebujejo do vključno 10 mas. %
škroba in manj kot 10 mas. % mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali
mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

23 EUR/t

0

2309 90 33

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, vendar ne vse
bujejo škroba ali ga vsebujejo do vključno 10 mas. % in vsebujejo
10 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih izdelkov (razen
hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

498 EUR/t

0

2309 90 35

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, vendar ne vse
bujejo škroba ali ga vsebujejo do vključno 10 mas. % in vsebujejo
50 mas. % ali več, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih izdelkov (razen
hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

730 EUR/t

0

2309 90 39

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, vendar ne vse
bujejo škroba ali ga vsebujejo do vključno 10 mas. % in vsebujejo
75 mas. % ali več mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali mačke, pri
pravljene za prodajo na drobno)

948 EUR/t

0

2309 90 41

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in ne vsebujejo mleč
nih izdelkov ali jih vsebujejo manj kot 10 mas. % (razen hrane za pse
ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

55 EUR/t

0

2309 90 43

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in 10 mas. % ali več,
vendar manj kot 50 mas. % mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali
mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

530 EUR/t

0

2309 90 49

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
10 mas. %, vendar do vključno 30 mas. % škroba in 50 mas. % ali več
mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo
na drobno)

888 EUR/t

0

2309 90 51

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
30 mas. % škroba in ne vsebujejo mlečnih izdelkov ali jih vsebujejo
manj kot 10 mas. % (razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za pro
dajo na drobno)

102 EUR/t

0
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2309 90 53

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
30 mas. % škroba in 10 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. %
mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za prodajo
na drobno)

577 EUR/t

0

2309 90 59

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki vsebujejo glukozo,
glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup ter nad
30 mas. % škroba in 50 mas. % ali več mlečnih izdelkov (razen hrane
za pse ali mačke, pripravljene za prodajo na drobno)

730 EUR/t

0

2309 90 70

pripravki, vključno s premiksi, za hrano za živali, ki ne vsebujejo
škroba, glukoze, maltodekstrina ali maltodekstrinskega sirupa, vendar
vsebujejo mlečne izdelke (razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za
prodajo na drobno)

948 EUR/t

0

2309 90 91

rezanci iz sladkorne pese z dodano melaso, ki se uporabljajo kot krma
za živali

12

0

2309 90 95

pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki vsebujejo 49 mas. %
ali več holinklorida, na organski ali anorganski osnovi (razen premik
sov)

9,6

0

2309 90 99

pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki ne vsebujejo škroba,
glukoze, glukoznega sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega si
rupa in mlečnih izdelkov (razen hrane za pse ali mačke, pripravljene za
prodajo na drobno, topljive hrane za ribe ali morske sesalces, ostankov
pri proizvodnji škroba iz koruze, na katere se nanaša dodatna
opomba 5 k poglavju 23, rezancev iz sladkorne pese z dodano melaso,
pripravkov, ki vsebujejo 49 mas. % ali več holinklorida, na organski ali
anorganski osnovi, ter premiksov)

9,6

0

2401 10 10

z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia, neotrebljen

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 20

lahki zračno sušeni tobak tipa burley, vključno s hibridi burleya, neo
trebljen

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 30

lahki zračno sušeni tobak tipa maryland, neotrebljen

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 41

na dimu sušeni tobak tipa kentucky, neotrebljen

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0
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2401 10 49

na dimu sušeni tobak, neotrebljen (razen tobaka tipa kentucky)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 50

lahki zračno sušeni tobak, neotrebljen (razen tobaka tipov burley in
maryland )

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 60

na soncu sušeni tobak orientalskega tipa, neotrebljen

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 70

temni zračno sušeni tobak, neotrebljen

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 80

z zračnim tokom sušeni tobak, neotrebljen (razen tobaka tipa virginia)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 10 90

tobak, neotrebljen (razen z zračnim tokom sušenega, na dimu suše
nega, temnega zračno sušenega tobaka in na soncu sušenega tobaka
orientalskega tipa)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 10

delno ali popolnoma otrebljen z zračnim tokom sušeni tobak tipa vir
ginia, drugače nepredelan

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 20

delno ali popolnoma otrebljen lahki zračno sušeni tobak tipa burley,
vključno s hibridi burleya, drugače nepredelan

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 30

delno ali popolnoma otrebljen lahki zračno sušeni tobak tipa maryland,
drugače nepredelan

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 41

delno ali popolnoma otrebljen na dimu sušeni tobak tipa kentucky,
drugače nepredelan

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 49

delno ali popolnoma otrebljen na dimu sušeni tobak, drugače neprede
lan (razen tipa kentucky)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
24 EUR/100 kg/neto

0
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2401 20 50

delno ali popolnoma otrebljen lahki zračno sušeni tobak, drugače ne
predelan (razen tipa burley ali maryland)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 60

delno ali popolnoma otrebljen na soncu sušeni tobak orientalskega
tipa, drugače nepredelan

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 70

delno ali popolnoma otrebljen temni zračno sušeni tobak, drugače ne
predelan

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 80

delno ali popolnoma otrebljen z zračnim tokom sušeni tobak, drugače
nepredelan (razen tipa virginia)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 20 90

delno ali popolnoma otrebljen tobak, drugače nepredelan (razen suše
nega z zračnim tokom, lahkega zračno sušenega, na dimu sušenega,
temnega zračno sušenega in na soncu sušenega tobaka orientalskega
tipa)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2401 30 00

tobačni odpadki

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/neto MAKS
56 EUR/100 kg/neto

0

2402 10 00

cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

26

0

2402 20 10

cigarete, ki vsebujejo tobak in nageljnove žbice

10

0

2402 20 90

cigarete, ki vsebujejo tobak (razen tistih, ki vsebujejo nageljnove žbice)

57,6

0

2402 90 00

cigare, cigarilosi in cigarete, v celoti iz tobačnih nadomestkov

57,6

0

2403 10 10

tobak za kajenje z dodatkom tobačnih nadomestkov v kakršnemkoli
razmerju ali brez njih, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
500 g

74,9

0

2403 10 90

tobak za kajenje z dodatkom tobačnih nadomestkov v kakršnemkoli
razmerju ali brez njih, v izvirnem pakiranju z neto vsebino nad 500 g

74,9

0

2403 91 00

tobak, homogeniziran ali rekonstituiran iz drobno nasekljanih tobačnih
listov, tobačni odpadki ali tobačni prah

16,6

0
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2403 99 10

njuhanec in tobak za žvečenje

41,6

0

2403 99 90

predelan tobak in tobačni nadomestki; tobačni prah, tobakovi ekstrakti
in esence (razen tobaka za žvečenje, njuhanca, cigar, cigarilosov in ciga
ret, tobaka za kajenje z dodatkom tobačnih nadomestkov v kakršnem
koli razmerju ali brez njih, homogeniziranega ali rekonstituiranega to
baka, nikotina, pridobljenega iz rastlin tobaka, ter insekticidov, izdela
nih iz tobakovih ekstraktov in esenc)

16,6

0

2501 00 10

morska voda in slanice

prosto

0

2501 00 31

sol za kemično predelavo (ločevanje natrija od klora), za proizvodnjo
drugih izdelkov

prosto

0

2501 00 51

sol, denaturirana ali za drugo uporabo v industriji, vključno za prečiš
čevanje (razen za kemično predelavo, konzerviranje ali pripravo hrane
za človeško ali živalsko prehrano)

1,7 EUR/1 000 kg/
neto

0

2501 00 91

sol, primerna za človeško prehrano

2,6 EUR/1 000 kg/
neto

0

2501 00 99

sol in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali ki vsebuje do
dane snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne (razen jedilne soli, soli
za kemično predelavo (ločevanje natrija od klora), denaturirane soli in
soli za drugo uporabo v industriji)

2,6 EUR/1 000 kg/
neto

0

2502 00 00

nepraženi železovi piriti

prosto

0

2503 00 10

surovo ali neprečiščeno žveplo (razen sublimiranega, oborjenega ali ko
loidnega žvepla)

prosto

0

2503 00 90

žveplo vseh vrst (razen surovega ali neprečiščenega ter sublimiranega,
usedlinskega in koloidnega žvepla)

1,7

0

2504 10 00

naravni grafit v prahu ali v luskah

prosto

0

2504 90 00

naravni grafit (razen v prahu ali v luskah)

prosto

0

2505 10 00

silikatni in kremenov pesek, barvan ali nebarvan

prosto

0

2505 90 00

naravni pesek vseh vrst, barvan ali nebarvan (razen silikatnega in kre
menovega peska, zlatonosnega in platinonosnega peska, cirkonijevega,
rutilovega in ilmenitovega peska, monazitovega peska ter katranskega
peska ali asfalta)

prosto

0

2506 10 00

kremen (razen kremenovega peska)

prosto

0

2506 20 00

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

prosto

0
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2507 00 20

kaolin

prosto

0

2507 00 80

kaolinske gline (razen kaolina)

prosto

0

2508 10 00

bentonit

prosto

0

2508 30 00

ognjevarna glina (razen kaolina in drugih kaolinskih glin ter ekspandi
rane gline)

prosto

0

2508 40 00

gline (razen ognjevarne gline, bentonita, kaolina in drugih kaolinskih
glin ter ekspandirane gline)

prosto

0

2508 50 00

andaluzit, kianit in silimanit

prosto

0

2508 60 00

mulit

prosto

0

2508 70 00

šamotne in dinas zemljine

prosto

0

2509 00 00

kreda

prosto

0

2510 10 00

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

prosto

0

2510 20 00

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

prosto

0

2511 10 00

naravni barijev sulfat (bariti)

prosto

0

2511 20 00

naravni barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan (razen barijevega ok
sida)

prosto

0

2512 00 00

silikatna fosilna moka, npr. iz kremenčeve sige, tripolita ali diatomita
ali iz podobnih silikatnih zemljin, žgana ali nežgana, navidezne speci
fične mase do vključno 1

prosto

0

2513 10 00

plovec

prosto

0

2513 20 00

smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za bru
šenje, termično obdelane ali neobdelane

prosto

0

2514 00 00

skrilavec, grobo klesan, razžagan ali kako drugače razrezan ali ne v
pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče; prah in odpadki iz skrilavcev

prosto

0

2515 11 00

marmor in travertin, surov ali grobo klesan

prosto

0

2515 12 20

marmor in travertin, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne
ali kvadratne plošče, debeline do vključno 4 cm

prosto

0
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2515 12 50

marmor in travertin, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne
ali kvadratne bloke ali plošče, debeline nad 4 cm, vendar do vključno
25 cm

prosto

0

2515 12 90

marmor in travertin, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne
ali kvadratne bloke ali plošče, debeline nad 25 cm

prosto

0

2515 20 00

ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navi
dezne specifične mase 2,5 ali več, in alabaster, grobo klesan, razžagan
ali kako drugače razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče
ali ne (razen v obliki zrn, luskin ali prahu ter marmorja in travertina)

prosto

0

2516 11 00

granit, surov ali grobo klesan (razen kot kocke za tlakovanje, robniki in
plošče)

prosto

0

2516 12 10

granit, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne ali kvadratne
bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm (razen kot kocke za tlako
vanje, robniki in plošče)

prosto

0

2516 12 90

granit, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne ali kvadratne
bloke ali plošče, debeline nad 25 cm (razen kot kocke za tlakovanje,
robniki in plošče)

prosto

0

2516 20 00

peščenjak, grobo klesan, razžagan ali kako drugače razrezan ali ne v
pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče (razen kot kocke za tlakova
nje, robniki in plošče)

prosto

0

2516 90 00

porfir, bazalt in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, grobo kle
sani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne ali kvadratne
bloke ali plošče ali ne (razen v obliki zrn, luskin ali prahu ali že kot
kocke za tlakovanje, robniki in plošče ter kamna za spomenike ali grad
beništvo navidezne specifične mase 2,5 ali več, granita in peščenjaka)

prosto

0

2517 10 10

prodniki in gramoz, ki se uporabljajo kot agregati za beton, za nasipa
nje cest ali železniških prog in za druga nasipanja, debeli in drobni gra
moz, termično obdelani ali neobdelani

prosto

0

2517 10 20

lomljen ali drobljen dolomit in apnenčev kamen, ki se uporabljata kot
agregati za beton, za nasipanje cest ali železniških prog in za druga na
sipanja

prosto

0

2517 10 80

lomljen ali drobljen kamen, ki se uporablja kot agregati za beton, za
nasipanje cest ali železniških prog in za druga nasipanja, termično ob
delan ali neobdelan (razen prodnikov, gramoza, debelega in drobnega
gramoza, lomljenega ali drobljenega dolomita in apnenčevega kamna)

prosto

0

2517 20 00

makadam iz žlindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov,
vključno z mešanimi s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gra
mozom kot agregati za beton, za nasipanje cest ali železniških prog in
za druga nasipanja ali ne

prosto

0
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2517 30 00

termakadam

prosto

0

2517 41 00

marmorna zrna, odlomki in prah, termično obdelani ali neobdelani

prosto

0

2517 49 00

zrna, odlomki in prah, termično obdelani ali neobdelani, iz travertina,
ekozina, alabastra, bazalta, granita, peščenjaka, porfirja, sienita, lave,
gnajsa, trahita in drugih kamenin iz tarifnih številk 2515 in 2516
(razen marmorja)

prosto

0

2518 10 00

surov dolomit, nežgan ali ne sintran, vključno z grobo klesanim ali raz
žaganim ali kako drugače razrezanim v kvadratne ali pravokotne bloke
ali plošče (razen lomljenega ali drobljenega dolomita kot agregata za
beton, za nasipanje cest ali železniških prog in za druga nasipanja)

prosto

0

2518 20 00

žgan ali sintran dolomit (razen lomljenega ali drobljenega dolomita kot
agregata za beton, za nasipanje cest ali železniških prog in za druga na
sipanja)

prosto

0

2518 30 00

aglomerirani dolomit

prosto

0

2519 10 00

naravni magnezijev karbonat (magnezit)

prosto

0

2519 90 10

magnezijev oksid, čist ali nečist (razen žganega naravnega magnezije
vega karbonata)

1,7

0

2519 90 30

mrtvopečen (sintran) magnezijev oksid, z majhnimi količinami drugih
oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih

prosto

0

2519 90 90

taljeni magnezijev oksid

prosto

0

2520 10 00

surova sadra, anhidrit sadre

prosto

0

2520 20 10

gradbeni mavec iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata, barvan ali nebar
van, z majhnimi količinami pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali
brez njih

prosto

0

2520 20 90

mavec iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata, barvan ali nebarvan,
z majhnimi količinami pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez njih
(razen gradbenega)

prosto

0

2521 00 00

apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnenčev kamen in druge
apnenčaste kamenine, ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in ce
menta

prosto

0

2522 10 00

živo apno

1,7

0

2522 20 00

gašeno apno

1,7

0

2522 30 00

hidravlično apno (razen kalcijevega oksida in hidroksida)

1,7

0
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2523 10 00

cement v obliki klinkerja

1,7

0

2523 21 00

beli portlandski cement, umetno barvan ali nebarvan

1,7

0

2523 29 00

portlandski cement (razen belega, umetno barvanega ali nebarvanega)

1,7

0

2523 30 00

aluminatni cement

1,7

0

2523 90 10

cement iz visokih peči

1,7

0

2523 90 80

cement, barvan ali nebarvan (razen portlandskega in aluminatnega ce
menta ter cementa iz visokih peči)

1,7

0

2524 10 00

azbest krokidolit (razen izdelkov iz krokidolita)

prosto

0

2524 90 00

azbest (razen krokidolita in izdelkov iz azbesta)

prosto

0

2525 10 00

surova sljuda in sljuda v listih ali cepih

prosto

0

2525 20 00

sljuda v prahu

prosto

0

2525 30 00

odpadki sljude

prosto

0

2526 10 00

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

prosto

0

2526 20 00

naravni steatit in lojevec, zdrobljen ali zmlet

prosto

0

2528 10 00

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

prosto

0

2528 90 00

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

prosto

0

2529 10 00

glinenec

prosto

0

2529 21 00

fluorit, ki vsebuje do vključno 97 mas. % kalcijevega fluorida

prosto

0

2529 22 00

fluorit, ki vsebuje nad 97 mas. % kalcijevega fluorida

prosto

0

2529 30 00

leucit, nefelin in nefelin sienit

prosto

0

2530 10 10

perlit, neekspandiran

prosto

0
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2530 10 90

vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani

prosto

0

2530 20 00

kieserit in epsomit (naravni magnezijevi sulfati)

prosto

0

2530 90 20

morska pena, naravna ali reciklirana

prosto

0

2530 90 98

arzenov sulfid, alunit, pucolan in druge mineralne snovi, ki niso nave
dene ali zajete na drugem mestu

prosto

0

2601 11 00

neaglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih
piritov)

prosto

0

2601 12 00

aglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih pi
ritov)

prosto

0

2601 20 00

praženi železovi piriti

prosto

0

2602 00 00

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

prosto

0

2603 00 00

bakrove rude in koncentrati

prosto

0

2604 00 00

nikljeve rude in koncentrati

prosto

0

2605 00 00

kobaltove rude in koncentrati

prosto

0

2606 00 00

aluminijeve rude in koncentrati

prosto

0

2607 00 00

svinčeve rude in koncentrati

prosto

0

2608 00 00

cinkove rude in koncentrati

prosto

0

2609 00 00

kositrove rude in koncentrati

prosto

0

2610 00 00

kromove rude in koncentrati

prosto

0

2611 00 00

volframove rude in koncentrati

prosto

0

2612 10 10

uranove rude in uranova svetlica, z vsebnostjo urana nad 5 mas. % (Eu
ratom)

prosto

0

2612 10 90

uranove rude in koncentrati (razen uranovih rud in uranove svetlice,
z vsebnostjo urana nad 5 mas. %)

prosto

0

2612 20 10

monazit; urano-torianit in druge torijeve rude, z vsebnostjo torija nad
20 mas. % (Euratom)

prosto

0
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2612 20 90

torijeve rude in koncentrati (razen monazita; urano-torianita in drugih
torijevih rud, z vsebnostjo torija nad 20 mas. %)

prosto

0

2613 10 00

pražene molibdenove rude in koncentrati

prosto

0

2613 90 00

molibdenove rude in koncentrati (razen praženih)

prosto

0

2614 00 10

ilmenit in njegovi koncentrati

prosto

0

2614 00 90

titanove rude in koncentrati (razen ilmenita in njegovih koncentratov)

prosto

0

2615 10 00

cirkonijeve rude in koncentrati

prosto

0

2615 90 10

niobijeve in tantalove rude ter koncentrati

prosto

0

2615 90 90

vanadijeve rude in koncentrati

prosto

0

2616 10 00

srebrove rude in koncentrati

prosto

0

2616 90 00

rude plemenitih kovin in koncentrati (razen srebrovih rud in koncen
tratov)

prosto

0

2617 10 00

antimonove rude in koncentrati

prosto

0

2617 90 00

rude in koncentrati (razen železovih, manganovih, bakrovih, nikljevih,
kobaltovih, aluminijevih, svinčevih, cinkovih, kositrovih, kromovih, vol
framovih, uranovih, torijevih, molibdenovih, titanovih, niobijevih, tan
talovih, vanadijevih in cirkonijevih rud, rud plemenitih kovin in anti
monovih rud ter koncentratov)

prosto

0

2618 00 00

granulirana žlindra (žlindrni pesek), dobljena pri pridobivanju železa
ali jekla

prosto

0

2619 00 20

odpadki pri pridobivanju železa ali jekla, primerni za pridobivanje že
leza ali mangana

prosto

0

2619 00 40

žlindra pri pridobivanju železa ali jekla, uporabna za ekstrakcijo titano
vega oksida

prosto

0

2619 00 80

žlindra, škaja in drugi odpadki pri pridobivanju železa ali jekla (razen
granulirane žlindre, odpadkov, primernih za pridobivanje železa ali
mangana, ter žlindre, uporabne za ekstrakcijo titanovega oksida)

prosto

0

2620 11 00

trdi nečisti cink, ki je nastal kot usedlina pri vročem cinkanju

prosto

0

2620 19 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno cink (razen trdega neči
stega cinka)

prosto

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/199

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2620 21 00

usedline osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov proti klenkanju,
dobljene iz rezervoarjev osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov
proti samovžigu, ki sestojijo predvsem iz svinca, svinčevih spojin in že
lezovega oksida

prosto

0

2620 29 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno svinec (razen usedlin
osvinčenega bencina in osvinčenih dodatkov proti klenkanju)

prosto

0

2620 30 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno baker

prosto

0

2620 40 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij

prosto

0

2620 60 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo arzen, živo srebro, talij ali nji
hove mešanice vrst, ki se uporabljajo za izločanje arzena ali navedenih
kovin ali za izdelavo njihovih kemičnih spojin (razen tistih, dobljenih
pri pridobivanju železa ali jekla)

prosto

0

2620 91 00

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom
ali njihove mešanice (razen tistih, dobljenih pri pridobivanju železa ali
jekla)

prosto

0

2620 99 10

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno nikelj

prosto

0

2620 99 20

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno niobij ali tantal

prosto

0

2620 99 40

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno kositer

prosto

0

2620 99 60

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo pretežno titan

prosto

0

2620 99 95

žlindre, pepeli in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine (razen
tistih, dobljenih pri pridobivanju železa ali jekla; tistih, ki vsebujejo pre
težno cink, svinec, baker, aluminij, nikelj, niobij, tantal, kositer ali titan;
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 ter tistih, ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij,
krom ali njihove mešanice)

prosto

0

2621 10 00

pepel in ostanki, ki ostanejo po sežiganju komunalnih odpadkov

prosto

0

2621 90 00

žlindre in pepeli, vključno s pepelom morskih alg (razen žlindre,
vključno z granulirano, pri pridobivanju železa ali jekla, pepelov in os
tankov, ki vsebujejo arzen, kovine ali njihove spojine, in tistih, ki osta
nejo po sežiganju komunalnih odpadkov)

prosto

0

2701 11 10

antracit, tudi v prahu, pri katerem delež hlapljivih snovi na bazi suhega
izdelka brez mineralnih snovi ne presega 10 %, neaglomeriran

prosto

0

2701 11 90

antracit, tudi v prahu, pri katerem je delež hlapljivih snovi na bazi su
hega izdelka brez mineralnih snovi nad 10 %, vendar do vključno
14 %, neaglomeriran

prosto

0
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2701 12 10

premog za koksanje, tudi v prahu, neaglomeriran

prosto

0

2701 12 90

bituminozni črni premog, tudi v prahu, neaglomeriran (razen premoga
za koksanje)

prosto

0

2701 19 00

črni premog, tudi v prahu, neaglomeriran (razen antracita in bitumino
znega črnega premoga)

prosto

0

2701 20 00

briketi raznih oblik iz črnega premoga

prosto

0

2702 10 00

rjavi premog (lignit), tudi v prahu, neaglomeriran (razen gagata)

prosto

0

2702 20 00

aglomeriran rjavi premog (lignit) (razen gagata)

prosto

0

2703 00 00

šota, vključno s šotno slamo, aglomerirana ali neaglomerirana

prosto

0

2704 00 11

koks in polkoks iz črnega premoga, aglomerirana ali neaglomerirana,
za proizvodnjo elektrod

prosto

0

2704 00 19

koks in polkoks iz črnega premoga, aglomerirana ali neaglomerirana
(razen za proizvodnjo elektrod)

prosto

0

2704 00 30

koks in polkoks iz rjavega premoga ali lignita, neaglomerirana ali aglo
merirana

prosto

0

2704 00 90

koks in polkoks iz šote, aglomerirana ali neaglomerirana, retortno oglje

prosto

0

2705 00 00

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

prosto

0

2706 00 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

prosto

0

2707 10 10

benzol (benzen), ki vsebuje več kot 50 mas. % benzena, za pogonsko
gorivo ali kurjavo (razen kemično določenega)

3

0

2707 10 90

benzol (benzen), ki vsebuje več kot 50 mas. % benzena (razen kemično
določenega in za pogonsko gorivo ali kurjavo)

prosto

0

2707 20 10

toluol (toluen), ki vsebuje več kot 50 mas. % toluena, za pogonsko go
rivo ali kurjavo (razen kemično določenega)

3

0

2707 20 90

toluol (toluen), ki vsebuje več kot 50 mas. % toluena (razen kemično
določenega in za pogonsko gorivo ali kurjavo)

prosto

0
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2707 30 10

ksilol (ksilen), ki vsebuje več kot 50 mas. % ksilena, za pogonsko go
rivo ali kurjavo (razen kemično določenega)

3

0

2707 30 90

ksilol (ksilen), ki vsebuje več kot 50 mas. % ksilena (razen kemično do
ločenega in za pogonsko gorivo ali kurjavo)

prosto

0

2707 40 00

naftalen, ki vsebuje več kot 50 mas. % naftalena (razen kemično dolo
čenega)

prosto

0

2707 50 10

mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri katerih jih 65 vol. %
ali več, vključno z izgubami, destilira pri temperaturi 250 °C po metodi
ASTM D 86, za pogonsko gorivo ali kurjavo (razen kemično določenih
spojin)

3

0

2707 50 90

mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri katerih jih 65 vol. %
ali več, vključno z izgubami, destilira pri temperaturi 250 °C po metodi
ASTM D 86 (razen kemično opredeljenih spojin in tistih za pogonsko
gorivo ali kurjavo)

prosto

0

2707 91 00

kreozotna olja (razen kemično določenih)

1,7

0

2707 99 11

surova lahka olja, dobljena z destilacijo katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi; katerih 90 % prostornine ali več destilira pri tempe
raturah do 200 °C (razen kemično določenih)

1,7

0

2707 99 19

surova lahka olja, dobljena z destilacijo katrana iz črnega premoga pri
visoki temperaturi (razen tistih, katerih 90 % prostornine ali več desti
lira pri temperaturah do 200 °C, in kemično določenih)

prosto

0

2707 99 30

sulfunirane vrhnje frakcije, dobljene s prvo destilacijo katrana iz črnega
premoga pri visoki temperaturi

prosto

0

2707 99 50

piridinska, kinolinska, akridinska in anilinska baza ter drugi temeljni
proizvodi, dobljeni s prvo destilacijo katrana iz črnega premoga pri vi
soki temperaturi, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

1,7

0

2707 99 70

antracen (razen kemično določenega)

prosto

0

2707 99 80

fenoli, ki vsebujejo več kot 50 % fenolov (razen kemično določenih)

1,2

0

2707 99 91

olja in drugi izdelki, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga
pri visoki temperaturi, ter podobni izdelki, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso nearomatskih sestavin, za proizvodnjo ogljika
pod tarifno številko 2803

prosto

0

2707 99 99

olja in drugi izdelki, dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga
pri visoki temperaturi, ter podobni izdelki, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso nearomatskih sestavin, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

1,7

0

L 356/202

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2708 10 00

smola, dobljena iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineralnih ka
tranov

prosto

0

2708 20 00

smolni koks, dobljen iz katrana črnega premoga ali iz drugih mineral
nih katranov

prosto

0

2709 00 10

kondenzati naravnega plina

prosto

0

2709 00 90

naftna olja in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova (razen
kondenzatov naravnega plina)

prosto

0

2710 11 11

lahka olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo v
specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27

4,7

0

2710 11 15

lahka olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo v
kemijski predelavi (razen tistih za uporabo v specifičnih procesih, opre
deljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

4,7

0

2710 11 21

beli špirit

4,7

0

2710 11 25

posebni bencini (razen belega špirita), dobljeni iz nafte ali bituminoz
nih mineralov

4,7

0

2710 11 31

letalski bencin

4,7

0

2710 11 41

motorni bencin, z vsebnostjo svinca do vključno 0,013 g/l, z raziskoval
nim oktanskim številom (RON) manj kot 95

4,7

0

2710 11 45

motorni bencin, z vsebnostjo svinca do vključno 0,013 g/l, z raziskoval
nim oktanskim številom (RON) 95 ali več, vendar manj kot 98

4,7

0

2710 11 49

motorni bencin, z vsebnostjo svinca do vključno 0,013 g/l, z raziskoval
nim oktanskim številom (RON) 98 ali več

4,7

0

2710 11 51

motorni bencin, z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l, z raziskovalnim ok
tanskim številom (RON) manj kot 98 (razen letalskega bencina)

4,7

0

2710 11 59

motorni bencin, z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l, z raziskovalnim ok
tanskim številom (RON) 98 ali več (razen letalskega bencina)

4,7

0

2710 11 70

reaktivno letalsko gorivo, bencinsko (razen letalskega bencina)

4,7

0

2710 11 90

lahka olja in preparati, dobljeni iz nafte ali bituminoznih mineralov, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za uporabo v ke
mijski predelavi, za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v do
datni opombi 5 k poglavju 27, ter posebnih bencinov, motornega ben
cina in bencinskega reaktivnega letalskega goriva)

4,7

0

2710 19 11

srednja olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo
v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27

4,7

0
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2710 19 15

srednja olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo
v kemijski predelavi (razen tistih za uporabo v specifičnih procesih,
opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

4,7

0

2710 19 21

reaktivno letalsko gorivo, kerozin

4,7

0

2710 19 25

kerozin (razen reaktivnega letalskega goriva)

4,7

0

2710 19 29

srednja olja in preparati, dobljeni iz nafte ali bituminoznih mineralov,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za uporabo v
kemijski predelavi, za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v
dodatni opombi 5 k poglavju 27, in kerotina)

4,7

0

2710 19 31

plinska olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo
v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27

3,5

0

2710 19 35

plinska olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo
v kemijski predelavi (razen tistih za uporabo v specifičnih procesih,
opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

3,5

0

2710 19 41

plinska olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, z vsebnostjo
žvepla do vključno 0,05 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski
predelavi in za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni
opombi 5 k poglavju 27)

3,5

0

2710 19 45

plinska olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, z vsebnostjo
žvepla nad 0,05 mas. %, vendar do vključno 0,2 mas. % (razen tistih za
uporabo v kemijski predelavi in za uporabo v specifičnih procesih,
opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

3,5

0

2710 19 49

plinska olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, z vsebnostjo
žvepla nad 0,2 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi in
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27)

3,5

0

2710 19 51

kurilna olja, dobljena iz nafte ali bituminoznih mineralov, za uporabo
v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27

3,5

0

2710 19 55

kurilna olja, dobljena iz bituminoznih materialov, za uporabo v kemij
ski predelavi (razen tistih za uporabo v specifičnih procesih, opredelje
nih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

3,5

0

2710 19 61

kurilna olja, dobljena iz bituminoznih materialov, z vsebnostjo žvepla
do vključno 1 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi in
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27)

3,5

0
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2710 19 63

kurilna olja, dobljena iz bituminoznih materialov, z vsebnostjo žvepla
več kot 1 do 2 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi in
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27)

3,5

0

2710 19 65

kurilna olja, dobljena iz bituminoznih materialov, z vsebnostjo žvepla
več kot 2 do 2,8 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi
in za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5
k poglavju 27)

3,5

0

2710 19 69

kurilna olja, dobljena iz bituminoznih materialov, z vsebnostjo žvepla
do več kot 2,8 mas. % (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi in
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27)

3,5

0

2710 19 71

mazalna olja in drugi preparati, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih
olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh izdelkov, za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih
v dodatni opombi 5 k poglavju 27

3,7

0

2710 19 75

mazalna olja in drugi preparati, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih
olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh izdelkov, za uporabo v kemijski predelavi (razen tistih za
uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k po
glavju 27)

3,7

0

2710 19 81

motorna olja, kompresijska mazalna olja in turbinska mazalna olja, ki
vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoz
nih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh izdelkov (razen tistih
za uporabo v kemijski predelavi ali za uporabo v specifičnih procesih,
opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27, in mešanih v skladu s
pogoji v dodatni opombi 6 k poglavju 27)

3,7

0

2710 19 83

tekočine za hidravlične namene, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih
olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh izdelkov (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi ali
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27, in mešanih v skladu s pogoji v dodatni opombi 6 k po
glavju 27)

3,7

0

2710 19 85

bela olja, tekoči parafin, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali
olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sesta
vine teh izdelkov (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi ali za
uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k po
glavju 27, in mešanih v skladu s pogoji v dodatni opombi 6 k po
glavju 27)

3,7

0
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2710 19 87

olja za menjalnike in reduktorje, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih
olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
sestavine teh izdelkov (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi ali
za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k
poglavju 27, in mešanih v skladu s pogoji v dodatni opombi 6 k po
glavju 27)

3,7

0

2710 19 91

sredstva za obdelavo kovin, olja za ločevanje kalupov, antikorozivna
olja, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali olj, dobljenih iz bitu
minoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh izdelkov (razen
tistih za uporabo v kemijski predelavi ali za uporabo v specifičnih pro
cesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27, in mešanih v
skladu s pogoji v dodatni opombi 6 k poglavju 27)

3,7

0

2710 19 93

elektroizolacijska olja, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine
teh izdelkov (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi ali za upo
rabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k po
glavju 27, in mešanih v skladu s pogoji v dodatni opombi 6 k po
glavju 27)

3,7

0

2710 19 99

mazalna olja in druga težka olja in preparati, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine
teh izdelkov (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi ali za upo
rabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k po
glavju 27)

3,7

0

2710 91 00

odpadna olja, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane
terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB)

3,5

0

2710 99 00

odpadna olja, ki vsebujejo pretežno nafto ali bituminozne minerale
(razen tistih, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane ter
fenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB))

3,5

0

2711 11 00

naravni plin, utekočinjen

0,7

0

2711 12 11

propan s čistočo 99 % ali več, za pogonsko gorivo ali kurjavo, utekoči
njen

8

0

2711 12 19

propan s čistočo 99 % ali več, utekočinjen (razen za pogonsko gorivo
ali kurjavo)

prosto

0

2711 12 91

propan s čistočo manj kot 99 %, utekočinjen, za uporabo v specifičnih
procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27

0,7

0
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2711 12 93

propan s čistočo manj kot 99 %, utekočinjen, za uporabo v kemijski
predelavi (razen tistega za uporabo v procesih, opredeljenih pod tarifno
podštevilko 2711 12 91)

0,7

0

2711 12 94

utekočinjen propan s čistočo nad 90 %, vendar manj kot 99 % (razen
tistega za uporabo v kemijski predelavi ali za uporabo v procesih, opre
deljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

0,7

0

2711 12 97

utekočinjen propan s čistočo do vključno 90 % (razen tistega za upo
rabo v kemijski predelavi ali za uporabo v procesih, opredeljenih v do
datni opombi 5 k poglavju 27)

0,7

0

2711 13 10

butan, za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni
opombi 5 k poglavju 27, utekočinjen (razen butana s čistočo 95 % ali
več n-butana ali izobutana)

0,7

0

2711 13 30

butan, za uporabo v kemijski predelavi, utekočinjen (razen butana za
uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k po
glavju 27, in butana s čistočo 95 % ali več n-butana ali izobutana)

0,7

0

2711 13 91

utekočinjen butan s čistočo nad 90 %, vendar manj kot 95 % (razen ti
stega za uporabo v kemijski predelavi ali za uporabo v procesih, opre
deljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27)

0,7

0

2711 13 97

utekočinjen butan s čistočo do vključno 90 % (razen tistega za uporabo
v kemijski predelavi ali za uporabo v procesih, opredeljenih v dodatni
opombi 5 k poglavju 27)

0,7

0

2711 14 00

etilen, propilen, butilen in butadien, utekočinjeni (razen etilena čistoče
95 % ali več ter propilena, butilena in butadiena čistoče 90 % ali več)

0,7

0

2711 19 00

plinasti ogljikovodiki, utekočinjeni, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen naravnega plina, propana, butana, etilena, propilena,
butilena in butadiena)

0,7

0

2711 21 00

naravni plin v plinskem stanju

0,7

0

2711 29 00

ogljikovodiki v plinskem stanju, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen naravnega plina)

0,7

0

2712 10 10

surov vazelin

0,7

0

2712 10 90

vazelin (razen surovega)

2,2

0
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2712 20 10

sintetični parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja, mole
kulske mase 460 ali več, vendar do vključno 1 560

prosto

0

2712 20 90

parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja (razen sintetič
nega parafinskega voska molekulske mase 460 ali več, vendar do
vključno 1 560)

2,2

0

2712 90 11

surov ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita ali vosek iz šote
(naraven izdelek)

0,7

0

2712 90 19

ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita ali vosek iz šote (naraven
izdelek), barvani ali nebarvani (razen surovega)

2,2

0

2712 90 31

surov parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini,
drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi
postopki, za uporabo v specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni
opombi 5 k poglavju 27 (razen vazelina, parafinskega voska, ki vsebuje
manj kot 0,75 mas. % olja, ozokerita, voska iz rjavega premoga ali lig
nita ali voska iz šote)

0,7

0

2712 90 33

surov parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini,
drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi
postopki, za uporabo v kemijski predelavi (razen tistih za uporabo v
specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27,
vazelina, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja,
ozokerita, voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote)

0,7

0

2712 90 39

surov parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini,
drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi
postopki (razen tistih za uporabo v kemijski predelavi, za uporabo v
specifičnih procesih, opredeljenih v dodatni opombi 5 k poglavju 27,
vazelina, parafinskega voska, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja,
ozokerita, voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote)

0,7

0

2712 90 91

mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 80 mas. % ali več 1-alkenov dolžine ve
rige 24 ali več do vključno 28 ogljikovih atomov

prosto

0

2712 90 99

parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozoke
rit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni
voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, obar
vani in neobarvani (razen vazelina, parafinskega voska, ki vsebuje manj
kot 0,75 mas. % olja, in mešanice 1-alkenov, ki vsebujejo 80 mas. % ali
več 1-alkenov dolžine verige 24 ali več do vključno 28 ogljikovih ato
mov)

2,2

0

2713 11 00

naftni koks, nežgan

prosto

0

2713 12 00

naftni koks, žgan

prosto

0

2713 20 00

bitumen iz nafte

prosto

0

2713 90 10

ostanki naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, za
proizvodnjo ogljika pod tarifno številko 2803

prosto

0

2713 90 90

ostanki naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov
(razen tistih za proizvodnjo ogljika pod tarifno številko 2803, naftnega
koksa in bitumna iz nafte)

0,7

0
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2714 10 00

bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

prosto

0

2714 90 00

bitumen in asfalt, naravni; asfaltiti in asfaltne kamnine

prosto

0

2715 00 00

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

prosto

0

2716 00 00

električna energija

prosto

0

2801 10 00

klor

5,5

0

2801 20 00

jod

prosto

0

2801 30 10

fluor

5

0

2801 30 90

brom

5,5

0

2802 00 00

žveplo, sublimirano ali oborjeno, koloidno žveplo

4,6

0

2803 00 10

metanske saje

prosto

0

2803 00 80

ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika), ki ni naveden ali zajet na
drugem mestu (razen metanskih saj)

prosto

0

2804 10 00

vodik

3,7

0

2804 21 00

argon

5

0

2804 29 10

helij

prosto

0

2804 29 90

neon, kripton in ksenon

5

0

2804 30 00

dušik

5,5

0

2804 40 00

kisik

5

0

2804 50 10

bor

5,5

0

2804 50 90

telur

2,1

0
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prosto

0

2804 61 00

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

2804 69 00

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

5,5

0

2804 70 00

fosfor

5,5

0

2804 80 00

arzen

2,1

0

2804 90 00

selen

prosto

0

2805 11 00

natrij

5

0

2805 12 00

kalcij

5,5

0

2805 19 10

stroncij in barij

5,5

0

2805 19 90

alkalne kovine (razen natrija)

4,1

0

2805 30 10

medsebojne mešanice ali zlitine redkih zemeljskih kovin, skandija in
itrija

5,5

0

2805 30 90

redke zemeljske kovine, skandij in itrij (razen njihovih medsebojnih
mešanic ali zlitin)

2,7

0

2805 40 10

živo srebro v steklenicah z neto vsebino 34,5 kg (standardna masa), ka
terih FOB vrednost po steklenici ne presega 224 EUR

3

0

2805 40 90

živo srebro (razen tistega v steklenicah z neto vsebino 34,5 kg (stan
dardna masa), katerih FOB vrednost po steklenici ne presega 224 EUR)

prosto

0

2806 10 00

klorovodik (klorovodikova kislina)

5,5

0

2806 20 00

klorsulfonska kislina

5,5

0

2807 00 10

žveplova kislina

3

0

2807 00 90

oleum

3

0

2808 00 00

solitrna kislina; sulfonitritne kisline

5,5

0

2809 10 00

difosforjev pentoksid

5,5

0

2809 20 00

fosforjeva kislina, polifosforjeve kisline, kemično določene ali ne

5,5

0

2810 00 10

diborov trioksid

prosto

0
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2810 00 90

borovi oksidi in borove kisline (razen diborovega trioksida)

3,7

0

2811 11 00

fluorovodik (fluorovodikova kislina)

5,5

0

2811 19 10

vodikov bromid (bromovodikova kislina)

prosto

0

2811 19 20

vodikov cianid (cianovodikova kislina)

5,3

0

2811 19 80

anorganske kisline (razen klorovodika (klorovodikove kisline), klorsul
fonske kisline, žveplove kisline, oleuma, solitrne kisline, sulfonitritnih
kislin, fosforjeve kisline, polifosforjevih kislin, borovih kislin, fluorovo
dika (fluorovodikove kisline), vodikovega bromida (bromovodikove ki
sline) in vodikovega cianida (cianovodikove kisline))

5,3

0

2811 21 00

ogljikov dioksid

5,5

0

2811 22 00

silicijev dioksid

4,6

0

2811 29 05

žveplov dioksid

5,5

0

2811 29 10

žveplov trioksid (anhidrid žveplove (VI) kisline); diarzenov trioksid

4,6

0

2811 29 30

dušikovi oksidi

5

0

2811 29 90

anorganske kisikove spojine nekovin (razen difosforjevega pentoksida,
borovih oksidov, ogljikovega dioksida, silicijevega dioksida, žveplovega
dioksida, žveplovega trioksida (anhidrida žveplove (VI) kisline); diarze
novega trioksida in dušikovih oksidov)

5,3

0

2812 10 11

fosforjev triklor oksid (fosforil triklorid)

5,5

0

2812 10 15

fosforjev triklorid

5,5

0

2812 10 16

fosforjev pentaklorid

5,5

0

2812 10 18

kloridi in oksikloridi fosforja (razen triklorida, triklor oksida in penta
klorida)

5,5

0

2812 10 91

dižveplov diklorid

5,5

0

2812 10 93

žveplov diklorid

5,5

0

2812 10 94

fosgen (ogljikov klorid)

5,5

0

2812 10 95

tionil diklorid (tionil klorid)

5,5

0
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2812 10 99

kloridi in oksikloridi (razen fosforjevih ter dižveplovega diklorida, žve
plovega diklorida, fosgena (ogljikovega klorida) in tionil diklorida (tionil
klorida))

5,5

0

2812 90 00

halogenidi in oksihalogenidi nekovin (razen kloridov in oksikloridov)

5,5

0

2813 10 00

ogljikov disulfid

5,5

0

2813 90 10

fosforjevi sulfidi, vključno s komercialnimi fosforjevimi trisulfidi

5,3

0

2813 90 90

sulfidi nekovin (razen fosforjevih sulfidov, vključno s komercialnimi
fosforjevimi trisulfidi, in ogljikovega disulfida)

3,7

0

2814 10 00

brezvodni amoniak

5,5

0

2814 20 00

amoniak v vodni raztopini

5,5

0

2815 11 00

natrijev hidroksid (kavstična soda), trden

5,5

0

2815 12 00

natrijev hidroksid (kavstična soda) v vodni raztopini (tekoča soda)

5,5

0

2815 20 10

kalijev hidroksid (kavstična pepelika), trden

5,5

0

2815 20 90

kalijev hidroksid (kavstična pepelika) v vodni raztopini (kalijev lug ali
tekoči kalijev lug)

5,5

0

2815 30 00

natrijevi ali kalijevi peroksidi

5,5

0

2816 10 00

magnezijev hidroksid in peroksid

4,1

0

2816 40 00

stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

5,5

0

2817 00 00

cinkov oksid, cinkov peroksid

5,5

0

2818 10 10

umetni korund, kemično določen ali ne, bel, rožnat ali rubinasto rdeč,
ki vsebuje nad 97,5 mas. % aluminijevega oksida (visoke čistoče)

5,2

0

2818 10 90

umetni korund, kemično določen ali ne (razen belega, rožnatega ali ru
binasto rdečega, ki vsebuje nad 97,5 mas. % aluminijevega oksida (vi
soke čistoče))

5,2

0

2818 20 00

aluminijev oksid (razen umetnega korunda)

4

0

2818 30 00

aluminijev hidroksid

5,5

0
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2819 10 00

kromov trioksid

5,5

0

2819 90 10

kromov dioksid

3,7

0

2819 90 90

kromovi oksidi in hidroksidi (razen kromovega trioksida in kromovega
dioksida)

5,5

0

2820 10 00

manganov dioksid

5,3

0

2820 90 10

manganov oksid, ki vsebuje 77 mas. % ali več mangana

prosto

0

2820 90 90

manganovi oksidi (razen manganovega dioksida in manganovega ok
sida, ki vsebuje 77 mas. % ali več mangana)

5,5

0

2821 10 00

železovi oksidi in hidroksidi

4,6

0

2821 20 00

zemeljske barve, ki vsebujejo 70 mas. % ali več vezanega železa, prera
čunanega kot Fe2O3

4,6

0

2822 00 00

kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi

4,6

0

2823 00 00

titanovi oksidi

5,5

0

2824 10 00

svinčev monoksid (litharge, massicot)

5,5

0

2824 90 10

minij in oranžni svinčev oksid

5,5

0

2824 90 90

svinčevi oksidi (razen monoksida (litharge, massicot))

5,5

0

2825 10 00

hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli

5,5

0

2825 20 00

litijev oksid in hidroksid

5,3

0

2825 30 00

vanadijevi oksidi in hidroksidi

5,5

0

2825 40 00

nikljevi oksidi in hidroksidi

prosto

0

2825 50 00

bakrovi oksidi in hidroksidi

3,2

0

2825 60 00

germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid

5,5

0

2825 70 00

molibdenovi oksidi in hidroksidi

5,3

0

2825 80 00

antimonovi oksidi

5,5

0
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2825 90 11

kalcijev hidroksid čistoče 98 % ali več, računano na suho snov, v obliki
delcev, od katerih ima ne več kot 1 mas. % velikost delcev večjo od
75 mikrometrov in ne več kot 4 mas. % velikost delcev manj kot
1,3 mikrometrov

prosto

0

2825 90 19

kalcijev oksid, hidroksid in peroksid (razen kalcijevega hidroksida či
stoče 98 % ali več, računano na suho snov, v obliki delcev, od katerih
ima ne več kot 1 mas. % velikost delcev večjo od 75 mikrometrov in
ne več kot 4 mas. % velikost delcev manj kot 1,3 mikrometrov)

4,6

0

2825 90 20

berilijev oksid in hidroksid

5,3

0

2825 90 30

kositrovi oksidi

5,5

0

2825 90 40

volframovi oksidi in hidroksidi

4,6

0

2825 90 60

kadmijev oksid

prosto

0

2825 90 80

anorganske baze in kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen anorganskih ali organskih ži
vosrebrovih spojin)

5,5

0

2826 12 00

aluminijev fluorid

5,3

0

2826 19 10

amonijevi ali natrijevi fluoridi

5,5

0

2826 19 90

fluoridi (razen amonijevih, natrijevih, aluminijevih in živosrebrovih)

5,3

0

2826 30 00

natrijev heksafluoroaluminat (sintetični kriolit)

5,5

0

2826 90 10

dikalijev heksafluorocirkonat

5

0

2826 90 80

fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli (razen
natrijevega heksafluoroaluminata (sintetičnega kriolita), dikalijevega
heksafluorocirkonata ter anorganskih ali organskih živosrebrovih spo
jin)

5,5

0

2827 10 00

amonijev klorid

5,5

0

2827 20 00

kalcijev klorid

4,6

0

2827 31 00

magnezijev klorid

4,6

0

2827 32 00

aluminijev klorid

5,5

0

2827 35 00

nikljev klorid

5,5

0

2827 39 10

kositrovi kloridi

4,1

0
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2827 39 20

železovi kloridi

2,1

0

2827 39 30

kobaltovi kloridi

5,5

0

2827 39 85

kloridi (razen amonijevega, kalcijevega, magnezijevega, aluminijevega,
železovega, kobaltovega, nikljevega, kositrovega in živosrebrovega klo
rida)

5,5

0

2827 41 00

oksikloridi in hidroksikloridi bakra

3,2

0

2827 49 10

oksikloridi in hidroksikloridi svinca

3,2

0

2827 49 90

oksikloridi in hidroksikloridi (razen bakrovih, svinčevih in živosrebro
vih)

5,3

0

2827 51 00

natrijevi in kalijevi bromidi

5,5

0

2827 59 00

bromidi in oksibromidi (razen natrijevih, kalijevih in živosrebrovih)

5,5

0

2827 60 00

jodidi in oksijodidi (razen anorganskih ali organskih živosrebrovih spo
jin)

5,5

0

2828 10 00

kalcijevi hipokloriti, vključno s komercialnim kalcijevim hipokloritom

5,5

0

2828 90 00

hipokloriti, kloriti in hipobromiti (razen kalcijevih hipokloritov)

5,5

0

2829 11 00

klorat natrija

5,5

0

2829 19 00

klorati (razen natrijevih)

5,5

0

2829 90 10

perklorati (razen anorganskih ali organskih živosrebrovih spojin)

4,8

0

2829 90 40

bromati kalija ali natrija

prosto

0

2829 90 80

bromati in perbromati (razen bromatov kalija ali natrija); jodati in pe
rjodati (razen anorganskih ali organskih živosrebrovih spojin)

5,5

0

2830 10 00

natrijevi sulfidi

5,5

0

2830 90 11

sulfidi kalcija; antimona in železa

4,6

0

2830 90 85

sulfidi; polisulfidi, kemično določeni ali ne (razen sulfidov natrija, kal
cija, antimona ali železa ter anorganskih ali organskih živosrebrovih
spojin)

5,5

0
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2831 10 00

ditioniti in sulfoksilati natrija

5,5

0

2831 90 00

ditioniti in sulfoksilati (razen natrijevih)

5,5

0

2832 10 00

natrijevi sulfiti

5,5

0

2832 20 00

sulfiti (razen natrijevih)

5,5

0

2832 30 00

tiosulfati

5,5

0

2833 11 00

dinatrijev sulfat

5,5

0

2833 19 00

natrijevi sulfati (razen dinatrijevih)

5,5

0

2833 21 00

sulfat magnezija

5,5

0

2833 22 00

sulfat aluminija

5,5

0

2833 24 00

sulfati niklja

5

0

2833 25 00

sulfati bakra

3,2

0

2833 27 00

sulfat barija

5,5

0

2833 29 20

sulfati kadmija, kroma in cinka

5,5

0

2833 29 30

sulfati kobalta in titana

5,3

0

2833 29 50

sulfati železa

5

0

2833 29 60

sulfati svinca

4,6

0

2833 29 90

sulfati (razen sulfatov natrija, magnezija, aluminija, kroma, niklja, ba
kra, cinka, barija, kadmija, kobalta, titana, železa, svinca in živega sre
bra)

5

0

2833 30 00

galuni

5,5

0

2833 40 00

peroksisulfati (persulfati)

5,5

0

2834 10 00

nitriti

5,5

0

2834 21 00

nitrat kalija

5,5

0

2834 29 20

nitrati barija, berilija, kadmija, kobalta, niklja in svinca

5,5

0
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4,6

0

3

0

2834 29 40

nitrati bakra

2834 29 80

nitrati (razen nitratov kalija, barija, berilija, kadmija, kobalta, niklja, ba
kra, svinca in živega srebra)

2835 10 00

fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti)

5,5

0

2835 22 00

fosfat mononatrija ali dinatrija

5,5

0

2835 24 00

fosfati kalija

5,5

0

2835 25 10

kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev fosfat“) z vsebnostjo fluora manj
kot 0,005 mas. %, v suhem anhidridnem proizvodu

5,5

0

2835 25 90

kalcijev hidrogenortofosfat („dikalcijev fosfat“) z vsebnostjo fluora
0,005 mas. % ali več, vendar manj kot 0,2 mas. %, v suhem anhidrid
nem proizvodu

5,5

0

2835 26 10

kalcijevi fosfati (razen kalcijevega hidrogenortofosfata („dikalcijevega
fosfata“)) z vsebnostjo fluora manj kot 0,005 mas. %, v suhem anhi
dridnem proizvodu

5,5

0

2835 26 90

kalcijevi fosfati (razen kalcijevega hidrogenortofosfata („dikalcijevega
fosfata“)) z vsebnostjo fluora 0,005 mas. % ali več, v suhem anhidrid
nem proizvodu

5,5

0

2835 29 10

fosfat triamonija

5,3

0

2835 29 30

fosfat trinatrija

5,5

0

2835 29 90

fosfati (razen fosfatov triamonija, mononatrija, dinatrija, trinatrija, ka
lija, kalcija in živega srebra)

5,5

0

2835 31 00

natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat), kemično določen ali ne

5,5

0

2835 39 00

polifosfati, kemično določeni ali ne (razen natrijevega trifosfata (natrije
vega tripolifosfata))

5,5

0

2836 20 00

dinatrijev karbonat

5,5

0

2836 30 00

natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

5,5

0

2836 40 00

kalijevi karbonati

5,5

0

2836 50 00

kalcijev karbonat

5

0
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2836 60 00

barijev karbonat

5,5

0

2836 91 00

litijevi karbonati

5,5

0

2836 92 00

stroncijev karbonat

5,5

0

2836 99 11

karbonati magnezija in bakra

3,7

0

2836 99 17

karbonati; komercialni amonijev karbonat in drugi amonijevi karbonati
(razen dinatrijevega karbonata, natrijevega hidrogenkarbonata (natrije
vega bikarbonata), kalijevih karbonatov, kalcijevega karbonata, barije
vega karbonata, litijevih karbonatov, stroncijevega karbonata, karbona
tov magnezija in bakra ter anorganskih ali organskih živosrebrovih
spojin)

5,5

0

2836 99 90

peroksikarbonati (perkarbonati)

5,5

0

2837 11 00

natrijev cianid

5,5

0

2837 19 00

cianidi in oksicianidi (razen natrijevih in živosrebrovih)

5,5

0

2837 20 00

kompleksni cianidi (razen anorganskih ali organskih živosrebrovih spo
jin)

5,5

0

2839 11 00

natrijevi metasilikati, vključno s komercialnimi metasilikati

5

0

2839 19 00

natrijevi silikati, vključno s komercialnimi silikati (razen natrijevih me
tasilikatov)

5

0

2839 90 10

kalijevi silikati, vključno s komercialnimi silikati

5

0

2839 90 90

silikati, vključno s komercialnimi silikati alkalijskih kovin (razen natrije
vih in kalijevih silikatov)

5

0

2840 11 00

brezvodni dinatrijev tetraborat (prečiščeni boraks)

prosto

0

2840 19 10

dinatrijev tetraboratni pentahidrat

prosto

0

2840 19 90

dinatrijev tetraborat (prečiščeni boraks) (razen brezvodnega in dinatrije
vega tetraboratnega pentahidrata)

5,3

0

2840 20 10

natrijevi borati, brezvodni (razen dinatrijevega tetraborata (prečiščenega
boraksa))

prosto

0

2840 20 90

borati (razen natrijevih, brezvodnih in dinatrijevega tetraborata (prečiš
čenega boraksa))

5,3

0
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2840 30 00

peroksiborati (perborati)

5,5

0

2841 30 00

natrijev dikromat

5,5

0

2841 50 00

kromati in dikromati; peroksikromati (razen natrijevega dikromata in
anorganskih ali organskih živosrebrovih spojin)

5,5

0

2841 61 00

kalijev permanganat

5,5

0

2841 69 00

manganiti, manganati in permanganati (razen kalijevega permanganata)

5,5

0

2841 70 00

molibdati

5,5

0

2841 80 00

volframati

5,5

0

2841 90 30

cinkati in vanadati

4,6

0

2841 90 85

oksi ali peroksi soli kovinskih kislin (razen kromatov, dikromatov, pe
roksikromatov, manganitov, manganatov, permanganatov, molibdatov,
volframatov ter cinkatov in vanadatov)

5,5

0

2842 10 00

dvojni ali kompleksni silikati anorganskih ali peroksi kislin, vključno
z aluminosilikati, kemično določenimi ali ne (razen anorganskih ali or
ganskih živosrebrovih spojin)

5,5

0

2842 90 10

soli, dvojne ali kompleksne soli selenove in telurjeve kisline (razen
anorganskih ali organskih živosrebrovih spojin)

5,3

0

2842 90 80

soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (razen oksi ali peroksi soli ko
vinskih kislin, dvojnih ali kompleksnih silikatov, vključno z aluminosili
kati, kemično določenimi ali ne, soli, dvojnih ali kompleksnih soli sele
nove in telurjeve kisline; azidov ter anorganskih ali organskih živosre
brovih spojin)

5,5

0

2843 10 10

srebro v koloidnem stanju

5,3

0

2843 10 90

plemenite kovine v koloidnem stanju (razen srebra)

3,7

0

2843 21 00

srebrov nitrat (razen anorganskih ali organskih živosrebrovih spojin)

5,5

0

2843 29 00

srebrove spojine, anorganske ali organske, kemično določene ali ne
(razen živosrebrovega in srebrovega nitrata)

5,5

0

2843 30 00

spojine zlata, anorganske ali organske, kemično določene ali ne

3

0

2843 90 10

amalgami plemenitih kovin

5,3

0
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2843 90 90

anorganske ali organske spojine plemenitih kovin, kemično določene
ali ne (razen srebra in zlata)

3

0

2844 10 10

naravni uran, surov; odpadki in ostanki naravnega urana (Euratom)

prosto

0

2844 10 30

naravni uran, obdelan (Euratom)

prosto

0

2844 10 50

zlitine, disperzije, vključno s kermeti, keramični izdelki in mešanice, ki
vsebujejo naravni uran z železom ali spojine naravnega urana z železom
(fero-uran)

prosto

0

2844 10 90

spojine naravnega urana; zlitine, disperzije, vključno s kermeti, kera
mični izdelki in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali spojine narav
nega urana (Euratom) (razen fero-urana)

prosto

0

2844 20 25

zlitine, disperzije, vključno s kermeti, keramični izdelki in mešanice, ki
vsebujejo uran z železom, obogaten z U 235 (fero-uran)

prosto

0

2844 20 35

uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; zlitine, disperzije, vključno
s kermeti, keramični izdelki ter mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten
z U 235, (Euratom) (razen fero-urana)

prosto

0

2844 20 51

zmesi urana in plutonija z železom (fero-uran)

prosto

0

2844 20 59

zmesi urana in plutonija z železom (Euratom) (razen fero-urana)

prosto

0

2844 20 99

plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije, vključno s kermeti, kera
mični izdelki ter mešanice, ki vsebujejo plutonij ali spojine teh izdelkov
(razen zmesi urana in plutonija)

prosto

0

2844 30 11

kermeti, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, ali spojine teh proiz
vodov

5,5

0

2844 30 19

uran, osiromašen z U 235; zlitine, disperzije, keramični izdelki in meša
nice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, ali spojine tega proizvoda
(razen kermetov)

2,9

0

2844 30 51

kermeti, ki vsebujejo torij in spojine tega proizvoda

5,5

0

2844 30 55

torij, surov; odpadki in ostanki torija (Euratom)

prosto

0

2844 30 61

palice, kotniki, profili in druge oblike, listi in trakovi torija (Euratom)

prosto

0

2844 30 69

torij, obdelan; zlitine, disperzije, keramični izdelki in mešanice, ki vse
bujejo torij ali spojine tega proizvoda (Euratom) (razen kermetov ter
palic, kotnikov, profilov in drugih oblik, listov in trakov)

prosto

0
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2844 30 91

spojine torija ali urana, osiromašenega z U 235, v zmesi ali ne (Eura
tom) (razen torijevih soli)

prosto

0

2844 30 99

torijeve soli

prosto

0

2844 40 10

uran, dobljen iz U 233, in njegove spojine; zlitine, disperzije, vključno
s kermeti, keramični izdelki ter mešanice, ki vsebujejo uran, dobljen iz
U 233, ali spojine teh proizvodov

prosto

0

2844 40 20

umetni radioaktivni izotopi (Euratom)

prosto

0

2844 40 30

spojine umetnih radioaktivnih izotopov (Euratom)

prosto

0

2844 40 80

radioaktivni elementi, izotopi in spojine (razen tistih iz tarifnih podšte
vilk 2844 10, 2844 20, 2844 30 ter 2844 40 10 do 2844 40 30);
zlitine, disperzije, vključno s kermeti, keramični izdelki in mešanice, ki
vsebujejo te elemente, izotope ali spojine; radioaktivni ostanki (razen
urana, dobljenega iz U 233)

prosto

0

2844 50 00

izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev (Euratom)

prosto

0

2845 10 00

težka voda (devterijev oksid) (Euratom)

5,5

0

2845 90 10

devterij in druge njegove spojine; vodik in njegove spojine, obogaten
z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Eura
tom) (razen težke vode (devterijevega oksida))

5,5

0

2845 90 90

izotopi in anorganske ali organske spojine teh izotopov, kemično dolo
čeni ali ne (razen devterija, težke vode (devterijevega oksida) in drugih
spojin devterija, vodika in njegovih spojin, obogatenega z devterijem,
ter mešanic in raztopin, ki vsebujejo te proizvode)

5,5

0

2846 10 00

cerijeve spojine

3,2

0

2846 90 00

spojine, anorganske ali organske, redkih zemeljskih kovin, itrija ali
skandija ali iz mešanic teh kovin (razen cerija)

3,2

0

2847 00 00

vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne

5,5

0

2848 00 00

fosfidi, kemično določeni ali ne (razen železovih fosfidov)

5,5

0

2849 10 00

karbidi kalcija, kemično določeni ali ne

5,5

0

2849 20 00

karbidi silicija, kemično določeni ali ne

5,5

0

2849 90 10

karbidi bora, kemično določeni ali ne

4,1

0
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2849 90 30

karbidi volframa, kemično določeni ali ne

5,5

0

2849 90 50

karbidi aluminija, kroma, molibdena, vanadija, tantala in titana, ke
mično določeni ali ne

5,5

0

2849 90 90

karbidi, kemično določeni ali ne (razen karbidov kalcija, silicija, bora,
volframa, aluminija, kroma, molibdena, vanadija, tantala in titana)

5,3

0

2850 00 20

hidridi in nitridi, kemično določeni ali ne (razen spojin, ki so tudi kar
bidi iz tarifne številke 2849)

4,6

0

2850 00 50

azidi, kemično določeni ali ne (razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne
številke 2849)

5,5

0

2850 00 70

silicidi, kemično določeni ali ne (razen spojin, ki so tudi karbidi iz ta
rifne številke 2849)

5,5

0

2850 00 90

boridi, kemično določeni ali ne (razen spojin, ki so tudi karbidi iz ta
rifne številke 2849)

5,3

0

2852 00 00

živosrebrove spojine, anorganske ali organske (razen amalgamov)

5,5

0

2853 00 10

destilirana in elektroneprevodna voda ter voda podobne čistoče

2,7

0

2853 00 30

tekoči zrak, z odstranjenimi ali neodstranjenimi žlahtnimi plini; stisnjen
zrak

4,1

0

2853 00 50

cianogen klorid

5,5

0

2853 00 90

anorganske spojine, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu; amal
gami (razen plemenitih kovin)

5,5

0

2901 10 00

nasičeni aciklični ogljikovodiki

prosto

0

2901 21 00

etilen

prosto

0

2901 22 00

propen (propilen)

prosto

0

2901 23 10

but-1-en in but-2-en

prosto

0

2901 23 90

buten (butilen) in njegovi izomeri (razen but-1-en in but-2-en)

prosto

0

2901 24 10

buta-1,3-dien

prosto

0

2901 24 90

izopren

prosto

0

2901 29 00

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

prosto

0
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2902 11 00

cikloheksan

prosto

0

2902 19 10

cikloterpeni

prosto

0

2902 19 80

ogljikovodiki, aciklični (razen cikloheksana in cikloterpenov)

prosto

0

2902 20 00

benzen

prosto

0

2902 30 00

toluen

prosto

0

2902 41 00

o-ksilen

prosto

0

2902 42 00

m-ksilen

prosto

0

2902 43 00

p-ksilen

prosto

0

2902 44 00

izomeri ksilenov v mešanici

prosto

0

2902 50 00

stiren

prosto

0

2902 60 00

etilbenzen

prosto

0

2902 70 00

kumen

prosto

0

2902 90 10

naftalen in antracen

prosto

0

2902 90 30

bifenil in terfenili

prosto

0

2902 90 90

ciklični ogljikovodiki (razen cikloalkanov, cikloalkenov, benzena, to
luena, ksilenov, stirena, etilbenzena, kumena, naftalena, antracena, bife
nila in terfenilov)

prosto

0

2903 11 00

klorometan (metilklorid) in kloroetan (etilklorid)

5,5

0

2903 12 00

diklorometan (metilenklorid)

5,5

0

2903 13 00

kloroform (triklorometan)

5,5

0

2903 14 00

ogljikov tetraklorid

5,5

0

2903 15 00

etilendiklorid (ISO) (1,2-dikloroetan)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-trikloroetan (metil kloroform)

5,5

0
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2903 19 80

nasičeni klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov (razen klorometana
(metilklorida), kloroetana (etilklorida), diklorometana (metilenklorida),
kloroforma (triklorometana), ogljikovega tetraklorida, etilendiklorida
(ISO) (1,2-dikloroetana) in 1,1,1-trikloroetana (metil kloroforma))

5,5

0

2903 21 00

vinilklorid (kloretilen)

5,5

0

2903 22 00

trikloroetilen

5,5

0

2903 23 00

tetrakloroetilen (perkloroetilen)

5,5

0

2903 29 00

nenasičeni klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov (razen vinilklo
rida (kloretilena), trikloroetilena in tetrakloroetilena (perkloroetilena))

5,5

0

2903 31 00

etilendibromid (ISO) (1,2-dibromoetan)

5,5

0

2903 39 11

bromometan (metil bromid)

5,5

0

2903 39 15

dibromometan

prosto

0

2903 39 19

bromidi (bromirani derivati) acikličnih ogljikovodikov (razen etilendi
bromida (ISO) (1,2-dibromoetana), bromometana (metil bromida) in di
bromometana)

5,5

0

2903 39 90

fluoridi (fluorirani derivati) in jodidi (jodirani derivati) acikličnih oglji
kovodikov

5,5

0

2903 41 00

triklorofluorometan

5,5

0

2903 42 00

diklorodifluorometan

5,5

0

2903 43 00

triklorotrifluoroetani

5,5

0

2903 44 10

diklorotetrafluoroetani

5,5

0

2903 44 90

kloropentafluoroetan

5,5

0

2903 45 10

klorotrifluorometan

5,5

0

2903 45 15

pentaklorofluoroetan

5,5

0

2903 45 20

tetraklorodifluoroetani

5,5

0

2903 45 25

heptaklorofluoropropani

5,5

0

2903 45 30

heksaklorodifluoropropani

5,5

0
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2903 45 35

pentaklorotrifluoropropani

5,5

0

2903 45 40

tetraklorotetrafluoropropani

5,5

0

2903 45 45

trikloropentafluoropropani

5,5

0

2903 45 50

dikloroheksafluoropropani

5,5

0

2903 45 55

kloroheptafluoropropani

5,5

0

2903 45 90

derivati acikličnih ogljikovodikov, perhalogenirani samo s fluorom in
klorom (razen triklorofluorometana, diklorodifluorometana, triklorotri
fluoroetanov, diklorotetrafluoroetanov, kloropentafluoroetana, klorotri
fluorometana, pentaklorofluoroetana, tetraklorodifluoroetanov ter hep
taklorofluoro-, heksaklorodifluoro-, pentaklorotrifluoro-, tetraklorote
trafluoro-, trikloropentafluoro-, dikloroheksafluoro- in kloroheptafluo
ropropanov)

5,5

0

2903 46 10

bromoklorodifluorometan

5,5

0

2903 46 20

bromotrifluorometan

5,5

0

2903 46 90

dibromotetrafluoroetani

5,5

0

2903 47 00

perhalogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali
več različnih halogenov (razen tistih, ki so samo fluorirani in klorirani,
ter bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana in dibromote
trafluoroetanov)

5,5

0

2903 49 10

halogenirani derivati iz metana, etana ali propana, halogenirani samo s
fluorom in klorom (razen perhalogeniranih)

5,5

0

2903 49 20

halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, halogenirani samo s
fluorom in klorom (razen perhalogeniranih polimerov ter iz metana,
etana ali propana)

5,5

0

2903 49 30

halogenirani derivati iz metana, etana ali propana, halogenirani samo s
fluorom in bromom (razen perhalogeniranih)

5,5

0

2903 49 40

halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, halogenirani samo s
fluorom in bromom (razen tistih iz metana, etana ali propana ter per
halogeniranih)

5,5

0

2903 49 80

halogenirani derivati acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
različnih halogenov (razen halogeniranih samo s fluorom in klorom,
halogeniranih samo s fluorom in bromom ter perhalogeniranih)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vključno z lindanom
(ISO) (INN)

5,5

0
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2903 52 00

aldrin (ISO), klordan (ISO) in heptaklor (ISO)

5,5

0

2903 59 10

1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksan

prosto

0

2903 59 30

tetrabromociklooktani

prosto

0

2903 59 80

halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in cikloterpenskih ogljikovo
dikov (razen 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksana (HCH (ISO)), vključno
z lindanom (ISO) (INN), aldrina (ISO), klordana (ISO) in heptaklora
(ISO), 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksana ter tetrabromoci
klooktanov)

5,5

0

2903 61 00

klorobenzen, o-diklorobenzen in p-diklorobenzen

5,5

0

2903 62 00

heksaklorobenzen (ISO) in DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro2,2-bis(p-klorofenil)etan)

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen

prosto

0

2903 69 90

halogenirani derivati aromatičnih ogljikovodikov (razen klorobenzena,
o-diklorobenzena in p-diklorobenzena; heksaklorobenzena (ISO) in
DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana
ter 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzena)

5,5

0

2904 10 00

derivati ogljikovodikov, ki vsebujejo le sulfoskupine, njihove soli in etil
estri

5,5

0

2904 20 00

derivati ogljikovodikov, ki vsebujejo le nitro- ali nitrozo- skupine

5,5

0

2904 90 20

sulfohalogenirani derivati ogljikovodikov (razen estrov glicerina, doblje
nih s spojinami s kislinsko funkcijo)

5,5

0

2904 90 40

trikloronitrometan (kloropikrin)

5,5

0

2904 90 85

sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali neha
logenirani (razen tistih, ki vsebujejo le sulfo-, nitro- ali nitrozoskupine,
ter sulfohalogeniranih derivatov, trikloronitrometana (kloropikrina) in
estrov glicerina, dobljenih s spojinami s kislinsko funkcijo)

5,5

0

2905 11 00

metanol (metilni alkohol)

5,5

0

2905 12 00

propan-1-ol (propil alkohol) in propan-2-ol (izopropil-alkohol)

5,5

0

2905 13 00

butan-1-ol (n-butil alkohol)

5,5

0

2905 14 10

2-metilpropan-2-ol (terc-butil alkohol)

4,6

0

2905 14 90

butanoli (razen butan-1-ola (n-butil alkohola) in 2-metilpropan-2-ola
(terc-butil alkohola))

5,5

0
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5,5

0

prosto

0

2905 16 10

2-etilheksan-1-ol

2905 16 20

oktan-2-ol

2905 16 80

oktanol (oktil alkohol) in njegovi izomeri (razen 2-etilheksan-1-ola in
oktan-2-ola)

5,5

0

2905 17 00

dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan-1-ol (cetil alkohol) in oktade
kan-1-ol (stearil alkohol)

5,5

0

2905 19 00

nasičeni enohidroksilni aciklični alkoholi (razen metanola (metilnega al
kohola), propan-1-ola (propil alkohola) in propan-2-ola (izopropil alko
hola), butanolov, oktanola (oktil alkohola) in njegovih izomerov, dode
kan-1-ola (lauril alkohola), heksadekan-1-ola (cetil alkohola) ter oktade
kan-1-ola (stearil alkohola))

5,5

0

2905 22 10

geraniol, citronelol, linalol, rodinol in nerol

5,5

0

2905 22 90

aciklični terpenski alkohol (razen geraniola, citronelola, linalola, rodi
nola in nerola)

5,5

0

2905 29 10

alil alkohol

5,5

0

2905 29 90

nenasičeni enohidroksilni aciklični alkoholi (razen alil alkohola in aci
kličnega terpenskega alkohola)

5,5

0

2905 31 00

etilenglikol (etandiol)

5,5

0

2905 32 00

propilenglikol (propan-1,2-diol)

5,5

0

2905 39 10

2-metilpentan-2,4-diol (heksilen glikol)

5,5

0

2905 39 20

butan-1,3-diol

prosto

0

2905 39 25

butan-1,4-diol

5,5

0

2905 39 30

2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol

prosto

0

2905 39 85

aciklični dioli (razen etilenglikola (etandiola), propilenglikola (propan1,2-diola), 2-metilpentan-2,4-diola (heksilenega glikola), butan-1,3diola, butan-1,4-diola in 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diola)

5,5

0

2905 41 00

2-etil-2-(hidroksimetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan)

5,5

0

2905 42 00

pentaeritritol

5,5

0

2905 43 00

manitol

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg/neto

—
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2905 44 11

D-glucitol (sorbitol), v vodni raztopini, ki vsebuje do vključno 2 mas. %
D-manitola, izračunano glede na vsebnost D-glucitola

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/neto

—

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol), v vodni raztopini (razen tistega, ki vsebuje do
vključno 2 mas. % D-manitola, izračunano glede na vsebnost D-gluci
tola)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/neto

—

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol), ki vsebuje do vključno 2 mas. % D-manitola, izra
čunano glede na vsebnost D-glucitola (razen tistega v vodni raztopini)

7,7 + 23 EUR/
100 kg/neto

—

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) (razen tistega v vodni raztopini, in ki vsebuje do
vključno 2 mas. % D-manitola, izračunano glede na vsebnost D-gluci
tola)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/neto

—

2905 45 00

glicerol

3,8

0

2905 49 10

tri- in tetrahidroksilni aciklični alkoholi (razen 2-etil-2-(hidroksimetil)
propan-1,3-diola (trimetilolpropana), pentaeritritola, manitola, D-gluci
tola (sorbitola) in glicerola)

5,5

0

2905 49 80

polihidroksilni aciklični alkoholi (razen diolov, triolov in tetraolov ter
glicerola)

5,5

0

2905 51 00

etklorvinol (INN)

prosto

0

2905 59 10

halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati enohidroksilnih alkoholov

5,5

0

2905 59 91

2,2-bis(bromometil)propandiol

prosto

0

2905 59 99

halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ali aciklični polihidroksilni
alkoholi (razen 2,2-bis(bromometil)propandiola in etklorvinola (INN))

5,5

0

2906 11 00

mentol

5,5

0

2906 12 00

cikloheksanol, metilcikloheksanoli in dimetilcikloheksanoli

5,5

0

2906 13 10

steroli

5,5

0

2906 13 90

inozitoli

prosto

0

2906 19 00

ciklanski, ciklenski in cikloterpenski alkoholi ter njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen mentola, cikloheksanola, metil
cikloheksanolov, dimetilcikloheksanolov, sterolov in inozitolov)

5,5

0

2906 21 00

benzil alkohol

5,5

0
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2906 29 00

aromatski ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali ni
trozo- derivati (razen benzil alkohola)

5,5

0

2907 11 00

fenol (hidroksibenzen) in njegove soli

3

0

2907 12 00

krezoli in njihove soli

2,1

0

2907 13 00

oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri; njune soli

5,5

0

2907 15 10

1-naftol

prosto

0

2907 15 90

naftoli in njihove soli (razen 1-naftola)

5,5

0

2907 19 10

ksilenoli in njihove soli

2,1

0

2907 19 90

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)

5,5

0

2907 21 00

rezorcinol in njegove soli

5,5

0

2907 22 00

hidrokinon (kinol) in njegove soli

5,5

0

2907 23 00

4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) in njegove soli

5,5

0

2907 29 00

polifenoli in fenolni alkoholi (razen rezorcinola in hidrokinona (kinola)
ter njunih soli, 4,4'-izopropilidendifenola (bisfenol A, difenilolpropana)
in njegovih soli)

5,5

0

2908 11 00

pentaklorofenol (ISO)

5,5

0

2908 19 00

derivati, ki vsebujejo samo halogenske skupine in njihove soli, fenolov
ali fenol alkoholov (razen pentaklorofenola (ISO))

5,5

0

2908 91 00

dinozeb (ISO) in njegove soli

5,5

0

2908 99 10

sulfoderivati fenolov ali fenol alkoholov, njihove soli in estri,

5,5

0

2908 99 90

halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov
(razen derivatov, ki vsebujejo le halogenske skupine in njihove soli ali
le sulfoskupine, njihove soli in estre, ter dinozeba (ISO) in njegovih
soli)

5,5

0

2909 11 00

dietileter

5,5

0

2909 19 00

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

5,5

0
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2909 20 00

ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri in njihovi halogenski, sulfo-,
nitro- ali nitrozo- derivati

5,5

0

2909 30 10

difenileter

prosto

0

2909 30 31

pentabromodifenil eter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofe
noksi) benzen

prosto

0

2909 30 35

1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksi)etan, namenjen za proizvodnjo akriloni
tril-butadien-stirena (ABS)

prosto

0

2909 30 38

bromirani derivati aromatskih etrov (razen pentabromodifenil etra;
1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenoksi)benzena in 1,2-bis
(2,4,6-tribromofenoksi)etana, namenjenega za proizvodnjo akrilonitrilbutadien-stirena (ABS))

5,5

0

2909 30 90

aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
(razen difeniletra in bromiranih derivatov)

5,5

0

2909 41 00

2,2'-oksidietanol (dietilenglikol, digol)

5,5

0

2909 43 00

monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola

5,5

0

2909 44 00

monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola (razen monobutil etrov)

5,5

0

2909 49 11

2-(2-kloroetoksi)etanol

prosto

0

2909 49 18

aciklični eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati (razen 2,2′-oksidietanola (dietilenglikola, digola), monoalkil
etrov etilenglikola ali dietilenglikola ter 2-(2-kloroetoksi)etanola)

5,5

0

2909 49 90

ciklični eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- de
rivati

5,5

0

2909 50 10

gvajakol in gvajakolsulfonati kalija

5,5

0

2909 50 90

eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali ni
trozo- derivati (razen gvajakola in gvajakolsulfonatov kalija)

5,5

0

2909 60 00

peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov in njihovi halo
genski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

5,5

0

2910 10 00

etilenoksid (oksiran)

5,5

0

2910 20 00

propilenoksid (metiloksiran)

5,5

0
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2910 30 00

epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan)

5,5

0

2910 40 00

dieldrin (ISO) (INN)

5,5

0

2910 90 00

epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim obro
čem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen etile
noksida (oksirana), propilenoksida (metiloksirana), epiklorhidrina (1kloro-2,3-epoksipropana) in dieldrina (ISO) (INN))

5,5

0

2911 00 00

acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in nji
hovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

5

0

2912 11 00

metanal (formaldehid)

5,5

0

2912 12 00

etanal (acetaldehid)

5,5

0

2912 19 10

butanal (butiraldehid, normalni izomeri)

5,5

0

2912 19 90

aciklični aldehidi, brez drugih kisikovih funkcij (razen metanala (for
maldehida), etanala (acetaldehida), butanala (butilaldehida, normalnih
izomerov))

5,5

0

2912 21 00

benzaldehid

5,5

0

2912 29 00

ciklični aldehidi, brez drugih kisikovih funkcij (razen benzaldehida)

5,5

0

2912 30 00

aldehid-alkoholi

5,5

0

2912 41 00

vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

5,5

0

2912 42 00

etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

5,5

0

2912 49 00

aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugimi kisikovimi funkcijami
(razen etilvanilina (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehida) in vanilina (4-hi
droksi-3-metoksibenzaldehida))

5,5

0

2912 50 00

ciklični polimeri aldehidov

5,5

0

2912 60 00

paraformaldehid

5,5

0

2913 00 00

halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati cikličnih polimerov aldehi
dov ali paraformaldehida

5,5

0

2914 11 00

aceton

5,5

0

2914 12 00

butanon (metil etil keton)

5,5

0
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5,5

0

prosto

0

2914 13 00

4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)

2914 19 10

5-metilheksan-2-on

2914 19 90

aciklični ketoni brez drugih kisikovih funkcij (razen acetona, butanona
(metil etil ketona), 4-metilpentan-2-ona (metil izobutil ketona) in 5-me
tilheksan-2-ona)

5,5

0

2914 21 00

kafra

5,5

0

2914 22 00

cikloheksanon in metilcikloheksanoni

5,5

0

2914 23 00

iononi in metiliononi

5,5

0

2914 29 00

ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni, brez drugih kisikovih funk
cij (razen kafre, cikloheksanona, metilcikloheksanonov, iononov in me
tiliononov)

5,5

0

2914 31 00

fenilaceton (fenilpropan-2-on)

5,5

0

2914 39 00

aromatski ketoni, brez drugih kisikovih funkcij (razen fenilacetona (fe
nilpropan-2-ona))

5,5

0

2914 40 10

4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton alkohol)

5,5

0

2914 40 90

ketonski alkoholi in ketonski aldehidi (razen 4-hidroksi-4-metilpentan2-ona (diaceton alkohola))

3

0

2914 50 00

ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi funkcijami

5,5

0

2914 61 00

antrakinon

5,5

0

2914 69 10

1,4-naftokinon

prosto

0

2914 69 90

kinoni (razen antrakinona in 1,4-naftokinona)

5,5

0

2914 70 00

halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ketonov ali kinonov (razen
anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

5,5

0

2915 11 00

mravljinčna kislina

5,5

0

2915 12 00

soli mravljinčne kisline

5,5

0

2915 13 00

estri mravljinčne kisline

5,5

0

2915 21 00

ocetna kislina

5,5

0
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2915 24 00

anhidrid ocetne kisline

5,5

0

2915 29 00

soli ocetne kisline (razen anorganskih in organskih živosrebrovih spo
jin)

5,5

0

2915 31 00

etilacetat

5,5

0

2915 32 00

vinilacetat

5,5

0

2915 33 00

n-butilacetat

5,5

0

2915 36 00

dinozeb acetat (ISO)

5,5

0

2915 39 10

propilacetat in izopropilacetat

5,5

0

2915 39 30

metilacetat, pentilacetat (amilacetat), izopentilacetat (izoamilacetat) in
glicerol acetati

5,5

0

2915 39 50

p-tolilacetat, fenilpropilacetati, benzilacetati, rodinilacetati, santalilace
tati in acetati feniletan-1,2-diola

5,5

0

2915 39 80

estri ocetne kisline (razen etilacetata, vinilacetata, n-butilacetata, dino
zeb acetata (ISO), propilacetata, izopropilacetata, metilacetata, pentila
cetata (amilacetata), izopentilacetata (izoamilacetata), glicerol acetata, ptolilacetata, fenilpropilacetatov, benzilacetatov, rodinilacetatov, santalila
cetatov in acetatov feniletan-1,2-diola)

5,5

0

2915 40 00

mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene soli in estri

5,5

0

2915 50 00

propionska kislina, njene soli in estri

4,2

0

2915 60 11

1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirat

prosto

0

2915 60 19

maslene kisline (butanojske kisline), njihove soli in estri (razen 1-iz
opropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirata)

5,5

0

2915 60 90

pentanojeve kisline, njihove soli in estri

5,5

0

2915 70 15

palmitinska kislina

5,5

0

2915 70 20

soli in estri palmitinske kisline

5,5

0

2915 70 25

stearinska kislina

5,5

0

2915 70 30

soli stearinske kisline (razen anorganskih in organskih živosrebrovih
spojin)

5,5

0

2915 70 80

estri stearinske kisline

5,5

0
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2915 90 10

lavrinska kislina

5,5

0

2915 90 20

kloroformat

5,5

0

2915 90 80

nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, haloge
nidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali ni
trozo derivati (razen mravljinčne in ocetne kisline, mono-, di- ali triklo
rocetne kisline, propionske kisline, maslene in pentanojeve kisline, pal
mitinske in stearinske kisline, njihovih soli in estrov, anhidrida ocetne
kisline, lavrinske kisline, klotoformatov ter anorganskih in organskih ži
vosrebrovih spojin)

5,5

0

2916 11 00

akrilna kislina in njene soli

6,5

0

2916 12 10

metilakrilat

6,5

0

2916 12 20

etilakrilat

6,5

0

2916 12 90

estri akrilne kisline (razen metilakrilata in etilakrilata)

6,5

0

2916 13 00

metakrilna kislina in njene soli

6,5

0

2916 14 10

metil metakrilat

6,5

0

2916 14 90

estri metakrilne kisline (razen metilakrilata)

6,5

0

2916 15 00

oleinska, linolna in linoleinska kislina, njihove soli in estri (razen anor
ganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2916 19 10

undekanske kisline, njihove soli in estri

5,9

0

2916 19 30

heksa-2,4-dienoična kislina (sorbinska kislina)

6,5

0

2916 19 40

krotonska kislina

prosto

0

2916 19 70

nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, haloge
nidi, peroksidi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati
(razen akrilne kisline, njenih soli in estrov, metakrilne kisline, njenih
soli in estrov, oleinske, linolne in linoleinske kisline, njihovih soli in
estrov, undekanskih kislin, njihovih soli in estrov, heksa-2,4-dienoične
kisline (sorbinske kisline), krotonske kisline in binapakrila (ISO))

6,5

0

2916 20 00

ciklanske, ciklenske in cikloterpenske monokarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen anorganskih in organskih živo
srebrovih spojin)

6,5

0

2916 31 00

benzojska kislina, njene soli in estri (razen anorganskih in organskih ži
vosrebrovih spojin)

6,5

0
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2916 32 10

benzoilperoksid

6,5

0

2916 32 90

benzoilklorid

6,5

0

2916 34 00

fenilocetna kislina in njene soli

prosto

0

2916 35 00

estri fenilocetne kisline

prosto

0

2916 36 00

binapakril (ISO)

6,5

0

2916 39 00

aromatske monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, pe
roksidi, peroksikisline in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati (razen benzojske kisline, njenih soli in estrov, benzoilperoksida,
benzoilklorida, binapakrila (ISO), fenilocetne kisline, njenih soli in
estrov ter anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2917 11 00

oksalna kislina, njene soli in estri (razen anorganskih in organskih živo
srebrovih spojin)

6,5

0

2917 12 10

adipinska kislina in njene soli

6,5

0

2917 12 90

estri adipinske kisline

6,5

0

2917 13 10

sebacinska kislina

prosto

0

2917 13 90

azelajska kislina, njene soli in estri ter soli in estri sebacinske kisline

6

0

2917 14 00

anhidrid maleinske kisline

6,5

0

2917 19 10

malonska kislina, njene soli in estri

6,5

0

2917 19 90

aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, perok
sidi, peroksikisline in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderi
vati (razen oksalne kisline, njenih soli in estrov, adipinske kisline, nje
nih soli in estrov, azelainske kisline in sebacinske kisline, njunih soli in
estrov, malonske kisline, njenih soli in estrov, anhidrida maleinske ki
sline ter anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,3

0

2917 20 00

ciklanske, ciklenske in cikloterpenske polikarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati

6

0

2917 32 00

dioktil ortoftalati

6,5

0

2917 33 00

dinonil ali didecil ortoftalati

6,5

0

2917 34 10

dibutil ortoftalati

6,5

0

2917 34 90

estri ortoftalne kisline (razen dibutila, dioktila, dinonila ali didecil ortof
talatov)

6,5

0
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2917 35 00

anhidrid ftalne kisline

6,5

0

2917 36 00

tereftalna kislina in njene soli

6,5

0

2917 37 00

dimetiltereftalat

6,5

0

2917 39 11

ester ali anhidrid tetrabromoftalne kisline

prosto

0

2917 39 19

bromirani derivati aromatskih polikarboksilnih kislin (razen estrov ali
anhidrida tetrabromoftalne kisline)

6,5

0

2917 39 30

benzen-1,2,4-trikarboksilna kislina

prosto

0

2917 39 40

izoftaloilov diklorid, ki vsebuje 0,8 mas. % ali manj tetraftaloilovega di
klorida

prosto

0

2917 39 50

naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksilna kislina

prosto

0

2917 39 60

tetrakloroftalov anhidrid

prosto

0

2917 39 70

natrijev 3,5-bis(metoksikarbonil)benzensulfonat

prosto

0

2917 39 80

aromatske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, perok
sidi, peroksikisline in njihovi halogenski, sulfo-, nitro-ali nitrozo-deri
vati (razen estrov ortoftalne kisline, anhidrida ftalne kisline, tereftalne
kisline in njenih soli, dimetiltereftalata, bromiranih derivatov, benzen1,2,4-trikarboksilne kisline, izoftaloilovega diklorida, ki vsebuje
0,8 mas. % ali manj tetraftaloilovega diklorida, naftaleno-1,4,5,8-tetra
karboksilne kisline, tetrakloroftalovega anhidrida ter natrijevega 3,5-bis
(metoksikarbonil)benzensulfonata)

6,5

0

2918 11 00

mlečna kislina, njene soli in estri (razen anorganskih in organskih živo
srebrovih spojin)

6,5

0

2918 12 00

vinska kislina

6,5

0

2918 13 00

soli in estri vinske kisline

6,5

0

2918 14 00

citronska kislina

6,5

0

2918 15 00

soli in estri citronske kisline (razen anorganskih in organskih živosre
brovih spojin)

6,5

0

2918 16 00

glukonska kislina, njene soli in estri

6,5

0

2918 18 00

klorobenzilat (ISO)

6,5

0

2918 19 30

holna kislina in 3-alfa, 12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina
(dezoksiholna kislina), njune soli in estri

6,3

0
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prosto

0

2918 19 40

2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina

2918 19 85

karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, ha
logenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitroali nitrozo- derivati (razen mlečne kisline, vinske kisline, citronske ki
sline, glukonske kisline, holne kisline, 3-alfa, 12-alfa-dihidroksi-5-betaholan-24-ojske kisline (dezoksiholne kisline), njihovih soli in estrov ter
2,2-bis(hidroksimetil)propionske kisline in klorobenzilata (ISO))

6,5

0

2918 21 00

salicilna kislina in njene soli (razen anorganskih in organskih živosre
brovih spojin)

6,5

0

2918 22 00

o-acetilsalicilna kislina, njene soli in estri

6,5

0

2918 23 10

metilsalicilat in fenilsalicilat (salol)

6,5

0

2918 23 90

estri salicilne kisline in njihove soli (razen metilsalicilata in fenilsalici
lata (salola))

6,5

0

2918 29 10

sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske kisline; njihove soli in estri

6,5

0

2918 29 30

4-hidroksibenzojska kislina, njene soli in estri

6,5

0

2918 29 80

karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez drugih kisikovih funk
cij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, in halogen
ski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati (razen salicilne kisline, o-acetilsali
cilne kisline, sulfosalicilnih kislin, hidroksinaftonskih kislin in 4-hidrok
sibenzojske kisline ter njenih soli in estrov)

6,5

0

2918 30 00

karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko funkcijo, toda brez drugih
kisikovih funkcij, in njihovi anhidridi, halidi, peroksidi in peroksikisline,
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina), njene soli in estri

6,5

0

2918 99 10

2,6-dimetoksibenzojska kislina

prosto

0

2918 99 20

dikamba (ISO)

prosto

0

2918 99 30

natrijev fenoksiacetat

prosto

0

2918 99 90

karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, ha
logenidi, peroksidi in peroksikisline ter njihovi halogenski, sulfo-, nitroali nitrozo- derivati (razen samo z alkoholno, fenolno, aldehidno ali ke
tonsko funkcijo, 2,6-dimetoksibenzojske kisline, dikambe (ISO), natrije
vega fenoksiacetata ter 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetne ki
sline), njenih soli in estrov)

6,5

0
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2919 10 00

tris (2,3-dibromopropil) fosfat

6,5

0

2919 90 10

tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil fosfati, triksilil fosfati in tris(2-klo
retil) fosfat

6,5

0

2919 90 90

estri fosforne kisline in njene soli, vključno z laktofosfati; njihovi halo
genski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen tris (2,3-dibromopropil)
fosfata, tributil fosfatov, trifenil fosfatov, tritolil fosfatov, triksilil fosfatov
in tris(2-kloretil) fosfata)

6,5

0

2920 11 00

paration (ISO) in parationmetil (ISO) (metilparation)

6,5

0

2920 19 00

estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in njihove soli; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro-, ali nitrozo- derivati (razen parationa (ISO) in parationme
tila (ISO) (metilparationa))

6,5

0

2920 90 10

estri žveplove kisline in estri ogljikove kisline ter njihove soli, njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen anorganskih in or
ganskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2920 90 20

dimetil fosfonat (dimetil fosfit)

6,5

0

2920 90 30

trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

6,5

0

2920 90 40

trietil fosfit

6,5

0

2920 90 50

dietil fosfonat (dietil vodikfosfit) (dietil fosfit)

6,5

0

2920 90 85

estri anorganskih kislin nekovin in njihove soli ter njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati (razen estrov vodikovih halogenidov,
estrov fosforne kisline, estrov žveplove kisline, estrov ogljikove kisline
in estrov tiofosforne kisline (fosfortioatov), njihovih soli ter njihovih
halogenskih, sulfo-, nitro-, ali nitrozo- derivatov, dimetil fosfonata (di
metil fosfita), trimetil fosfita (trimetoksifosfina), trietil fosfita in dietil
fosfonata (dietil vodikfosfita) (dietil fosfita))

6,5

0

2921 11 10

metilamin, di- ali tri- metilamin (razen njihovih soli)

6,5

0

2921 11 90

soli metilamina, di- ali trimetilamina

6,5

0

2921 19 10

trietilamin in njegove soli

6,5

0

2921 19 30

izopropilamin in njegove soli

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-tetrametilbutilamin

prosto

0
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2921 19 50

dietilamin in njegove soli

5,7

0

2921 19 80

aciklični monoamini in njihovi derivati; njihove soli (razen metilamina,
dimetilamina, trimetilamina, dietilamina, trietilamina, izopropilamina
in njihovih soli ter 1,1,3,3-tetrametilbutilamina)

6,5

0

2921 21 00

etilendiamin in njegove soli

6

0

2921 22 00

heksametilendiamin in njegove soli

6,5

0

2921 29 00

aciklični poliamini in njihovi derivati; njihove soli (razen etilendiamina
in heksametilendiamina ter njunih soli)

6

0

2921 30 10

cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin in njune soli

6,3

0

2921 30 91

cikloheksa-1,3-ilenediamin (1,3-diaminocikloheksan)

prosto

0

2921 30 99

ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski mono- ali poliamini in njihovi de
rivati; njihove soli (razen cikloheksilamina in cikloheksildimetilamina
ter njunih soli in cikloheksa-1,3-ilenediamina (1,3-diaminociklohek
sana))

6,5

0

2921 41 00

anilin in njegove soli (razen anorganskih in organskih živosrebrovih
spojin)

6,5

0

2921 42 10

halogenirani, sulfonirani, nitrirani in nitrozirani derivati anililna in nji
hove soli

6,5

0

2921 42 90

derivati anililna in njihove soli (razen halogeniranih, sulfoniranih, nitri
ranih in nitroziranih derivatov anililna in njihovih soli)

6,5

0

2921 43 00

toluidini in njihovi derivati; njihove soli

6,5

0

2921 44 00

difenilamin in njegovi derivati; njihove soli

6,5

0

2921 45 00

1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta- naftilamin) in njihovi
derivati; njihove soli

6,5

0

2921 46 00

amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfeta
min (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), lavamfetamin (INN),
mefenoreks (INN) in fentermin (INN); njihove soli

prosto

0

2921 49 10

ksilidini in njihovi derivati; njihove soli

6,5

0

2921 49 80

aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove soli (razen anilina, to
luidinov, difenilamina, 1-naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina
(beta-naftilamina), ksilidinov in njihovih derivatov ter njihovih soli, am
fetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfeta
mina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lavamfetamina
(INN), mefenoreksa (INN) in fentermina (INN) ter njihovih soli)

6,5

0
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2921 51 11

m- fenilendiamin čistote 99 % ali več, ki vsebuje: 1 mas. % ali manj
vode, 200 mg/kg ali manj o-fenilendiamina in 450 mg/kg ali manj pfenilendiamina

prosto

0

2921 51 19

o-fenilendiamin, m-fenilendiamin, p-fenilendiamin, diaminotolueni in
njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani in nitrozirani derivati; nji
hove soli (razen m- fenilendiamina čistote 99 % ali več, ki vsebuje
1 mas. % ali manj vode, 200 mg/kg ali manj o-fenilendiamina in
450 mg/kg ali manj p-fenilendiamina)

6,5

0

2921 51 90

derivati o-fenilendiamina, m-fenilendiamina, p-fenilendiamina ali diami
notoluenov; njihove soli (razen halogeniranih, sulfoniranih, nitriranih
in nitroziranih derivatov ter njihovih soli)

6,5

0

2921 59 10

m-fenilenbis(metilamin)

prosto

0

2921 59 20

2,2'-diklor-4,4'-metilendianilin

prosto

0

2921 59 30

4,4'-bi-o-toluidin

prosto

0

2921 59 40

1,8-naftalendiamin

prosto

0

2921 59 90

aromatski poliamini in njihovi derivati; njihove soli (razen o-fenilendia
mina, m-fenilendiamina, p-fenilendiamina ali diaminotoluenov in njiho
vih derivatov ter soli, m-fenilenbis(metilamina), 2,2'-diklor-4,4'-metilen
dianilina, 4,4'-bi-o-toluidina in 1,8-naftalendiamina)

6,5

0

2922 11 00

monoetanolamin in njegove soli

6,5

0

2922 12 00

dietanolamin in njegove soli

6,5

0

2922 13 10

trietanolamin

6,5

0

2922 13 90

soli trietanolamina

6,5

0

2922 14 00

dekstropropoksifen (INN) in njegove soli

prosto

0

2922 19 10

N-etildietanolamin

6,5

0

2922 19 20

2,2'-metiliminodietanol (N-metildietanolamin)

6,5

0

2922 19 80

aminoalkoholi in njihovi etri in estri ter njihove soli (razen tistih, ki
vsebujejo več kot eno vrsto kisikove funkcije, ter razen monoetanola
mina, dietanolamina, trietanolamina, dekstropropoksifena (INN) in nji
hovih soli, N-etildietanolamina in 2,2'-metiliminodietanola (N-metildie
tanolamina))

6,5

0

2922 21 00

aminohidroksinaftalensulfonske kisline in njihove soli

6,5

0
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2922 29 00

aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi etri in estri (razen tistih, ki
vsebujejo več kot eno vrsto kisikove funkcije, ter aminohidroksinafta
lensulfonskih kislin in njihovih soli)

6,5

0

2922 31 00

amfepramon (INN), metadon (INN) in normetadon (INN) ter njihove
soli

prosto

0

2922 39 00

aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni ter njihove soli (razen ti
stih, ki vsebujejo več kot eno vrsto kisikove funkcije, in amfepramona
(INN), metadona (INN) in normetadona (INN) ter njihovih soli)

6,5

0

2922 41 00

lizin in njegovi estri; njegove soli

6,3

0

2922 42 00

glutaminska kislina in njene soli

6,5

0

2922 43 00

antranilna kislina (2-aminobenzojska kislina) in njene soli

6,5

0

2922 44 00

tilidin (INN) in njegove soli

prosto

0

2922 49 10

glicin

6,5

0

2922 49 20

beta-alanin

prosto

0

2922 49 95

amino kisline in njihovi estri; njihove soli (razen tistih, ki vsebujejo več
kot eno vrsto kisikove funkcije, in lizina, njegovih estrov in soli, gluta
minske kisline, antranilne kisline, tilidina (INN) in njihovih soli ter gli
cina in beta-alanina)

6,5

0

2922 50 00

fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in druge aminospojine s ki
sikovo funkcijo (razen aminoalkoholov, aminonaftolov in drugih ami
nofenolov, njihovih etrov in estrov, njihovih soli, aminoaldehidov, ami
noketonov in aminokinonov ter njihovih soli, amino kislin ter njihovih
estrov in soli)

6,5

0

2923 10 00

holin in njegove soli

6,5

0

2923 20 00

lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično določeni ali nedoločeni

5,7

0

2923 90 00

kvarterne amonijeve soli in hidroksidi (razen holina in njegovih soli)

6,5

0

2924 11 00

meprobamat (INN)

prosto

0

2924 12 00

fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) in fosfamidon (ISO)

6,5

0

2924 19 00

aciklični amidi, vključno z acikličnimi karbamati, in njihovi derivati ter
njihove soli (razen meprobamata (INN), fluoroacetamida (ISO), mono
krotofosa (ISO) in fosfamidona (ISO))

6,5

0
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2924 21 10

izoproturon (ISO)

6,5

0

2924 21 90

ureini in njihovi derivati, njihove soli (razen izoproturona (ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-acetamidobenzojska kislina (N-acetilantranilna kislina) in njene soli

6,5

0

2924 24 00

etinamat (INN)

prosto

0

2924 29 10

lidokain (INN)

prosto

0

2924 29 30

paracetamol (INN)

6,5

0

2924 29 95

ciklični amidi, vključno s cikličnimi karbamati, in njihovi derivati; nji
hove soli (razen ureinov in njihovih derivatov ter njihovih soli, 2-aceta
midobenzojske kisline (N-acetilantranilne kisline) in njenih soli, etina
mata (INN), lidokaina (INN) in paracetamola (INN))

6,5

0

2925 11 00

saharin in njegove soli

6,5

0

2925 12 00

glutetimid (INN)

prosto

0

2925 19 10

3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-oktabromo-N,N'-etilendiftalimid

prosto

0

2925 19 30

N,N'-etilenbis(4,5-dibromoheksahidro-3,6-metanoftalimid)

prosto

0

2925 19 95

imidi in njihovi derivati; njihove soli (razen saharina, njegovih soli, glu
tetimida (INN), 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-oktabromo-N,N'-etilendiftalimida, N,
N'-etilenbis(4,5-dibromoheksahidro-3,6-metanoftalimida) ter anorgan
skih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2925 21 00

klordimeform (ISO)

6,5

0

2925 29 00

imini in njihovi derivati; njihove soli (razen klordimeforma (ISO))

6,5

0

2926 10 00

akrilonitril

6,5

0

2926 20 00

1-cianogvanidin (diciandiamid)

6,5

0

2926 30 00

fenproporeks (INN) in njegove soli; metadon (INN) vmesni proizvod
(4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

6,5

0

2926 90 20

izoftalonitril

6

0

2926 90 95

spojine z nitrilno funkcijo (razen akrilonitrila, 1-cianogvanidina (dician
diamida), fenproporeksa (INN) in njegovih soli, metadona (INN) vmes
nega proizvoda (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana) in izoftalo
nitrila)

6,5

0
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6,5

0

prosto

0

2927 00 00

diazo-, azo- ali azoksi spojine

2928 00 10

N,N-bis(2-metoksetil)hidroksilamin

2928 00 90

organski derivati hidrazina ali hidroksilamina (razen N,N-bis(2-metok
setil)hidroksilamina)

6,5

0

2929 10 10

metilfenilen diizocianati (toluen diizocianati)

6,5

0

2929 10 90

izocianati (razen metilfenilen diizocianata (toluen diizocianatov))

6,5

0

2929 90 00

spojine z dušikovimi funkcijami (razen spojin z amino funkcijo, ami
nospojin s kisikovo funkcijo, kvarternih amonijevih soli in hidroksidov,
lecitinov in drugih fosfoaminolipidov, spojin s karboksiamidno funk
cijo, spojin ogljikove kisline z amidno funkcijo, spojin s karboksii
midno, imino ali nitrilno funkcijo, diazo-, azo- ali azoksi spojin, organ
skih derivatov hidrazina ali hidroksilamina in izocianatov)

6,5

0

2930 20 00

tiokarbamati in ditiokarbamati (razen anorganskih in organskih živo
srebrovih spojin)

6,5

0

2930 30 00

tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi

6,5

0

2930 40 10

metionin (INN)

prosto

0

2930 40 90

metionin (razen metionina (INN))

6,5

0

2930 50 00

kaptafol (ISO) in metamidofos (ISO)

6,5

0

2930 90 13

cistein in cistin

6,5

0

2930 90 16

derivati cisteina in cistina

6,5

0

2930 90 20

tiodiglikol (INN) (2,2'-tiodietanol)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslena kislina

prosto

0

2930 90 40

2,2'-tiodietil bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat]

prosto

0

2930 90 50

mešanice izomerjev, ki vsebujejo 4-metil-2,6-bis (metiltio)-metafenilen
diamin in 2-metil-4,6-bis(metiltio)-metafenilendiamin

prosto

0
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2930 90 85

organske tiospojine (razen tiokarbamatov in ditiokarbamatov, tiuram
mono-, di- ali tetrasulfidov, metionina, kaptafola (ISO), metamidofosa
(ISO), cisteina in cistina in njunih derivatov, tiodiglikola (INN) (2,2'-tio
dietanola), DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslene kisline, 2,2'-tiodietil bis[3(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionata] ter mešanic izomerjev, ki
vsebujejo 4-metil-2,6-bis (metiltio)-metafenilendiamin in 2-metil-4,6bis(metiltio)-metafenilendiamin)

6,5

0

2931 00 10

dimetil metilfosfonat

6,5

0

2931 00 20

metilfosfonoil difluorid (metilfosfonski difluorid)

6,5

0

2931 00 30

metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski diklorid)

6,5

0

2931 00 95

druge kemično opredeljene organsko-anorganske spojine, ki niso nave
dene ali zajete na drugem mestu (razen anorganskih in organskih živo
srebrovih spojin)

6,5

0

2932 11 00

tetrahidrofuran

6,5

0

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

6,5

0

2932 13 00

furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril alkohol

6,5

0

2932 19 00

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika, ki
imajo v strukturi nekondenziran furanov obroč (hidrogenirane ali ne)
(razen tetrahidrofurana, 2-furaldehida (furfuraldehida), furfurilalkohola
in tetrahidrofurfuril alkohola)

6,5

0

2932 21 00

kumarin, metilkumarini in etilkumarini

6,5

0

2932 29 10

fenolftalein

prosto

0

2932 29 20

1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3Hbenzo[de]izokromen-1-il]-6-oktadekaloksi-2-naftojska kislina

prosto

0

2932 29 30

3'kloro-6'-cikloheksaminospiro[izobenzofuran-1(3H), 9'-ksanten]-3-on

prosto

0

2932 29 40

6'-(N-etil-paratoluidino)-2'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]3-on

prosto

0

2932 29 50

metil-6-dikosaloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilat

prosto

0

2932 29 60

gama-butirolacton

6,5

0
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2932 29 85

laktoni (razen kumarina, metilkumarinov, etilkumarinov, fenolftaleina,
1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H, 3Hbenzo[de]izokromen-1-il]-6-oktadekaloksi-2-naftojske kisline, 3'kloro6'-cikloheksaminospiro[izobenzofuran-1(3H), 9'-ksanten]-3-ona, 6'-(Netil-paratoluidino)-2'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-ona,
metil-6-dikosaloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilata, gama-buti
rolactona ter anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2932 91 00

izosafrol

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on

6,5

0

2932 93 00

piperonal

6,5

0

2932 94 00

safrol

6,5

0

2932 95 00

tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri)

6,5

0

2932 99 50

epoksidi s štiričlenim obročem

6,5

0

2932 99 70

ciklični acetali in interni hemiacetali, z drugimi kisikovimi funkcijami
ali brez njih, in njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
(razen safrola, izosafrola, piperonala in 1-(1,3-benzodioksol-5-il)pro
pan-2-ona)

6,5

0

2932 99 85

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika
(razen spojin, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov obroč (hidro
genirane ali ne), laktonov, izosafrola,1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2ona, piperonala, safrola, tetrahidrokanabinolov (vsi izomeri), epoksidov
s štiričlenim obročem, cikličnih acetalov in internih hemiacetalov, z dru
gimi kisikovimi funkcijami ali brez njih, in njihovih halogenih, sulfo-,
nitro- ali nitrozo- derivatov ter anorganskih in organskih živosrebrovih
spojin)

6,5

0

2933 11 10

propifenazon

prosto

0

2933 11 90

fenazon (antipirin) in njegovi derivati (razen propifenazona (INN))

6,5

0

2933 19 10

fenilbutazon (INN)

prosto

0

2933 19 90

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč, hidrogenirane ali ne
(razen fenazona (antipirina) in njegovih derivatov ter fenilbutazona
(INN))

6,5

0

2933 21 00

hidantoin in njegovi derivati

6,5

0

2933 29 10

nafazolin hidroklorid (INNM) in nafazolin nitrat (INNM), fentolamin
(INN), tolazolin hidroklorid (INNM)

prosto

0
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2933 29 90

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo v strukturi nekondenziran imidazolov obroč, hidrogenirane ali
ne (razen hidantoina in njegovih derivatov, nafazolin hidroklorida
(INNM), nafazolin nitrata (INNM), fentolamina (INN) ter tolazolin hi
droklorida (INNM))

6,5

0

2933 31 00

piridin in njegove soli

5,3

0

2933 32 00

piperidin in njegove soli

6,5

0

2933 33 00

alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN),
difenoksin (INN), diphenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN),
ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN),
petidin (INN) intermediat A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN),
pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) in trimeperidin
(INN); njihove soli

6,5

0

2933 39 10

iproniazid (INN); ketobemidon hidroklorid (INNM); piridostigmin bro
mid (INN)

prosto

0

2933 39 20

2,3,5,6-tetrakloropiridin

prosto

0

2933 39 25

3,6-dikloropiridin-2-karboksilna kislina

prosto

0

2933 39 35

2-hidroksiletilamonij-3,6-dikloropiridin-2-karboksilat

prosto

0

2933 39 40

2-butoksietil(3,5,6-triklor-2-piridiloksi)acetat

prosto

0

2933 39 45

3,5-dikloro-2,4,6-trifluorpiridin

prosto

0

2933 39 50

fluoroksipir (ISO), metilni ester

4

0

2933 39 55

4-metilpiridin

prosto

0

2933 39 99

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo v strukturi nekondenziran piridinov obroč (hidrogenirane ali ne)
(razen piridina, piperidina, alfentanila (INN), anileridina (INN), bezitra
mida (INN), bromazepama (INN), difenoksina (INN), diphenoksilata
(INN), dipipanona (INN), fentanila (INN), ketobemidona (INN), metilfe
nidata (INN), pentazocina (INN), petidina (INN), petidina (INN) interme
diata A, fenciklidina (INN) (PCP), fenoperidina (INN), pipradrola (INN),
piritramida (INN), propirama (INN), trimeperidina (INN) in njihovih
soli, iproniazida (INN), ketobemidon hidroklorida (INNM), piridostig
min bromida (INN), 2,3,5,6-tetrakloropiridina, 3,6-dikloropiridin-2-kar
boksilne kisline, 2-hidroksiletilamonij-3,6-dikloropiridin-2-karboksilata,
2-butoksietil(3,5,6-triklor-2-piridiloksi)acetata,
3,5-dikloro-2,4,6-tri
fluorpiridina, fluoroksipirja (ISO), metilnega estra, 4-metilpiridina ter
anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2933 41 00

levorfanol (INN) in njegove soli

prosto

0
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5,5

0

prosto

0

2933 49 10

halogeni derivati kinolina; derivati kinolinkarboksilne kisline

2933 49 30

dekstrometorfan (INN) in njegove soli

2933 49 90

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo kinolinsko ali izokinolinsko obročasto strukturo (hidrogenirane
ali ne), nadalje nekondenzirane (razen levorfanola (INN) in dekstrome
torfana (INN) ter njunih soli, halogenih derivatov kinolina, derivatov ki
nolinkarboksilne kisline ter anorganskih in organskih živosrebrovih
spojin)

6,5

0

2933 52 00

malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli

6,5

0

2933 53 10

fenobarbital (INN), barbital (INN) in njune soli

prosto

0

2933 53 90

alobarbital (INN), amobarbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, ci
klobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobar
bital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) in vinilbital (INN)
ter njihove soli

6,5

0

2933 54 00

derivati maloniluree (barbiturne kisline) in njihove soli (razen soli ma
loniluree)

6,5

0

2933 55 00

loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) in zipeprol
(INN) ter njihove soli

prosto

0

2933 59 10

diazinon (ISO)

prosto

0

2933 59 20

1,4-diazobiciklol[2.2.2.]oktan (trietilendiamin)

prosto

0

2933 59 95

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo v strukturi pirimidinski obroč (hidrogenirane ali ne) ali pipera
zinski obroč (razen maloniluree (barbiturne kisline) in njenih soli, alo
barbitala (INN), amobarbitala (INN), barbitala (INN), butalbitala (INN),
butobarbitala (INN), ciklobarbitala (INN), metilfenobarbitala (INN), pen
tobarbitala (INN), fenobarbitala (INN), sekbutabarbitala (INN), sekobar
bitala (INN), vinilbitala (INN), loprazolama (INN), meklokvalona (INN),
metakvalona (INN) in zipeprola (INN) ter njihovih soli, diazinona (ISO)
in 1,4-diazobiciklol[2.2.2.]oktana (trietilendiamina))

6,5

0

2933 61 00

melamin

6,5

0

2933 69 10

atrazin (ISO), propazin (ISO), simazin (ISO), heksahidro- 1,3,5-trinitro1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin)

5,5

0

2933 69 20

metenamin (INN) (heksametilentetramin)

prosto

0

2933 69 30

2,6-di-tert-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenol

prosto

0
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2933 69 80

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki
imajo v strukturi nekondenziran obroč triazina (hidrogenirane ali ne)
(razen melamina, atrazina (ISO), propazina (ISO), simazina (ISO), hek
sahidro- 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (heksogen, trimetilentrinitramina),
metenamina (INN) (heksametilentetramina) in 2,6-di-tert-butil-4-[4,6bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenola)

6,5

0

2933 71 00

6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam)

6,5

0

2933 72 00

klobazam (INN) in metiprilon (INN)

prosto

0

2933 79 00

laktami (razen 6-heksanlaktama (epsilonkaprolaktama), klobazama
(INN), metiprilona (INN) ter anorganskih in organskih živosrebrovih
spojin)

6,5

0

2933 91 10

klordiazepoksid (INN)

prosto

0

2933 91 90

alprazolam (INN), kamazepam (INN), klonazepam (INN), klorazepat,
delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), hala
zepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam
(INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), praze
pam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) in
triazolam (INN) in njihove soli ter soli klordiazepoksida (INN)

6,5

0

2933 99 10

benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)

6,5

0

2933 99 20

indol, 3-metilindol (skatol), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz(c,e)azepin
(azapetin), fenindamin (INN) in njihove soli; imipramin hidroklorid
(INNM)

5,5

0

2933 99 30

monoazepini

6,5

0

2933 99 40

diazepini

6,5

0

2933 99 50

2,4-di-terc-butil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenol

prosto

0

2933 99 90

heterociklične spojine le s heteroatomom ali heteroatomi dušika (razen
spojin, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov, imidazolov, piridi
nov obroč ali obroč triazina, hidrogenirane ali ne, kinolinsko ali izoki
nolinsko obročasto strukturo, hidrogenirane ali ne, vendar nadalje ne
kondenzirane, pirimidinski obroč, hidrogenirane ali ne, ali piperazinski
obroč ter laktamov, alprazolama (INN), kamazepama (INN), klordiaze
poksida (INN), klonazepama (INN), klorazepata, delorazepama (INN),
diazepama (INN), estazolama (INN), etil loflazepata (INN), fludiaze
pama (INN), flunitrazepama (INN), flurazepama (INN), halazepama
(INN), lorazepama (INN), lormetazepama (INN), mazindola (INN), me
dazepama (INN), midazolama (INN), nimetazepama (INN), nitrazepama
(INN), nordazepama (INN), oksazepama (INN), pinazepama (INN), pra
zepama (INN), pirovalerona (INN), temazepama (INN), tetrazepama
(INN), triazolama (INN) ter njihovih soli, benzimidazol-2-tiola (merkap
tobenzimidazola), indola, 3-metilindola (skatola), 6-alil-6,7-dihidro-5Hdibenz(c,e)azepina (azapetina), fenindamina (INN) in njihovih soli, imi
pramin hidroklorida (INNM), monoazepinov, diazepinov ter 2,4-di-tercbutil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenola)

6,5

0
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2934 10 00

heterociklične spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran tiazolov ob
roč (hidrogenirane ali ne)

6,5

0

2934 20 20

di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in
njegove soli

6,5

0

2934 20 80

heterociklične spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov obroč (hidro
genirane ali ne), naprej nekondenzirane (razen di(benzotiazol-2-il)disul
fida, benzotiazol-2-tiola (merkaptobenzotiazola) in njegovih soli ter
anorganskih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2934 30 10

tietilperazin (INN), tioridazin (INN) in njegove soli

prosto

0

2934 30 90

heterociklične spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov obroč (hidroge
nirane ali ne), naprej nekondenzirane (razen tietilperazina (INN) in tio
ridazina (INN) ter njegovih soli)

6,5

0

2934 91 00

aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam
(INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN),
mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) in sufentanil (INN); njihove soli

prosto

0

2934 99 10

klorpotiksen (INN), tenalidin (INN) in njuni tartrati in maleati

prosto

0

2934 99 20

furazolidon (INN)

prosto

0

2934 99 30

7-aminocefalosporanska kislina

prosto

0

2934 99 40

soli in estri (6R, 7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilaceta
mido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0.]okt-2-en-2-karboksilne kisline

prosto

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridinijev bromid

prosto

0

2934 99 90

nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene;
druge heterociklične spojine (razen spojin samo s heteroatomom ali he
teroatomi kisika ali dušika, spojin, ki imajo v strukturi nekondenziran
tiazolov obroč ali benzotiazolov obroč ali fenotiazinov obroč, naprej
nekondenzirane, aminoreksa (INN), brotizolama (INN), klotiazepama
(INN), kloksazolama (INN), dekstromoramida (INN), haloksazolama
(INN), ketazolama (INN), mezokarba (INN), oksazolama (INN), pemo
lina (INN), fendimetrazina (INN), fenmetrazina (INN) in sufentanila
(INN), njihovih soli, klorpotiksena (INN), tenalidina (INN) in njunih tar
tratov in maleatov, furazolidona (INN), 7-aminocefalosporanske kisline,
soli in estrov (6R, 7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilaceta
mido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0.]okt-2-en-2-karboksilne kisline,
1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridinijevega bromida ter anorgan
skih in organskih živosrebrovih spojin)

6,5

0

2935 00 10

3-[1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto
[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid

prosto

0
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prosto

0

2935 00 20

metosulam (ISO)

2935 00 90

sulfonamidi (razen 3-[1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfona
mida in metosulama (ISO))

6,5

0

2936 21 00

vitamini A in njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 22 00

vitamin B1 in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 23 00

vitamin B2 in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 24 00

D ali DL pantotenska kislina (vitamin B3 ali vitamin B5) in njeni deri
vati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 25 00

vitamin B6 in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 26 00

vitamin B12 in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vita
mini

prosto

0

2936 27 00

vitamin C in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 28 00

vitamin E in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 29 10

vitamin B9 in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 29 30

vitamin H in njegovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini

prosto

0

2936 29 90

vitamini in njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini,
nepomešani (razen vitaminov A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, H
in njihovih derivatov)

prosto

0

2936 90 11

naravni koncentrati vitaminov A + D

prosto

0

2936 90 19

naravni koncentrati vitaminov (razen vitaminov A + D)

prosto

0

2936 90 80

provitamini in mešanice vitaminov, ki so v kakršnem koli topilu (razen
naravnih koncentratov vitaminov)

prosto

0

2937 11 00

somatotropin, njegovi derivati in strukturno podobne snovi, ki se upo
rabljajo predvsem kot hormoni

prosto

0

2937 12 00

inzulin in njegove soli, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni

prosto

0

L 356/250

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2937 19 00

polipeptidni hormoni, proteinski hormoni in glikoproteinski hormoni,
njihovi derivati in strukturno podobne snovi, ki se uporabljajo pred
vsem kot hormoni (razen somatotropina, njegovih derivatov in struk
turno podobnih snovi ter inzulina in njegovih soli)

prosto

0

2937 21 00

kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) in prednizolon
(dehidrohidrokortizon)

prosto

0

2937 22 00

halogenirani derivati adrenokortikalnih hormonov

prosto

0

2937 23 00

estrogeni in progestogeni

prosto

0

2937 29 00

steroidni hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi, ki se
uporabljajo predvsem kot hormoni (razen kortizona, hidrokortizona,
prednizona (dehidrokortizona), prednizolona (dehidrohidrokortizona),
halogeniranih derivatov kortikosteroidnih hormonov, estrogenov in
progestogenov)

prosto

0

2937 31 00

epinefrin

prosto

0

2937 39 00

katekolaminski hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi,
ki se uporabljajo predvsem kot hormoni (razen epinefrina)

prosto

0

2937 40 00

derivati aminokislin, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni

prosto

0

2937 50 00

prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, njihovi derivati in struk
turno podobne snovi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni

prosto

0

2937 90 00

hormoni, naravni ali sintetični, njihovi derivati in strukturno podobne
snovi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni (razen polipeptidnih,
proteinskih, glikoproteinskih, steroidnih in katekolaminskih hormonov,
prostaglandinov, tromboksanov in leukotrienov, njihovih derivatov in
strukturno podobnih snovi ter derivatov aminokislin)

prosto

0

2938 10 00

rutozid (rutin) in njegovi derivati

6,5

0

2938 90 10

digitalis glikozidi

6

0

2938 90 30

glicirizinska kislina in glicirizati

5,7

0

2938 90 90

glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove soli, etri, estri in drugi deri
vati (razen rutozida (rutina) in njegovih derivatov, digitalis glikozidov,
glicirizinske kisline in glicirizatov)

6,5

0

2939 11 00

koncentrati makove slame; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodeine
(INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon
(INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN),
folkodin (INN), tebakon (INN) in tebain ter njihove soli

prosto

0
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2939 19 00

alkaloidi opija in njihovi derivati ter njihove soli (razen koncentratov
makove slame; buprenorfina (INN), kodeina, dihidrokodeina (INN), etil
morfina, etorfina (INN), heroina, hidrokodona (INN), hidromorfona
(INN), morfina, nikomorfina (INN), oksikodona (INN), oksimorfona
(INN), folkodina (INN), tebakona (INN) in tebaina ter njihovih soli)

prosto

0

2939 20 00

alkaloidi kininovca in njihovi derivati, njihove soli

prosto

0

2939 30 00

kofein in njegove soli

prosto

0

2939 41 00

efedrin in njegove soli

prosto

0

2939 42 00

psevdoefedrin (INN) in njegove soli

prosto

0

2939 43 00

katin (INN) in njegove soli

prosto

0

2939 49 00

efedrini in njihove soli (razen efedrina, psevdoefedrina (INN), katina
(INN) ter njihovih soli)

prosto

0

2939 51 00

fenetilin (INN) in njegove soli

prosto

0

2939 59 00

teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin) in njuni derivati ter njune
soli (razen fenetilina (INN) in njegovih soli)

prosto

0

2939 61 00

ergometrin (INN) in njegove soli

prosto

0

2939 62 00

ergotamin (INN) in njegove soli

prosto

0

2939 63 00

lizergična kislina in njene soli

prosto

0

2939 69 00

alkaloidi rženih rožičkov in njihovi derivati; njihove soli (razen lizer
gične kisline, ergometrina in ergotamina ter njihovih soli)

prosto

0

2939 91 11

surovi kokain

prosto

0

2939 91 19

kokain in njegove soli (razen surovega kokaina)

prosto

0

2939 91 90

ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin race
mat, njihove soli, estri in drugi derivati ter estri in drugi derivati ko
kaina (razen soli kokaina)

prosto

0

2939 99 00

rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični, njihove soli, etri, estri in drugi
derivati (razen alkaloidov opija, alkaloidov kininovca, teofilina in ami
nofilina (teofilin-etilendiamina), alkaloidov rženih rožičkov in njihovih
derivatov ter soli, kokaina, ekgonina, levometamfetamina, metamfeta
mina (INN), metamfetamin racemata ter njihovih soli, estrov in drugih
derivatov, kofeina in efedrinov ter njihovih soli)

prosto

0
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2940 00 00

sladkorji, kemično čisti (razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in
fruktoze); sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri ter njihove
soli (razen naravnih ali sintetičnih provitaminov, vitaminov, hormonov,
glikozidov, rastlinskih alkaloidov ter njihovih soli, etrov, estrov in dru
gih derivatov)

6,5

0

2941 10 10

amoksicilin (INN) in njegove soli

prosto

0

2941 10 20

ampicilin (INN), metampicilin (INN), pivampicilin (INN) in njihove soli

prosto

0

2941 10 90

penicilini in njihovi derivati s strukturo penicilanske kisline; njihove
soli (razen amoksicilina (INN), ampicilina (INN), metampicilina (INN),
pivampicilina (INN) in njihovih soli)

prosto

0

2941 20 30

dihidrostreptomicin, njegove soli, estri in hidrati

5,3

0

2941 20 80

streptomicini in njihovi derivati, njihove soli (razen dihidrostreptomi
cina, njegovih soli, estrov in hidratov)

prosto

0

2941 30 00

tetraciklini in njihovi derivati; njihove soli

prosto

0

2941 40 00

kloramfenikol in njegovi derivati; njihove soli

prosto

0

2941 50 00

eritromicin in njegovi derivati; njegove soli

prosto

0

2941 90 00

antibiotiki (razen penicilinov in njihovih derivatov s strukturo penici
lanske kisline ter njihovih soli, streptomicinov, tetraciklinov, kloramfe
nikola in eritromicina, njihovih derivatov ter njihovih soli)

prosto

0

2942 00 00

izločene kemično določene organske spojine, ki niso navedene ali za
jete na drugem mestu

6,5

0

3001 20 10

ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali njihovih izločkov človeškega iz
vora za organoterapevtske namene

prosto

0

3001 20 90

ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali njihovih izločkov živalskega iz
vora za organoterapevtske namene

prosto

0

3001 90 20

sušene žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, tudi v
prahu, ter druge snovi človeškega izvora, pripravljene za terapevtske ali
profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu

prosto

0

3001 90 91

heparin in njegove soli

prosto

0

3001 90 98

sušene žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, tudi v
prahu, ter druge snovi živalskega izvora, pripravljene za terapevtske ali
profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu

prosto

0

3002 10 10

antiserumi

prosto

0
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3002 10 91

hemoglobin, krvni globulin in serumski globulini

prosto

0

3002 10 95

frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po bioteh
ničnih postopkih ali kako drugače iz človeške krvi (razen antiserumov,
hemoglobina, krvnega globulina in serumskih globulinov)

prosto

0

3002 10 99

frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po bioteh
ničnih postopkih ali kako drugače iz živalske krvi (razen antiserumov,
hemoglobina, krvnega globulina in serumskih globulinov)

prosto

0

3002 20 00

cepiva za humano medicino

prosto

0

3002 30 00

cepiva za uporabo v veterini

prosto

0

3002 90 10

človeška kri

prosto

0

3002 90 30

živalska kri, pripravljena za terapevtsko, profilaktično ali diagnostično
rabo

prosto

0

3002 90 50

kulture mikroorganizmov (razen kvasovk)

prosto

0

3002 90 90

toksini in podobni proizvodi, npr. plazmodiji (razen cepiv in kultur mi
kroorganizmov)

prosto

0

3003 10 00

zdravila, ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s strukturo penici
lanske kisline ali streptomicine ali njihove derivate, toda niso priprav
ljena v odmerjenih dozah in ne v pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3003 20 00

zdravila, ki vsebujejo antibiotike, toda niso pripravljena v odmerjenih
dozah in ne v pakiranjih za prodajo na drobno (razen zdravil, ki vsebu
jejo peniciline ali njihove derivate s strukturo penicilanske kisline ali
streptomicine ali njihove derivate)

prosto

0

3003 31 00

zdravila, ki vsebujejo inzulin, toda niso pripravljena v odmerjenih do
zah in ne v pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3003 39 00

zdravila, ki vsebujejo hormone ali steroide, ki se uporabljajo kot hor
moni, vendar ne vsebujejo antibiotikov, toda niso pripravljena v odme
rjenih dozah in ne v pakiranjih za prodajo na drobno (razen zdravil, ki
vsebujejo inzulin)

prosto

0

3003 40 00

zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, vendar ne vsebujejo
hormonov in steroidov, ki se uporabljajo kot hormoni ali antibiotiki,
toda niso pripravljena v odmerjenih dozah in ne v pakiranjih za pro
dajo na drobno

prosto

0

3003 90 10

zdravila, ki vsebujejo jod ali jodove spojine, toda niso pripravljena v
odmerjenih dozah in ne v pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0
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3003 90 90

zdravila iz dveh ali več sestavin, ki so pomešane, za terapevtsko ali pro
filaktično uporabo, ki niso pripravljena v odmerjenih dozah in ne v pa
kiranjih za prodajo na drobno (razen zdravil, ki vsebujejo hormone ali
steroide, ki se uporabljajo kot hormoni, vendar ne vsebujejo antibioti
kov, zdravil, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, hormone ali an
tibiotike ali izdelkov iz tarifnih številk 3002, 3005 ali 3006)

prosto

0

3004 10 10

zdravila, ki kot aktivne snovi vsebujejo le penicilin ali njegove derivate
s strukturo penicilanske kisline in so pripravljena v odmerjenih dozah
(vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi kožo) ali v oblikah ali pa
kiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 10 90

zdravila, ki vsebujejo streptomicine ali njihove derivate, v kombinaciji s
penicilini ali njihovimi derivati ali ne, pripravljena v odmerjenih dozah
(vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi kožo) ali v oblikah ali pa
kiranjih za prodajo na drobno (razen zdravil, ki vsebujejo peniciline ali
njihove derivate s strukturo penicilanske kisline)

prosto

0

3004 20 10

zdravila, ki vsebujejo antibiotike, pripravljena v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno (razen zdravil, ki vsebujejo peniciline ali njihove
derivate s strukturo penicilanske kisline ali streptomicine ali njihove de
rivate)

prosto

0

3004 20 90

zdravila, ki vsebujejo antibiotike, pripravljena v odmerjenih dozah
(vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi kožo) (razen zdravil, ki
vsebujejo peniciline ali njihove derivate s strukturo penicilanske kisline
ali streptomicine ali njihove derivate)

prosto

0

3004 31 10

zdravila, ki vsebujejo inzulin, vendar ne vsebujejo antibiotikov, priprav
ljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 31 90

zdravila, ki vsebujejo inzulin, vendar ne vsebujejo antibiotikov, priprav
ljena v odmerjenih dozah (vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi
kožo) (razen zdravil, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno)

prosto

0

3004 32 10

zdravila, ki vsebujejo kortikosteroidne hormone, njihove derivate ali
strukturno podobne snovi, vendar ne vsebujejo antibiotikov, priprav
ljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 32 90

zdravila, ki vsebujejo kortikosteroidne hormone, njihove derivate in
strukturno podobne snovi, vendar ne vsebujejo antibiotikov, priprav
ljena v odmerjenih dozah (vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi
kožo) (razen zdravil, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno)

prosto

0

3004 39 10

zdravila, ki vsebujejo hormone ali steroide, ki se uporabljajo kot hor
moni, vendar ne vsebujejo antibiotikov, pripravljena v oblikah ali paki
ranjih za prodajo na drobno (razen zdravil, ki vsebujejo inzulin ali kor
tikosteroidne hormone, njihove derivate in strukturno podobne snovi)

prosto

0
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3004 39 90

zdravila, ki vsebujejo hormone ali steroide, ki se uporabljajo kot hor
moni, vendar ne vsebujejo antibiotikov, pripravljena v odmerjenih do
zah (vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi kožo) (razen zdravil,
ki vsebujejo inzulin ali kortikosteroidne hormone, njihove derivate in
strukturno podobne snovi, ter zdravil, pripravljenih v pakiranjih za
prodajo na drobno)

prosto

0

3004 40 10

zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, vendar ne vsebujejo
hormonov in steroidov, ki se uporabljajo kot hormoni ali antibiotiki, in
so pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 40 90

zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, vendar ne vsebujejo
hormonov in steroidov, ki se uporabljajo kot hormoni ali antibiotiki,
pripravljena v odmerjenih dozah (vključno s tistimi v obliki za uporabo
skozi kožo) (razen zdravil, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na
drobno)

prosto

0

3004 50 10

zdravila, ki vsebujejo provitamine, vitamine, vključno z naravnimi kon
centrati, njihovimi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini,
pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 50 90

zdravila, ki vsebujejo provitamine, vitamine, vključno z naravnimi kon
centrati, njihovimi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini,
pripravljena v odmerjenih dozah (vključno s tistimi v obliki za uporabo
skozi kožo) (razen zdravil, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na
drobno)

prosto

0

3004 90 11

zdravila, ki vsebujejo jod ali jodove spojine, pripravljena v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3004 90 19

zdravila iz pomešanih ali nepomešanih izdelkov za terapevtsko ali pro
filaktično uporabo, pripravljena v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
drobno (razen zdravil, ki vsebujejo antibiotike, hormone ali steroide, ki
se uporabljajo kot hormoni, vendar ne vsebujejo antibiotikov, zdravil,
ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, vendar ne vsebujejo hormo
nov ali antibiotikov, zdravil, ki vsebujejo provitamine, vitamine ali nji
hove derivate, ki se uporabljajo kot vitamini, in zdravil, ki vsebujejo
jod ali jodove spojine)

prosto

0

3004 90 91

zdravila, ki vsebujejo jod ali jodove spojine, pripravljena v odmerjenih
dozah (vključno s tistimi v obliki za uporabo skozi kožo) (razen zdra
vil, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno)

prosto

0

3004 90 99

zdravila iz pomešanih ali nepomešanih izdelkov za terapevtsko ali pro
filaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih dozah (vključno s tistimi
v obliki za uporabo skozi kožo) (razen zdravil, ki vsebujejo antibiotike,
hormone ali steroide, ki se uporabljajo kot hormoni, vendar ne vsebu
jejo antibiotikov, zdravil, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
vendar ne vsebujejo hormonov ali antibiotikov, zdravil, ki vsebujejo
provitamine, vitamine ali njihove derivate, ki se uporabljajo kot vita
mini, zdravil, ki vsebujejo jod ali jodove spojine, in zdravil, pripravlje
nih v pakiranjih za prodajo na drobno)

prosto

0
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3005 10 00

lepljive obveze in drugi izdelki z lepljivo plastjo, impregnirani, prema
zani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v pakiranjih
za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinar
ske namene

prosto

0

3005 90 10

vata in izdelki iz vate, impregnirani, premazani ali prevlečeni s farma
cevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene

prosto

0

3005 90 31

gaza in izdelki iz gaze, impregnirani, premazani ali prevlečeni s farma
cevtskimi snovmi ali pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno, za
medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene

prosto

0

3005 90 51

obveze in podobni izdelki iz netkanega materiala, impregnirani, prema
zani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v pakiranjih
za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinar
ske namene (razen vate, gaze ter izdelkov iz vate in gaze, lepljivih ob
vez in drugih izdelkov z lepljivo plastjo)

prosto

0

3005 90 55

obveze in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, razen iz netkanih,
impregnirani, premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pri
pravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške,
zobarske ali veterinarske namene (razen vate, gaze ter izdelkov iz vate
in gaze, lepljivih obvez in drugih izdelkov z lepljivo plastjo)

prosto

0

3005 90 99

obveze in podobni izdelki, impregnirani, premazani ali prevlečeni s far
macevtskimi snovmi ali pripravljeni v pakiranjih za prodajo na drobno,
za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene (razen tistih
iz tekstilnih materialov, lepljivih obvez in drugih izdelkov z lepljivo
plastjo)

prosto

0

3006 10 10

sterilni kirurški katgut

prosto

0

3006 10 30

sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju, absorpcijske ali
ne

6,5

0

3006 10 90

sterilni materiali za kirurška šivanja (vključno s sterilnimi absorpcij
skimi nitmi za kirurgijo ali zobarstvo) (razen katguta); in sterilna lepila
za kirurško zapiranje ran; sterilna „laminarija“ in sterilni laminarijski
tamponi; sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje krvavite v kirurgiji
in zobarstvu

prosto

0

3006 20 00

reagenti za določanje krvnih skupin ali faktorjev krvi

prosto

0

3006 30 00

kontrastna sredstva za rentgenske preiskave; diagnostični reagenti, na
menjeni za uporabo na bolnikih

prosto

0

3006 40 00

zobarski cementi in druga zobarska polnila; cementi za rekonstrukcijo
kosti

prosto

0
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3006 50 00

omarice in kompleti za prvo pomoč

prosto

0

3006 60 11

kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov, prostaglandi
nov, tromboksanov in leukotrienov, njihovih derivatov in strukturno
podobnih snovi, pripravljena v pakiranjih za prodajo na drobno

prosto

0

3006 60 19

kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov, prostaglandi
nov, tromboksanov in leukotrienov, njihovih derivatov in strukturno
podobnih snovi (razen kemičnih sredstev za kontracepcijo, pripravlje
nih v pakiranjih za prodajo na drobno)

prosto

0

3006 60 90

kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi spermicidov

prosto

0

3006 70 00

preparati v obliki gela, namenjeni za uporabo v humani ali veterinarski
medicini kot mazivo za dele teles pri kirurških operacijah ali zdravni
ških pregledih ali kot vmesna snov med telesom in medicinskim inštru
mentom

6,5

0

3006 91 00

pripomočki, ki se uporabljajo za stomo

6,5

0

3006 92 00

odpadni farmacevtski izdelki

prosto

0

3101 00 00

gnojila živalskega ali rastlinskega izvora, nepomešana ali med seboj po
mešana ali kemično obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali ke
mično obdelavo izdelkov živalskega ali rastlinskega izvora (razen v pe
letih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase)

prosto

0

3102 10 10

sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini, ki vsebuje več kot
45 mas. % dušika glede na težo suhega proizvoda (razen v peletih ali
podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 10 90

sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini, ki vsebuje 45 mas. % ali
manj dušika v suhem brezvodnem proizvodu (razen v peletih ali pod
obnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 21 00

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

6,5

0

3102 29 00

dvojne soli in mešanice amonijevega sulfata in amonijevega nitrata
(razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 30 10

amonijev nitrat v vodni raztopini (razen v pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 30 90

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

6,5

0

3102 40 10

mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi
anorganskimi negnojilnimi snovmi, ki se uporabljajo kot gnojila in ki
vsebujejo 28 mas. % ali manj dušika (razen v peletih ali podobnih obli
kah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0
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3102 40 90

mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi
anorganskimi negnojilnimi snovmi, ki se uporabljajo kot gnojila in ki
vsebujejo več kot 28 mas. % dušika (razen v peletih ali podobnih obli
kah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 50 10

naravni natrijev nitrat (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v paki
ranjih do vključno 10 kg bruto mase)

prosto

0

3102 50 90

natrijev nitrat (razen naravnega natrijevega nitrata in natrijevega nitrata
v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase)

6,5

0

3102 60 00

dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata (razen
v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase)

6,5

0

3102 80 00

mešanice sečnine in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni razto
pini (razen v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3102 90 00

dušikova gnojila, mineralna ali kemična (razen sečnine; amonijevega
sulfata; amonijevega nitrata; natrijevega nitrata; dvojnih soli in mešanic
amonijevega nitrata in amonijevega sulfata ali kalcija; mešanic sečnine
in amonijevega nitrata v vodni ali amoniakalni raztopini; mešanic amo
nijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi ne
gnojilnimi snovmi; v obliki tablet ali podobnih pakiranjih do vključno
10 kg)

6,5

0

3103 10 10

superfosfati, ki vsebujejo več kot 35 mas. % difosforjevega pentaoksida
(razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase)

4,8

0

3103 10 90

superfosfati (razen superfosfatov, ki vsebujejo več kot 35 mas. % difos
forjevega pentaoksida ali so v peletih ali podobnih oblikah ali v pakira
njih do vključno 10 kg bruto mase)

4,8

0

3103 90 00

fosfatna gnojila, mineralna ali kemična (razen superfosfatov, fosfatnih
gnojil v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg
bruto mase)

prosto

0

3104 20 10

kalijev klorid, ki vsebuje 40 mas. % ali manj kalijevega monoksida
glede na težo suhega proizvoda (razen v peletih ali podobnih oblikah
ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

prosto

0

3104 20 50

kalijev klorid, ki vsebuje več kot 40 mas. %, vendar do vključno
62 mas. % kalijevega monoksida glede na težo suhega proizvoda (razen
v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase)

prosto

0

3104 20 90

kalijev klorid, ki vsebuje več kot 62 mas. % kalijevega monoksida glede
na težo suhega proizvoda (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v
pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

prosto

0
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3104 30 00

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

prosto

0

3104 90 00

karnalit, silvit in druge surove naravne kalijeve soli, magnezijev kalijev
sulfat in mešanice kalijevih gnojil, npr. mešanice kalijevega klorida in
kalijevega sulfata (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih
do vključno 10 kg bruto mase)

prosto

0

3105 10 00

mineralna ali kemična gnojila živalskega ali rastlinskega izvora v peletih
ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase

6,5

0

3105 20 10

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente, tj. du
šik, fosfor in kalij, ki vsebujejo več kot 10 mas. % dušika glede na težo
suhega proizvoda (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih
do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 20 90

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente, tj. du
šik, fosfor in kalij, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj dušika glede na težo
suhega proizvoda (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih
do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 30 00

diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) (razen v peletih ali
podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 40 00

amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat), mešan z diamo
nijevim hidrogenortofosfatom (diamonijevim fosfatom) ali ne (razen v
peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto
mase)

6,5

0

3105 51 00

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo nitrate in fosfate (razen
amonijevega dihidrogenortofosfata (monoamonijevega fosfata), diamo
nijevega hidrogenortofosfata (diamonijevega fosfata), v peletih ali pod
obnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 59 00

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa dušik
(razen nitrata) in fosfor, vendar ne nitratov (razen amonijevega dihidro
genortofosfata (monoamonijevega fosfata), diamonijevega hidrogenor
tofosfata (diamonijevega fosfata), v peletih ali podobnih oblikah ali v
pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 60 10

kalijevi superfosfati (razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakira
njih do vključno 10 kg bruto mase)

3,2

0

3105 60 90

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa,
tj. fosfor in kalij (razen kalijevih superfosfatov in tistih v peletih ali pod
obnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

3,2

0
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3105 90 10

naravni kalijev natrijev nitrat, sestavljen iz naravne mešanice natrijevega
nitrata in kalijevega nitrata, ki vsebuje 44 mas. % ali manj kalijevega ni
trata ter 16,3 mas. % ali manj dušika glede na težo suhega proizvoda
(razen v peletih ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno
10 kg bruto mase)

prosto

0

3105 90 91

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa, tj. du
šik in kalij, ali le eno glavno gnojilno snov, vključno z mešanicami gno
jil živalskega ali rastlinskega izvora s kemičnimi ali mineralnimi gnojili,
ki vsebujejo več kot 10 mas. % dušika (razen kalijevega natrijevega ni
trata iz tarifne podštevilke 3105 90 10 in gnojil v peletih ali podobnih
oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase)

6,5

0

3105 90 99

mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa, tj. du
šik in kalij, ali le eno glavno gnojilno snov, vključno z mešanicami gno
jil živalskega ali rastlinskega izvora s kemičnimi ali mineralnimi gnojili,
ki ne vsebujejo dušika ali ki vsebujejo 10 mas. % ali manj dušika (razen
kalijevega natrijevega nitrata iz tarifne podštevilke 3105 90 10 in gno
jil v tabletah ali podobnih oblikah ali v pakiranjih do vključno 10 kg
bruto mase)

3,2

0

3201 10 00

quebrachev ekstrakt

prosto

0

3201 20 00

ekstrakt mimoze

6,5

0

3201 90 20

ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi ali kostanjevi ekstrakti

5,8

0

3201 90 90

strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in
drugi derivati (razen quebrachevega ekstrakta, ekstrakta mimoze, hra
stovih in kostanjevih ekstraktov ter ekstrakta Sumach in ekstrakta Val
lonia)

5,3

0

3202 10 00

sintetična organska strojila

5,3

0

3202 90 00

anorganska strojila; strojilni preparati ne glede na to, ali vsebujejo na
ravna strojila; encimski preparati za predstrojenje

5,3

0

3203 00 10

barvila rastlinskega izvora, vključno z ekstrakti za barvanje, kemično
določena ali nedoločena; preparati na osnovi barvil rastlinskega ali ži
valskega izvora, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali pridobivanje
barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 in 3215)

prosto

0

3203 00 90

barvila živalskega izvora, vključno z ekstrakti za barvanje, vendar razen
živalskega črnega pigmenta, kemično določena ali nedoločena; prepa
rati na osnovi barvil rastlinskega ali živalskega izvora, ki se uporabljajo
za barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov (razen prepara
tov iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

2,5

0
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3204 11 00

sintetična organska disperzijska barvila; preparati na osnovi barvilnih
snovi rastlinskega ali živalskega izvora, ki se uporabljajo za barvanje
tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarif
nih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 12 00

sintetična organska kisla barvila, metalizirana ali nemetalizirana, in sin
tetična organska jedkalna barvila; preparati na osnovi sintetičnih organ
skih kislih ali jedkalnih barvil, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali
pridobivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 13 00

bazična sintetična organska barvila; preparati na osnovi bazičnih sinte
tičnih organskih barvil, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali pridobi
vanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 14 00

direktna sintetična organska barvila; preparati na osnovi direktnih sin
tetičnih organskih barvil, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali prido
bivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 15 00

sintetična organska redukcijska barvila, vključno s tistimi, ki so v tem
stanju uporabna kot pigmenti; preparati na osnovi sintetičnih organ
skih redukcijskih barvil, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali prido
bivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 16 00

sintetična organska reaktivna barvila; preparati na osnovi sintetičnih or
ganskih reaktivnih barvil, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali prido
bivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 17 00

sintetični organski pigmenti; preparati na osnovi sintetičnih organskih
pigmentov, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali pridobivanje barvil
nih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3204 19 00

sintetična organska barvila (razen disperzijskih barvil, kislih barvil, jed
kalnih barvil, bazičnih barvil, direktnih barvil, redukcijskih in reaktiv
nih barvil ter organskih pigmentov); preparati, ki se uporabljajo za bar
vanje katerih koli materialov ali pridobivanje pripravljenih barv na os
novi teh preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 in 3215); mešanice barvil iz tarifnih podšte
vilk od 3204 11 do 3204 19

6,5

0

3204 20 00

sintetični organski proizvodi vrst, ki se uporabljajo kot fluorescenčna
belilna sredstva, kemično določeni ali nedoločeni

6

0
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3204 90 00

sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemično
določeni ali nedoločeni

6,5

0

3205 00 00

lak barve (razen kitajskih ali japonskih lakov in barv); preparati na os
novi lak barv, ki se uporabljajo za barvanje tkanin ali pridobivanje bar
vilnih preparatov (razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3206 11 00

pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida, ki se uporabljajo
za barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov in v suhi snovi
vsebujejo 80 mas. % titanovega dioksida ali več (razen preparatov iz ta
rifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 in 3215)

6

0

3206 19 00

pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida, ki se uporabljajo
za barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov in vsebujejo
manj kot 80 mas. % titanovega dioksida, računano na suho snov (razen
preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 in
3215)

6,5

0

3206 20 00

pigmenti in preparati, ki se uporabljajo za barvanje katerih koli mate
rialov ali kot sestavine pri izdelavi barvilnih preparatov na osnovi kro
movih spojin (razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209,
3210, 3212, 3213 in 3215)

6,5

0

3206 41 00

ultramarin in preparati na osnovi ultramarina, ki se uporabljajo za bar
vanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov (razen preparatov iz
tarifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3206 42 00

litopon in drugi pigmenti ter preparati na osnovi cinkovega sulfida, ki
se uporabljajo za barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov
(razen preparatov iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in
3215)

6,5

0

3206 49 10

magnetit, fino mlet

prosto

0

3206 49 30

pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih spojin, ki se uporabljajo za
barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov (razen preparatov
iz tarifnih številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215)

6,5

0

3206 49 80

anorganska ali mineralna barvila, ki niso navedena ali zajeta na drugem
mestu; preparati na osnovi anorganskih ali mineralnih barvil, ki se upo
rabljajo za barvanje tkanin ali pridobivanje barvilnih preparatov, ki
niso navedena ali zajeta na drugem mestu (razen preparatov iz tarifnih
številk 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 in 3215 ter anorganskih proiz
vodov, ki se uporabljajo kot luminofori, in magnetita)

6,5

0
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3206 50 00

anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemično dolo
čeni ali nedoločeni

5,3

0

3207 10 00

pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnenje, pripravljene
barve in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in
steklarski industriji

6,5

0

3207 20 10

glineni lošči

5,3

0

3207 20 90

steklasti emajli in glazure ter podobni preparati (razen glinenih loščev)

6,3

0

3207 30 00

tekoči keramični laki in podobni preparati, ki se uporabljajo v kera
mični, emajlni ali steklarski industriji

5,3

0

3207 40 10

emajlirano steklo v prahu, zrnih ali luskah

3,7

0

3207 40 20

steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več, vendar ne več kot 3,5 mm, ter
debeline 2 μm ali več, vendar ne več kot 5 μm (razen emajliranega ste
kla)

prosto

0

3207 40 30

steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99 mas. % ali več silicijevega
dioksida (razen emajliranega stekla)

prosto

0

3207 40 80

steklena frita in drugo steklo v obliki prahu, zrn ali lističev (razen emaj
liranega stekla, stekla v luskah dolžine 0,1 mm ali več, vendar ne več
kot 3,5 mm, ter debeline 2 μm ali več, vendar ne več kot 5 μm, ter ste
kla v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99 mas. % ali več silicijevega
dioksida)

3,7

0

3208 10 10

raztopine na osnovi poliestrov v hlapljivih organskih topilih, ki vsebu
jejo več kot 50 mas. % topila

6,5

0

3208 10 90

barve in laki, vključno z emajli in vodnimi barvami, na osnovi polie
strov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju

6,5

0

3208 20 10

raztopine na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov v hlapljivih organ
skih topilih, ki vsebujejo več kot 50 mas. % topila

6,5

0

3208 20 90

barve in laki, vključno z emajli in vodnimi barvami, na osnovi akrilnih
ali vinilnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem me
diju

6,5

0

3208 90 11

poliuretan iz 2,2'-(terc-butilamino)dietanola in iz 4,4'-metilendiciklo
heksil diizocianata, v obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vse
buje 48 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % polimerov

prosto

0

3208 90 13

kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v obliki raztopine v N,N-di
metilacetamida, ki vsebuje 48 mas. % ali več, vendar ne manj kot
50 mas. % polimerov

prosto

0
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3208 90 19

raztopine iz tarifnih števil od 3901 do 3913 v izhlapljivih organskih
topilih, če masa topila presega 50 % mase raztopine (razen tistih na os
novi poliestrov, akrilnih ali vinilnih polimerov ter poliuretana iz 2,2'(terc-butilamino)dietanola in iz 4,4'-metilendicikloheksil diizocianata in
kopolimera parakreozola z divinilbenzenom, oba v obliki raztopine v
N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48 mas. % ali več mas. % polimerov)

6,5

0

3208 90 91

barve in laki, vključno z emajli in laki, na osnovi sintetičnih polimerov,
dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju (razen tistih na os
novi poliestrov in akrilnih ali vinilnih polimerov)

6,5

0

3208 90 99

barve in laki, vključno z emajli in laki, na osnovi kemično spremenje
nih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem me
diju

6,5

0

3209 10 00

barve in laki, vključno z emajli in laki, na osnovi akrilnih ali vinilnih
polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v vodnem mediju

6,5

0

3209 90 00

barve in laki, vključno z emajli in laki, na osnovi sintetičnih polimerov
ali kemično modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztop
ljenih v vodnem mediju (razen tistih na osnovi akrilnih ali vinilnih poli
merov)

6,5

0

3210 00 10

oljne barve in laki, vključno z emajli in laki

6,5

0

3210 00 90

barve in laki, vključno z emajli, laki in temperami (razen barv in lakov
na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih po
limerov, oljnih barv in lakov, vključno z emajli in laki); pripravljeni v
vodi, ki se uporabljajo za dodelavo usnja

6,5

0

3211 00 00

pripravljeni sikativi

6,5

0

3212 10 10

tiskarske folije, ki se uporabljajo pri tiskanju vezav knjig ali usnjenih
trakov za klobuke na osnovi navadnih kovin

6,5

0

3212 10 90

tiskarske folije, ki se uporabljajo pri tiskanju vezav knjig ali usnjenih
trakov za klobuke (razen folij na osnovi navadnih kovin)

6,5

0

3212 90 31

pigmenti (vključno s kovinskim prahom in luskami), na osnovi alumi
nijastega prahu, dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v
pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji premaznih sredstev

6,5

0

3212 90 38

pigmenti (vključno s kovinskim prahom in luskami), dispergirani v ne
vodnih medijih, v tekočem stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri proiz
vodnji premaznih sredstev (razen pigmentov na osnovi aluminijastega
prahu)

6,5

0

3212 90 90

barvila in druge barvne snovi v obliki ali embalaži za prodajo na
drobno, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

6,5

0
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3213 10 00

kompleti barv za umetniško slikarstvo, pouk ali za plakate, barve za
niansiranje, barve in podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tu
bah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali podobnih pakiranjih

6,5

0

3213 90 00

barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za plakate, barve za niansiranje,
barve in podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tubah, kozarčkih,
stekleničkah, skodelicah ali podobnih pakiranjih (razen tistih v komple
tih)

6,5

0

3214 10 10

steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnilne mase in
drugi kiti

5

0

3214 10 90

pleskarskobarvarska polnila

5

0

3214 90 00

preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov in
podobno, ki niso ognjevarni

5

0

3215 11 00

črna tiskarska črnila, vključno z nekoncentriranimi ali v trdnem stanju

6,5

0

3215 19 00

tiskarska črnila, vključno z nekoncentriranimi ali v trdnem stanju
(razen črnih črnil)

6,5

0

3215 90 10

črnila za pisanje ali risanje, vključno z nekoncentriranimi ali v trdnem
stanju

6,5

0

3215 90 80

črnila, vključno z nekoncentriranimi ali v trdnem stanju (razen tiskar
skih črnil in črnil za pisanje ali risanje)

6,5

0

3301 12 10

olja sladkih in grenkih pomaranč s terpeni, vključno z zgoščenimi (tr
dimi) olji (concretes) in čistimi olji (razen olja pomarančnih cvetov)

7

0

3301 12 90

olja sladke in grenke pomaranče brez terpenov, vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi olji (razen olja pomarančnih cvetov)

4,4

0

3301 13 10

eterična olja limone s terpeni, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (con
cretes) in čistimi olji

7

0

3301 13 90

eterična olja limone brez terpenov, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji
(concretes) in čistimi olji

4,4

0

3301 19 20

eterična olja agrumov s terpeni, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji
(concretes) in čistimi olji (razen eteričnih olj sladke in grenke poma
ranče ter limone)

7

0

3301 19 80

eterična olja agrumov brez terpenov, vključno z zgoščenimi (trdimi)
olji (concretes) in čistimi olji (razen eteričnih olj sladke in grenke po
maranče ter limone)

4,4

0

3301 24 10

olja poprove mete (Mentha piperita) s terpeni, vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

prosto

0

3301 24 90

olja poprove mete (Mentha piperita) brez terpenov, vključno z zgošče
nimi (trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

2,9

0
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3301 25 10

olja mete s terpeni, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (concretes) in či
stimi olji (razen olj poprove mete (Mentha piperita))

prosto

0

3301 25 90

olja mete brez terpenov, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (concretes)
in čistimi olji (razen olj poprove mete (Mentha piperita))

2,9

0

3301 29 11

olja nageljnove žbice, niaouli in ylang-ylanga s terpeni, vključno z zgo
ščenimi (trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

prosto

0

3301 29 31

olja nageljnove žbice, niaouli in ylang-ylanga brez terpenov, vključno
z zgoščenimi (trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

2,3

0

3301 29 41

eterična olja, nedeterpenirana, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (con
cretes) in čistimi olji (razen olj agrumov, mete, nageljnove žbice, niaouli
in ylang-ylanga)

prosto

0

3301 29 71

olja geranije, jasmina in vetivera brez terpenov, vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

2,3

0

3301 29 79

eterična olja sivke ali lavandina brez terpenov, vključno z zgoščenimi
(trdimi) olji (concretes) in čistimi olji

2,9

0

3301 29 91

eterična olja brez terpenov, vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (concre
tes) in čistimi olji (razen olj agrumov, geranije, jasmina, sivke ali lavan
dina, mete, vetivera, nageljnove žbice, niaouli in ylang-ylanga)

2,3

0

3301 30 00

rezinoidi

2

0

3301 90 10

terpenski stranski produkti deterpenizacije eteričnih olj

2,3

0

3301 90 21

ekstrahirane oleo-smole sladkih koreninic in hmelja

3,2

0

3301 90 30

ekstrahirane oleo-smole lesa kvasije, aloje, jesena in drugih rastlin
(razen vanilije, sladkih koreninic in hmelja)

prosto

0

3301 90 90

koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih
ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali macera
cijo; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

3

0

3302 10 10

preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač, ki
vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, z vsebnostjo al
kohola 0,5 vol. % in več

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

3302 10 21

preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač, ki
vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, ki ne vsebujejo
mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebu
jejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, manj kot 5 mas. % saharoze
ali izoglukoze, manj kot 5 mas. % glukoze ali manj kot 5 mas. %
škroba (razen tistih z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
0,5 vol. %)

12,8

0
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3302 10 29

1

preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač, ki
vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, ki vsebujejo
1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali iz
oglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali 5 mas. % ali več škroba (razen ti
stih z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %), z vsebnos
tjo sladkorja < 70 %

9 + EA

0

3302 10 29

2

preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač, ki
vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, ki vsebujejo
1,5 mas. % ali več mlečnih maščob, 5 mas. % ali več saharoze ali iz
oglukoze, 5 mas. % ali več glukoze ali 5 mas. % ali več škroba (razen ti
stih z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %), z vsebnos
tjo sladkorja ≥ 70 %

9 + EA

AV0-TQ(SP)

3302 10 40

mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na
osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji
pijač; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvod
nji pijač (razen tistih, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vr
sto pijače)

prosto

0

3302 10 90

mešanice dišav in mešanice (vključno z alkoholnimi raztopinami) na
osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji
hrane

prosto

0

3302 90 10

mešanice dišav in mešanice na osnovi ene ali več od teh snovi, ki se
uporabljajo kot surovine v industriji, kot alkoholne raztopine (razen v
industriji hrane in pijač)

prosto

0

3302 90 90

mešanice dišav in mešanice na osnovi ene ali več od teh snovi, ki se
uporabljajo kot surovine v industriji (razen v industriji hrane in pijač
ter alkoholnih raztopin)

prosto

0

3303 00 10

dišave (parfumi) (razen losijonov po britju in deodorantov za osebno
nego)

prosto

0

3303 00 90

toaletne vode (razen losijonov po britju, deodorantov za osebno nego
in losjonov za lase)

prosto

0

3304 10 00

izdelki za ličenje ustnic

prosto

0

3304 20 00

izdelki za ličenje oči

prosto

0

3304 30 00

preparati za manikiranje in pedikiranje

prosto

0

3304 91 00

pudri za ličenje ali nego kože, vključno z otroškimi pudri, kompakt
nimi ali ne (razen zdravil)

prosto

0
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3304 99 00

izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože (razen zdravil),
vključno s preparati za zaščito pred soncem ali za pojačenje pigmenta
cije pri sončenju ali za porjavenje (razen zdravil, izdelkov za ličenje us
tnic in oči, preparatov za manikiranje in pedikiranje ter pudrov za liče
nje ali nego kože, vključno z otroškimi pudri)

prosto

0

3305 10 00

šamponi

prosto

0

3305 20 00

preparati za trajno kodranje in ravnanje

prosto

0

3305 30 00

laki za lase

prosto

0

3305 90 10

losjoni za lase

prosto

0

3305 90 90

preparati za lase (razen šamponov, preparatov za trajno kodranje ali
ravnanje, lakov za lase in losjonov)

prosto

0

3306 10 00

sredstva za čiščenje zob, vključno s sredstvi, ki jih uporabljajo zoboz
dravniki

prosto

0

3306 20 00

nitka za čiščenje zob (zobna nitka), v posameznih pakiranjih za pro
dajo na drobno

4

0

3306 90 00

preparati za higieno ust in zob, vključno s pastami in praški za pritrje
vanje protez (razen sredstev za čiščenje zob in nitke za čiščenje zob
(zobne nitke))

prosto

0

3307 10 00

preparati za britje, vključno s preparati za uporabo pred britjem in po
njem

6,5

0

3307 20 00

dezodoranti za osebno nego in preparati proti potenju

6,5

0

3307 30 00

parfumirane soli ter drugi preparati za kopanje in prhanje

6,5

0

3307 41 00

„agarbatti“ in drugi dišavni preparati, ki dišijo pri zgorevanju

6,5

0

3307 49 00

preparati za parfumiranje ali dezodoriranje prostorov, vključno z dišav
nimi preparati za verske obrede (razen „agarbattov“ in drugih dišavnih
preparatov, ki dišijo pri zgorevanju)

6,5

0

3307 90 00

depilatorji ter drugi parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,5

0

3401 11 00

mila in organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, v obliki pali
čic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov ter papir, vata, polst in netkan
tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom za toaletno
uporabo, vključno s proizvodi z zdravilnimi substancami

prosto

0
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3401 19 00

mila in organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, v obliki pali
čic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov ter papir, vata, polst in netkan
tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom (razen iz
delkov za toaletno uporabo, vključno s izdelki z zdravilnimi substan
cami)

prosto

0

3401 20 10

milo v obliki kosmičev, granul ali praška

prosto

0

3401 20 90

milo v obliki paste (mehko milo) ali vodne raztopine (tekoče milo)

prosto

0

3401 30 00

organski površinsko aktivni proizvodi in preparati za umivanje kože, v
obliki tekočine ali kreme, pakirani v embalaži za prodajo na drobno, ki
vsebujejo milo ali ne

4

0

3402 11 10

vodna raztopina, ki vsebuje 30 mas. % ali več, vendar ne več kot
50 mas. % dinatrijevega alkil [oksidi(benzensulfonata)] (razen mil)

prosto

0

3402 11 90

anionske organsko površinsko aktivne snovi, nepripravljene ali priprav
ljene za prodajo na drobno (razen mil in vodne raztopine, ki vsebuje
30 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dinatrijevega alkil [ok
sidi(benzensulfonata)]

4

0

3402 12 00

kationske organsko površinsko aktivne snovi, nepripravljene ali pri
pravljene za prodajo na drobno ali ne (razen mil)

4

0

3402 13 00

neionogene organsko površinsko aktivne snovi, nepripravljene ali pri
pravljene (razen mil)

4

0

3402 19 00

organske površinsko aktivne snovi, nepripravljene ali pripravljene
(razen anionskih, kationskih ali neionogenih aktivnih snovi in mil)

4

0

3402 20 20

površinsko aktivni preparati, pripravljeni za prodajo na drobno (razen
organskih površinsko aktivnih snovi v obliki paličic, kolutov, litih ali
oblikovanih kosov ter organskih površinsko aktivnih proizvodov in
preparatov za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme)

4

0

3402 20 90

preparati za pranje, vključno s pomožnimi preparati za pranje, in pre
parati za čiščenje, pripravljeni za prodajo na drobno (razen organskih
površinsko aktivnih snovi, mil in površinsko aktivnih preparatov ter iz
delkov in preparatov za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme)

4

0

3402 90 10

površinsko aktivni preparati (razen preparatov, pripravljenih za prodajo
na drobno, organskih površinsko aktivnih snovi v obliki paličic, kolu
tov, litih ali oblikovanih kosov ter izdelkov in preparatov za umivanje
kože, v obliki tekočine ali kreme)

4

0
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3402 90 90

preparati za pranje, vključno s pomožnimi preparati za pranje, in pre
parati za čiščenje (razen preparatov, pripravljenih za prodajo na
drobno, organskih površinsko aktivnih snovi, mil in površinsko aktiv
nih preparatov ter izdelkov in preparatov za umivanje kože, v obliki te
kočine ali kreme)

4

0

3403 11 00

tekstilni mazalni preparati ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev
in maščenje usnja, krzna ali drugih materialov, ki vsebujejo naftno olje
ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen preparatov, ki kot
osnovno sestavino vsebujejo 70 mas. % ali več naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov)

4,6

0

3403 19 10

mazalni preparati, vključno z rezalnimi olji, preparati za popuščanje vi
jakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za ločeva
nje kalupov, na osnovi mazalnih sredstev in ki kot osnovno sestavino
vsebujejo 70 mas. % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz bitumi
noznih mineralov (razen preparatov za obdelavo tekstilnih materialov,
usnja, krzna ali drugih materialov)

6,5

0

3403 19 91

mazalni preparati za stroje, naprave in vozila, ki vsebujejo manj kot
70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

4,6

0

3403 19 99

mazalni preparati, vključno z rezalnimi olji, preparati za popuščanje vi
jakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za ločeva
nje kalupov, na osnovi mazalnih sredstev in ki vsebujejo manj kot 70
mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov (razen
mazalnih preparatov za stroje, naprave in vozila ter preparatov za ob
delavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov)

4,6

0

3403 91 00

tekstilni mazalni preparati ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev
in maščenje usnja, krzna ali drugih materialov, ki ne vsebujejo naftnega
olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

4,6

0

3403 99 10

mazalni preparati za stroje, naprave in vozila, ki ne vsebujejo naftnega
olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

4,6

0

3403 99 90

mazalni preparati, vključno z rezalnimi olji, preparati za popuščanje vi
jakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za ločeva
nje kalupov, na osnovi mazalnih sredstev, vendar ki ne vsebujejo na
ftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov (razen mazalnih
preparatov za stroje, naprave in vozila ter preparatov za obdelavo tek
stilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov)

4,6

0

3404 20 00

polioksietilen [polietilen glikol] voski

prosto

0
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3404 90 10

pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi voski (razen kemično modifici
ranih voskov iz rjavega premoga ali lignita in iz polioksietilena [polieti
len glikola])

prosto

0

3404 90 80

umetni voski (razen pripravljenih voskov, vključno s tesnilnimi voski,
in voski iz polioksietilena [polietilen glikola])

prosto

0

3405 10 00

loščila, kreme in podobni preparati za obutev in usnje, ne glede na to,
ali so v obliki papirja, vate, polsti, netkanega tekstila, gobastih materia
lov, iz plastike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati
(razen umetnih in pripravljenih voskov iz tarifne številke 3404)

prosto

0

3405 20 00

loščila, kreme in podobni preparati za vzdrževanje lesenega pohištva,
tal in drugih lesenih predmetov, ne glede na to, ali so v obliki papirja,
vate, polsti, netkanega tekstila, gobastih materialov, iz plastike ali
gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati (razen umetnih in
pripravljenih voskov iz tarifne številke 3404)

prosto

0

3405 30 00

loščila in podobni preparati za karoserije, ne glede na to, ali so v obliki
papirja, vate, polsti, netkanega tekstila, gobastih materialov, iz plastike
ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati (razen umetnih
in pripravljenih voskov iz tarifne številke 3404 ter loščil za kovine)

prosto

0

3405 40 00

paste, praški in drugi preparati za čiščenje, ne glede na to, ali so v ob
liki papirja, vate, polsti, netkanega tekstila, gobastih materialov, iz pla
stike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati

prosto

0

3405 90 10

loščila za kovine, ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate, polsti, ne
tkanega tekstila, gobastih materialov, iz plastike ali gume, impregnirani
ali premazani s takimi preparati

prosto

0

3405 90 90

loščila za steklo ali kovine, ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate,
polsti, netkanega tekstila, gobastih materialov, iz plastike ali gume, im
pregnirani ali premazani s takimi preparati

prosto

0

3406 00 11

sveče, navadne, neparfumirane

prosto

0

3406 00 19

sveče, parfumirane ali neparfumirane (razen sveč, navadnih, neparfumi
ranih)

prosto

0

3406 00 90

svečke, nočna svetila in podobno (razen sveč)

prosto

0

3407 00 00

mase za modeliranje (tudi pripravljene za otroško igro); t. i. „zobarski
voski“ ali „zmesi za zobne odtise“ v kompletih, pakiranjih za prodajo
na drobno, v ploščicah, podkvicah, paličicah in podobno; drugi prepa
rati, ki se uporabljajo v zobarstvu, na osnovi sadre (žgane sadre ali kal
cijevega sulfata)

prosto

0
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prosto

0

3501 10 10

kazein za proizvodnjo umetnih tekstilnih vlaken

3501 10 50

kazein za industrijsko rabo (razen za proizvodnjo hrane ali krme ter
umetnih tekstilnih vlaken)

3,2

0

3501 10 90

kazein za proizvodnjo hrane ali krme in druge vrste kazeina (razen za
proizvodnjo umetnih tekstilnih vlaken in drugo industrijsko rabo)

9

0

3501 90 10

kazeinska lepila (razen lepil, pripravljenih za prodajo na drobno,
z maso do vključno 1 kg)

8,3

0

3501 90 90

kazeinati in drugi kazeinski derivati

6,4

0

3502 11 10

jajčni albumin, posušen (npr. v lističih, kosmičih, prahu), neprimeren
ali ki bo s predelavo postal neprimeren za prehrano ljudi

prosto

0

3502 11 90

jajčni albumin, posušen (npr. v lističih, kosmičih, prahu), neprimeren
za prehrano ljudi

123,5 EUR/100 kg/
neto

—

3502 19 10

jajčni albumin, neprimeren ali ki bo s predelavo postal neprimeren za
prehrano ljudi (razen posušenega (npr. v lističih, kosmičih, prahu))

prosto

0

3502 19 90

jajčni albumin, primeren za prehrano ljudi (razen posušenega (npr. v li
stičih, kosmičih, prahu))

16,7 EUR/100 kg/
neto

—

3502 20 10

mlečni albumin (laktoalbumin), vključno s koncentrati dveh ali več pro
teinov iz sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov iz sirotke,
računano na suho snov, neprimeren ali ki bo s predelavo postal nepri
meren za prehrano ljudi

prosto

0

3502 20 91

mlečni albumin (laktoalbumin), vključno s koncentrati dveh ali več pro
teinov iz sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov iz sirotke,
računano na suho snov, primeren za prehrano ljudi, posušen (npr. v li
stičih, kosmičih, prahu)

123,5 EUR/100 kg/
neto

—

3502 20 99

mlečni albumin (laktoalbumin), vključno s koncentrati dveh ali več pro
teinov iz sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % proteinov iz sirotke,
računano na suho snov, primeren za prehrano ljudi (razen posušenega
(npr. v lističih, kosmičih, prahu))

16,7 EUR/100 kg/
neto

—

3502 90 20

albumini, neprimerni ali ki bodo s predelavo postali neprimerni za pre
hrano ljudi (razen jajčnih ali mlečnih albuminov (vključno s koncentrati
dveh ali več proteinov iz sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas. % protei
nov iz sirotke, računano na suho snov))

prosto

0

3502 90 70

albumini, primerni za prehrano ljudi (razen jajčnih ali mlečnih albumi
nov (vključno s koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke, ki vsebu
jejo več kot 80 mas. % proteinov iz sirotke, računano na suho snov))

6,4

—
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3502 90 90

albuminati in drugi derivati albumina

7,7

0

3503 00 10

želatina, vključno z želatino v kvadratnih in pravokotnih listih, po po
vršini obdelano ali neobdelano ali barvano ali ne, in njeni derivati
(razen nečistih želatin)

7,7

0

3503 00 80

želatina iz ribjih mehurjev; drugo lepilo živalskega izvora (razen ka
zeinskih lepil iz tarifne številke 3501)

7,7

0

3504 00 00

peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali usnja,
vključno tudi prah iz kromovo strojenega usnja

3,4

0

3505 10 10

dekstrini

9 + 17,7 EUR/
100 kg/neto

—

3505 10 50

škrobi, esterificirani ali eterificirani (razen dekstrinov)

7,7

0

3505 10 90

modificirani škrobi (razen esterificiranih in eterificiranih škrobov ter
dekstrinov)

9 + 17,7 EUR/
100 kg/neto

—

3505 20 10

lepila, ki vsebujejo do 25 mas. % škrobov ali dekstrinov ali drugih mo
dificiranih škrobov (razen tistih, ki so pripravljena za prodajo na
drobno in v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase)

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg/neto MAX
11,5

—

3505 20 30

lepila, ki vsebujejo od vključno 25 mas. % do 55 mas. % škrobov ali
dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov (razen tistih, ki so priprav
ljena za prodajo na drobno in v pakiranjih do vključno 1 kg neto
mase)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/neto MAX
11,5

—

3505 20 50

lepila, ki vsebujejo od vključno 55 mas. % do 80 mas. % škrobov ali
dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov (razen tistih, ki so priprav
ljena za prodajo na drobno in v pakiranjih do vključno 1 kg neto
mase)

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg/neto MAX
11,5

—

3505 20 90

lepila, ki vsebujejo 80 mas. % ali več škrobov ali dekstrinov ali drugih
modificiranih škrobov (razen tistih, ki so pripravljena za prodajo na
drobno in v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/neto MAX
11,5

—

3506 10 00

izdelki, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pri
pravljeni za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za lepljenje, v pa
kiranjih do vključno 1 kg neto mase

6,5

0

3506 91 00

sredstva za lepljenje na osnovi polimerov iz tarifnih številk od 3901 do
3913 ali na osnovi kavčuka (razen izdelkov, ki so ustrezni za uporabo
kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljenih za prodajo na drobno
kot lepila ali sredstva za lepljenje, v pakiranjih do vključno 1 kg neto
mase)

6,5

0

3506 99 00

pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso
navedena ali zajeta na drugem mestu

6,5

0
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6,3

0

3507 10 00

sirilo in njegovi koncentrati

3507 90 10

lipoproteinska lipaza

prosto

0

3507 90 20

aspergilna alkalna proteaza

prosto

0

3507 90 90

encimi in pripravljeni encimi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen sirila in njegovih koncentratov, lipoproteinske lipaze ter
aspergilne alkalne proteaze)

6,3

0

3601 00 00

smodniki

5,7

0

3602 00 00

pripravljena razstreliva (razen smodnika)

6,5

0

3603 00 10

počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice

6

0

3603 00 90

udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji (razen de
tonatorjev granat in tulcev nabojev, z udarnimi kapicami ali brez njih)

6,5

0

3604 10 00

pirotehnični izdelki za ognjemete

6,5

0

3604 90 00

signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in
drugi pirotehnični izdelki (razen pirotehničnih izdelkov za ognjemete
in slepih nabojev)

6,5

0

3605 00 00

vžigalice (razen pirotehničnih izdelkov iz tarifne številke 3604)

6,5

0

3606 10 00

tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se uporabljajo za polnjenje
ali ponovno polnjenje vžigalnikov za cigarete ali podobnih vžigalnikov,
v embalaži s prostornino do vključno 300 cm3

6,5

0

3606 90 10

ferocerijske in druge piroforne zlitine v vseh oblikah

6

0

3606 90 90

metaldehid, heksametilentetramin in podobne snovi v obliki tablet, pa
ličic in podobno, ki se uporabljajo kot gorivo; goriva na osnovi alko
hola in podobna pripravljena goriva v trdni ali poltrdni obliki; smolne
bakle, netoilna sredstva in podobno

6,5

0

3701 10 10

fotografske plošče in plan filmi za medicinsko, zobarsko ali veterinar
sko rabo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, za rentgensko snemanje
(razen iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3701 10 90

fotografske plošče in plan filmi, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, za
rentgensko snemanje (razen iz papirja, kartona ali tekstila ter tistih za
medicinsko, zobarsko ali veterinarsko rabo)

6,5

0

3701 20 00

plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neo
svetljeni, v kasetah ali brez njih

6,5

0
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3701 30 00

fotografske plošče in plan filmi, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, ka
terih ena stran je daljša od 255 mm

6,5

0

3701 91 00

fotografske plošče in plan filmi, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz
kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila, za
barvno fotografijo (večbarvno), (razen filmov za trenutno (hitro) foto
grafijo)

6,5

0

3701 99 00

fotografske plošče in plan filmi za enobarvno fotografijo, občutljivi na
svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kar
tona ali tekstila (razen filmov za rentgensko snemanje ter fotografskih
plošč in plan filmov, katerih ena stran je daljša od 255 mm, in filmov
za trenutno (hitro) fotografijo)

6,5

0

3702 10 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, za rent
gensko snemanje (razen iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 31 20

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki do
vključno 105 mm, za barvno fotografijo (večbarvno), dolgi do vključno
30 m (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 31 91

barvni negativni filmi, široki 75 mm ali več, vendar ne več kot
105 mm in dolgi 100 m ali več, za proizvodnjo vložkov za trenutne
fotografije, v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani
(razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

prosto

0

3702 31 98

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki do
vključno 105 mm, za barvno fotografijo (večbarvno), dolgi nad 30 m
(razen iz papirja, kartona ali tekstila ter negativnih filmov, širokih
75 mm ali več, vendar ne več kot 105 mm in dolgih 100 m ali več, za
proizvodnjo vložkov za trenutne fotografije)

6,5

0

3702 32 10

mikrofilmi in fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) foto
grafijo) za grafične namene, v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvet
ljeni, neperforirani, široki do vključno 35 mm z emulzijo srebrovega
halogenida (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 32 20

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki do
vključno 35 mm z emulzijo srebrovega halogenida za enobarvno foto
grafijo (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila, filmov za rentgen
sko snemanje, mikrofilmov in filmov za grafične namene)

5,3

0

3702 32 31

mikrofilmi, v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani,
široki od 35 mm do 105 mm, z emulzijo srebrovega halogenida za
enobarvno fotografijo

6,5

0
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3702 32 50

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) za gra
fične namene, v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperfori
rani, široki od 35 mm do 105 mm, z emulzijo srebrovega halogenida
za enobarvno fotografijo (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 32 80

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki od 35 mm
do 105 mm, z emulzijo srebrovega halogenida, razen filmov za eno
barvno fotografijo (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila, filmov
za rentgensko snemanje, mikrofilmov in filmov za grafične namene)

6,5

0

3702 39 00

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki do
vključno 105 mm, za enobarvno fotografijo (razen filmov z emulzijo
srebrovega halogenida, filmov iz papirja, kartona ali tekstila in filmov
za rentgensko snemanje)

6,5

0

3702 41 00

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki nad
610 mm in dolgi nad 200 m, za barvno fotografijo (večbarvno) (razen
filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 42 00

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki nad
610 mm in dolgi nad 200 m, za enobarvno fotografijo (razen filmov
iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 43 00

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki nad
610 mm in dolgi do vključno 200 m (razen filmov iz papirja, kartona
ali tekstila)

6,5

0

3702 44 00

fotografski filmi (vključno s filmi za trenutno (hitro) fotografijo) v zvit
kih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, neperforirani, široki od
105 mm do vključno 610 mm (razen filmov iz papirja, kartona ali tek
stila)

6,5

0

3702 51 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki do vključno 16 mm in
dolgi do vključno 14 m (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

5,3

0

3702 52 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki do vključno 16 mm in
dolgi več kot 14 m (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

5,3

0

3702 53 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki nad 16 mm in do
vključno 35 mm ter dolgi do vključno 30 m, za diapozitive

5,3

0
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3702 54 10

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki nad 16 mm in do
vključno 24 mm ter dolgi do vključno 30 m (razen filmov iz papirja,
kartona ali tekstila; filmov za diapozitive in filmov v zvitkih za tre
nutno (hitro) fotografijo)

5

0

3702 54 90

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki nad 24 mm in do
vključno 35 mm ter dolgi do vključno 30 m (razen filmov iz papirja,
kartona ali tekstila; filmov za diapozitive in filmov v zvitkih za tre
nutno (hitro) fotografijo)

5

0

3702 55 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki nad 16 mm in do
vključno 35 mm ter dolgi do 30 m (razen filmov iz papirja, kartona ali
tekstila; filmov za diapozitive in filmov v zvitkih za trenutno (hitro) fo
tografijo)

5,3

0

3702 56 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za barvno fotografijo (večbarvno), široki nad 35 mm (razen fil
mov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 91 20

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za enobarvno fotografijo, široki do vključno 16 mm, za grafične
namene (razen filmov iz papirja, kartona ali tekstila)

6,5

0

3702 91 80

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za enobarvno fotografijo, široki do vključno 16 mm (razen filmov
iz papirja, kartona ali tekstila in filmov za grafične namene)

5,3

0

3702 93 10

mikrofilmi in filmi za grafične namene v zvitkih, občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, perforirani, za enobarvno fotografijo, široki nad 16 mm
in do vključno 35 mm ter dolgi do vključno 30 m

6,5

0

3702 93 90

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za enobarvno fotografijo, široki nad 16 mm in do vključno
35 mm ter dolgi do vključno 30 m (razen filmov iz papirja, kartona ali
tekstila, filmov za rentgensko fotografijo, filmov v zvitkih za trenutno
(hitro) fotografijo, mikrofilmov in filmov za grafične namene)

5,3

0

3702 94 10

mikrofilmi in filmi za grafične namene v zvitkih, občutljivi na svetlobo,
neosvetljeni, perforirani, za enobarvno fotografijo, široki nad 16 mm
in do vključno 35 mm ter dolgi več kot 30 m

6,5

0

3702 94 90

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za enobarvno fotografijo, široki nad 16 mm in do vključno
35 mm ter dolgi več kot 30 m (razen filmov iz papirja, kartona ali tek
stila, filmov za rentgensko fotografijo, filmov v zvitkih za trenutno (hi
tro) fotografijo, mikrofilmov in filmov za grafične namene)

5,3

0

3702 95 00

fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, perfori
rani, za enobarvno fotografijo, široki nad 35 mm (razen filmov iz papi
rja, kartona ali tekstila, filmov za rentgensko fotografijo, mikrofilmov
in filmov za grafične namene)

6,5

0
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3703 10 00

fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
v zvitkih, širokih nad 610 mm

6,5

0

3703 20 10

fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
za barvne fotografije (večbarvne), za katere se uporablja negativ film
(razen izdelkov v zvitkih, širokih nad 610 mm)

6,5

0

3703 20 90

fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
za barvne fotografije (večbarvne) (razen izdelkov v zvitkih, širokih nad
610 mm in fotografije, za katere se uporablja negativ film)

6,5

0

3703 90 10

fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
za enobarvno fotografijo, senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi
solmi (razen izdelkov v zvitkih, širokih nad 610 mm)

6,5

0

3703 90 90

fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni,
za enobarvno fotografijo (razen izdelkov v zvitkih, širokih nad
610 mm, in izdelkov, senzitiviranih s srebrovimi ali platinovimi solmi)

6,5

0

3704 00 10

fotografske plošče in filmi, osvetljeni, vendar nerazviti (razen izdelkov
iz papirja, kartona ali tekstila)

prosto

0

3704 00 90

fotografski papir, karton in tekstil, osvetljeni, vendar nerazviti

6,5

0

3705 10 00

fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti, za ofsetno reprodukcijo
(razen izdelkov iz papirja, kartona ali tekstila in plošč, pripravljenih za
uporabo)

5,3

0

3705 90 10

mikrofilmi, osvetljeni in razviti (razen mikrofilmov za ofsetno repro
dukcijo)

3,2

0

3705 90 90

fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti (razen izdelkov iz papi
rja, kartona ali tekstila, kinematografskih filmov, filmov za ofsetno re
produkcijo in mikrofilmov)

5,3

0

3706 10 10

kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, samo s posnetoim zvočnim
zapisom, široki 35 mm ali več

prosto

0

3706 10 91

negativi in vmesni pozitivi kinematografskih filmov, osvetljeni in raz
viti, s posnetoim zvočnim zapisom ali brez njega, široki 35 mm ali več

prosto

0

3706 10 99

pozitivi kinematografskih filmov, osvetljeni in razviti, s posnetoim
zvočnim zapisom ali brez njega, široki 35 mm ali več (razen vmesnih
pozitivov)

5 EUR/100 m

0
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3706 90 10

kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, samo s posnetoim zvočnim
zapisom, široki do 35 mm

prosto

0

3706 90 31

negativi in vmesni pozitivi kinematografskih filmov, osvetljeni in raz
viti, s posnetoim zvočnim zapisom ali brez njega, široki do 35 mm

prosto

0

3706 90 51

pozitivi filmskih novic, osvetljeni in razviti, s posnetoim zvočnim zapi
som ali brez njega, široki do 35 mm (razen vmesnih pozitivov)

prosto

0

3706 90 91

pozitivi kinematografskih filmov, osvetljeni in razviti, s posnetoim
zvočnim zapisom ali brez njega, široki do 10 mm (razen vmesnih pozi
tivov in filmskih novic)

prosto

0

3706 90 99

pozitivi kinematografskih filmov, osvetljeni in razviti, s posnetoim
zvočnim zapisom ali brez njega, široki od vključno 10 mm do 35 mm
(razen vmesnih pozitivov in filmskih novic)

3,5 EUR/100 m

0

3707 10 00

emulzije, občutljive na svetlobo (za fotografske namene)

6

0

3707 90 11

razvijalci in fiksirji za barvno fotografijo (večbarvno) v obliki kemičnih
preparatov za fotografske namene, vključno z nepomešanimi izdelki za
filme in fotografske plošče, pripravljenimi v odmerjene količine ali pri
pravljenimi za prodajo na drobno v obliki, pripravljeni za uporabo
(razen soli in spojin in tarifnih številk od 2843 do 2846)

6

0

3707 90 19

razvijalci in fiksirji za barvno fotografijo (večbarvno) v obliki kemičnih
preparatov za fotografske namene, vključno z nepomešanimi izdelki,
pripravljenimi v odmerjene količine ali pripravljenimi za prodajo na
drobno v obliki, pripravljeni za uporabo (razen izdelkov za filme in fo
tografske plošče ter soli in spojin in tarifnih številk od 2843 do 2846)

6

0

3707 90 30

razvijalci in fiksirji za enobarvno fotografijo v obliki kemičnih prepara
tov za fotografske namene, vključno z nepomešanimi izdelki, priprav
ljenimi v odmerjene količine ali pripravljenimi za prodajo na drobno v
obliki, pripravljeni za uporabo (razen soli in spojin in tarifnih številk
od 2843 do 2846)

6

0

3707 90 90

kemični preparati za fotografske namene, vključno z nepomešanimi iz
delki za fotografske namene, pripravljenimi v odmerjene količine ali
pripravljenimi za prodajo na drobno v obliki, pripravljeni za uporabo
(razen lakov, lepil, sredstev za lepljenje in podobnih preparatov, emul
zij, občutljivih na svetlobo, razvijalcev in fiksorjev ter soli in spojin ple
menitih kovin itd. iz tarifnih številk od 2843 do 2846)

6

0

3801 10 00

umetni grafit (razen retortnega grafita, retortnega oglja in izdelkov iz
umetnega grafita, vključno z refrakcijskimi (težko taljivimi) materiali na
osnovi umetnega grafita)

3,6

0

3801 20 10

koloidni grafit v oljni suspenziji; polkoloidni grafit

6,5

0
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3801 20 90

koloidni grafit (razen koloidnega grafita v oljni suspenziji in polkoloid
nega grafita)

4,1

0

3801 30 00

ogljikove paste za elektrode in podobne paste za oblaganje peči

5,3

0

3801 90 00

preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov,
plošč in drugih polizdelkov (razen ogljikovih past za elektrode in pod
obnih past za oblaganje peči)

3,7

0

3802 10 00

aktivno oglje (razen zdravil ali dezodorantov za hladilnike, vozila itd.,
pripravljenih za prodajo na drobno)

3,2

0

3802 90 00

aktivna kremenčeva siga in drugi aktivni naravni mineralni izdelki; ži
valsko oglje, rabljeno ali ne (razen aktivnega oglja, kalciniranega diato
mita brez dodanih sredstev za sintranje in aktivnih kemijskih proizvo
dov)

5,7

0

3803 00 10

surovo talovo olje

prosto

0

3803 00 90

talovo olje, surovo ali prečiščeno (razen surovega talovega olja)

4,1

0

3804 00 10

sulfitna lužnica, koncentrirana

5

0

3804 00 90

lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncentrirane ali koncentri
rane, razsladkane ali kemično obdelane, vključno z lignin sulfonati
(razen sulfitne lužnice, surovega talovega olja, natrijevega hidroksida
(kavstične sode) in sulfatne smole)

5

0

3805 10 10

smolni terpentin

4

0

3805 10 30

lesni terpentin

3,7

0

3805 10 90

sulfatni terpentin

3,2

0

3805 90 10

borovo olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot glavno sestavino

3,7

0

3805 90 90

surovi dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi paracimeni; terpenti
nova olja, dobljena z destilacijo ali po drugačnem postopku iz lesa
iglavcev (razen smolnega, lesnega in sulfatnega terpentina ter borovega
olja, ki vsebuje alfa-terpineol kot glavno sestavino)

3,4

0

3806 10 10

kolofonija, dobljena iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

5

0

3806 10 90

kolofonija in smolne kisline (razen tistih, dobljenih iz svežih oljnatih
smol (oleo smol))

5

0
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3806 20 00

soli kolofonije, smolnih kislin ali derivatov kolofonije ali smolnih kislin
(razen soli aduktov kolofonije)

4,2

0

3806 30 00

smolni estri (ester gums)

6,5

0

3806 90 00

derivati kolofonije, vključno s solmi aduktov kolofonije, in smolnih ki
slin, lahka in težka smolna olja ter modificirane naravne smole, dob
ljene s toplotno obdelavo staljenih smol (razen soli kolofonije, smolnih
kislin ali soli derivatov kolofonije ali smolnih kislin in smolnih estrov)

4,2

0

3807 00 10

lesni katran

2,1

0

3807 00 90

pivovarska smola in podobni preparati na osnovi kolofonije, smolnih
kislin ali rastlinske smole; olja iz lesnega katrana; lesni kreozot; lesna
nafta in rastlinska smola (razen lesnega katrana, Burgundy smole, ru
mene smole, stearinske smole, smole maščobnih kislin, maščobnega ka
trana in glicerinske smole)

4,6

0

3808 50 00

blago, ki vsebuje eno ali več naslednjih substanc: aldrin (ISO), binapa
kril (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), kaptafol (ISO), klordan (ISO),
klordimeform (ISO), klorobenzilat (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN),
1,1,1-triklor-2,2-bis(pklorofenil)etan), dieldrin (ISO, INN), dinozeb
(ISO), njegove soli in estri, etilendibromid (ISO) (1,2-dibrometan), etilen
diklorid (ISO) (1,2-dikloretan), fluoroacetamid (ISO), heptaklor (ISO),
heksaklorbenzen (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)),
vključno z lindanom (ISO, DCI), živosrebrove spojine, metamidofos
(ISO), monokrotofos (ISO), oksiran (etilenoksid), paration (ISO), para
tionmetil (ISO) (metilparation), pentaklorofenol (ISO), fosfamidon
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina), njene soli ali
estri

6

0

3808 91 10

insekticidi na osnovi piretroidov, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za
prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 91 20

insekticidi na osnovi kloriranih ogljikovodikov, pripravljeni v oblikah
ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 91 30

insekticidi na osnovi karbamatov, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 91 40

insekticidi na osnovi organofosfornih spojin, pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 91 90

insekticidi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno
ali kot preparati ali proizvodi (razen insekticidov na osnovi piretroidov,
kloriranih ogljikovodikov, karbamatov ali organofosfornih spojin)

6

0

3808 92 10

fungicidi, preparati na osnovi bakrovih spojin, anorganski

4,6

0

3808 92 20

fungicidi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi, anorganski (razen preparatov na osnovi ba
krovih spojin)

6

0
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3808 92 30

fungicidi na osnovi ditiokarbamatov, pripravljeni v oblikah ali pakira
njih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (razen anor
ganskih fungicidov)

6

0

3808 92 40

fungicidi na osnovi benzimidazolov, pripravljeni v oblikah ali pakira
njih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (razen anor
ganskih fungicidov)

6

0

3808 92 50

fungicidi na osnovi diazolov ali triazolov, pripravljeni v oblikah ali pa
kiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (razen
anorganskih fungicidov)

6

0

3808 92 60

fungicidi na osnovi diazinov ali morfolinov, pripravljeni v oblikah ali
pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (razen
anorganskih fungicidov)

6

0

3808 92 90

fungicidi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi (razen anorganskih fungicidov in fungicidov
na osnovi ditiokarbamatov, benzimidazolov, diazolov, triazolov, diazi
nov ali morfolinov)

6

0

3808 93 11

herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormonov, pripravljeni v oblikah ali pa
kiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 93 13

herbicidi na osnovi triazinov, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za
prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 93 15

herbicidi na osnovi amidov, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za pro
dajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 93 17

herbicidi na osnovi karbamatov, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za
prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 93 21

herbicidi na osnovi dinitroanilinovih derivatov, pripravljeni v oblikah
ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 93 23

herbicidi na osnovi derivatov sečnine, uracila ali sulfonil sečnine, pri
pravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati
ali proizvodi

6

0

3808 93 27

herbicidi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi (razen proizvodov na osnovi fenoksi-fitohor
monov, triazinov, amidov, karbamatov, dinitroanilinovih derivatov ali
derivatov sečnine, uracila ali sulfonil sečnine)

6

0

3808 93 30

proizvodi proti klitju, pripravljeni za prodajo na drobno ali kot prepa
rati ali proizvodi

6

0

3808 93 90

sredstva za urejanje rasti rastlin, pripravljena za prodajo na drobno ali
kot preparati ali proizvodi (razen blaga iz tarifne podštevilke 3808.50)

6,5

0
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3808 94 10

dezinfektanti na osnovi kvarternih amonijevih soli, pripravljeni za pro
dajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 94 20

dezinfektanti na osnovi halogeniranih spojin, pripravljeni za prodajo na
drobno ali kot preparati ali proizvodi

6

0

3808 94 90

dezinfektanti, pripravljeni za prodajo na drobno ali kot preparati ali
proizvodi (razen proizvodov na osnovi kvarternih amonijevih soli in
halogeniranih spojin)

6

0

3808 99 10

rodenticidi, pripravljeni za prodajo na drobno ali kot preparati ali pro
izvodi

6

0

3808 99 90

fitofarmacevtska sredstva, pripravljena v oblikah ali pakiranjih za pro
dajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (razen insekticidov, fungi
cidov, herbicidov, dezinfektantov in rodenticidov ter blaga iz tarifne
podštevilke 3808 50 00)

6

0

3809 10 10

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati npr. sredstva za apre
turo in jedkanje, ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in pod
obnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, na
osnovi škrobnih snovi, ki vsebujejo do 55 mas. % takih substanc

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/neto MAX
12,8

—

3809 10 30

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati, npr. sredstva za apre
turo in jedkanje, ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in pod
obnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, na
osnovi škrobnih snovi, ki vsebujejo od vključno 55 mas. % do
70 mas. % takih substanc

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/neto MAX
12,8

—

3809 10 50

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi, npr. sredstva za apreturo in jedka
nje, ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih indu
strijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, na osnovi škrob
nih snovi, ki vsebujejo od vključno 70 mas. % do 83 mas. % takih sub
stanc

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg/neto MAX
12,8

—

3809 10 90

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati, npr. sredstva za apre
turo in jedkanje, ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in pod
obnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, na
osnovi škrobnih snovi, ki vsebujejo 83 mas. % ali več takih substanc

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/neto MAX
12,8

—

3809 91 00

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati, npr. sredstva za apre
turo in jedkanje, ki se uporabljajo v tekstilni in podobnih industrijah,
ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu (razen tistih na osnovi
škrobnih snovi)

6,3

0
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3809 92 00

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati, npr. sredstva za apre
turo in jedkanje, ki se uporabljajo v papirni in podobnih industrijah, ki
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu (razen tistih na osnovi
škrobnih snovi)

6,3

0

3809 93 00

sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter drugi proizvodi, npr. sredstva za apreturo in jedka
nje, ki se uporabljajo v usnjarski in podobnih industrijah, ki niso nave
deni in ne zajeti na drugem mestu (razen tistih na osnovi škrobnih
snovi)

6,3

0

3810 10 00

preparati za dekapiranje kovinskih površin; praški in paste, ki so sestav
ljeni iz kovin in drugih materialov, za mehko spajkanje, trdo spajkanje
ali varjenje

6,5

0

3810 90 10

preparati, ki se uporabljajo kot obloge ali jedra za varilne elektrode ali
palice

4,1

0

3810 90 90

talila in drugi pomožni preparati za mehko spajkanje, trdo spajkanje ali
varjenje (razen preparatov, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za va
rilne elektrode in palice, praškov in past za mehko spajkanje, trdo spaj
kanje ali varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov, ter va
rilnih elektrod in palic iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, oblo
ženih s talili)

5

0

3811 11 10

preparati proti klenkanju za motorna goriva na osnovi tetraetil-svinca

6,5

0

3811 11 90

preparati proti klenkanju za motorna goriva na osnovi svinčevih spojin
(razen tetraetil-svinca)

5,8

0

3811 19 00

preparati proti klenkanju za motorna goriva (razen preparatov na os
novi svinčevih spojin)

5,8

0

3811 21 00

pripravljeni dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja,
pridobljena iz bituminoznih mineralov

5,3

0

3811 29 00

pripravljeni dodatki za mazalna olja, ki ne vsebujejo naftnih olj ali olj,
pridobljenih iz bituminoznih mineralov

5,8

0

3811 90 00

antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole in za izbolj
šanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi priprav
ljeni dodatki za mineralna olja (vključno z bencinom) ali za druge teko
čine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja (razen prepara
tov proti klenkanju in dodatkov za mazalna olja)

5,8

0

3812 10 00

pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za gumo

6,3

0
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3812 20 10

reagenčne mešanice, ki vsebujejo benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil2,2-dimetilpropilftalat in benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilfta
lat kot sestavljene mehčalce za gumo in plastične mase

prosto

0

3812 20 90

sestavljeni mehčalci za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu (razen reagenčnih mešanic, ki vsebujejo benzil 3izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalat in benzil 3-izobutiri
loksi-2,2,4-trimetilpentilftalat)

6,5

0

3812 30 20

antioksidanti za gumo ali plastične mase

6,5

0

3812 30 80

sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase (razen antioksidan
tov)

6,5

0

3813 00 00

preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za
gašenje požara (razen polnih ali praznih naprav za gašenje požara, pre
nosnih ali ne, nepomešanih kemično neopredeljenih proizvodov z dru
gimi oblikami protipožarnih lastnosti)

6,5

0

3814 00 10

sestavljena organska topila in razredčila ter pripravljena sredstva za od
stranjevanje premazov ali lakov na osnovi butil acetata (razen odstra
njevalca laka za nohte)

6,5

0

3814 00 90

sestavljena organska topila in razredčila ter pripravljena sredstva za od
stranjevanje premazov ali lakov (razen tistih na osnovi butil acetata in
odstranjevalca laka za nohte)

6,5

0

3815 11 00

katalizatorji na nosilcu z nikljem ali nikljevimi spojinami kot aktivnimi
snovmi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,5

0

3815 12 00

katalizatorji na nosilcu s plemenitimi kovinami ali spojinami plemeni
tih kovin kot aktivnimi snovmi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

6,5

0

3815 19 10

katalizatorji v obliki zrnc, katerih 90 mas. % ali več delcev ne presega
10 mikronov in ki so iz mešanic oksidov na nosilcu iz magnezijevega
silikata, in ki vsebujejo: 20 mas. % ali več, vendar ne več kot
35 mas. % bakra in 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % bi
zmuta, katerih specifična teža je 0,2 ali več, vendar ne več kot 1,0

prosto

0

3815 19 90

katalizatorji na nosilcu, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen katalizatorjev na nosilcu s plemenitimi kovinami ali spojinami
plemenitih kovin in z nikljem ali nikljevimi spojinami kot aktivnimi
snovmi ter katalizatorjev v obliki zrnc, katerih 90 mas. % ali več delcev
ne presega 10 mikronov in ki so iz mešanic oksidov na nosilcu iz mag
nezijevega silikata, in ki vsebujejo: 20 mas. % ali več, vendar ne več kot
35 mas. % bakra in 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % bi
zmuta, katerih specifična teža je 0,2 ali več, vendar ne več kot 1,0)

6,5

0

3815 90 10

katalizatorji iz etilentrifenilfosfonijevega acetata v obliki raztopine v
metanolu (razen katalizatorjev na nosilcu)

prosto

0

L 356/286

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

3815 90 90

pobudniki reakcije, pospeševalci reakcije in katalitični preparati, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen pospeševalcev vulkanizacije
za gumo, katalizatorjev na nosilcu in katalizatorjev, ki so iz etilentrife
nilfosfonijevega acetata v obliki raztopine v metanolu)

6,5

0

3816 00 00

ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni betoni in podobne
ognjevarne mase (razen preparatov na osnovi grafita ali drugih ogljiko
vih snovi)

2,7

0

3817 00 50

linearni alkilbenzen

6,3

0

3817 00 80

mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, proizvedeni z alkilizacijo
benzena in naftalena (razen lineranega alkilbenzena in mešanih izome
rov cikličnih ogljikovodikov)

6,3

0

3818 00 10

silicij, dopiran za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic, valjev,
palic ali v podobnih oblikah, poliran ali nepoliran ali z enotnim epitak
sialnim premazom (razen elementov, ki so bili nadalje obdelani, npr. s
selektivno difuzijo)

prosto

0

3818 00 90

kemični elementi in spojine, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki
kolutov, ploščic, valjev, palic in podobno ali rezani v kolute, ploščice in
podobno, polirani ali nepolirani ali z enotnim epitaksialnim premazom
(razen elementov, ki so bili nadalje obdelani, npr. s selektivno difuzijo,
in dopiranega silicija)

prosto

0

3819 00 00

tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidra
vlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja
ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

6,5

0

3820 00 00

preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje (razen
pripravljenih dodatkov za mineralna olja ali za druge tekočine, ki se
uporabljajo v iste namene kot mineralna olja)

6,5

0

3821 00 00

pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mikroorganizmov
(vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali
živalskih celic

5

0

3822 00 00

diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni
diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega in certi
ficirani referenčni materiali (razen sestavljenih diagnostičnih reagentov,
namenjenih za uporabo na bolnikih, reagentov za določanje krvnih
skupin, živalske krvi, pripravljene za uporabo v terapevtske, profilak
tične ali diagnostične namene ter cepiv, toksinov, kultur mikroorgani
zmov in podobnih proizvodov)

prosto

0

3823 11 00

stearinska kislina, industrijska

5,1

0

3823 12 00

oleinska kislina, industrijska

4,5

0

3823 13 00

maščobne kisline talovega olja, industrijske

2,9

0

3823 19 10

maščobne kisline, destilirane

2,9

0
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3823 19 30

destilati maščobnih kislin

2,9

0

3823 19 90

maščobne kisline, industrijske, monokarboksilne; kisla olja iz rafinacije
(razen stearinske kisline, oleinske kisline in maščobnih kislin talovega
olja, destiliranih maščobnih kislin in destilatov maščobnih kislin)

2,9

0

3823 70 00

maščobni alkoholi, industrijski

3,8

0

3824 10 00

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra

6,5

0

3824 30 00

neaglomerirani karbidi kovin, med seboj pomešani ali pomešani s ko
vinskimi vezivi

5,3

0

3824 40 00

pripravljeni dodatki za cemente, malte ali betone

6,5

0

3824 50 10

beton, pripravljen za vlivanje

6,5

0

3824 50 90

neognjevarne malte in betoni (razen betona, pripravljenega za vlivanje)

6,5

0

3824 60 11

sorbitol, v vodni raztopini, ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, ra
čunano glede na vsebnost D-glucitola (razen D-glucitola (sorbitola()

7,7 + 16,1 EUR/
100kg/neto

—

3824 60 19

sorbitol, v vodni raztopini, ki vsebuje več kot 2 mas. % D-manitola, ra
čunano glede na vsebnost D-glucitola (razen D-glucitola (sorbitola))

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/neto

—

3824 60 91

sorbitol, ki vsebuje 2 mas. % ali manj D-manitola, računano glede na
vsebnost D-glucitola (razen sorbitola, v vodni raztopini in D-glucitola
(sorbitola))

7,7 + 23 EUR/
100kg/neto

—

3824 60 99

sorbitol, ki vsebuje več kot 2 mas. % D-manitola, računano glede na
vsebnost D-glucitola (razen sorbitola v vodni raztopini in D-glucitola
(sorbitola))

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/neto

—

3824 71 00

mešanice, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike (CFC), ki vsebujejo ali
ne klorofluoroogljikovodike (HCFC), perfluoroogljikovodike (PFC) ali
fluoroogljikovodike (HFC)

6,5

0

3824 72 00

mešanice, ki vsebujejo bromoklorodifluorometan, bromotrifluorome
tan ali dibromotetrafluoroetane

6,5

0

3824 73 00

mešanice, ki vsebujejo bromofluoroogljikovodike (HBFC)

6,5

0

3824 74 00

mešanice, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike (HCFC), vsebujejo per
fluoroogljika (PFC) ali fluoroogljikovodika (HFC) ali ne, vendar ne vse
bujejo klorofluoroogljikov (CFC)

6,5

0

3824 75 00

mešanice, ki vsebujejo ogljikov tetraklorid

6,5

0
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3824 76 00

mešanice, ki vsebujejo 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform)

6,5

0

3824 77 00

mešance, ki vsebujejo bromometan (metil bromid) ali bromoklorome
tan

6,5

0

3824 78 00

mešanice, ki vsebujejo perfluoroogljike (PFC) ali fluoroogljikovodike
(HFC), vendar ne vsebujejo klorofluoroogljikov (CFC) ali klorofluoroog
ljikovodikov (HCFC)

6,5

0

3824 79 00

mešanice, ki vsebujejo halogenske derivate metana, etana ali propana
(razen mešanic iz tarifnih podštevilk od 3824 71 00 do 3824 78 00)

6,5

0

3824 81 00

mešanice in preparati, ki vsebujejo oksiran (etilen oksid)

6,5

0

3824 82 00

mešanice in preparati, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklo
rirane terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB)

6,5

0

3824 83 00

mešanice in preparati, ki vsebujejo tris(2,3-dibromopropil) fosfat

6,5

0

3824 90 10

tiofenirane sulfonske kisline iz olj, pridobljenih iz bituminoznih mine
ralov in njihovih soli; naftni sulfonati (razen naftnih sulfonatov alkalnih
kovin, amonijaka ali etanolaminov)

5,7

0

3824 90 15

ionski izmenjalci (razen polimerov iz poglavja 39)

6,5

0

3824 90 20

sušilci (getterji) za vakuumske cevi

6

0

3824 90 25

piroligniti (na primer kalcijevi); surovi kalcijev tartrat; surovi kalcijev ci
trat

5,1

0

3824 90 30

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

3,2

0

3824 90 35

antikorozijski preparati, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine

6,5

0

3824 90 40

anorganska sestavljena topila in razredčila za lake in podobne proiz
vode

6,5

0

3824 90 45

preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega kamna, in podobni preparati,
ki odstranjujejo vodni kamen

6,5

0

3824 90 50

preparati za elektro-galvanizacijo za kemijsko industrijo in sorodne in
dustrije

6,5

0

3824 90 55

mešanice mono-, di- in tri- estrov maščobnih kislin z glicerinom (emul
gatorji za maščobe)

6,5

0
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3824 90 61

vmesni proizvodi pri proizvodnji antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
Streptomyces tenebarius, posušeni ali neposušeni, namenjeni za proiz
vodnjo človeških zdravil iz tarifne številke 3004

prosto

0

3824 90 62

vmesni proizvodi iz proizvodnje monensinskih soli za farmacevtsko ali
kemijsko uporabo

prosto

0

3824 90 64

proizvodi in preparati za kemijsko industrijo in sorodne industrije za
farmacevtsko ali kemijsko uporabo, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen vmesnih proizvodov pri proizvodnji antibiotikov,
dobljenih s fermentacijo Streptomyces tenebarius, posušenih ali nepo
sušenih, namenjenih za proizvodnjo človeških zdravil iz tarifne številke
3004, in vmesnih proizvodov iz proizvodnje monensinskih soli)

6,5

0

3824 90 65

pomožni proizvodi v obliki kemičnih preparatov za livarne (razen pri
pravljenih vezivnih sredstev za livarske modele ali livarska jedra)

6,5

0

3824 90 70

ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni preparati, ki se uporabljajo v
gradbeništvu

6,5

0

3824 90 75

rezine litijevega niobata, nedopirani

prosto

0

3824 90 80

mešanice aminov iz dimerizacije maščobnih kislin, povprečne molekul
ske mase 520 ali več, vendar ne več kot 550

prosto

0

3824 90 85

3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin, v obliki raztopine v toluenu

prosto

0

3824 90 98

kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih indu
strij, vključno tudi s tistimi, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proiz
vodov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

6,5

0

3825 10 00

komunalni odpadki

6,5

0

3825 20 00

kanalizacijsko blato

6,5

0

3825 30 00

klinični odpadki

6,5

0

3825 41 00

odpadna organska topila, halogenirana

6,5

0

3825 49 00

odpadna organska topila, nehalogenirana

6,5

0

3825 50 00

odpadki od tekočin za luženje kovin, hidravličnih tekočin, zavornih te
kočin in tekočin proti zamrzovanju

6,5

0
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3825 61 00

odpadki kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki vsebujejo pretežno
organske sestavine (razen tekočin proti zamrzovanju)

6,5

0

3825 69 00

odpadki kemijske industrije ali sorodnih industrij (razen odpadkov od
tekočin za luženje kovin, hidravličnih tekočin, zavornih tekočin in teko
čin proti zamrzovanju ter odpadkov, ki vsebujejo pretežno organske se
stavine)

6,5

0

3825 90 10

alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

5

0

3825 90 90

ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen odpadkov)

6,5

0

3901 10 10

linearni polietilen z relativno gostoto pod 0,94, v primarnih oblikah

6,5

0

3901 10 90

polietilen z relativno gostoto pod 0,94, v primarnih oblikah (razen li
nearnega polietilena)

6,5

0

3901 20 10

polietilen v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in
podobnih oblikah, relativne gostote 0,958 ali več pri 23 °C in, ki vse
buje: 50 mg/kg ali manj aluminija, 2 mg/kg ali manj kalcija, 2 mg/kg
ali manj kroma, 2 mg/kg ali manj železa, 2 mg/kg ali manj niklja,
2 mg/kg ali manj titana in 8 mg/kg ali manj vanadija, in ki je namenjen
za proizvodnjo klorosulfoniranega polietilena

prosto

0

3901 20 90

polietilen z relativno gostoto 0,94 ali več, v primarnih oblikah (razen
polietilena v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in
podobnih oblikah, relativne gostote 0,958 ali več pri 23 °C in, ki vse
buje: 50 mg/kg ali manj aluminija, 2 mg/kg ali manj kalcija, 2 mg/kg
ali manj kroma, 2 mg/kg ali manj železa, 2 mg/kg ali manj niklja,
2 mg/kg ali manj titana in 8 mg/kg ali manj vanadija, in ki je namenjen
za proizvodnjo klorosulfoniranega polietilena)

6,5

0

3901 30 00

kopolimeri etilen-vinil acetata, v primarnih oblikah

6,5

0

3901 90 10

ionomerska smola, ki vsebuje sol terpolimera etilena z izobutilnim
akrilatom in metakrilno kislino, v primarnih oblikah

prosto

0

3901 90 20

A-B-A blok-kopolimer etilen-polistirena, kopolimer etilen-butilena in
polistirena, ki vsebuje 35 mas. % ali manj stirena, v blokih nepravilne
oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah

prosto

0

3901 90 90

polimeri etilena v primarnih oblikah (razen polietilena, kopolimerov
etilen-vinil acetata, ionomerske smole, ki vsebuje sol terpolimera etilena
z izobutilnim akrilatom in metakrilno kislino, ter A-B-A blok-kopoli
mera etilen-polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vse
buje 35 mas. % ali manj stirena, v blokih nepravilne oblike, kepah,
prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah)

6,5

0

3902 10 00

polipropilen, v primarnih oblikah

6,5

0
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3902 20 00

poliizobutilen, v primarnih oblikah

6,5

0

3902 30 00

kopolimeri propilena, v primarnih oblikah

6,5

0

3902 90 10

A-B-A blok-kopolimer propilena ali drugih olefinov, polistirena, kopoli
mer etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35 mas. % ali manj stirena,
v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih
oblikah

prosto

0

3902 90 20

polibut-1-en, kopolimer but-1-ena z etilenom, ki vsebuje 10 mas. % ali
manj etilena, in mešanice polibut-1-ena s polietilenom in/ali s polipro
pilenom, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj polietilena in/ali 25 mas. %
ali manj polipropilena, v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zr
ncih, luskah in podobnih oblikah

prosto

0

3902 90 90

polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah (razen poli
propilena, poliizobutilena, kopolimerov propilena in A-B-A blok-kopo
limera polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje
35 mas. % ali manj stirena, ter polibut-1-ena, kopolimera but-1-ena
z etilenom, ki vsebuje 10 mas. % ali manj etilena, in mešanic polibut1-ena s polietilenom in/ali s polipropilenom, ki vsebujejo 10 mas. % ali
manj polietilena in/ali 25 mas. % ali manj polipropilena, v blokih ne
pravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah)

6,5

0

3903 11 00

polistiren za ekspandiranje, v primarnih oblikah

6,5

0

3903 19 00

polistiren, v primarnih oblikah (razen polistirena za ekspandiranje)

6,5

0

3903 20 00

kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN), v primarnih oblikah

6,5

0

3903 30 00

kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS), v primarnih oblikah

6,5

0

3903 90 10

kopolimer izključno iz stirena z alilnim alkoholom, acetilne vredno
sti 175 ali več, v primarnih oblikah

prosto

0

3903 90 20

bromirani polistiren, ki vsebuje 58 mas. % ali več, vendar ne več kot
71 mas. % broma, v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, lu
skah in podobnih oblikah

prosto

0

3903 90 90

polimeri stirena, v pirmarnih oblikah (razen polistirena, kopolimerov
stiren-akrilnitrila (SAN), kopolimerov akrilnitril-butadien-stirena (ABS),
kopolimerov izključno iz stirena z alilnim alkoholom, acetilne vredno
sti 175 ali več, ter bromiranega polistirena, ki vsebuje 58 mas. % ali
več, vendar ne več kot 71 mas. % broma, v blokih nepravilne oblike,
kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah)

6,5

0
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3904 10 00

polivinil klorid, v primarnih oblikah, nepomešan z drugimi snovmi

6,5

0

3904 21 00

nemehčan polivinil klorid, v primarnih oblikah, pomešan z drugimi
snovmi

6,5

0

3904 22 00

mehčan polivinil klorid, v primarnih oblikah, pomešan z drugimi
snovmi

6,5

0

3904 30 00

kopolimeri vinilklorida-vinilacetata, v primarnih oblikah

6,5

0

3904 40 00

kopolimeri vinilklorida, v primarnih oblikah (razen kopolimerov vinil
klorida-vinilacetata)

6,5

0

3904 50 10

kopolimeri vinilidenklorida z akrilonitrilom, v obliki ekspandiranih
kroglic premera 4 μm ali več, vendar ne več kot 20 μm

prosto

0

3904 50 90

kopolimeri vinilidenklorida, v primarnih oblikah (razen kopolimerov
vinilidenklorida z akrilonitrilom, v obliki ekspandiranih kroglic pre
mera 4 μm ali več, vendar ne več kot 20 μm)

6,5

0

3904 61 00

politetrafluoroetilen, v primarnih oblikah

6,5

0

3904 69 10

poli(vinil fluorid) v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, lu
skah in podobnih oblikah

prosto

0

3904 69 90

fluoro-polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primar
nih oblikah (razen politetrafluoroetilena ter poli(vinil fluorida) v blokih
nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah)

6,5

0

3904 90 00

polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih ob
likah (razen poli(vinilklorida), kopolimerov vinilklorida, polimerov vi
nilklorida in fluoropolimerov)

6,5

0

3905 12 00

poli(vinilacetat), v vodni disperziji

6,5

0

3905 19 00

poli(vinilacetat), v primarnih oblikah (razen v vodni disperziji)

6,5

0

3905 21 00

kopolimeri vinilacetata, v vodni disperziji

6,5

0

3905 29 00

kopolimeri vinilacetata, v primarnih oblikah (razen v vodni disperziji)

6,5

0
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3905 30 00

poli(vinilalkohol), v primarnih oblikah, s hidroliziranimi ali nehidrolizi
ranimi acetatnimi skupinami

6,5

0

3905 91 00

kopolimeri vinila, v primarnih oblikah (razen kopolimerov vinilkloridavinilacetata in drugih kopolimerov vinilklorida ter kopolimerov vinila
cetata)

6,5

0

3905 99 10

poli(vinilformal), v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, lu
skah in podobnih oblikah, molekulske mase 10 000 ali več, vendar ne
več kot 40 000, ki vsebuje 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot
13 mas. % acetilnih skupin, vrednotenih kot vinilni acetati, in 5 mas. %
ali več, vendar ne več kot 6,5 mas. % hidroksilnih skupin, vrednotenih
kot vinilni alkohol

prosto

0

3905 99 90

polimeri vinilestrov in drugi polimeri vinila, v primarnih oblikah (razen
polimerov vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, poli(vinilace
tata), kopolimerov in poli(vinilalkohola), s hidroliziranimi ali nehidroli
ziranimi acetatnimi skupinami, ter poli(vinilformala), v blokih nepra
vilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah, mole
kulske mase 10 000 ali več, vendar ne več kot 40 000, ki vsebuje
9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 13 mas. % acetilnih skupin, vred
notenih kot vinilni acetati, in 5 mas. % ali več, vendar ne več kot
6,5 mas. % hidroksilnih skupin, vrednotenih kot vinilni alkohol)

6,5

0

3906 10 00

poli(metilmetakrilat), v primarnih oblikah

6,5

0

3906 90 10

poli[N-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)akrilamid], v primarnih obli
kah

prosto

0

3906 90 20

kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata z decilmetakrilatom, v
obliki raztopine v N, N-dimetilacetamida, ki vsebuje 55 mas. % ali več
kopolimerov

prosto

0

3906 90 30

kopolimer akrilne kisline z 2-etilheksil akrilatom, ki vsebuje 10 mas. %
ali več, vendar ne več kot 11 mas. % 2-etilheksil akrilata

prosto

0

3906 90 40

kopolimer akrilonitrila z metilakrilatom, modificiran s polibutadienakrilonitrilom (NBR), v primarnih oblikah

prosto

0

3906 90 50

polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z alkilnim metakrilatom in
z majhnimi količinami drugih monomerov, namenjeni za uporabo kot
zgoščevalci v proizvodnji tekstilnih barvnih past

prosto

0

3906 90 60

kopolimer metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substi
tuenta vsebuje netoerminalne karboksilne skupine in ki vsebuje
50 mas. % ali več metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijem, v
primarnih oblikah

5

0
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3906 90 90

akrilni polimeri v primarnih oblikah (razen poli(metilmetakrilata), poli
[N-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)akrilamida], kopolimera 2-diizo
propilaminoetil metakrilata z decilmetakrilatom, v obliki raztopine v N,
N-dimetilacetamida, ki vsebuje 55 mas. % ali več kopolimerov, kopoli
mera akrilne kisline z 2-etilheksil akrilatom, ki vsebuje 10 mas. % ali
več, vendar ne več kot 11 mas. % 2-etilheksil akrilata, kopolimera akri
lonitrila z metilakrilatom, modificiranega s polibutadien-akrilonitrilom
(NBR), polimerizacijskih proizvodov akrilne kisline z alkilnim metakri
latom in z majhnimi količinami drugih monomerov, namenjenih za
uporabo kot zgoščevalci v proizvodnji tekstilnih barvnih past, ter ko
polimera metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substi
tuenta vsebuje netoerminalne karboksilne skupine in ki vsebuje
50 mas. % ali več metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijem)

6,5

0

3907 10 00

poliacetali, v primarnih oblikah

6,5

0

3907 20 11

polietilen glikoli, v primarnih oblikah

6,5

0

3907 20 21

polieter alkoholi s hidroksilnim številom do vključno 100, v primarnih
oblikah (razen polietilen glikolov)

6,5

0

3907 20 29

polieter alkoholi s hidroksilnim številom nad 100, v primarnih oblikah
(razen polietilen glikolov)

6,5

0

3907 20 91

kopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana z etilenovim oksidom, v primar
nih oblikah

prosto

0

3907 20 99

polietri, v primarnih oblikah (razen polieter alkoholov, poliacetalov in
kopolimera 1-kloro-2,3-epoksipropana z etilenovim oksidom)

6,5

0

3907 30 00

epoksidne smole, v primarnih oblikah

6,5

0

3907 40 00

polikarbonati, v primarnih oblikah

6,5

0

3907 50 00

alkidne smole, v primarnih oblikah

6,5

0

3907 60 20

polietilen tereftalat, v primarnih oblikah, z viskoznim številom 78 ml/g
ali več

6,5

0

3907 60 80

polietilen tereftalat v primarnih oblikah, z viskoznim številom manj
kot 78 ml/g

6,5

0

3907 70 00

poli(mlečna kislina), v primarnih oblikah

6,5

0

3907 91 10

nenasičeni tekoči poliestri, v primarnih oblikah (razen polikarbonatov,
alkidnih smol, polietilen tereftalata in poli(mlečne kisline))

6,5

0

3907 91 90

nenasičeni poliestri, v primarnih oblikah (razen tekočih poliestrov ter
polikarbonatov, alkidnih smol, polietilen tereftalata in poli(mlečne ki
sline))

6,5

0
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3907 99 11

poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) s hidroksilnim številom do
vključno 100, nasičen, v primarnih oblikah

prosto

0

3907 99 19

poliestri s hidroksilnim številom do vključno 100, nasičeni, v primar
nih oblikah (razen polikarbonatov, alkidnih smol, polietilen tereftalata
in poli(mlečne kisline) ter poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata))

6,5

0

3907 99 91

poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) s hidroksilnim številom večj
kot 100, nasičen, v primarnih oblikah

prosto

0

3907 99 98

poliestri s hidroksilnim številom več kot 100, nasičeni, v primarnih ob
likah (razen polikarbonatov, alkidnih smol, polietilen tereftalata in poli
(mlečne kisline) ter poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilata))

6,5

0

3908 10 00

poliamidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali -6,12, v primarnih oblikah

6,5

0

3908 90 00

poliamidi, v primarnih oblikah (razen poliamidov -6, -11, -12, -6,6,
-6,9, -6,10 in -6,12)

6,5

0

3909 10 00

sečninske smole in tiosečninske smole, v primarnih oblikah

6,5

0

3909 20 00

melaminske smole, v primarnih oblikah

6,5

0

3909 30 00

amino smole, v primarnih oblikah (razen sečninskih smol, tiosečnin
skih smol in melaminskih smol)

6,5

0

3909 40 00

fenolne smole, v primarnih oblikah

6,5

0

3909 50 10

poliuretan iz 2,2'-(terc-butiloamino)dietanola in 4,4'-metilendiciklohek
sil diizocianata, v obliki raztopine v N, N-dimetilacetamida, ki vsebuje
50 mas. % ali več polimerov

prosto

0

3909 50 90

poliuretani, v primarnih oblikah (razen poliuretana iz 2,2'-(terc-butiloa
mino)dietanola in 4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki razto
pine v N, N-dimetilacetamida)

6,5

0

3910 00 00

silikoni v primarnih oblikah

6,5

0

3911 10 00

naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden smole in politerpeni,
v primarnih oblikah

6,5

0

3911 90 11

poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden1,4-fenilen), v blokih nepravilne oblike, kepah, prahu, zrncih, luskah in
podobnih oblikah, kemično modificiran ali nemodificiran

3,5

0

3911 90 13

poli(tio-1,4-fenilen), kemično modificiran ali nemodificiran, v primar
nih oblikah

prosto

0
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3911 90 19

proizvodi kondenzacije ali preureditvene polimerizacije, kemično modi
ficirani ali nemodificirani, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu,
v primarnih oblikah (razen poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilena), v blokih nepravilne oblike, ke
pah, prahu, zrncih, luskah in podobnih oblikah, ter poli(tio-1,4-feni
lena))

6,5

0

3911 90 91

kopolimer parakreozola z divinilbenzenom, v obliki raztopine v N, Ndimetilacetamida, ki vsebuje 50 mas. % ali več polimerov, ki je proizve
den s kemično sintezo

prosto

0

3911 90 93

hidrogenirani kopolimeri viniltoluena z α-metilstirenom, ki so proizve
deni s kemično sintezo, v primarnih oblikah

prosto

0

3911 90 99

polimerne in predpolimerne plastične mase, ki so proizvedene s ke
mično sintezo, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu, v primar
nih oblikah (razen kopolimera parakreozola z divinilbenzenom, v ob
liki raztopine v N, N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50 mas. % ali več po
limerov, in hidrogeniranih kopolimerov viniltoluena z α-metilstirenom)

6,5

0

3912 11 00

nemehčani celulozni acetati, v primarnih oblikah

6,5

0

3912 12 00

mehčani celulozni acetati, v primarnih oblikah

6,5

0

3912 20 11

nemehčani kolodije in keloidin (celulozni tetranitrat), v primarnih obli
kah

6,5

0

3912 20 19

nemehčani nitrati celuloze, v primarnih oblikah (razen kolodij in keloi
dina)

6

0

3912 20 90

mehčani nitrati celuloze, vključno s kolodiji, v primarnih oblikah

6,5

0

3912 31 00

karboksimetilceluloza (CMC) in njene soli, v primarnih oblikah

6,5

0

3912 39 10

etilceluloza, v primarnih oblikah

6,5

0

3912 39 20

hidroksipropilna celuloza, v primarnih oblikah

prosto

0

3912 39 80

celulozni etri, v primarnih oblikah (razen karboksimetilceluloze in nje
nih soli ter etilceluloze in hidroksipropilne celuloze)

6,5

0

3912 90 10

celulozni estri, v primarnih oblikah

6,4

0

3912 90 90

celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na dru
gem mestu, v primarnih oblikah (razen celuloznih acetatov, nitratov ce
luloze, celuloznih etrov in celuloznih estrov)

6,5

0

3913 10 00

alginska kislina, njene soli in estri, v primarnih oblikah

5

0

3913 90 00

naravni polimeri in modificirani naravni polimeri (npr. strjene beljako
vine, kemični derivati naravnega kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, v primarnih oblikah (razen alginske kisline, njenih
soli in estrov)

6,5

0
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3914 00 00

ionski izmenjalci na osnovi polimerov iz tarifnih številk 3901 do
3913, v primarnih oblikah

6,5

0

3915 10 00

odpadki, ostružki in ostanki iz polimerov etilena

6,5

0

3915 20 00

odpadki, ostružki in ostanki iz polimerov stirena

6,5

0

3915 30 00

odpadki, ostružki in ostanki iz polimerov vinilklorida

6,5

0

3915 90 11

odpadki, ostružki in ostanki iz polimerov propilena

6,5

0

3915 90 18

odpadki, ostružki in ostanki iz proizvodov adicijske polimerizacije
(razen tistih iz polimerov etilena, stirena, vinilklorida in propilena)

6,5

0

3915 90 90

odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas (razen tistih iz proizvo
dov adicijske polimerizacije)

6,5

0

3916 10 00

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz polimerov etilena

6,5

0

3916 20 10

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz polivinil klorida

6,5

0

3916 20 90

monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez presega 1 mm, palice,
paličice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače ne
obdelane, iz polimerov vinilklorida (razen monofilamentov iz polivinil
klorida)

6,5

0

3916 90 11

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz poliestrov

6,5

0

3916 90 13

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz poliamidov

6,5

0

3916 90 15

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz epoksidnih smol

6,5

0

3916 90 19

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno poli
merizacijo, kemično modificirani ali nemodificirani (razen monofila
mentov iz poliestrov, poliamidov in epoksidnih smol)

6,5

0
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3916 90 51

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz polimerov propilena

6,5

0

3916 90 59

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neob
delane, iz proizvodov adicijske polimerizacije (razen monofilamentov
iz polimerov etilena, vinilklorida in propilena)

6,5

0

3916 90 90

monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1 mm, palice, pali
čice in profilne oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane ali ne,
toda drugače neobdelane (razen monofilamentov iz proizvodov adicij
ske polimerizacije ter proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preure
ditveno polimerizacijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih)

6,5

0

3917 10 10

umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz strjenih beljakovin

5,3

0

3917 10 90

umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz celuloznih materialov

6,5

0

3917 21 10

toge cevi in tulci, iz polimerov etilena, brezšivni, dolžine, ki presega
največjo dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani ali neobde
lani, vendar drugače neobdelani

6,5

0

3917 21 90

toge cevi in tulci iz polimerov etilena (razen brezšivnih in samo razre
zanih na določene dolžine)

6,5

0

3917 22 10

toge cevi in tulci iz polimerov propilena, brezšivni, dolžine, ki presega
največjo dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani ali neobde
lani, vendar drugače neobdelani

6,5

0

3917 22 90

toge cevi in tulci iz polimerov propilena (razen brezšivnih in samo raz
rezanih na določene dolžine)

6,5

0

3917 23 10

toge cevi in tulci iz polimerov vinilklorida, brezšivni, dolžine, ki pre
sega največjo dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani ali ne
obdelani, vendar drugače neobdelani

6,5

0

3917 23 90

toge cevi in tulci iz polimerov vinilklorida (razen brezšivnih in samo
razrezanih na določene dolžine)

6,5

0

3917 29 12

toge cevi in tulci iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preuredit
veno polimerizacijo, brezšivni, dolžine, ki presega največjo dimenzijo
prečnega preseka, površinsko obdelani ali neobdelani, vendar drugače
neobdelani

6,5

0
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3917 29 15

toge cevi in tulci iz proizvodov adicijske polimerizacije, brezšivni, dol
žine, ki presega največjo dimenzijo prečnega preseka, površinsko obde
lani ali neobdelani, vendar drugače neobdelani (razen tistih iz polime
rov etilena, propilena in vinilklorida)

6,5

0

3917 29 19

toge cevi in tulci iz plastičnih mas, brezšivni, dolžine, ki presega naj
večjo dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani ali neobdelani,
vendar drugače neobdelani (razen cevi in tulcev iz proizvodov adicijske
polimerizacije, iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preuredit
veno polimerizacijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih)

6,5

0

3917 29 90

toge cevi in tulci iz plastičnih mas (razen cevi in tulcev iz polimerov
etilena, propilena in vinilklorida, brezšivnih in samo razrezanih na do
ločene dolžine)

6,5

0

3917 31 00

gibke cevi iz plastičnih mas, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa ali več

6,5

0

3917 32 10

gibke cevi iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno
polimerizacijo, kemično modificirane ali nemodificirane, ki niso oja
čene in ne kombinirane z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na
dolžine, ki so večje od največje dimenzije prečnega preseka, površinsko
obdelane ali neobdelane, toda drugače neobdelane

6,5

0

3917 32 31

gibke cevi iz polimerov etilena, ki niso ojačene in ne kombinirane
z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od naj
večje dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali neobdelane,
toda drugače neobdelane

6,5

0

3917 32 35

gibke cevi iz polimerov vinilklorida, ki niso ojačene in ne kombinirane
z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od naj
večje dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali neobdelane,
toda drugače neobdelane

6,5

0

3917 32 39

gibke cevi iz proizvodov adicijske polimerizacije, ki niso ojačene in ne
kombinirane z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
večje od največje dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali
neobdelane, toda drugače neobdelane (razen cevi iz polimerov etilena
ali vinilklorida)

6,5

0

3917 32 51

gibke cevi iz plastičnih mas, ki niso ojačene in ne kombinirane z dru
gimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od največje
dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali neobdelane, toda
drugače neobdelane (razen cevi iz proizvodov adicijske polimerizacije,
iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno polimeriza
cijo, kemično modificiranih ali nemodificiranih)

6,5

0

3917 32 91

umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) (razen tistih iz strjenih belja
kovin ali celuloznih materialov)

6,5

0
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3917 32 99

gibke cevi iz plastičnih mas, ki niso ojačene in ne kombinirane z dru
gimi materiali, brez pribora (cevi, ki so brezšivne in samo razrezane na
določene dolžine, ter umetnih črev)

6,5

0

3917 33 00

gibke cevi iz plastičnih mas, ki niso ojačene in ne kombinirane z dru
gimi materiali, s priborom, tesnili ali konektorji

6,5

0

3917 39 12

gibke cevi iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno
polimerizacijo, kemično modificirane ali nemodificirane, ojačene ali
kombinirane z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
večje od največje dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali
neobdelane, toda drugače neobdelane (razen cevi, ki lahko zdržijo tlak
27,6 MPa ali več)

6,5

0

3917 39 15

gibke cevi iz proizvodov adicijske polimerizacije, ojačene ali kombini
rane z drugimi materiali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
od največje dimenzije prečnega preseka, površinsko obdelane ali neob
delane, toda drugače neobdelane (razen cevi, ki lahko zdržijo tlak
27,6 MPa ali več)

6,5

0

3917 39 19

gibke cevi iz plastičnih mas, ojačene ali kombinirane z drugimi mate
riali, brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje od največje dimenzije
prečnega preseka, površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
neobdelane (razen cevi iz proizvodov adicijske polimerizacije, iz proiz
vodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno polimerizacijo, ter
proizvodov, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa ali več)

6,5

0

3917 39 90

gibke cevi iz plastičnih mas, ojačene ali kombinirane z drugimi mate
riali (razen cevi, ki so brezšivne, samo razrezane na določene dolžine
in lahko zdržijo tlak 27,6 MPa ali več)

6,5

0

3917 40 00

pribor (fitingi), npr. spojnice, kolena, prirobnice, iz plastičnih mas za
cevi in tulce

6,5

0

3918 10 10

talne obloge, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene
ali strope (v zvitkih, širokih najmanj 45 cm, ki so sestavljeni iz plasti
plastične mase, trajno pritrjene na podlago iz kakršnega koli materiala,
razen iz papirja, če je sprednja stran plastične mase šagrinirana (zrnate
površine), reliefno okrašena, površinsko pobarvana, s tiskanimi vzorci
ali drugače okrašena) na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali pre
mazan s polivinil kloridom

6,5

0

3918 10 90

talne obloge iz polimerov vinilklorida, samolepilne ali ne, v zvitkih ali
v ploščah (razen oblog na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali pre
mazan s polivinil kloridom)

6,5

0

3918 90 00

talne obloge iz plastične mase, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v plo
ščah, in tapete za stene ali strope v zvitkih, širokih najmanj 45 cm, ki
so sestavljeni iz plasti plastične mase, trajno pritrjene na podlago iz
kakršnega koli materiala, razen iz papirja, če je sprednja stran plastične
mase šagrinirana (zrnate površine), reliefno okrašena, površinsko po
barvana, s tiskanimi vzorci ali drugače okrašena (razen oblog iz poli
merov vinilklorida)

6,5

0
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3919 10 11

plastični trakovi iz mehčanega polivinil klorida ali polietilena, prevle
čeni z nevulkaniziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom, samole
pilni, v zvitkih, širokih do vključno 20 cm

6,3

0

3919 10 13

plastični trakovi iz nemehčanega polivinil klorida, prevlečeni z nevulka
niziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom, samolepilni, v zvitkih, ši
rokih do vključno 20 cm

6,3

0

3919 10 15

plastični trakovi iz polipropilena, prevlečeni z nevulkaniziranim narav
nim ali sintetičnim kavčukom, samolepilni, v zvitkih, širokih do
vključno 20 cm

6,3

0

3919 10 19

plastični trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim naravnim ali sintetič
nim kavčukom, samolepilni, v zvitkih, širokih do vključno 20 cm
(razen proizvodov iz polivinil klorida, polietilena ali polipropilena)

6,3

0

3919 10 31

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz plastičnih mas, v zvitkih, širokih do vključno 20 cm (razen
plastičnih trakov, prevlečenih z nevulkaniziranim naravnim ali sintetič
nim kavčukom)

6,5

0

3919 10 38

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno poli
merizacijo, kemično modificirani ali nemodificirani, v zvitkih, širokih
do vključno 20 cm (razen tistih iz poliestrov in plastičnih trakov, pre
vlečenih z nevulkaniziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom)

6,5

0

3919 10 61

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz mehčanega polivinil klorida ali polietilena, v zvitkih, širokih
do vključno 20 cm (razen zvitkov plastičnih trakov, prevlečenih z nevul
kaniziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom)

6,5

0

3919 10 69

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz proizvodov adicijske polimerizacije, v zvitkih, širokih do
vključno 20 cm (razen proizvodov iz mehčanega polivinil klorida ali
polietilena ter zvitkov plastičnih trakov, prevlečenih z nevulkaniziranim
naravnim ali sintetičnim kavčukom)

6,5

0

3919 10 90

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz plastičnih mas, v zvitkih, širokih do vključno 20 cm (razen ti
stih iz proizvodov adicijske polimerizacije, iz proizvodov, dobljenih s
kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificiranih
ali nemodificiranih, ter plastičnih trakov, prevlečenih z nevulkaniziranim
naravnim ali sintetičnim kavčukom)

6,5

0

3919 90 10

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz plastičnih mas, vključno s tistimi v zvitkih, širokih več kot
20 cm, površinsko obdelani, vendar brez nadaljnje obdelave ali brez
samo razrezanih v kvadratne ali pravokotne oblike (razen talnih oblog
ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0
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3919 90 31

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz poliestrov, vključno s tistimi v zvitkih, širokih več kot 20 cm,
neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kva
dratne ali pravokotne oblike (razen talnih oblog ter tapet za stene in
strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3919 90 38

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno poli
merizacijo, kemično modificirani ali nemodificirani, vključno s tistimi
v zvitkih, širokih več kot 20 cm, neobdelani ali samo površinsko obde
lani ali samo razrezani v pravokotne oblike, vključno s kvadratnimi
(razen iz poliestrov ter talnih oblog in tapet za stene in strope iz tarifne
številke 3918)

6,5

0

3919 90 61

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz mehčanega polivinil klorida ali polietilena, vključno s tistimi v
zvitkih, širokih več kot 20 cm, neobdelani ali samo površinsko obde
lani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike (razen talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne
številke 3918)

6,5

0

3919 90 69

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz proizvodov adicijske polimerizacije, vključno s tistimi v zvit
kih, širokih več kot 20 cm, neobdelani ali samo površinsko obdelani,
brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne
oblike (razen proizvodov iz mehčanega polivinil klorida ali polietilena
in talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3919 90 90

samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate
oblike iz plastičnih mas, vključno s tistimi v zvitkih, širokih več kot
20 cm, neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v
kvadratne ali pravokotne oblike (razen tistih iz proizvodov adicijske po
limerizacije, iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno
polimerizacijo, in talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne šte
vilke 3918)

6,5

0

3920 10 23

polietilenski film, ki nima celičaste strukture, debeline 20 μm ali več,
vendar ne več kot 40 μm, za proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se
uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij

prosto

0

3920 10 24

raztegljivi film iz polietilena, ki nima celičaste strukture, debeline
0,125 mm ali manj in z relativno gostoto manj kot 0,94

6,5

0

3920 10 26

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polietilena, ki nimajo celičaste
strukture in so netoiskani, neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki
niso kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko
obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali
pravokotne oblike, debeline 0,125 mm ali manj in z relativno gostoto
manj kot 0,94, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen po
lietilenskega filma debeline 20 μm ali več, vendar ne več kot 40 μm, za
proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v proizvodnji po
lprevodnikov in tiskanih vezij, ter raztegljivega filma)

6,5

0
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3920 10 27

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polietilena, ki nimajo celičaste
strukture in so tiskani, neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki
niso kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko
obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali
pravokotne oblike, debeline 0,125 mm ali manj in z relativno gostoto
manj kot 0,94, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen po
lietilenskega filma debeline 20 μm ali več, vendar ne več kot 40 μm, za
proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v proizvodnji po
lprevodnikov in tiskanih vezij)

6,5

0

3920 10 28

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polietilena, ki nimajo celičaste
strukture in so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obdelani,
brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne
oblike, debeline 0,125 mm ali manj in z relativno gostoto 0,94 ali več,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,5

0

3920 10 40

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov etilena, ki nimajo celiča
ste strukture in so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike, debeline 0,125 mm ali manj (razen samolepilnih izdelkov,
talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 10 81

sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih listov, izdelanih iz nepoveza
nih fino razcepljenih polietilenskih vlaken, ki nimajo celičaste strukture,
pomešanih ali nepomešanih s celuloznimi vlakni v količini 15 % ali
manj, ki vsebuje polivinilalkohol, razredčen v vodi kot vlažilcu, debe
line več kot 0,125 mm

prosto

0

3920 10 89

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz neekspandiranih polimerov etilena,
ki so neojačani, nimajo celičaste strukture (niso laminirani) in so brez
podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali
samo površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani
v kvadratne ali pravokotne oblike, debeline več kot 0,125 mm (razen
samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz ta
rifne številke 3918 in sintetične papirne pulpe v obliki vlažnih listov,
izdelanih iz nepovezanih fino razcepljenih polietilenskih vlaken, pome
šanih ali nepomešanih s celuloznimi vlakni v količini 15 % ali manj, ki
vsebuje polivinilalkohol, razredčen v vodi kot vlažilcu)

6,5

0

3920 20 21

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov propilena, ki nimajo ce
ličaste strukture in so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani in niso razrezani v druge ploščate oblike razen pravokotnih
(vključno s kvadratnimi), debeline do vključno 0,10 mm, biaksialno us
merjeni (razen samolepilnih ter tapet za stene in strope iz tarifne šte
vilke 3918)

6,5

0

3920 20 29

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov propilena, ki nimajo ce
ličaste strukture in so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani in niso razrezani v druge ploščate oblike razen pravokotnih
(vključno s kvadratnimi), debeline do vključno 0,10 mm, ki niso biaksi
alno usmerjeni

6,5

0
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3920 20 71

dekorativni trakovi iz polimerov propilena, debeline nad 0,10 mm in
širine nad 5 mm, vendar do vključno 20 mm, vrste, ki se uporablja za
pakiranje (razen samolepilnih izdelkov)

6,5

0

3920 20 79

trakovi iz polimerov propilena, debeline nad 0,10 mm in širine nad
5 mm, vendar do vključno 20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje
(razen samolepilnih izdelkov in dekorativnih trakov)

6,5

0

3920 20 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov propilena, ki nimajo ce
ličaste strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani in niso razrezani v druge ploščate oblike razen pravokotnih
(vključno s kvadratnimi), debeline do vključno 0,10 mm, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu (razen trakov širine nad 5 mm, vendar
do vključno 20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje)

6,5

0

3920 30 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov stirena, ki nimajo celiča
ste strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 43 10

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov vinilklorida, ki nimajo
celičaste strukture, ki vsebujejo 6 mas. % ali več mehčalcev, debeline do
vključno 1 mm, in so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 43 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov vinilklorida, ki nimajo
celičaste strukture, ki vsebujejo 6 mas. % ali več mehčalcev, debeline
več kot 1 mm, in so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 49 10

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov vinilklorida, ki nimajo
celičaste strukture, ki vsebujejo manj kot 6 mas. % mehčalcev, debeline
do vključno 1 mm, in so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki
niso kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo
površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne ob
like (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in
strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 49 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimerov vinilklorida, ki nimajo
celičaste strukture, ki vsebujejo manj kot 6 mas. % mehčalcev, debeline
več kot 1 mm, in so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0
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3920 51 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polimetilmetakrilata, ki nima celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 59 10

kopolimer akrilnih in metakrilnih estrov, ki nimajo celičaste strukture,
v obliki filma debeline 150 μm ali manj

prosto

0

3920 59 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz neekspandiranih akrilnih polime
rov, ki so neojačani, nepremazani, nelaminirani ali ki niso kombinirani
z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko obde
lani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen tistih
iz polimetilmetakrilata, samolepilnih izdelkov, talnih oblog in tapet za
stene in strope iz tarifne številke 3918 ter kopolimera akrilnih in meta
krilnih estrov, ki nimajo celičaste strukture, v obliki filma debeline, ki
ne presega 150 μm)

6,5

0

3920 61 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polikarbonatov, ki nimajo celičaste
strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko
obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen ti
stih iz polimetilmetakrilata, samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter ta
pet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 62 11

film polietilen tereftalata, ki nima celičaste strukture, debeline 72 mikro
metrov ali več, vendar ne več kot 79 mikrometrov, za proizvodnjo gib
kih magnetonih diskov

prosto

0

3920 62 13

film polietilen tereftalata, ki je neojačan, debeline 100 mikrometrov ali
več, vendar ne več kot 150 mikrometrov, za proizvodnjo fotopolimer
skih tiskarskih plošč

prosto

0

3920 62 19

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polietilen tereftalata, ki nima celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kva
dratne ali pravokotne oblike, debeline 0,35 mm ali manj (razen samole
pilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne šte
vilke 3918, filma polietilen tereftalata, debeline 100 mikrometrov ali
več, vendar ne več kot 150 mikrometrov, za proizvodnjo fotopolimer
skih tiskarskih plošč ter filma polietilen tereftalata debeline 72 mikro
metrov ali več, vendar ne več kot 79 mikrometrov, za proizvodnjo gib
kih magnetonih diskov)

6,5

0

3920 62 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polietilen tereftalata, ki nima celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani, brez nadaljnje obdelave, ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike, debeline nad 0,35 mm (razen samolepilnih izdelkov, tal
nih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0
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3920 63 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz nenasičenih poliestrov, ki nimajo
celičaste strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki
niso kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo
površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne ob
like (razen tistih iz polimetilmetakrilata, samolepilnih izdelkov, talnih
oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 69 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz poliestrov, ki nimajo celičaste
strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obdelani ali
samo razrezani v pravokotne oblike, vključno s kvadratnimi (razen po
likarbonatov, polietilen tereftalata in drugih nenasičenih poliestrov,
samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz ta
rifne številke 3918)

6,5

0

3920 71 10

listi, filmi ali trakovi iz regenerirane celuloze, ki nima celičaste struk
ture, naviti ali nenaviti, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali
ki niso kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali
samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike, debeline pod 0,75 mm (razen samolepilnih izdelkov, tal
nih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 71 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz regenerirane celuloze, ki nima celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen tistih debeline pod 0,75 mm, samolepilnih izdelkov, talnih oblog
ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 73 10

podlaga za film v kolutih ali trakovih, ki se uporablja kot nosilec za po
vršine, občutljive na svetlobo, pri proizvodnji filmov, iz neekspandira
nega celuloznega acetata

6,3

0

3920 73 50

listi, filmi ali trakovi iz celuloznih acetatov, ki nimajo celičaste struk
ture, naviti ali nenaviti, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali
ki niso kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali
samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike, debeline pod 0,75 mm (razen podlage za film v kolutih
ali trakovih, samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in
strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 73 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz celuloznih acetatov, ki nimajo celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo površinsko obde
lani ali samo razrezani v pravokotne oblike, vključno s kvadratnimi
(razen izdelkov debeline pod 0,75 mm, filmov v kolutih ali trakovih, za
kinematografijo ali fotografijo, samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter
tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 79 10

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz vulkanfibra, ki so neojačani, nela
minirani, brez podloge ali ki niso kombinirani z drugimi materiali,
brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razre
zani v kvadratne ali pravokotne oblike

5,7

0
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3920 79 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz derivatov celuloze, ki nimajo celi
časte strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen izdelkov iz celuloznih acetatov, vulkanfibra, samolepilnih izdel
kov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3920 91 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz polivinilbutirala, ki nimajo celiča
ste strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,1

0

3920 92 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz poliamidov, ki nimajo celičaste
strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko
obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen
samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz ta
rifne številke 3918)

6,5

0

3920 93 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz amino smol, ki nimajo celičaste
strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko
obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen
samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz ta
rifne številke 3918)

6,5

0

3920 94 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz fenolnih smol, ki nimajo celičaste
strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombi
nirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko
obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen
samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz ta
rifne številke 3918)

6,5

0

3920 99 21

poliimidni listi ali trakovi, ki nimajo celičaste strukture, neprevlečeni ali
pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko, ki so neojačani, nelaminirani,
brez podloge ali ki niso kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali
samo površinsko obdelani ali samo razrezani v pravokotne oblike,
vključno s kvadratnimi (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter
tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

prosto

0

3920 99 28

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz izdelkov, dobljenih s kondenzacij
sko ali preureditveno polimerizacijo, ki nimajo celičaste strukture, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki so neojačani, nelaminirani,
brez podloge ali ki niso kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali
samo površinsko obdelani ali samo razrezani v pravokotne oblike,
vključno s kvadratnimi (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog in ta
pet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter poliimidnih listov ali
trakov, neprevlečenih ali pa prevlečenih ali prekritih le s plastiko)

6,5

0

3920 99 51

listi polivinilfluorida iz proizvodov adicijske polimerizacije, ki nimajo
celičaste strukture, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki
niso kombinirani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo
površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne ob
like (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in
strope iz tarifne številke 3918)

prosto

0
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3920 99 53

membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega plastičnega materiala,
namenjene za uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah

prosto

0

3920 99 55

biaksialno usmerjen film polivinilalkohola, ki nima celičaste strukture,
ki vsebuje 97 mas. % ali več polivinilalkohola, neprevlečen in debeline,
ki ne presega 1 mm, ki je neojačan, nelaminiran, brez podloge ali ki ni
kombiniran z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelan ali samo po
vršinsko obdelan ali samo razrezan v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

prosto

0

3920 99 59

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz proizvodov adicijske polimeriza
cije, ki nimajo celičaste strukture, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu, ki so neojačani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombini
rani z drugimi materiali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko
obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen
samolepilnih izdelkov, talnih oblog in tapet za stene in strope iz tarifne
številke 3918, listov polivinilfluorida, membran za izmenjavo ionov iz
fluoriranega plastičnega materiala, namenjenih za uporabo v kloroal
kalnih elektrolitskih celicah, ter biaksialno usmerjenega filma polivini
lalkohola, ki vsebuje 97 mas. % ali več polivinilalkohola, neprevleče
nega in debeline, ki ne presega 1 mm)

6,5

0

3920 99 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
strukture, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu in ki so neoja
čani, nelaminirani, brez podloge ali ki niso kombinirani z drugimi ma
teriali, brez nosilca, neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo
razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen samolepilnih izdel
kov, talnih oblog in tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter
sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju iz tarifne podšte
vilke 3006 10 30)

6,5

0

3921 11 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz celičastih polimerov stirena, neob
delani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali
pravokotne oblike (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog in tapet
za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter sterilne kirurške ali zobar
ske zapore proti sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

6,5

0

3921 12 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz celičastih polimerov vinilklorida,
neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kva
dratne ali pravokotne oblike (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog
in tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter sterilne kirurške
ali zobarske zapore proti sprijemanju iz tarifne podštevilke
3006 10 30)

6,5

0

3921 13 10

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz gibkih celičastih poliuretanov, ne
obdelani ali samo površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali
samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen samolepilnih
izdelkov, talnih oblog in tapet za stene in strope iz tarifne številke
3918 ter sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju iz ta
rifne podštevilke 3006 10 30)

6,5

0
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3921 13 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz togih celičastih poliuretanov, neob
delani ali samo površinsko obdelani, brez nadaljnje obdelave, ali samo
razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike (razen samolepilnih izdel
kov, talnih oblog in tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter
sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju iz tarifne podšte
vilke 3006 10 30)

6,5

0

3921 14 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz regenerirane celičaste celuloze, ne
obdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne
ali pravokotne oblike (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog in ta
pet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter sterilne kirurške ali
zobarske zapore proti sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

6,5

0

3921 19 00

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz celičaste plastične mase, neobde
lani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali
pravokotne oblike (razen tistih iz polimerov stirena, vinilklorida, poliu
retanov in regenerirane celuloze, samolepilnih izdelkov, talnih oblog in
tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918 ter sterilne kirurške ali
zobarske zapore proti sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

6,5

0

3921 90 11

valoviti listi in plošče iz poliestrov, ojačani, laminirani, s podlogo ali ki
so kombinirani z drugimi materiali

6,5

0

3921 90 19

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz poliestrov, ojačani, laminirani, s
podlogo ali kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen tistih iz celičastih plastičnih mas, valovitih listov in plošč, samo
lepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope iz tarifne šte
vilke 3918)

6,5

0

3921 90 30

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz fenolnih smol, ojačani, laminirani,
s podlogo ali kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in strope
iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3921 90 41

laminirani izdelki iz amino smol, izdelani pod visokim pritiskom, z de
korativno površino na eni ali obeh straneh, vendar drugače neobdelani
ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike

6,5

0

3921 90 43

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz laminiranih amino smol, ojačani,
laminirani, s podlogo ali kombinirani z drugimi materiali, neobdelani
ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravo
kotne oblike (razen laminiranih izdelkov iz amino smol, izdelanih pod
visokim pritiskom, z dekorativno površino na eni ali obeh straneh ter
talnih oblog)

6,5

0
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3921 90 49

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz nelaminiranih amino smol, oja
čani, laminirani, s podlogo ali kombinirani z drugimi materiali, neob
delani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali
pravokotne oblike (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet
za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3921 90 55

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz proizvodov, dobljenih s kondenza
cijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično modificirani ali nemodi
ficirani, ojačani, laminirani, s podlogo ali kombinirani z drugimi mate
riali, neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kva
dratne ali pravokotne oblike (razen izdelkov iz poliestrov, fenolnih
smol, amino smol, samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za
stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3921 90 60

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz proizvodov adicijske polimeriza
cije, ojačani, laminirani, s podlogo ali kombinirani z drugimi materiali,
neobdelani ali samo površinsko obdelani ali samo razrezani v kva
dratne ali pravokotne oblike (razen samolepilnih izdelkov, talnih oblog
ter tapet za stene in strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3921 90 90

plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ojačani, laminirani,
s podlogo ali kombinirani z drugimi materiali, neobdelani ali samo po
vršinsko obdelani ali samo razrezani v kvadratne ali pravokotne oblike
(razen tistih iz celularnih plastičnih mas, proizvodov adicijske polimeri
zacije, proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno poli
merizacijo, samolepilnih izdelkov, talnih oblog ter tapet za stene in
strope iz tarifne številke 3918)

6,5

0

3922 10 00

kadi, pršne kadi, odtoki in lijaki iz plastičnih mas

6,5

0

3922 20 00

straniščne deske in pokrovi iz plastičnih mas

6,5

0

3922 90 00

bideji, straniščne školjke, izplakovalni kotliči in podobni sanitarni iz
delki iz plastičnih mas (razen kadi, pršnih kadi, odtokov, lijakov, stra
niščnih desk in pokrovov)

6,5

0

3923 10 00

škatle, zaboji, gajbe in podobni izdelki za prevoz ali pakiranje blaga
(embalaža), iz plastičnih mas

6,5

0

3923 21 00

vreče in vrečke (vključno s trikotnimi) iz polimerov etilena

6,5

0

3923 29 10

vreče in vrečke (vključno s trikotnimi) iz polivinil klorida

6,5

0

3923 29 90

vreče in vrečke (vključno s trikotnimi) iz plastičnih mas (razen tistih iz
polivinil klorida in polimerov etilena)

6,5

0

3923 30 10

baloni, plastenke, plastenčice in podobni izdelki za prevoz ali pakiranje
blaga (embalaža), iz plastičnih mas, z vsebnostjo do vključno dveh li
trov

6,5

0
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3923 30 90

baloni, plastenke, plastenčice in podobni izdelki za prevoz ali pakiranje
blaga (embalaža), iz plastičnih mas, z vsebnostjo nad dva litra

6,5

0

3923 40 10

motki, koluti in podobni nosilci iz plastičnih mas za fotografske ali ki
nematografske filme ali za trakove, filme in podobno, za snemanje
zvoka ali slike ali snemanje signalov, podatkov ali programov

5,3

0

3923 40 90

motki, kopsi, vretena in podobne podloge iz plastičnih mas (razen ti
stih za fotografske ali kinematografske filme ali za trakove, filme in
podobno, za snemanje zvoka ali slike ali snemanje signalov, podatkov
ali programov)

6,5

0

3923 50 10

pokrovčki in zapirala za steklenice, plastenke in podobne posode, iz
plastičnih mas

6,5

0

3923 50 90

zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz plastičnih mas (razen
pokrovčkov in zapiral za steklenice)

6,5

0

3923 90 10

plastične ekstrudirane mreže, vlečene v cevno obliko

6,5

0

3923 90 90

izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas
(razen škatel, zabojev, gajb in podobnih izdelkov, vreč in vrečk,
vključno s trikotnimi, balonov, plastenk, plastenčic in podobnih izdel
kov, motkov, kopsov, vreten in podobnih podlog, zamaškov, pokrovov,
pokrovk in drugih zapiral ter plastičnih ekstrudiranih mrež, vlečenih v
cevno obliko)

6,5

0

3924 10 00

namizni in kuhinjski pribor iz plastičnih mas

6,5

0

3924 90 11

spužve, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz regenerirane
celuloze

6,5

0

3924 90 19

gospodinjski izdelki in toaletni izdelki iz regenerirane celuloze (razen
namiznega in kuhinjskega pribora, kadi, pršnih kadi, lijakov, bidejev,
straniščnih školjk, desk in pokrovov, izplakovalnih kotličkov in podob
nih sanitarnih izdelkov)

6,5

0

3924 90 90

gospodinjski izdelki in toaletni izdelki iz plastičnih mas, razen iz rege
nerirane celuloze (razen namiznega in kuhinjskega pribora, kadi, pršnih
kadi, lijakov, bidejev, straniščnih školjk, desk in pokrovov, izplakovalnih
kotličkov in podobnih sanitarnih izdelkov)

6,5

0

3925 10 00

rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode iz plastičnih mas s pro
stornino nad 300 l

6,5

0

3925 20 00

vrata, okna in njihovi okvirji in pragovi za vrata iz plastičnih mas

6,5

0

3925 30 00

oknice, navojnice (tudi žaluzije) ter podobni izdelki in njihovi deli, iz
plastičnih mas (razen pribora (fitingov) in podobnih izdelkov)

6,5

0
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3925 90 10

pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, ok
nih, stopniščih, zidovih ali drugih delih stav, iz plastičnih mas

6,5

0

3925 90 20

razdelilne doze, instalacijski vodniki in kabelske armature za električno
napeljavo iz plastičnih mas

6,5

0

3925 90 80

gradbeni izdelki za vgraditev talnih oblog, sten, ločilnih sten, stropov,
streh itd., žlebov in njihovega pribora, ograj in podobno, vgradne po
lice za trgovine, tovarne, skladišča itd., okrasni arhitekturni izdelki, kot
so žlebasti okraski, oboki in frizi, iz plastičnih mas, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

6,5

0

3926 10 00

izdelki za pisarne ali šole, iz plastičnih mas, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

6,5

0

3926 20 00

obleka in oblačilni dodatki, izdelani s šivanjem ali lepljenjem plastičnih
prevlek (vključno z rokavicami, palčniki in rokavicami brez prstov)

6,5

0

3926 30 00

pribor za pohištvo, karoserije in podobno iz plastičnih mas (razen
gradbenih elementov za trajno vgradnjo v dele zgradb)

6,5

0

3926 40 00

kipci in drugi okrasni predmeti iz plastičnih mas

6,5

0

3926 90 50

perforirana vedra in podobni predmeti, ki se uporabljajo za precejanje
(filtriranje) vode pri dotoku v drenažo, iz plastičnih mas

6,5

0

3926 90 92

izdelki iz plastične folije, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,5

0

3926 90 97

izdelki iz plastičnih mas in izdelki iz drugih materialov iz tarifnih šte
vilk 3901 do 3914, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,5

0

4001 10 00

lateks iz naravnega kavčuka, predvulkaniziran ali ne

prosto

0

4001 21 00

dimljeni naravni kavčuk v obliki listov

prosto

0

4001 22 00

naravni kavčuk, tehnično specificiran (TSNR)

prosto

0

4001 29 00

naravni kavčuk, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih
(razen dimljenega kavčuka v obliki listov, tehnično specificiranega na
ravnega kavčuka (TSNR) in lateksa iz naravnega kavčuka, predvulkani
ziranega ali ne)

prosto

0

4001 30 00

balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne naravne gume, v primarnih
oblikah ali ploščah, listih ali trakovih (razen naravnega kavčuka, pred
vulkaniziranega ali ne)

prosto

0

4002 11 00

lateks iz stiren-butadien kavčuka, lateks iz karboksiliranega stiren-buta
dien kavčuka (XSBR)

prosto

0
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4002 19 10

stiren-butadien kavčuk, proizveden z emulzijsko polimerizacijo (ESBR), v balah

prosto

0

4002 19 20

blok-kopolimeri stiren-butadien-stirena, proizvedeni s polimerizacijo v
raztopini (SBS, termoplastični elastomeri), v granulah, v zrnih ali v
prahu

prosto

0

4002 19 30

stiren-butadien kavčuk, proizveden s polimerizacijo v raztopini (SSBR), v balah

prosto

0

4002 19 90

stiren-butadien kavčuk (SBR) in karboksilirani stiren-butadien kavčuk
(XSBR), v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih (razen stirenbutadien kavčuka, proizvedenega z emulzijsko polimerizacijo (E-SBR)
in s polimerizacijo v raztopini (S-SBR), v balah, blok-kopolimerov sti
ren-butadien-stirena, proizvedenih s polimerizacijo v raztopini (SBS,
termoplastični elastomeri) v granulah, v zrnih ali v prahu in lateksu)

prosto

0

4002 20 00

butadien kavčuk (BR), v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trako
vih

prosto

0

4002 31 00

izobutilen izopren kavčuk (IIR), v primarnih oblikah ali ploščah, listih
ali trakovih

prosto

0

4002 39 00

haloizobutenizopren kavčuk (CIIR ali BIIR), v primarnih oblikah ali
ploščah, listih ali trakovih

prosto

0

4002 41 00

kloropren lateks (klorobutadien kavčuk (CR))

prosto

0

4002 49 00

kloropren (klorobutadien) kavčuk (CR), v primarnih oblikah ali plo
ščah, listih ali trakovih (razen lateksa)

prosto

0

4002 51 00

lateks iz akrilonitril-butadien kavčuka (NBR)

prosto

0

4002 59 00

akrilonitril-butadien kavčuk (NBR), v primarnih oblikah ali ploščah, li
stih ali trakovih (razen lateksa)

prosto

0

4002 60 00

izopren kavčuk (IR), v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih

prosto

0

4002 70 00

etilen-propilen dien kavčuk (EPDM), nekonjugiran, v primarnih oblikah
ali ploščah, listih ali trakovih

prosto

0

4002 80 00

mešanice naravnega kavčuka, balate, gutaperče, gvajale, čikla in podob
nega naravnega kavčuka s sintetičnim kavčukom ali faktisom, v primar
nih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

prosto

0

4002 91 00

sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja, v primarnih oblikah ali plo
ščah, listih ali trakovih (razen stiren-butadien kavčuka (SBR), karboksili
ranega stiren-butadien kavčuka (XSBR), butadien kavčuka (BR), izobuti
len-izopren kavčuka (IIR), haloizobutenizopren kavčuka (CIIR ali BIIR),
kloropren kavčuka (CR), akrilonitril-butadien kavčuka (NBR), izopren
kavčuka (IR) in nekonjugiranega etilen-propilen dien kavčuka (EPDM))

prosto

0
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4002 99 10

izdelki iz naravnega kavčuka, modificirani z vgradnjo plastike (razen
depolimeriziranega naravnega kavčuka)

2,9

0

4002 99 90

sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja, v primarnih oblikah ali plo
ščah, listih ali trakovih (razen lateksa, stiren-butadien kavčuka (SBR),
karboksiliranega stiren-butadien kavčuka (XSBR), butadien kavčuka
(BR), izobutilen-izopren kavčuka (IIR), haloizobutenizopren kavčuka
(CIIR ali BIIR), kloropren (klorobutadien) kavčuka (CR), akrilonitril-bu
tadien kavčuka (NBR), izopren kavčuka (IR) in nekonjugiranega etilenpropilen dien kavčuka (EPDM) ter izdelkov, modificiranih z vgradnjo
plastike)

prosto

0

4003 00 00

regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

prosto

0

4004 00 00

odpadki, ostružki in ostanki iz gume, prah in zrna, dobljeni iz teh iz
delkov

prosto

0

4005 10 00

kavčuk, nevulkaniziran, mešanice z ogljenimi sajami ali silicijem, v pri
marnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

prosto

0

4005 20 00

mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v obliki raztopin ali disperzij (razen
mešanic kavčuka z ogljenimi sajami in silicijem ter mešanic naravnega
kavčuka, balate, gutaperče, gvajale, čikla in podobnega naravnega kav
čuka, ki vsebujejo sintetični kavčuk ali faktis, dobljena iz olja)

prosto

0

4005 91 00

mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v ploščah, listih ali trakovih (razen
mešanic kavčuka z ogljenimi sajami in silicijem ter mešanic naravnega
kavčuka, balate, gutaperče, gvajale, čikla in podobnega naravnega kav
čuka, ki vsebujejo sintetični kavčuk ali faktis, dobljena iz olja)

prosto

0

4005 99 00

mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah (razen razto
pin in disperzij, mešanic, ki vsebujejo ogljene saje in silicij, mešanic na
ravnega kavčuka, balate, gutaperče, gvajale, čikla in podobnega narav
nega kavčuka s sintetičnim kavčukom ali faktisom, ter mešanic v plo
ščah, listih ali trakovih)

prosto

0

4006 10 00

profilirani trakovi nevulkaniziranega kavčuka za protektiranje pnevma
tik

prosto

0

4006 90 00

palice, cevi, profili in druge oblike iz nevulkaniziranega kavčuka,
vključno z mešanicami kavčuka in izdelki iz nevulkaniziranega kav
čuka, vključno z mešanicami kavčuka (razen plošč, listov in trakov, ki
so le osnovno površinsko obdelani, vendar ne razrezani, ali samo razre
zani v kvadratne ali pravokotne oblike, in profiliranih trakov)

prosto

0

4007 00 00

niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen neovite enojne
niti s premerom, večjim od 5 mm, in tekstilov, kombiniranih z nitmi
kavčuka, npr. niti in kord, prekriti s tekstilnim materialom)

3

0

4008 11 00

plošče, listi in trakovi iz celularne gume

3

0
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2,9

0

4008 19 00

trakovi, palice in profili, iz celularne gume

4008 21 10

talne obloge in predpražniki, nerazrezani ali preprosto razrezani v pra
vokotne ali kvadratne oblike, iz necelularne gume

3

0

4008 21 90

plošče, listi in trakovi iz necelularne gume (razen talnih oblog in pred
pražnikov)

3

0

4008 29 00

palice, cevi in profili, iz necelularnega kavčuka

2,9

0

4009 11 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), neojačene
in nekombinirane z drugimi materiali, brez pribora

3

0

4009 12 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), neojačene
in nekombinirane z drugimi materiali, s priborom

3

0

4009 21 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane samo s kovino, brez pribora

3

0

4009 22 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane samo s kovino, s priborom

3

0

4009 31 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali, brez pribora

3

0

4009 32 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali, s priborom

3

0

4009 41 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane z materiali, ki niso kovina ali tekstilni materiali, brez
pribora

3

0

4009 42 00

cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume), ojačene
ali kombinirane z materiali, ki niso kovina ali tekstilni materiali, s pri
borom

3

0

4010 11 00

transportni trakovi in jermeni iz vulkaniziranega kavčuka, ojačani zgolj
s kovino

6,5

0

4010 12 00

transportni trakovi in jermeni iz vulkaniziranega kavčuka, ojačani zgolj
s tekstilnimi materiali

6,5

0

4010 19 00

transportni trakovi in jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (razen trakov
in jermenov, ojačanih zgolj s kovino ali zgolj s tekstilnimi materiali)

6,5

0

4010 31 00

neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni) iz vul
kaniziranega kavčuka, V-rebrasti, obsega več kot 60 cm, vendar ne več
kot 180 cm

6,5

0
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4010 32 00

neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni) iz vul
kaniziranega kavčuka, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot
180 cm (razen V-rebrastih)

6,5

0

4010 33 00

neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni) iz vul
kaniziranega kavčuka, V-rebrasti, obsega več kot 180 cm, vendar ne
več kot 240 cm

6,5

0

4010 34 00

neskončni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni) iz vul
kaniziranega kavčuka, obsega več kot 180 cm, vendar ne več kot
240 cm (razen V-rebrastih)

6,5

0

4010 35 00

neskončni sinhroni jermeni iz vulkaniziranega kavčuka, obsega več kot
60 cm, vendar ne več kot 150 cm

6,5

0

4010 36 00

neskončni sinhroni jermeni iz vulkaniziranega kavčuka, obsega več kot
150 cm, vendar ne več kot 198 cm

6,5

0

4010 39 00

transmisijski jermeni ali trakovi, iz vulkaniziranega kavčuka (razen ne
skončnih transmisijskih jermenov trapezastega preseka (V-jermeni), Vrebrastih, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot 240 cm, in ne
skončnih sinhronih jermenov, obsega več kot 60 cm, vendar ne več kot
198 cm)

6,5

0

4011 10 00

nove pnevmatike iz gume, za osebne avtomobile (vključno za motorna
vozila za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „caravan“, „kombi“
itd.) in dirkalne avtomobile)

4,5

0

4011 20 10

pnevmatike, nove, iz gume, za avtobuse ali tovornjake, z indeksom ob
remenitve do vključno 121

4,5

0

4011 20 90

pnevmatike, nove, iz gume, za avtobuse ali tovornjake, z indeksom ob
remenitve nad 121

4,5

0

4011 30 00

nove pnevmatike iz gume, za zrakoplove

4,5

0

4011 40 20

pnevmatike, nove, iz gume, za motorna kolesa, za kolesa s premerom
platišča do vključno 33 cm

4,5

0

4011 40 80

pnevmatike, nove, iz gume, za motorna kolesa, za kolesa s premerom
platišča nad 33 cm

4,5

0

4011 50 00

nove pnevmatike iz gume, za dvokolesa

4

0

4011 61 00

pnevmatike, nove, iz gume, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzor
cem, ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vozila in stroje

4

0

4011 62 00

pnevmatike, nove, iz gume, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzor
cem, ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, s
premerom platišča do vključno 61 cm

4

0
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4011 63 00

pnevmatike, nove, iz gume, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzor
cem, ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska vozila in stroje, s
premerom platišča nad 61 cm

4

0

4011 69 00

pnevmatike, nove, iz gume, z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzor
cem (razen pnevmatik, ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vo
zila ter gradbena ali industrijska vozila in stroje)

4

0

4011 92 00

pnevmatike, nove, iz gume, ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
vozila in stroje (razen pnevmatik z vzorcem ribje kosti ali podobnim
vzorcem)

4

0

4011 93 00

pnevmatike, nove, iz gume, ki se uporabljajo za gradbena ali industrij
ska vozila in stroje, s premerom platišča do vključno 61 cm (razen
pnevmatik z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem)

4

0

4011 94 00

pnevmatike, nove, iz gume, ki se uporabljajo za gradbena ali industrij
ska vozila in stroje, s premerom platišča nad 61 cm (razen pnevmatik
z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem)

4

0

4011 99 00

pnevmatike, nove, iz gume (razen pnevmatik z vzorcem ribje kosti ali
podobnim vzorcem, pnevmatik, ki se uporabljajo za kmetijska in goz
darska vozila ter gradbena ali industrijska vozila in stroje, pnevmatik za
osebne avtomobile, motorna vozila za kombinirani prevoz ljudi in
blaga (tipa „caravan“, „kombi“ itd.), dirkalne avtomobile, avtobuse, to
vornjake, zrakoplove, motorna kolesa in dvokolesa)

4

0

4012 11 00

protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo v avtomobilih
(vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
„caravan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili)

4,5

0

4012 12 00

protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo za avtobuse ali to
vornjake

4,5

0

4012 13 00

protektirane pnevmatike iz gume, ki se uporabljajo za zrakoplove

4,5

0

4012 19 00

protektirane pnevmatike iz gume (razen pnevmatik, ki se uporabljajo
za osebne avtomobile, motorna vozila za kombinirani prevoz ljudi in
blaga (tipa „caravan“, „kombi“ itd.), dirkalne avtomobile, avtobuse, to
vornjake in zrakoplove)

4,5

0

4012 20 00

rabljene pnevmatike iz gume

4,5

0

4012 90 20

trdne pnevmatike ali pnevmatike z zračnimi komorami iz gume

2,5

0

4012 90 30

zamenljivi protektorji iz gume

2,5

0
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4012 90 90

zaščitne „zavesice“ (ščitniki iz gume)

4

0

4013 10 10

notranje gume (zračnice) iz gume, za osebne avtomobile, vključno za
motorna vozila za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „caravan“,
„kombi“ itd.) in dirkalne avtomobile

4

0

4013 10 90

notranje gume (zračnice) iz gume, za avtobuse ali tovornjake

4

0

4013 20 00

notranje gume (zračnice) iz gume, za dvokolesa

4

0

4013 90 00

notranje gume (zračnice) iz gume (razen zračnic za osebne avtomobile,
vključno za motorna vozila za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
„caravan“, „kombi“ itd.) in dirkalne avtomobile, avtobuse, tovornjake ter
dvokolesa)

4

0

4014 10 00

preservativi, iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulka
niziranega kavčuka (gume)

prosto

0

4014 90 10

cuclji in podobni izdelki za dojenčke iz vulkaniziranega kavčuka
(gume), razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume), s priborom iz
trde gume ali brez njega

prosto

0

4014 90 90

higienski in farmacevtski izdelki, iz vulkaniziranega kavčuka (gume),
razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume), s priborom iz trde
gume ali brez njega, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
cucljev in podobnih izdelkov za dojenčke, preservativov, oblačilnih
predmetov in oblačilnih dodatkov, vključno z rokavicami, za vse vrste
namenov)

prosto

0

4015 11 00

kirurške rokavice, iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen naprstni
kov)

2

0

4015 19 10

gospodinjske rokavice, iz vulkaniziranega kavčuka (gume)

2,7

0

4015 19 90

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz vulkaniziranega kavčuka
(gume) (razen gospodinjskih in kirurških rokavic)

2,7

0

4015 90 00

oblačilni predmeti in oblačilni dodatki za vse vrste namenov, iz vulka
niziranega kavčuka (gume) (razen iz trde gume, obutve, pokrival in nji
hovih delov ter rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov)

5

0

4016 10 00

izdelki iz celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume), ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

3,5

0

4016 91 00

talne obloge, pregrinjala in predpražniki, iz vulkaniziranega kavčuka
(gume) (razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)), s posnetoimi
stranmi, zaobljenimi ali oblikovanimi robovi ali drugače obdelani
(razen tistih, ki so samo razrezani v pravokotne ali kvadratne oblike,
ter izdelkov iz celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume))

2,5

0

4016 92 00

radirke, iz vulkaniziranega kavčuka (gume) (razen iz trdega vulkanizira
nega kavčuka (gume)), kondicionirane (razen radirk, samo razrezanih v
pravokotne ali kvadratne oblike)

2,5

0
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4016 93 00

tesnila in podobno, iz vulkaniziranega kavčuka (gume), (razen iz trdega
in celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume))

2,5

0

4016 94 00

odbijala za ladje ali doke (bokobrani), napihljiva ali ne, iz vulkanizira
nega kavčuka (gume), (razen iz trdega in celularnega vulkaniziranega
kavčuka (gume))

2,5

0

4016 95 00

napihljive žimnice in blazine ter drugi napihljivi izdelki, iz vulkanizira
nega kavčuka (gume), (razen iz trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)
ter dokov, ladij, splavov in drugih plavajočih naprav ter higienskih in
farmacevtskih izdelkov)

2,5

0

4016 99 20

ekspanderji iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulkani
ziranega kavčuka (gume)

2,5

0

4016 99 52

sestavljeni deli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) in kovine (razen iz
trdega vulkaniziranega kavčuka (gume)), ki se izključno ali večinoma
uporabljajo v motornih vozilih iz tarifnih številk 8701 do 8705 (razen
iz celularne gume)

2,5

0

4016 99 58

izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trdega vulkanizira
nega kavčuka (gume), ki se izključno ali večinoma uporabljajo za vozila
iz tarifnih številk 8701 do 8705, ki niso navedeni ali zajeti drugje
(razen izdelkov iz celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume) in se
stavljenih delov iz vulkaniziranega kavčuka (gume) in kovine)

2,5

0

4016 99 91

sestavljeni deli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) in kovine (razen iz
delkov iz trdega in celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume) ter iz
delkov, ki se izključno ali večinoma uporabljajo za vozila iz tarifnih šte
vilk 8701 do 8705)

2,5

0

4016 99 99

izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen izdelkov iz trdega in celularnega vulkaniziranega
kavčuka (gume))

2,5

0

4017 00 10

trda guma (npr. ebonit) v vseh oblikah, vključno z odpadki in ostanki

prosto

0

4017 00 90

izdelki iz trde gume, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

4101 20 10

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo do vključno 16 kg, sveže

prosto

0

4101 20 30

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo do vključno 16 kg, mokro
nasoljene

prosto

0

4101 20 50

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo do vključno 8 kg, če so
posušene, ali do vključno 10 kg, če so suho nasoljene

prosto

0

4101 20 90

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo do vključno 16 kg, lužene,
piklane ali drugače konzervirane (razen svežih ali mokro nasoljenih,
samo posušenih ali nasoljenih na suho, strojenih ali pergamentno ob
delanih)

prosto

0
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4101 50 10

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo več kot 16 kg, sveže

prosto

0

4101 50 30

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo več kot 16 kg, mokro na
soljene

prosto

0

4101 50 50

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo več kot 16 kg, posušene
ali nasoljene na suho

prosto

0

4101 50 90

cele surove kože govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, z dlako ali
brez dlake, cepljene ali necepljene, ki tehtajo več kot 16 kg, lužene, pi
klane ali drugače konzervirane (razen svežih ali mokro nasoljenih,
samo posušenih ali nasoljenih na suho, strojenih ali pergamentno ob
delanih)

prosto

0

4101 90 00

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

prosto

0

4102 10 10

surove kože jagnjet, z volno, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane
ali drugače konzervirane (razen astrahanskih, karakul, perzijskih jagnjet
ali jagnjet s širokim repom iz Male Azije in podobnih jagnjet, indijskih,
kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet)

prosto

0

4102 10 90

surove kože ovc, z volno, sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali
drugače konzervirane (razen kož jagnjet)

prosto

0

4102 21 00

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

prosto

0

4102 29 00

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

prosto

0

4103 20 00

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

prosto

0

4103 30 00

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

prosto

0

4103 90 10

surove kože koz ali kozličkov, lužene, piklane ali drugače konzervirane,
z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene (razen pergamentno ob
delanih ter kož jemenskih, mongolskih in tibetskih koz in kozličkov
z dlako)

prosto

0
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4103 90 90

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

prosto

0

4104 11 10

nebrušene kože z licem, necepljene in cepljene z licem, mokre
(vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), iz celih kož govedi
(vključno z bivoli), skupne površine do vključno 2,6 m2, strojene, brez
dlake (razen nadalje obdelanih kož)

prosto

0

4104 11 51

nebrušene kože z licem, necepljene in cepljene z licem, mokre
(vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), iz celih kož govedi
(vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2, strojene, brez dlake
(razen nadalje obdelanih kož)

prosto

0

4104 11 59

nebrušene kože z licem, necepljene in cepljene z licem, mokre
(vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), iz kož govedi (vključno
z bivoli), strojene, brez dlake (razen nadalje obdelanih kož ter celih
kož)

prosto

0

4104 11 90

nebrušene kože z licem, necepljene in cepljene z licem, mokre
(vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), iz kož kopitarjev, strojene,
brez dlake (razen nadalje obdelanih kož)

5,5

0

4104 19 10

cele kože govedi (vključno z bivoli), skupne površine do vključno
2,6 m2, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), strojene,
brez dlake, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih kož ter ne
brušenih kož z licem, necepljenih in cepljenih z licem)

prosto

0

4104 19 51

cele kože govedi (vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2,
mokre (vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), strojene, brez
dlake, cepljene ali necepljene (razen nadalje obdelanih kož ter nebruše
nih kož z licem, necepljenih in cepljenih z licem)

prosto

0

4104 19 59

kože govedi (vključno z bivoli), mokre (vključno s strojenimi s kro
mom (wet-blue)), strojene, brez dlake, cepljene ali necepljene (razen na
dalje obdelanih kož, celih kož ter nebrušenih kož z licem, necepljenih
in cepljenih z licem)

prosto

0

4104 19 90

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

5,5

0
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4104 41 11

nebrušeno usnje z licem, necepljeno in cepljeno z licem vzhodnoindij
ske kože, brez dlake, cele, z odstranjenimi ali neodstranjenimi glavami
in nogami, suhe („crust“), skupne površine do vključno 2,6 m2 (28 kva
dratnih čevljev) in posamične mase do vključno 4,5 kg, drugače neob
delane, razen rastlinsko strojene, obdelane ali neobdelane na določen
način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji us
njenih izdelkov

prosto

0

4104 41 19

nebrušeno usnje z licem, necepljeno in cepljeno z licem, suho („crust“),
celih kož govedi (vključno z bivoli), skupne površine do vključno
2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev), brez dlake (razen nadalje obdelanih kož
in vzhodnoindijskih kož iz tarifne podštevilke 4104 41 11)

6,5

0

4104 41 51

nebrušeno usnje z licem, necepljeno in cepljeno z licem, suho („crust“),
celih kož govedi (vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2
(28 kvadratnih čevljev), brez dlake (razen nadalje obdelanih kož in
vzhodnoindijskih kož iz tarifne podštevilke 4104 41 11)

6,5

0

4104 41 59

nebrušeno usnje z licem, necepljeno in cepljeno z licem, suho („crust“),
celih kož govedi (vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2
(28 kvadratnih čevljev), brez dlake (razen nadalje obdelanih kož, celih
kož in vzhodnoindijskih kož iz tarifne podštevilke 4104 41 11)

6,5

0

4104 41 90

nebrušeno usnje z licem, necepljeno in cepljeno z licem, suho („crust“),
kož kopitarjev, brez dlake (razen nadalje obdelanih kož)

5,5

0

4104 49 11

vzhodnoindijske kože, brez dlake, cele, z odstranjenimi ali neodstranje
nimi glavami in nogami, suhe („crust“), skupne površine do vključno
2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev) in posamične mase do vključno 4,5 kg,
drugače neobdelane, razen rastlinsko strojene, obdelane ali neobdelane
na določen način, vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo v
proizvodnji usnjenih izdelkov (razen nebrušenih kož z licem, neceplje
nih in cepljenih z licem)

prosto

0

4104 49 19

cele kože govedi (vključno z bivoli), skupne površine do vključno
2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev), suhe („crust“), brez dlake, cepljene ali
necepljene (razen nadalje obdelanih kož, nebrušenih kož z licem, ne
cepljenih in cepljenih z licem ter vzhodnoindijskih kož iz tarifne pod
številke 4104 41 11)

6,5

0

4104 49 51

cele kože govedi (vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2
(28 kvadratnih čevljev), suhe (crust), brez dlake, cepljene ali necepljene
(razen nadalje obdelanih kož ter nebrušenih kož z licem, necepljenih in
cepljenih z licem)

6,5

0
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4104 49 59

kože govedi (vključno z bivoli), skupne površine več kot 2,6 m2
(28 kvadratnih čevljev), suhe (crust), brez dlake, cepljene ali necepljene
(razen nadalje obdelanih kož ter nebrušenih kož z licem, necepljenih in
cepljenih z licem)

6,5

0

4104 49 90

kože kopitarjev, suhe (crust), brez dlake, cepljene ali necepljene (razen
nadalje obdelanih kož ter nebrušenih kož z licem, necepljenih in ceplje
nih z licem)

5,5

0

4105 10 10

kože ovc ali jagnjet, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wetblue)), strojene, brez volne, necepljene (razen nadalje obdelanih in
samo predstrojenih kož)

2

0

4105 10 90

kože ovc ali jagnjet, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wetblue)), strojene, brez volne, cepljene (razen nadalje obdelanih in samo
predstrojenih kož)

2

0

4105 30 10

kože indijskih kosmatih ovac, suhe (crust), brez volne, z rastlinskim
predstrojem, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno
neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov

prosto

0

4105 30 91

kože ovac ali jagnjet, suhe (crust), brez volne, necepljene (razen nadalje
obdelanih in samo predstrojenih kož ter kož indijskih kosmatih ovac,
z rastlinskim predstrojem, obdelanih ali neobdelanih na določen način,
vendar očitno neustreznih za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih
izdelkov)

2

0

4105 30 99

kože ovac ali jagnjet, suhe (crust), brez volne, cepljene (razen nadalje
obdelanih in samo predstrojenih kož ter kož indijskih kosmatih ovac,
z rastlinskim predstrojem, obdelanih ali neobdelanih na določen način,
vendar očitno neustreznih za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih
izdelkov)

2

0

4106 21 10

kože koz ali kozličkov, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wetblue)), strojene, brez volne, necepljene (razen nadalje obdelanih in
samo predstrojenih kož)

2

0

4106 21 90

kože koz ali kozličkov, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wetblue)), strojene, brez volne, cepljene (razen nadalje obdelanih in samo
predstrojenih kož)

2

0

4106 22 10

kože indijskih koz ali kozličkov, suhe (crust), brez volne, z rastlinskim
predstrojem, obdelane ali neobdelane na določen način, vendar očitno
neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji usnjenih izdelkov

prosto

0

L 356/324

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

4106 22 90

kože koz ali kozličkov, suhe (crust), brez volne, cepljene ali necepljene
(razen nadalje obdelanih in samo predstrojenih kož ter z rastlinskim
predstrojem obdelanih kož indijskih koz ali kozličkov iz tarifne podšte
vilke 4106 22 10)

2

0

4106 31 10

kože prašičev, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), stro
jene, brez dlake, necepljene (razen nadalje obdelanih in samo predstro
jenih kož)

2

0

4106 31 90

kože prašičev, mokre (vključno s strojenimi s kromom (wet-blue)), stro
jene, brez dlake, cepljene (razen nadalje obdelanih in samo predstroje
nih kož)

2

0

4106 32 10

kože prašičev, suhe (crust), brez dlake, necepljene (razen nadalje obde
lanih in samo predstrojenih kož)

2

0

4106 32 90

kože prašičev, suhe (crust), brez dlake, cepljene (razen nadalje obdela
nih in samo predstrojenih kož)

2

0

4106 40 10

kože plazilcev, samo z rastlinskim predstrojem

prosto

0

4106 40 90

strojene ali „crust“ kože plazilcev, cepljene ali necepljene (razen nadalje
obdelanih kož in kož samo z rastlinskim predstrojem)

2

0

4106 91 00

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

2

0

4106 92 00

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

2

0

4107 11 11

nebrušeno usnje goveji box z licem, necepljeno, celih kož telet, skupne
površine do vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev)

6,5

0

4107 11 19

nebrušeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim usnjem),
necepljeno, celih kož govedi (vključno z bivoli), skupne površine do
vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev), brez dlake (razen govejega
boxa, semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter
metaliziranega usnja)

6,5

0
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4107 11 90

nebrušeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim usnjem),
necepljeno, celih kož govedi (vključno z bivoli) ali kopitarjev, nadalje
obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen usnja go
vedi (vključno z bivoli) skupne površine do vključno 2,6 m2 (28 kva
dratnih čevljev), semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega
usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 12 11

cepljeno usnje goveji box z licem, celih kož telet, skupne površine do
vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev)

6,5

0

4107 12 19

cepljeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim usnjem), ce
lih kož govedi (vključno z bivoli), skupne površine do vključno 2,6 m2
(28 kvadratnih čevljev), brez dlake (razen govejega boxa, semiš usnja,
lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 12 91

cepljeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim usnjem), ce
lih kož govedi (vključno z bivoli), nadalje obdelano po strojenju ali
„crust“ obdelavi, brez dlake (razen usnja govedi (vključno z bivoli)
skupne površine do vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev), semiš us
nja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega
usnja)

5,5

0

4107 12 99

cepljeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim), celih kož
kopitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake
(razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter
metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 19 10

usnje (vključno s pergamentno obdelanim) celih kož govedi (vključno
z bivoli), skupne površine do vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev),
brez dlake (razen necepljenega nebrušenega usnja z licem, cepljenega
usnja z licem, semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega us
nja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 19 90

usnje (vključno s pergamentno obdelanim) celih kož govedi (vključno
z bivoli) ali kopitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obde
lavi, brez dlake (razen govejega usnja (vključno z bivoli) skupne po
vršine do vključno 2,6 m2 (28 kvadratnih čevljev), necepljenega nebru
šenega usnja z licem, cepljenega usnja z licem, semiš usnja, lakastega
usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0
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4107 91 10

nebrušeno usnje za podplate z licem (vključno s pergamentno obdela
nim), necepljeno, v delih, listih ali trakovih iz kož govedi (vključno z bi
voli) ali kopitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi,
brez dlake (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega
usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 91 90

nebrušeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim), necep
ljeno, v delih, listih ali trakovih iz kož govedi (vključno z bivoli) ali ko
pitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake
(razen usnja za podplate, semiš usnja, lakastega usnja in lakastega pla
stovitega usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 92 10

cepljeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim), v delih,
trakovih ali listih iz kož govedi (vključno z bivoli), nadalje obdelano po
strojenju ali „crust“ obdelavi, brez dlake (razen semiš usnja, lakastega
usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

5,5

0

4107 92 90

cepljeno usnje z licem (vključno s pergamentno obdelanim), v delih,
trakovih ali listih iz kož kopitarjev, nadalje obdelano po strojenju ali
„crust“ obdelavi, brez dlake (razen semiš usnja, lakastega usnja in laka
stega plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 99 10

usnje (vključno s pergamentno obdelanim), v delih, trakovih ali listih iz
kož govedi (vključno z bivoli), nadalje obdelano po strojenju ali „crust“
obdelavi, brez dlake (razen necepljenega nebrušenega usnja z licem,
cepljenega usnja z licem, semiš usnja, lakastega usnja in lakastega pla
stovitega usnja ter metaliziranega usnja)

6,5

0

4107 99 90

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

6,5

0

4112 00 00

usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi (vključno s per
gamentno obdelanim), ovc ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necep
ljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja
ter metaliziranega usnja)

3,5

0

4113 10 00

usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi (vključno s per
gamentno obdelanim), koz ali kozličev, brez volne ali dlake, cepljeno
ali necepljeno (razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovi
tega usnja ter metaliziranega usnja)

3,5

0
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4113 20 00

usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi (vključno s per
gamentno obdelanim), prašičev, brez dlake, cepljeno ali necepljeno
(razen semiš usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter
metaliziranega usnja)

2

0

4113 30 00

usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi (vključno s per
gamentno obdelanim), plazilcev, cepljeno ali necepljeno (razen semiš
usnja, lakastega usnja in lakastega plastovitega usnja ter metaliziranega
usnja)

2

0

4113 90 00

usnje, nadalje obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi (vključno s per
gamentno obdelanim), antilop, srnjakov, 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, semiš usnja, lakastega in
lakasto plastovitega usnja ter metaliziranega usnja)

2

0

4114 10 10

semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja) ovc in jagnjet (razen
usnja, strojenega z mešanico aluminijevih soli („glacé-tanned leather“),
naknadno obdelanega s formaldehidom, in usnja, ki se z oljem napolni
po strojenju)

2,5

0

4114 10 90

semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja) (razen usnja ovc in
jagnjet, usnja, strojenega z mešanico aluminijevih soli („glacé-tanned
leather“), naknadno obdelanega s formaldehidom, in usnja, ki se z oljem
napolni po strojenju)

2,5

0

4114 20 00

lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje (razen laki
ranega ali metaliziranega rekonstruiranega usnja)

2,5

0

4115 10 00

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

2,5

0

4115 20 00

obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja, neprimerni za proiz
vodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja

prosto

0

4201 00 00

sedlarski in jermenarski izdelki za katero koli žival (vključno z vprež
nimi vrvmi za komate, povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki, pod
stavki in blazinami za sedla, torbami-bisagami, plašči za pse in pod
obno), iz kakršnega koli materiala (razen jermenarskih izdelkov za
otroke in odrasle, jahalnih bičev in drugih izdelkov iz tarifne številke
6602)

2,7

0

4202 11 10

ataše kovčki, aktovke, portfoliji, šolske torbe in podobne torbe, z zuna
njo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja

3

0
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4202 11 90

kovčki za obleko, neseserji in podobne torbe, z zunanjo površino iz us
nja, umetnega usnja ali lakastega usnja (razen ataše kovčkov)

3

0

4202 12 11

ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in podobne torbe, z zunanjo po
vršino iz plastične folije

9,7

0

4202 12 19

kovčki za obleko, neseserji in podobne torbe, z zunanjo površino iz
plastične prevleke (razen ataše kovčkov)

9,7

0

4202 12 50

kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in pod
obne torbe, z zunanjo površino iz lite plastike

5,2

0

4202 12 91

ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in podobne torbe z zunanjo po
vršino iz plastičnih mas, vključno z vulkaniziranimi vlakni, ali tekstil
nih materialov (razen tistih z zunanjo površino iz plastične prevleke ali
iz lite plastike)

3,7

0

4202 12 99

kovčki za obleko, neseserji in podobne torbe z zunanjo površino iz pla
stičnih mas ali tekstilnih materialov (razen tistih z zunanjo površino iz
plastične prevleke ali iz lite plastike ter ataše kovčkov)

3,7

0

4202 19 10

kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in pod
obne torbe, z zunanjo površino iz aluminija

5,7

0

4202 19 90

kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe in pod
obne torbe (razen tistih z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja,
lakastega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov ali aluminija)

3,7

0

4202 21 00

ročne torbe z naramnim jermenom ali brez njega, tudi tiste brez roča
jev, z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja

3

0

4202 22 10

ročne torbe z naramnim jermenom ali brez njega, tudi tiste brez roča
jev, z zunanjo površino iz plastične prevleke

9,7

0

4202 22 90

ročne torbe z naramnim jermenom ali brez njega, tudi tiste brez roča
jev, z zunanjo površino iz tekstilnih materialov

3,7

0

4202 29 00

ročne torbe z naramnim jermenom ali brez njega, tudi tiste brez roča
jev, z zunanjo površino iz vulkanfibra ali kartona, v celoti ali pretežno
prevlečeni s temi materiali ali papirjem

3,7

0
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4202 31 00

listnice, denarnice za kovance, etuiji za ključe, tobačnice, mošnjički za
tobak in podobni izdelki, ki se nosijo v žepu ali v ročni torbici, z zuna
njo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja

3

0

4202 32 10

listnice, denarnice za kovance, etuiji za ključe, tobačnice, mošnjički za
tobak in podobni izdelki, ki se nosijo v žepu ali v ročni torbici, z zuna
njo površino iz plastične prevleke

9,7

0

4202 32 90

listnice, denarnice za kovance, etuiji za ključe, tobačnice, mošnjički za
tobak in podobni izdelki, ki se nosijo v žepu ali v ročni torbici, z zuna
njo površino iz tekstilnih materialov

3,7

0

4202 39 00

listnice, denarnice za kovance, etuiji za ključe, tobačnice, mošnjički za
tobak in podobni izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali v ročni tor
bici, z zunanjo površino iz vulkanfibra ali iz kartona, ali v celoti ali
pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem, vključno z etuiji za
očala iz lite plastike

3,7

0

4202 91 10

potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe, z zunanjo po
vršino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja

3

0

4202 91 80

izolirane torbe za hrano ali pijačo, nakupovalne torbe, tulci in mape za
zemljevide ali dokumente, torbe za orodje, škatle za nakit, škatle za je
dilni pribor, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila,
toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki, z zunanjo po
vršino iz usnja, umetnega usnja ali lakastega usnja (razen kovčkov za
obleko, aktovk, šolskih torb in podobnih torb, izdelkov, ki se običajno
nosijo v žepu ali v ročni torbici, potovalk, toaletnih torbic, športnih
torb ter nahrbtnikov)

3

0

4202 92 11

potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe, z zunanjo po
vršino iz plastične prevleke

9,7

0

4202 92 15

kovčki za glasbene instrumente z zunanjo površino iz plastične mase

6,7

0

4202 92 19

izolirane torbe za hrano ali pijačo, nakupovalne torbe, tulci in mape za
zemljevide ali dokumente, torbe za orodje, škatle za nakit, škatle za je
dilni pribor, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za puške, toki
za samokrese in podobni izdelki, z zunanjo površino iz plastične mase
(razen kovčkov za obleko, aktovk, šolskih torb in podobnih torb, izdel
kov, ki se običajno nosijo v torbi ali v ročni torbici, potovalk, toaletnih
torbic, športnih torb, nahrbtnikov ter kovčkov za glasbene instrumente)

9,7

0

4202 92 91

potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in športne torbe, z zunanjo po
vršino iz tekstilnih materialov

2,7

0
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4202 92 98

izolirane torbe za hrano ali pijačo, nakupovalne torbe, tulci in mape za
zemljevide ali dokumente, torbe za orodje, škatle za nakit, škatle za je
dilni pribor, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila,
toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki, z zunanjo po
vršino iz tekstilnih materialov (razen kovčkov za obleko, aktovk, šol
skih torb in podobnih torb, izdelkov, ki se običajno nosijo v žepu ali v
ročni torbici, potovalk, toaletnih torbic, športnih torb ter nahrbtnikov)

2,7

0

4202 99 00

potovalke, nakupovalne torbe ali torbe za orodje, škatle za nakit, škatle
za jedilni pribor in podobne škatle, z zunanjo površino iz vulkanizira
nih vlaken ali kartona, toki za daljnoglede, fotoaparate, glasbila, puške,
samokrese in podobni izdelki, z zunanjo površino iz materialov (ki
niso usnje, plastična prevleka ali tekstilni materiali) (razen kovčkov, ak
tovk, šolskih torb in podobnih torb, ročnih torbic, izdelkov, ki se obi
čajno nosijo v žepu ali v ročni torbici)

3,7

0

4203 10 00

oblačila, iz usnja ali umetnega usnja (razen oblačilnih dodatkov, obutve
in pokrival ter njihovih delov ter izdelkov iz Poglavja 95, npr. ščitnikov
za goleni, mask za sabljanje)

4

0

4203 21 00

športne rokavice, iz usnja ali umetnega usnja

9

0

4203 29 10

zaščitne rokavice, iz usnja ali umetnega usnja, za vse poklice

9

0

4203 29 91

moške in fantovske rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja
ali umetnega usnja (razen športnih rokavic in zaščitnih rokavic za vse
poklice)

7

0

4203 29 99

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja
(razen moških in fantovskih rokavic, športnih rokavic ter zaščitnih ro
kavic za vse poklice)

7

0

4203 30 00

pasovi in vojaški pasovi (čezramenski jermeni z žepi za naboje), iz us
nja ali umetnega usnja

5

0

4203 40 00

oblačilni dodatki, iz usnja ali umetnega usnja (razen rokavic, palčnikov
in rokavic brez prstov, pasov, vojaških pasov (čezramenskih jermenov
z žepi za naboje), obutve in pokrival ter njihovih delov ter izdelkov iz
poglavja 95, npr. ščitnikov za goleni, mask za sabljanje)

5

0

4205 00 11

tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi, iz usnja ali umetnega usnja

2

0

4205 00 19

izdelki, ki se uporabljajo za tehnične namene, iz usnja ali umetnega us
nja (razen tekočih ali pogonskih jermenov ali trakov)

3

0
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4205 00 90

izdelki iz usnja ali umetnega usnja (razen sedlarskih in jermenarskih iz
delkov, kovčkov in podobnih torb, oblačil in oblačilnih dodatkov, izdel
kov za tehnične namene, bičev, korobačev in podobnih izdelkov iz ta
rifne številke 6602, pohištva, pripomočkov za razsvetljavo, igrač, rekvi
zitov za družabne igre in šport; gumbov in njihovih delov, manšetnih
gumbov, zapestnic ali drugih imitacij nakita, tekstilnih izdelkov iz mre
žastih materialov iz tarifne številke 5608 ter izdelkov iz pletarskih ma
terialov)

2,5

0

4206 00 00

izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev ali kit (razen iz svilenega
katguta, sterilnega katguta, drugega sterilnega kirurškega materiala za
šivanje in strun za glasbila)

1,7

0

4301 10 00

surovo nestrojeno krzno nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih

prosto

0

4301 30 00

surovo nestrojeno krzno naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, karakut,
perzijskih jagnjet in jagnjet s širokim repom iz Male Azije in podobnih
jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo,
z glavo, repom ali tacami ali brez njih

prosto

0

4301 60 00

surovo nestrojeno krzno lisice, z glavo, repom ali tacami ali brez njih

prosto

0

4301 80 30

surovo nestrojeno krzno svizca, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez
njih

prosto

0

4301 80 50

surovo nestrojeno krzno divjih mačk (zveri), celo, z glavo, repom ali ta
cami ali brez njih

prosto

0

4301 80 70

surovo nestrojeno krzno, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez njih
(razen krzna nerca, astrahanskih, karakul, perzijskih jagnjet, jagnjet s ši
rokim repom iz Male Azije in podobnih jagnjet ter indijskih, kitajskih,
mongolskih ali tibetskih jagnjet, lisice, svizca in divjih mačk (zveri))

prosto

0

4301 90 00

glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki krzna, primerni za krznarsko
rabo

prosto

0

4302 11 00

strojeno ali obdelano krzno nerca, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih, nesestavljeno

prosto

0

4302 19 10

strojeno ali obdelano krzno bobra, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih, nesestavljeno

prosto

0

4302 19 20

strojeno ali obdelano krzno pižmovke, celo, z glavo, repom ali tacami
ali brez njih, nesestavljeno

prosto

0

4302 19 30

strojeno ali obdelano krzno lisice, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih, nesestavljeno

prosto

0

4302 19 35

strojeno ali obdelano krzno zajca ali kunca, celo, z glavo, repom ali ta
cami ali brez njih, nesestavljeno

prosto

0
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4302 19 41

strojeno ali obdelano krzno belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev
in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev, celo, z glavo, repom ali ta
cami ali brez njih, nesestavljeno

2,2

0

4302 19 49

strojeno ali obdelano krzno tjulnja, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih, nesestavljeno (razen krzna belokožuhastih mladičev sedlastih
tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev)

2,2

0

4302 19 50

strojeno ali obdelano krzno morske vidre ali nutrije (coypu), celo,
z glavo, repom ali tacami ali brez njih, nesestavljeno

2,2

0

4302 19 60

strojeno ali obdelano krzno svizcev, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih, nesestavljeno

2,2

0

4302 19 70

strojeno ali obdelano krzno divjih mačk (zveri), celo, z glavo, repom ali
tacami ali brez njih, nesestavljeno

2,2

0

4302 19 75

strojeno ali obdelano krzno astrahanskih, karakul, perzijskih jagnjet,
jagnjet s širokim repom iz Male Azije in podobnih jagnjet ter indijskih,
kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali ta
cami ali brez njih, nesestavljeno

prosto

0

4302 19 80

strojeno ali obdelano krzno ovc ali jagnjet, celo, z glavo, repom ali ta
cami ali brez njih, nesestavljeno (razen krzna astrahanskih, karakul,
perzijskih jagnjet, jagnjet s širokim repom iz Male Azije in podobnih
jagnjet ter indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet)

2,2

0

4302 19 95

krzno, strojeno ali obdelano, celo, z glavo, repom ali tacami ali brez
njih, nesestavljeno (razen krzna nerca, zajca, kunca, bobra, pižmovke,
lisice, tjulnja, morske vidre, nutrije (coypu), svizcev, divjih mačk (zveri),
ovc in jagnjet)

2,2

0

4302 20 00

glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki krzna strojenega ali obdela
nega krzna, nesestavljeni

prosto

0

4302 30 10

strojeno ali obdelano spuščeno krzno

2,7

0

4302 30 21

strojeno ali obdelano celo krzno nerca in deli ali odrezki iz njega, se
stavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega krzna, ob
lačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 25

strojeno ali obdelano celo krzno zajca ali kunca in deli ali odrezki iz
njega, sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega
krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0
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4302 30 31

strojeno ali obdelano celo krzno astrahanskih, karakul, perzijskih jag
njet, jagnjet s širokim repom iz Male Azije in podobnih jagnjet ter in
dijskih, kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet in deli ali odrezki iz
njega, sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega
krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 41

strojeno ali obdelano celo krzno pižmovke in deli ali odrezki iz njega,
sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega krzna,
oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 45

strojeno ali obdelano celo krzno lisice in deli ali odrezki iz njega, se
stavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega krzna, ob
lačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 51

strojeno ali obdelano celo krzno belokožuhastih mladičev sedlastih tjul
njev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev ter deli ali odrezki iz
njega, sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega
krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 55

strojeno ali obdelano celo krzno tjulnja in deli ali odrezki iz njega, se
stavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen krzna belokožuhastih
mladičev sedlastih tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev,
spuščenega krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih iz
delkov)

2,2

0

4302 30 61

strojeno ali obdelano celo krzno morske vidre ali nutrije (coypu) in deli
ali odrezki iz njega, sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen
spuščenega krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih iz
delkov)

2,2

0

4302 30 71

strojeno ali obdelano celo krzno divjih mačk (zveri) in deli ali odrezki
iz njega, sestavljeno, brez dodatka drugih materialov (razen spuščenega
krzna, oblačil, oblačilnih dodatkov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0

4302 30 95

strojeno ali obdelano celo krzno in deli ali odrezki iz njega, sestavljeno,
brez dodatka drugih materialov (razen krzna nerca, zajca, kunca, astra
hanskih, karakul, perzijskih jagnjet, jagnjet s širokim repom iz Male
Azije in podobnih jagnjet ter indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibet
skih jagnjet, pižmovke, lisice, tjulnja, morske vidre, nutrije (coypu),
svizcev, divjih mačk (zveri), spuščenega krzna, oblačil, oblačilnih dodat
kov in drugih krznenih izdelkov)

2,2

0
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4303 10 10

oblačila in oblačilni dodatki iz krzna belokožuhastih mladičev sedlastih
tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev (razen rokavic iz
usnja ali krzna, obutve in pokrival ter njihovih delov)

3,7

0

4303 10 90

oblačila in oblačilni dodatki iz krzna (razen iz krzna belokožuhastih
mladičev sedlastih tjulnjev in modrohrbtih mladičev kapičastih tjulnjev,
rokavic iz usnja ali krzna, obutve in pokrival ter njihovih delov)

3,7

0

4303 90 00

krzneni izdelki (razen oblačil, oblačilnih dodatkov in izdelkov iz po
glavja 95, npr. igrač, rekvizitov za igro in šport)

3,7

0

4304 00 00

umetno krzno in izdelki iz umetnega krzna (razen rokavic iz usnja in
umetnega krzna, obutve in pokrival ter njihovih delov ter izdelkov iz
poglavja 95, npr. igrač, rekvizitov za igro in šport)

3,2

0

4401 10 00

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

prosto

0

4401 21 00

iver, sekanci in podobno iglavcev (razen tistih, ki se uporabljajo pred
vsem za barvanje ali strojenje)

prosto

0

4401 22 00

iver, sekanci in podobno (razen tistih, ki se uporabljajo predvsem za
barvanje ali strojenje, ter lesa iglavcev)

prosto

0

4401 30 10

žagovina iz lesa, aglomerirana ali neaglomerirana v hlode, brikete, pe
lete ali podobne oblike

prosto

0

4401 30 90

lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, bri
kete, pelete ali podobne oblike (razen žagovine)

prosto

0

4402 10 00

oglje iz bambusa, vključno z ogljem iz lupin ali luščin, aglomerirano ali
neaglomerirano (razen oglja, ki se uporablja kot zdravilo, oglja, zmeša
nega z dišavo, aktivnega oglja iz bambusa in oglja v obliki pisal)

prosto

0

4402 90 00

lesno oglje, vključno z ogljem iz lupin ali luščin, aglomerirano ali ne
aglomerirano (razen oglja iz bambusa, lesnega oglja, ki se uporablja kot
zdravilo, oglja, zmešanega z dišavo, aktivnega oglja in oglja v obliki pi
sal)

prosto

0

4403 10 00

les, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščit
nimi sredstvi (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice, de
žnike, ročaje za orodje in podobno, lesenih železniških pragov ter lesa,
razrezanega v plošče ali tramove itd.)

prosto

0

4403 20 11

hlodi za žaganje, smrekovi vrste „Picea abies Karst.“ ali jelkovi (Abies
alba Mill.), z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelani (ob
tesani)

prosto

0
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4403 20 19

smreka vrste „Picea abies Karst.“ ali jelka (Abies alba Mill.), neobdelana,
z lubjem ali beljavino ali brez, ali grobo obdelana (obtesana) (razen hlo
dov za žaganje, grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice, dežnike,
ročaje za orodje in podobno, lesenih železniških pragov, lesa, razreza
nega v plošče ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreo
zotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 20 31

hlodi za žaganje, borovi vrste „Pinus sylvestris L.“, z lubjem ali brez
lubja ali beljavine, ali grobo obdelani (obtesani)

prosto

0

4403 20 39

bor vrste „Pinus sylvestris L.“, neobdelan, z lubjem ali beljavino ali
brez, ali grobo obdelan (obtesan) (razen hlodov za žaganje, grobo ob
delanega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in pod
obno, lesenih železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tra
move itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 20 91

hlodi za žaganje, iglavcev, z lubjem ali beljavino ali brez, ali grobo ob
delani (obtesani) (razen smrekovih hlodov vrste „Picea abies Karst.“, jel
kovih (Abies alba Mill.) hlodov in borovih hlodov vrste „Pinus sylvestris
L.“)

prosto

0

4403 20 99

les iglavcev, neobdelan, z lubjem ali beljavino ali brez, ali grobo obde
lan (obtesan) (razen hlodov za žaganje, grobo obdelanega lesa za spre
hajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesenih železni
ških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove itd., lesa, obdelanega
z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi ter lesa
smreke vrste „Picea abies Karst.“, jelke (Abies alba Mill.) in bora vrste
„Pinus sylvestris L.“)

prosto

0

4403 41 00

les iz vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau, neob
delan, z lubjem ali beljavino ali brez, ali grobo obdelan (obtesan) (razen
grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje
in podobno, lesa, razrezanega v plošče ali tramove itd., ter lesa, obdela
nega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 49 10

les iz vrst sapelli, acajou d'Afrique in iroko, neobdelan, z lubjem ali be
ljavino ali brez, ali grobo obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega
lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa,
razrezanega v plošče ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lu
žili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 49 20

les iz vrste okoumé, neobdelan, z lubjem ali beljavino ali brez, ali
grobo obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne
palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče
ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali dru
gimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 49 40

les iz vrste sipo, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali
grobo obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne
palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče
ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali dru
gimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0
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4403 49 95

les iz vrst abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, di
bétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, im
buia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahagoni, makoré,
mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Rio,
palissandre de Para, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pu
lai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya in yel
low meranti, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo
obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice,
dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče ali tra
move itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 91 10

hlodi za žaganje, hrastovi (Quercus spp.), z lubjem ali brez lubja ali be
ljavine, ali grobo obdelani (obtesani)

prosto

0

4403 91 90

hrastov les (Quercus spp.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali belja
vine, ali grobo obdelan (obtesan) (razen hlodov za žaganje, grobo obde
lanega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno,
lesenih železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove itd.,
ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi
sredstvi)

prosto

0

4403 92 10

hlodi za žaganje, bukovi (Fagus spp.), z lubjem ali brez lubja ali belja
vine, ali grobo obdelani (obtesani)

prosto

0

4403 92 90

bukov les (Fagus spp.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine,
ali grobo obdelan (obtesan) (razen hlodov za žaganje, grobo obdela
nega lesa za sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno,
lesenih železniških pragov, lesa, razrezanega v plošče ali tramove itd.,
ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi
sredstvi)

prosto

0

4403 99 10

topolov les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo
obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice,
dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče ali tra
move itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 99 30

evkaliptusov les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali
grobo obdelan (obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne
palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče
ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali dru
gimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0

4403 99 51

hlodi za žaganje, brezovi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo
obdelani (obtesani)

prosto

0

4403 99 59

brezov les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo
obdelan (obtesan) (razen hlodov za žaganje, grobo obdelanega lesa za
sprehajalne palice, dežnike, ročaje za orodje in podobno, lesa, razreza
nega v plošče ali tramove itd., ter lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreo
zotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi)

prosto

0
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4403 99 95

les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan
(obtesan) (razen grobo obdelanega lesa za sprehajalne palice, dežnike,
ročaje za orodje in podobno, lesa, razrezanega v plošče ali tramove itd.,
lesa, obdelanega z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sred
stvi, lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarifnim
podštevilkam v tem poglavju, lesa iglavcev ter hrastovega, bukovega, to
polovega, evkaliptusovega in brezovega lesa)

prosto

0

4404 10 00

les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne
žagani po dolžini; lesene palice, grobo okleščene, toda ne zvite, upog
njene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic, de
žnikov, ročajev za orodje ali podobnih izdelkov, trakovi in podobno iz
lesa iglavcev (razen vzdolžno žaganega lesa za obroče, rezljanega na
koncih, okvirjev za krtače ter lesenih kopit za obutev)

prosto

0

4404 20 00

les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne
žagani po dolžini; lesene palice, grobo okleščene, toda ne zvite, upog
njene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic, de
žnikov, ročajev za orodje ali podobnih izdelkov, trakovi in podobno iz
lesa iglavcev (razen vzdolžno žaganega lesa za obroče, rezljanega na
koncih, okvirjev za krtače, lesenih kopit za obutev ter lesa iglavcev na
splošno)

prosto

0

4405 00 00

lesna volna; lesna moka (lesni prah, ki lahko prehaja skozi fino sito
z velikostjo odprtin 0,63 mm, z ostankom do vključno 8 mas. %)

prosto

0

4406 10 00

leseni železniški ali tramvajski pragovi, neimpregnirani

prosto

0

4406 90 00

leseni železniški ali tramvajski pragovi, impregnirani

prosto

0

4407 10 15

les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad
6 mm, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne ali brušen ali ne

prosto

0

4407 10 31

smrekov les vrste „Picea abies Karst.“ ali jelkov (Abies alba Mill.) les,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skob
ljan (razen na koncih spojenega lesa)

prosto

0

4407 10 33

borov les vrste „Pinus sylvestris L.“, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen
ali luščen, debeline nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega
lesa)

prosto

0

4407 10 38

les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad
6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega lesa, smrekovega lesa vrste
„Picea abies Karst.“ ali jelkovega (Abies alba Mill.) lesa ter borovega lesa
vrste „Pinus sylvestris L.“)

prosto

0

4407 10 91

smrekov les vrste „Picea abies Karst.“ ali jelkov (Abies alba Mill.) les,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skob
ljan (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa, deščic
za proizvodnjo svinčnikov ter lesa dolžine do vključno 125 mm in de
beline manj kot 12,5 mm)

prosto

0
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4407 10 93

borov les vrste „Pinus sylvestris L.“, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen
ali luščen, debeline nad 6 mm, skobljan (razen skobljanega, brušenega
ali na koncih spojenega lesa, deščic za proizvodnjo svinčnikov z mino,
tehničnih svinčnikov, barvic, pisal iz skrila in drugih svinčnikov z lese
nim ohišjem, ter lesa dolžine do vključno 125 mm in debeline manj
kot 12,5 mm)

prosto

0

4407 10 98

les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad
6 mm, skobljan (razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega
lesa, smrekovega lesa vrste „Picea abies Karst.“ ali jelkovega (Abies alba
Mill.) lesa ter borovega lesa vrste „Pinus sylvestris L.“)

prosto

0

4407 21 10

mahagonijev (Swietenia spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne
ali brušen ali ne

2,5

0

4407 21 91

mahagonijev (Swietenia spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm, brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 21 99

mahagonijev (Swietenia spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih
spojenega lesa)

prosto

0

4407 22 10

les iz vrst virola, imbuia in balsa, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne
ali brušen ali ne

2,5

0

4407 22 91

les iz vrst virola, imbuia in balsa, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 22 99

les iz vrst virola, imbuia in balsa, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
luščen, debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih
spojenega lesa)

prosto

0

4407 25 10

les iz vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, na
koncih spojen, skobljan ali ne ali brušen ali ne

2,5

0

4407 25 30

les iz vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skob
ljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 25 50

les iz vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, bru
šen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0
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4407 25 90

les iz vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm (razen
izdelkov iz skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa)

prosto

0

4407 26 10

les iz vrst white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti in
alan, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm,
na koncih spojen, skobljan ali ne ali brušen ali ne

2,5

0

4407 26 30

les iz vrst white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti in
alan, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm,
skobljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 26 50

les iz vrst white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti in
alan, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm,
brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0

4407 26 90

les iz vrst white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti in
alan, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm
(razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa)

prosto

0

4407 27 10

les iz vrste sapelli, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne ali brušen ali ne

2,5

0

4407 27 91

les iz vrste sapelli, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 27 99

les iz vrste sapelli, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

prosto

0

4407 28 10

les iz vrste iroko, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm, skobljan, na koncih spojen, skobljan ali ne ali brušen ali ne

2,5

0

4407 28 91

les iz vrste iroko, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 28 99

les iz vrste iroko, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

prosto

0
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4407 29 15

les iz vrst keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, man
sonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de
Para, palissandre de rose, abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré,
avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagoni (razen mahagonija
vrste „Swietenia spp.“), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, pa
dauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pu
lai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari in tola,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, na
koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne

2,5

0

4407 29 20

les iz vrst Palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de rose,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm (razen
na koncih spojenega lesa)

2

0

4407 29 25

les iz vrst keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, man
sonia, ilomba, dibétou, limba in azobé, vzdolžno žagan ali rezan, cep
ljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega
lesa)

2

0

4407 29 45

les iz vrst keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, man
sonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de
Para in palissandre de rose, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0

4407 29 61

les iz vrste azobé, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline
nad 6 mm (razen izdelkov iz skobljanega, brušenega ali na koncih spo
jenega lesa)

prosto

0

4407 29 68

les iz vrst keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, man
sonia, ilomba, dibétou, limba, palissandre de Rio, palissandre de Para in
palissandre de rose, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debe
line nad 6 mm (razen izdelkov iz skobljanega, brušenega ali na koncih
spojenega lesa)

prosto

0

4407 29 83

les iz vrst abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto,
louro, maçaranduba, mahagoni (razen mahagonija vrste „Swietenia
spp.“), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, pal
dao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, pu
nah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari in tola,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skob
ljan (razen na koncih spojenega lesa)

2

0
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4407 29 85

les iz vrst abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto,
louro, maçaranduba, mahagoni (razen mahagonija vrste „Swietenia
spp.“), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, pal
dao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, pu
nah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari in tola,
vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, bru
šen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0

4407 29 95

les iz vrst abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto,
louro, maçaranduba, (razen mahagonija vrste „Swietenia spp.“), man
dioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de
Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari in tola, vzdolžno žagan ali rezan,
cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm (razen na koncih spojenega,
skobljanega ali brušenega lesa)

prosto

0

4407 91 15

hrastov (Quercus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, brušen, na koncih spojen, skobljan ali ne ali bru
šen ali ne

prosto

0

4407 91 31

bloki, deščice, frizi in ploščice iz hrastovega (Quercus spp.) lesa za par
ket ali tlakovanje z lesenimi kockami, nesestavljeni, debeline nad
6 mm, skobljani (razen furniranih ali vezanih lesenih plošč)

prosto

0

4407 91 39

hrastov (Quercus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega lesa ter blo
kov, deščic, frizov in ploščic za parket ali tlakovanje z lesenimi koc
kami)

prosto

0

4407 91 90

hrastov (Quercus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spoje
nega lesa)

prosto

0

4407 92 00

bukov (Fagus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, de
beline nad 6 mm, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali
ne

prosto

0

4407 93 10

javorov (Acer spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, de
beline nad 6 mm, skobljan, na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen
ali ne

prosto

0

4407 93 91

javorov (Acer spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, de
beline nad 6 mm, brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0
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4407 93 99

javorov (Acer spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, de
beline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega
lesa)

prosto

0

4407 94 10

češnjev (Prunus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, skobljan, na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen
ali ne

prosto

0

4407 94 91

češnjev (Prunus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0

4407 94 99

češnjev (Prunus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spoje
nega lesa)

prosto

0

4407 95 10

jesenov (Fraxinus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, skobljan, na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen
ali ne

prosto

0

4407 95 91

jesenov (Fraxinus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm, brušen (razen na koncih spojenega lesa)

2,5

0

4407 95 99

jesenov (Fraxinus spp.) les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spoje
nega lesa)

prosto

0

4407 99 20

les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, na koncih spojen, de
beline nad 6 mm, na koncih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne
(razen lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarif
nim podštevilkam v tem poglavju, lesa iglavcev ter hrastovega (Quercus
spp.), bukovega (Fagus spp.), javorovega (Acer spp.), češnjevega (Prunus
spp.) in jesenovega (Fraxinus spp.) lesa)

prosto

0

4407 99 25

les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, debeline nad
6 mm (razen na koncih spojenega lesa, lesa iz vrst tropskega drevja, ki
je navedeno v opombi 1 k tarifnim podštevilkam v tem poglavju, lesa
iglavcev ter hrastovega (Quercus spp.), bukovega (Fagus spp.), javoro
vega (Acer spp.), češnjevega (Prunus spp.) in jesenovega (Fraxinus spp.)
lesa)

prosto

0

4407 99 40

les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, brušen, debeline nad
6 mm (razen na koncih spojenega lesa in lesa iz vrst tropskega drevja,
ki je navedeno v opombi 1 k tarifnim podštevilkam v tem poglavju,
lesa iglavcev ter hrastovega (Quercus spp.), bukovega (Fagus spp.), javo
rovega (Acer spp.), češnjevega (Prunus spp.) in jesenovega (Fraxinus
spp.) lesa)

2,5

0
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4407 99 91

topolov les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad
6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa)

prosto

0

4407 99 96

les iz vrst tropskega drevja, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali lu
ščen, debeline nad 6 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih
spojenega lesa in lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
opombi 1 k tarifnim podštevilkam v tem poglavju)

prosto

0

4407 99 98

les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm
(razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa in lesa iz
vrst tropskega drevja, lesa iglavcev ter hrastovega (Quercus spp.), buko
vega (Fagus spp.), javorovega (Acer spp.), češnjevega (Prunus spp.), jese
novega (Fraxinus spp.) in topolovega lesa)

prosto

0

4408 10 15

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les iglavcev ali drug podoben laminiran les
iglavcev in drug les iglavcev, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline
do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

3

0

4408 10 91

deščice za proizvodnjo svinčnikov, iz lesa iglavcev, debeline do vključno
6 mm

prosto

0

4408 10 93

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les iglavcev ali drug podoben laminiran les
iglavcev in drug les iglavcev, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline
do vključno 1 mm (razen brušenega) 3

4

0

4408 10 99

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les iglavcev ali drug podoben laminiran les
iglavcev in drug les iglavcev, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto
spojen ali ne, debeline od več kot 1 mm do 6 mm (razen skobljanega,
brušenega ali na koncih spojenega lesa ter deščic za proizvodnjo svinč
nikov)

4

0

4408 31 11

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, na kon
cih spojen, skobljan ali ne, brušen ali ne, iz lesa vrst dark red meranti,
light red meranti in meranti bakau

4,9

0
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4408 31 21

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan,
iz lesa vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau (razen
na koncih spojenega lesa)

4

0

4408 31 25

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, brušen,
iz lesa vrst dark red meranti, light red meranti in meranti bakau (razen
na koncih spojenega lesa)

4,9

0

4408 31 30

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, prstasto
spojen ali ne, iz lesa vrst dark red meranti, light red meranti in meranti
bakau (razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

6

0

4408 39 15

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, brušen
ali prstasto spojen, skobljan ali ne, iz lesa vrst white lauan, sipo, limba,
okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose

4,9

0

4408 39 21

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan,
iz lesa vrst white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique,
sapelli, virola, mahagoni (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissan
dre de Para in palissandre de Rose

4

0

4408 39 31

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline do
vključno 1 mm, iz lesa vrst white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche,
acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia spp.), palissandre
de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose (razen skobljanega,
brušenega in na koncih spojenega lesa)

6

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/345

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

4408 39 35

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline od
več kot 1 mm do vključno 6 mm, iz lesa vrst white lauan, sipo, limba,
okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose
(razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

6

0

4408 39 55

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan,
brušen ali na koncih spojen, iz lesa vrst abura, afrormosia, ako, alan,
andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jong
kong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaran
duba, mahagoni (razen lesa iz vrste mahagoni „Swietenia spp.“), ma
koré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, mer
pauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya in yellow me
ranti

3

0

4408 39 70

deščice za proizvodnjo svinčnikov, debeline do vključno 6 mm, iz lesa
vrst abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, ba
lau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, do
ussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé,
iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagoni (razen lesa iz vrste
mahagoni „Swietenia spp.“), makoré, mandioqueira, mansonia, mera
wan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nya
toh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Gu
atemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sa
qui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white me
ranti, white seraya in yellow meranti

prosto

0

4408 39 85

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline do
vključno 1 mm, iz lesa vrst abura, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, ce
dro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, gerong
gang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong,
kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, ma
hagoni (razen lesa iz vrste mahagoni Swietenia spp.), makoré, mandio
queira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, pal
dao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, pu
nah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak,
tiama, tola, white meranti, white seraya in yellow meranti (razen skob
ljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

4

0

L 356/346

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

4408 39 95

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline od
več kot 1 mm do vključno 6 mm, iz lesa vrst abura, afrormosia, ako,
alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequi
tiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahagoni (razen lesa iz vrste mahagoni Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti, white seraya in yellow me
ranti (razen skobljanega, brušenega in na koncih spojenega lesa)

4

0

4408 90 15

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan,
brušen ali na koncih spojen (razen lesa iz vrst tropskega drevja, ki je
navedeno v opombi 1 k tarifnim podštevilkam v tem poglavju, in lesa
iglavcev)

3

0

4408 90 35

deščice za proizvodnjo svinčnikov, iz lesa, debeline do vključno 6 mm
(razen lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarif
nim podštevilkam v tem poglavju, in lesa iglavcev)

prosto

0

4408 90 85

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline do
vključno 1 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega
lesa ter lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarif
nim podštevilkam v tem poglavju, in lesa iglavcev)

4

0

4408 90 95

listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem lami
niranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les,
vzdolžno žagan, rezan ali luščen, prstasto spojen ali ne, debeline več
kot 1 mm (razen skobljanega, brušenega ali na koncih spojenega lesa
ter lesa iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarifnim
podštevilkam v tem poglavju, in lesa iglavcev)

4

0

4409 10 11

oblikovane letvice za okvirje za slike, fotografije, zrcala ali podobne
predmete, iz lesa iglavcev

prosto

0
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4409 10 18

les iglavcev (vključno z lamelami in frizi za parket, nesestavljenimi),
profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega
koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih
spojen ali ne (razen oblikovanih letvic za okvirje za slike, fotografije,
zrcala ali podobne predmete)

prosto

0

4409 21 00

bambus (vključno z lamelami in frizi za parket, nesestavljenimi), profi
liran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli
roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen
ali ne

prosto

0

4409 29 10

oblikovane letvice za okvirje za slike, fotografije, zrcala ali podobne
predmete, iz lesa (razen lesa iglavcev in bambusa)

prosto

0

4409 29 91

bloki, lamele in frizi za parket, nesestavljeni, profilirani (pero in utor,
utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali
strani, skobljani ali ne, brušeni ali ne ali na koncih spojeni ali ne, iz
lesa (razen lesa iglavcev in bambusa)

prosto

0

4409 29 99

les, profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž kate
rega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na kon
cih spojen ali ne (razen lesa iglavcev in bambusa, oblikovanih letvic za
okvirje za slike, fotografije, zrcala ali podobne predmete ter blokov, la
mel in frizov za parket)

prosto

0

4410 11 10

iverne plošče, iz lesa, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
drugimi organskimi vezivi, neobdelane ali zgolj brušene (razen usme
rjenih pramenskih plošč in oblatnih plošč, vlaknenih plošč in vezanih
plošč z votlim jedrom)

7

0

4410 11 30

iverne plošče, iz lesa, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
drugimi organskimi vezivi, površinsko prekrite s papirjem, impregnira
nim z melaminsko smolo (razen usmerjenih pramenskih plošč in oblat
nih plošč, vlaknenih plošč in vezanih plošč z votlim jedrom)

7

0

4410 11 50

iverne plošče, iz lesa, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
drugimi organskimi vezivi, površinsko prekrite z dekorativnimi plastič
nimi laminati (razen usmerjenih pramenskih plošč in oblatnih plošč,
vlaknenih plošč in vezanih plošč z votlim jedrom)

7

0
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4410 11 90

iverne plošče, iz lesa, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
drugimi organskimi vezivi (razen neobdelanih ali zgolj brušenih, po
vršinsko prekritih s papirjem, impregniranim z melaminsko smolo, ali
z dekorativnimi plastičnimi laminati, usmerjenih pramenskih plošč in
oblatnih plošč, vlaknenih plošč in vezanih plošč z votlim jedrom)

7

0

4410 12 10

usmerjene pramenske plošče (OSB), iz lesa, neobdelane ali zgolj bru
šene

7

0

4410 12 90

usmerjene pramenske plošče (OSB), iz lesa (razen neobdelanih ali zgolj
brušenih)

7

0

4410 19 00

oblatne in podobne plošče, iz lesa, neaglomerirane ali aglomerirane s
smolami ali drugimi organskimi vezivi (razen neobdelanih ali zgolj bru
šenih plošč ter usmerjenih pramenskih plošč, vlaknenih plošč in veza
nih plošč z votlim jedrom)

7

0

4410 90 00

plošče iz sladkornega trsa, bambusa ali delcev žitne slame ali drugih
lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali dru
gimi organskimi vezivi (razen plošč iz lesa, vlaknenih plošč, celičastih
lesenih plošč, furniranih plošč in plošč iz lesnih materialov, vezanih s
cementom, sadro ali drugimi mineralnimi veznimi sredstvi)

7

0

4411 12 10

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline največ 5 mm,
mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

7

0

4411 12 90

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline največ 5 mm,
mehansko obdelane in površinsko prevlečene

7

0

4411 13 10

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline več kot 5 mm,
vendar do vključno 9 mm, mehansko neobdelane in površinsko nepre
vlečene

7

0

4411 13 90

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline več kot 5 mm,
vendar do vključno 9 mm, mehansko obdelane in površinsko prevle
čene

7

0

4411 14 10

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline več kot 9 mm,
mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene

7

0

4411 14 90

vlaknene plošče srednje gostote (MDF), iz lesa, debeline več kot 9 mm,
mehansko obdelane in površinsko prevlečene

7

0
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4411 92 10

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot
0,8 g/cm3, mehansko neobdelane in površinsko neprevlečene (razen
vlaknenih plošč srednje gostote (MDF), ivernih plošč, vezanih z enim
ali več listi vlaknenih plošč ali ne, laminiranega lesa s slojem vezanega
lesa, vezanih plošč z zunanjimi plastmi iz vlaknenih plošč, kartona ter
pohištva, opredeljenega kot takega)

7

0

4411 92 90

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot
0,8 g/cm3, mehansko obdelane in površinsko prevlečene (razen samo
brušenih plošč, vlaknenih plošč srednje gostote (MDF), ivernih plošč,
vezanih z enim ali več listi vlaknenih plošč ali ne, laminiranega lesa s
slojem vezanega lesa, vezanih plošč z zunanjimi plastmi iz vlaknenih
plošč, kartona ter pohištva, opredeljenega kot takega)

7

0

4411 93 10

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot
0,5 g/cm3, vendar do vključno 0,8 g/cm3, mehansko neobdelane in po
vršinsko neprevlečene (razen vlaknenih plošč srednje gostote (MDF),
ivernih plošč, vezanih z enim ali več listi vlaknenih plošč ali ne, lamini
ranega lesa s slojem vezanega lesa, vezanih plošč z zunanjimi plastmi
iz vlaknenih plošč, kartona ter pohištva, opredeljenega kot takega)

7

0

4411 93 90

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot
0,5 g/cm3, vendar do vključno 0,8 g/cm3, mehansko obdelane in po
vršinsko prevlečene (razen samo brušenih plošč, vlaknenih plošč sred
nje gostote (MDF), ivernih plošč, vezanih z enim ali več listi vlaknenih
plošč ali ne, laminiranega lesa s slojem vezanega lesa, vezanih plošč
z zunanjimi plastmi iz vlaknenih plošč, kartona ter pohištva, opredelje
nega kot takega)

7

0

4411 94 10

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote do
vključno 0,5 g/cm3 (razen mehansko obdelanih in površinsko prevleče
nih plošč, vlaknenih plošč srednje gostote (MDF), ivernih plošč, vezanih
z enim ali več listi vlaknenih plošč ali ne, laminiranega lesa s slojem ve
zanega lesa, vezanih plošč z zunanjimi plastmi iz vlaknenih plošč, kar
tona ter pohištva, opredeljenega kot takega)

7

0

4411 94 90

vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali ne
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote do
vključno 0,5 g/cm3, mehansko obdelane in površinsko prevlečene
(razen samo brušenih plošč, vlaknenih plošč srednje gostote (MDF),
ivernih plošč, vezanih z enim ali več listi vlaknenih plošč ali ne, lamini
ranega lesa s slojem vezanega lesa, vezanih plošč z zunanjimi plastmi
iz vlaknenih plošč, kartona ter pohištva, opredeljenega kot takega)

7

0
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4412 10 00

furnirane plošče in podoben lameliran les, iz bambusa, ki ne vsebuje
ivernih plošč ter blok plošč, večplastnih lesenih ali laminiranih plošč
(razen vezanih lesenih plošč, listov iz stisnjenega lesa, vezanih plošč
z votlim jedrom, ploščic ali listov za parket, intarziranega lesa in listov,
opredeljenih kot delov pohištva)

10

0

4412 31 10

vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih
posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slo
jem iz naslednjih vrst lesa: dark red meranti, light red meranti, white
lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola,
mahagoni (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para ali
palissandre de rose (razen listov iz stisnjenega lesa, vezanih plošč z vo
tlim jedrom, intarziranega lesa in listov, opredeljenih kot delov pohi
štva)

10

0

4412 31 90

vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih
posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slo
jem iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v opombi 1 k tarifnim pod
številkam v tem poglavju (razen lesa vrst dark red meranti, light red
meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique,
sapelli, virola, mahagoni (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissan
dre de Para ali palissandre de rose ter listov iz stisnjenega lesa, vezanih
plošč z votlim jedrom, intarziranega lesa in listov, opredeljenih kot de
lov pohištva)

7

0

4412 32 00

vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih
posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slo
jem iz lesa, ki ni les iglavcev ali drugih vrst tropskega drevja, ki je nave
deno v opombi 1 k tarifnim podštevilkam v tem poglavju (razen iz
bambusa, listov iz stisnjenega lesa, vezanih plošč z votlim jedrom, in
tarziranega lesa in listov, opredeljenih kot delov pohištva)

7

0

4412 39 00

vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih
posamezna debelina ne presega 6 mm (razen iz bambusa, vezanih lese
nih plošč iz tarifnih podštevilk 4412 31 in 4412 32, listov iz stisnje
nega lesa, vezanih plošč z votlim jedrom, intarziranega lesa in listov,
opredeljenih kot delov pohištva)

7

0

4412 94 10

furnirane plošče in podoben lameliran les, z najmanj enim zunanjim
slojem iz lesa, ki ni les iglavcev, z blok ploščami, večplastnimi lesenimi
ali laminiranimi ploščami (razen plošč iz bambusa, vezanih lesenih
plošč, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih posamezna debe
lina ne presega 6 mm, listov iz stisnjenega lesa, intarziranega lesa ter li
stov, opredeljenih kot delov pohištva)

10

0
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4412 94 90

furnirane plošče in podoben lameliran les, z blok ploščami, večplast
nimi lesenimi ali laminiranimi ploščami (razen plošč iz bambusa, z naj
manj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev, vezanih lesenih
plošč, ki so sestavljene samo iz lesenih listov, katerih posamezna debe
lina ne presega 6 mm, listov iz stisnjenega lesa, vezanih plošč z votlim
jedrom, intarziranega lesa ter listov, opredeljenih kot delov pohištva)

6

0

4412 99 30

furnirane plošče in podoben lameliran les, z najmanj enim slojem iver
nih plošč, brez blok plošč, večplastnih lesenih ali laminiranih plošč
(razen plošč iz bambusa, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni
les iglavcev, vezanih lesenih plošč, ki so sestavljene samo iz lesenih li
stov, katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, listov iz stisnjenega
lesa, vezanih plošč z votlim jedrom, intarziranega lesa ter listov, opre
deljenih kot delov pohištva)

6

0

4412 99 70

furnirane plošče in podoben lameliran les, ki ne vsebujejo ivernih plošč
in so brez blok plošč, večplastnih lesenih ali laminiranih plošč (razen
plošč iz bambusa, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les
iglavcev, vezanih lesenih plošč, ki so sestavljene samo iz lesenih listov,
katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, listov iz stisnjenega lesa,
vezanih plošč z votlim jedrom, intarziranega lesa ter listov, opredeljenih
kot delov pohištva)

10

0

4413 00 00

metaliziran les in drug zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali
profilih

prosto

0

4414 00 10

leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete iz
tropskega lesa (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti,
white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jong
kong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swietenia spp.), im
buia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de
Rose)

2,5

0

4414 00 90

leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete (razen
iz vrst tropskega lesa (okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique,
makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark
red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white me
ranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak,
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swietenia spp.),
imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil in palissandre
de Rose))

prosto

0

4415 10 10

zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža iz lesa

4

0

4415 10 90

koluti (tulci) za kable iz lesa

3

0
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4415 20 20

palete in paletne prirobnice iz lesa

3

0

4415 20 90

zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa (razen zabojnikov,
posebej konstruiranih in opremljenih za enega ali več načinov prevoza,
ter ploščatih palet in paletnih prirobnic)

4

0

4416 00 00

sodi, kadi, vedra in drugi kletarski izdelki in njihovi deli, iz lesa,
vključno z dogami

prosto

0

4417 00 00

orodja, jedra za orodje, držaji za orodje in lesene osnove in držala za
metle in ščetke; lesena kopita za obutev (razen oblik, ki se uporabljajo
pri izdelavi klobukov, oblik iz tarifne številke 8480, drugih strojev in
strojnih komponent, iz lesa)

prosto

0

4418 10 10

okna, francoska okna in njihovi okviri iz lesa vrst okoumé, obeche, sa
pelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti ba
kau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, ke
ruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola,
mahagoni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissan
dre de Para in palissandre de Rose

3

0

4418 10 50

okna, francoska okna in njihovi okviri iz lesa iglavcev

3

0

4418 10 90

okna, francoska okna in njihovi okviri iz lesa (razen iz lesa vrst
okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red
meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yel
low meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissan
dre de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose ter lesa iglavcev)

3

0

4418 20 10

vrata, podboji in pragovi iz lesa vrst okoumé, obeche, sapelli, sipo, aca
jou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan,
white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, ka
pur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swie
tenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para in pa
lissandre de Rose

3

0

4418 20 50

vrata, podboji in pragovi, iz lesa iglavcev

prosto

0

4418 20 80

vrata, podboji in pragovi iz lesa (razen iz lesa vrst okoumé, obeche, sa
pelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti ba
kau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, ke
ruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola,
mahagoni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissan
dre de Para in palissandre de Rose ter lesa iglavcev)

prosto

0
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4418 40 00

leseni opaži za betonska tla (razen vezanih lesenih plošč)

prosto

0

4418 50 00

žagane in klane skodle, iz lesa

prosto

0

4418 60 00

drogovi in tramovi, iz lesa

prosto

0

4418 71 00

plošče za oblaganje tal za mozaična tla, sestavljene, iz lesa

3

0

4418 72 00

plošče za oblaganje tal, večplastne, sestavljene, iz lesa (razen za mo
zaična tla)

prosto

0

4418 79 00

sestavljene plošče za oblaganje tal, iz lesa (razen večplastnih plošč in
sestavljenih plošč za oblaganje mozaičnih tal)

prosto

0

4418 90 10

stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, iz lepljenih
lameliranih brun (razen oken, francoskih oken in njihovih okvirjev,
vrat, podbojev in pragov, lesenih opažev za betonska tla, žganih in kla
nih skodel ter montažnih zgradb)

prosto

0

4418 90 80

stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno s
celičastimi lesenimi ploščami (razen lepljenih lameliranih brun in oken,
francoskih oken in njihovih okvirjev, vrat, podbojev in pragov, drogov
in tramov, sestavljenih plošč za oblaganje tal, lesenih opažev za beton
ska tla, žganih in klanih skodel ter montažnih zgradb)

prosto

0

4419 00 10

namizna in kuhinjska posoda in pribor iz okoumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibé
tou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau,
white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing,
ramin, kapur, tik, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, maha
goni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de
Para in palissandre de Rose.

prosto

0

4419 00 90

lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor (razen iz okoumé, obe
che, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, me
ranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti,
alan, keruing, ramin, kapur, tik, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, pa
lissandre du Brésil in palissandre de Rose; predmetov za pohištvo,
okrasnih predmetov, kletarskih proizvodov, delov za leseno namizno in
kuhinjsko posodo, ščetk, čopičev, metel in ročnih sit)

prosto

0
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4420 10 11

kipci in drugi okraski iz okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan,
white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, ka
pur, tik, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swiete
nia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para in palis
sandre de Rose (razen marketarije in intarzije iz lesa)

3

0

4420 10 19

kipci in drugi okraski iz lesa (razen iz okoumé, obeche, sapelli, sipo,
acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white
lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ra
min, kapur, tik, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni
(Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil
in palissandre de Rose; marketarije in intarzije iz lesa)

prosto

0

4420 90 10

lesena marketerija in intarziran les (razen kipcev in drugih okraskov;
pohištva, svetilk in pribora zanje)

4

0

4420 90 91

skrinjice in škatle za nakit ali za jedilni pribor in podobni izdelki in po
hištvo iz okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red me
ranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti,
white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, tik, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbuia,
balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose;
kipci in drugi okraski, marketarija in intarzija iz lesa, pohištvo, svetilke
in pribor zanje

3

0

4420 90 99

skrinjice in škatle za nakit ali za jedilni pribor in podobni izdelki in po
hištvo (razen iz okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, ma
koré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red
meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti,
white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, tik, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbuia,
balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para in palissandre de Rose;
kipcev in drugih okraskov, marketarije in intarzije iz lesa, pohištva, sve
tilk in pribora zanje)

prosto

0

4421 10 00

leseni obešalniki

prosto

0

4421 90 91

izdelki iz vlaknenih plošč, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4

0

4421 90 98

leseni izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0
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4501 10 00

pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana (samo površinsko obde
lana ali drugače očiščena)

prosto

0

4501 90 00

odpadki plute, zdrobljena ali zmleta pluta ali pluta v prahu

prosto

0

4502 00 00

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

prosto

0

4503 10 10

čepi in zamaški, valjasti, iz naravne plute

4,7

0

4503 10 90

čepi in zamaški vseh vrst, vključno z nedokončanimi izdelki z zaoblje
nimi robovi (razen valjastih)

4,7

0

4503 90 00

izdelki iz naravne plute (razen plute v obliki kvadratnih ali pravokotnih
blokov, plošč, listov ali trakov; čepov, zamaškov in nedokončanih izdel
kov iz plute; obutve in njenih delov; vložkov za čevlje, zamenljivih ali
ne; pokrival in njihovih delov; zatičev in ločevalcev za strelivo za puške
šibrenice; igrač, rekvizitov za družabne igre in šport ter njihovih delov)

4,7

0

4504 10 11

čepi in zamaški, valjasti, za peneče vino, iz aglomerirane plute,
vključno s tistimi z diski iz naravne plutovine

4,7

0

4504 10 19

čepi in zamaški, valjasti, iz aglomerirane plute (razen takih izdelkov za
peneče vino)

4,7

0

4504 10 91

ploščice vseh oblik, bloki, plošče, listi in trakovi, valji s polnim prere
zom, vključno s koluti, iz aglomerirane plute, z vezivom (razen čepov
in zamaškov)

4,7

0

4504 10 99

ploščice vseh oblik, bloki, plošče, listi in trakovi, valji s polnim prere
zom, vključno s koluti, iz aglomerirane plute, brez veziva (razen čepov
in zamaškov)

4,7

0

4504 90 20

čepi in zamaški iz aglomerirane plute (razen valjastih)

4,7

0

4504 90 80

aglomerirana pluta, z vezivi ali brez njih, in izdelki iz aglomerirane
plute (razen obutve in njenih delov; vložkov za čevlje, zamenljivih ali
ne; pokrival in njihovih delov; zatičev in ločevalcev za strelivo za puške
šibrenice; igrač, rekvizitov za družabne igre in šport ter njihovih delov;
blokov, plošč, listov ali trakov; ploščic vseh oblik; valjev s polnim pre
rezom, vključno s koluti, čepi in zamaški)

4,7

0

4601 21 10

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala, ravno tkani ali vzporedno
povezani, iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala
iz bambusa, obdelani po dolžini

3,7

0
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4601 21 90

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala iz pletarskega materiala iz
bambusa, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen tistih iz pletenic
in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala, obdelanih po dolžini)

2,2

0

4601 22 10

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala, ravno tkani ali vzporedno
povezani, iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala
iz ratana, obdelani po dolžini

3,7

0

4601 22 90

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala iz pletarskega materiala iz
ratana, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen tistih iz pletenic in
podobnih proizvodov iz pletarskega materiala, obdelanih po dolžini)

2,2

0

4601 29 10

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala iz rastlinskih materialov za
pletarstvo, ravno tkani ali vzporedno povezani, iz pletenic in podobnih
proizvodov iz pletarskega materiala, obdelanih po dolžini (razen iz
bambusa in ratana)

3,7

0

4601 29 90

predpražniki, rogoznice, zasloni in zastirala iz rastlinskih materialov za
pletarstvo, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen iz bambusa in ra
tana ter tistih iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega mate
riala, obdelanih po dolžini)

2,2

0

4601 92 05

pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala iz bambusa, obde
lani po dolžini, povezani v trakove ali ne (razen dvonitnih vrvi, vrvja,
motvozov in konopcev; delov obutve ali pokrival)

prosto

0

4601 92 10

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala
iz bambusa, ravno tkani ali vzporedno povezani, izdelani iz pletenic ali
podobnega pletarskega materiala, obdelani po dolžini (razen predpra
žnikov, rogoznic, zaslonov in zastiral; zidnih tapet iz tarifne številke
4814; delov obutve ali pokrival)

3,7

0

4601 92 90

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala
iz bambusa, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen tistih iz pletenic
in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala; predpražnikov, rogo
znic, zaslonov in zastiral; zidnih tapet iz tarifne številke 4814; delov
obutve ali pokrival)

2,2

0

4601 93 05

pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala iz ratana, obdelani
po dolžini, povezani v trakove ali ne (razen dvonitnih vrvi, vrvja, mot
vozov in konopcev; delov obutve ali pokrival)

prosto

0
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4601 93 10

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz ratana, ravno tkani
ali vzporedno povezani, izdelani iz pletenic ali podobnega pletarskega
materiala, obdelani po dolžini (razen predpražnikov, rogoznic, zaslonov
in zastiral; zidnih tapet iz tarifne številke 4814; delov obutve ali pokri
val)

3,7

0

4601 93 90

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala
iz ratana, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen tistih iz pletenic
in podobnih proizvodov iz pletarskega materiala; predpražnikov, rogo
znic, zaslonov in zastiral; zidnih tapet iz tarifne številke 4814; delov
obutve ali pokrival)

2,2

0

4601 94 05

pletenice in podobni izdelki iz rastlinskih materialov za pletarstvo, ob
delani po dolžini, povezani v trakove ali ne (razen iz bambusa in ratana
ter dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov in konopcev; delov obutve ali po
krival)

prosto

0

4601 94 10

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz rastlinskih materia
lov, ravno tkani ali vzporedno povezani, izdelani iz pletenic ali podob
nega pletarskega materiala, obdelani po dolžini (razen iz bambusa in
ratana; predpražnikov, rogoznic, zaslonov in zastiral; zidnih tapet iz ta
rifne številke 4814; delov obutve ali pokrival)

3,7

0

4601 94 90

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz rastlinskih materialov
za pletarstvo, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen iz bambusa in
ratana, tistih iz pletenic in podobnih proizvodov iz pletarskega mate
riala; predpražnikov, rogoznic, zaslonov in zastiral; zidnih tapet iz ta
rifne številke 4814; delov obutve ali pokrival); drugo

2,2

0

4601 99 05

pletenice in podobni izdelki iz nerastlinskih materialov za pletarstvo,
obdelani po dolžini, povezani v trakove ali ne (razen dvonitnih vrvi, vr
vja motvozov in konopcev; delov obutve ali pokrival)

1,7

0

4601 99 10

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz nerastlinskih materia
lov za pletarstvo, ravno tkani ali vzporedno povezani, izdelani iz plete
nic ali podobnega pletarskega materiala, obdelani po dolžini (razen zid
nih tapet iz tarifne številke 4814; delov obutve ali pokrival)

4,7

0

4601 99 90

pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki iz nerastlinskih materia
lov, ravno tkani ali vzporedno povezani (razen tistih, izdelanih iz plete
nic ali podobnih proizvodov iz pletarskega materiala, obdelanih po dol
žini; zidnih tapet iz tarifne številke 4814; delov obutve ali pokrival)

2,7

0

4602 11 00

košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz
pletarskega materiala iz bambusa ali iz izdelkov iz bambusa, ki se uvr
ščajo v tarifno številko 4601, ter izdelki iz lufe (razen zidnih tapet iz
tarifne številke 4814; dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov in konopcev;
obutve in pokrival ter njihovih delov; vozil in nadgradnje vozil; proiz
vodov iz poglavja 94, npr. pohištva, izdelkov za razsvetljavo)

3,7

0
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4602 12 00

košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz
pletarskega materiala iz ratana ali iz izdelkov iz ratana, ki se uvrščajo v
tarifno številko 4601, ter izdelki iz lufe (razen zidnih tapet iz tarifne
številke 4814; dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov in konopcev; obutve in
pokrival ter njihovih delov; vozil in nadgradnje vozil; proizvodov iz
poglavja 94, npr. pohištva, izdelkov za razsvetljavo)

3,7

0

4602 19 10

ovojnice za steklenice, izdelane neposredno iz slame ali drugih rastlin
skih materialov za pletarstvo, ki se uvrščajo po tarifno številko 4601
(razen bambusa in ratana)

1,7

0

4602 19 91

košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz
rastlinskih materialov za pletarstvo (razen bambusa in ratana; samo
pletenih trakov ali ravno tkanih izdelkov; ovojnic za steklenice iz slame,
zidnih tapet iz tarifne številke 4814; dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov in
konopcev; obutve in pokrival ter njihovih delov; vozil in nadgradnje
vozil; proizvodov iz poglavja 94, npr. pohištva, izdelkov za razsvet
ljavo)

3,7

0

4602 19 99

košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani iz proizvodov iz rastlin
skih materialov iz tarifne številke 4601 in izdelkov iz lufe (razen bam
busa in ratana; samo pletenih trakov ali ravno tkanih izdelkov; ovojnic
za steklenice iz slame, zidnih tapet iz tarifne številke 4814; dvonitnih
vrvi, vrvja, motvozov in konopcev; obutve in pokrival ter njihovih de
lov; vozil in nadgradnje vozil; proizvodov iz poglavja 94, npr. pohištva,
izdelkov za razsvetljavo)

3,7

0

4602 90 00

košarski, pletarski in podobni izdelki, izdelani neposredno v oblike iz
nerastlinskih materialov za pletarstvo ali iz izdelkov iz nerastlinskih
materialov za pletarstvo, ki se uvrščajo v tarifno številko 4601 (razen
zidnih tapet iz tarifne številke 4814; dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov,
konopcev; obutve in pokrival ter njihovih delov; vozil in nadgradnje
vozil; proizvodov iz poglavja 94, npr. pohištva, izdelkov za razsvet
ljavo)

4,7

0

4701 00 10

termomehanska lesna celuloza (lesovina), kemično neobdelana

prosto

0

4701 00 90

mehanska lesna celuloza, kemično neobdelana (razen termomehanske
lesne celuloze)

prosto

0

4702 00 00

topljiva kemična lesna celuloza

prosto

0

4703 11 00

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

prosto

0

4703 19 00

nebeljena kemična lesna celuloza, ki ni iz lesa iglavcev, kavstična ali sul
fatna (razen topljive)

prosto

0

4703 21 00

polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza iglavcev, kavstična ali sul
fatna (razen topljive)

prosto

0
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4703 29 00

polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza, ki ni iz lesa iglavcev, ka
vstična ali sulfatna (razen topljive)

prosto

0

4704 11 00

nebeljena kemična lesna celuloza iglavcev, sulfitna (razen topljive)

prosto

0

4704 19 00

nebeljena kemična lesna celuloza, ki ni iz lesa iglavcev, sulfitna (razen
topljive)

prosto

0

4704 21 00

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

prosto

0

4704 29 00

polbeljena ali beljena kemična lesna celuloza, ki ni iz lesa iglavcev, sul
fitna (razen topljive)

prosto

0

4705 00 00

lesna celuloza, pridobljena s kombinacijo mehaničnega in kemičnega
postopka pridobivanja celuloze

prosto

0

4706 10 00

celuloza iz bombažnega lintersa

prosto

0

4706 20 00

celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo starega papirja ali kartona

prosto

0

4706 30 00

celuloza iz vlaknastega celuloznega materiala bambusa

prosto

0

4706 91 00

mehanska celuloza iz vlaknastih celuloznih materialov (razen celuloze
iz bambusa, lesa, bombažnega lintersa in iz vlaken, dobljenih z reci
klažo odpadkov in ostankov papirja ali kartona)

prosto

0

4706 92 00

kemična celuloza iz vlaknastih celuloznih materialov (razen celuloze iz
bambusa, lesa, bombažnega lintersa in iz vlaken, dobljenih z reciklažo
odpadkov in ostankov papirja ali kartona)

prosto

0

4706 93 00

polkemična celuloza iz vlaknastih celuloznih materialov (razen celuloze
iz bambusa, lesa, bombažnega lintersa in iz vlaken, dobljenih z reci
klažo (odpadkov in ostankov) papirja ali kartona)

prosto

0

4707 10 00

papirni ali kartonski odpadki in ostanki iz nebeljenega kraft papirja, va
lovitega papirja ali kartona

prosto

0

4707 20 00

papirni ali kartonski odpadki in ostanki, dobljeni pretežno iz beljene
kemične celuloze, nebarvani v masi

prosto

0

4707 30 10

stari ali neprodani časopisi in revije, telefonski imeniki, brošure in ti
skan reklamni material

prosto

0
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4707 30 90

odpadki in ostanki papirja ali kartona, dobljenega v glavnem iz mehan
ske celuloze (razen starih in neprodanih časopisov in revij, telefonskih
imenikov, brošur in tiskanega reklamnega materiala)

prosto

0

4707 90 10

nesortiran papir in karton za recikliranje (odpadki in ostanki) (razen
papirne volne)

prosto

0

4707 90 90

sortirani papir ali karton za recikliranje (odpadki in ostanki) (razen od
padkov in ostankov iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali valovi
tega papirja ali kartona, tistih iz papirja ali kartona, dobljenih pretežno
iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi, tistih iz papirja ali kar
tona, dobljenih pretežno iz mehanske celuloze, in papirne volne)

prosto

0

4801 00 00

časopisni papir, naveden v opombi 4 k poglavju 48, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, z eno stranico
več kot 36 cm, drugo pa več kot 15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4802 10 00

ročno izdelan papir in karton, katere koli velikosti ali oblike

prosto

0

4802 20 00

papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za izdelavo fotoobčutlji
vega, toplotno občutljivega ali elektro-občutljivega papirja ali kartona,
nepremazana, v zvitkih ali kvadratnih ali pravokotnih listih, katere koli
velikosti

prosto

0

4802 40 10

papirna podlaga za izdelavo tapet, nepremazana, ki ne vsebuje lesnih
vlaken, dobljenih z mehaničnimi postopki, ali ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken

prosto

0

4802 40 90

papirna podlaga za izdelavo tapet, nepremazana, ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi več kot 10 % vlaken, dobljenih z mehaničnim
postopkom

prosto

0

4802 54 00

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih ali kvadratnih ali pravo
kotnih listih, katere koli velikosti, ki ne vsebuje vlaken, dobljenih z me
haničnim ali kemično-mehaničnim postopkom, ali ki od skupne koli
čine vlaken vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken, z maso manj
kot 40 g/m2, ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 55 15

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki ne
vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim po
stopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi do vključno
10 % teh vlaken, z maso 40 g/m2 ali več, vendar manj kot 60 g/m2, ki
nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 55 25

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki ne
vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim po
stopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi do vključno
10 % teh vlaken, z maso 60 g/m2 ali več, vendar manj kot 75 g/m2, ki
nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0
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4802 55 30

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki ne
vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim po
stopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi do vključno
10 % teh vlaken, z maso 75 g/m2 ali več, vendar manj kot 80 g/m2, ki
nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 55 90

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki ne
vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim po
stopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi do vključno
10 % teh vlaken, z maso 80 g/m2 ali več, vendar manj kot 150 g/m2,
ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 56 20

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v pravokotnih listih, pri katerih
ena stranica meri 297 mm in druga stranica meri 210 mm (format
A4), ki ne vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-meha
ničnim postopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi
do vključno 10 % teh vlaken, z maso od 40 g/m2 do 150 g/m2, ki nista
navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 56 80

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
pri katerih ena stranica ne presega 435 mm in druga stranica ne pre
sega 297 mm v nezloženem stanju, ki ne vsebuje vlaken, dobljenih
z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom, ali ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken, z maso
od 40 g/m2 do 150 g/m2, ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu
(razen tistih, pri katerih ena stranica meri 297 mm in druga stranica
meri 210 mm v nezloženem stanju (format A4)

prosto

0

4802 57 00

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
pri katerih ena stranica meri več kot 435 mm ali ena stranica ne pre
sega 435 mm in druga stranica meri več kot 297 mm v nezloženem
stanju, ki ne vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-me
haničnim postopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi
do vključno 10 % teh vlaken, z maso od 40 g/m2 do 150 g/m2, ki nista
navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 58 10

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki ne
vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim po
stopkom, ali ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi do vključno
10 % teh vlaken, z maso več kot 150 g/m2, ki nista navedena ali zajeta
na drugem mestu

prosto

0

4802 58 90

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
katere koli velikosti, ki ne vsebuje vlaken, dobljenih z mehaničnim ali
kemično-mehaničnim postopkom, ali ki od skupne količine vlaken vse
buje po masi do vključno 10 % teh vlaken, z maso več kot 150 g/m2,
ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

L 356/362

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

4802 61 15

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti,
z maso manj kot 72 g/m2, ki od skupne količine vlaken vsebuje po
masi več kot 50 % vlaken, dobljenih z mehaničnim postopkom, in ni
sta navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4802 61 80

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v zvitkih katere koli velikosti, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi več kot 10 % vlaken, dobljenih
z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom, in nista navedena
ali zajeta na drugem mestu (razen izdelkov z maso manj kot 72 g/m2,
ki od skupne količine vlaken po masi vsebujejo več kot 50 % vlaken,
dobljenih z mehaničnim postopkom)

prosto

0

4802 62 00

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
pri katerih ena stranica ne presega 435 mm in druga stranica ne pre
sega 297 mm v nezloženem stanju, ki od skupne količine vlaken vse
buje po masi več kot 10 % teh vlaken, dobljenih z mehaničnim ali ke
mično-mehaničnim postopkom, in nista navedena ali zajeta na drugem
mestu

prosto

0

4802 69 00

nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali
druge grafične namene, vključno z neperforiranim papirjem in karto
nom za luknjane kartice in trakove, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
pri katerih ena stranica meri več kot 435 mm ali ena stranica ne pre
sega 435 mm in druga stranica meri več kot 297 mm v nezloženem
stanju, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi več kot 10 % teh
vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom,
in nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4803 00 10

celulozna vata v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravo
kotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga več
kot 15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4803 00 31

krep papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne namene in tra
kovi iz celuloznih vlaken (staničevina), v zvitkih širine več kot 36 cm
ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več
kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso posa
mezne plasti do vključno 25 g/m2

prosto

0

4803 00 39

krep papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne namene in tra
kovi iz celuloznih vlaken (staničevina), v zvitkih širine več kot 36 cm
ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več
kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso posa
mezne plasti več kot 25 g/m2

prosto

0

4803 00 90

toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, papir za brisače, serviete in
robce ter podoben papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne
namene, vključno z nabranimi (krep, plisiranimi idr.), reliefnimi, luknja
nimi, površinsko barvanimi, površinsko okrašenimi ali tiskanimi iz
delki, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih li
stih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot
15 cm v nezloženem stanju (razen celulozne vate, krep papirja in tra
kov iz celuloznih vlaken (staničevine))

prosto

0
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4804 11 11

nebeljen kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali ka
vstične lesne celuloze iglavcev, z maso manj kot 150 g/m2 (razen proiz
vodov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 11 15

nebeljen kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali ka
vstične lesne celuloze iglavcev, z maso 150 g/m2 ali več in manj kot
175 g/m2 (razen proizvodov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 11 19

nebeljen kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali ka
vstične lesne celuloze iglavcev, z maso 175 g/m2 ali več (razen proizvo
dov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 11 90

nebeljen kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm (razen
tistega, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi več kot 80 % sul
fatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev in proizvodov iz tarifnih šte
vilk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 19 11

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev, ki vsebuje eno ali več nebeljenih plasti in beljeno, po
lbeljeno ali obarvano zunanjo plast, z maso manj kot 150 g/m2 (razen
proizvodov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 19 15

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev, z maso 150 g/m2 ali več in manj kot 175 g/m2 (razen
proizvodov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 19 19

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev, ki vsebuje eno ali več nebeljenih plasti in beljeno, po
lbeljeno ali obarvano zunanjo plast, z maso 175 g/m2 ali več (razen
proizvodov iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 19 31

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev, z maso manj kot 150 g/m2 (razen nebeljenega ali ti
stega, ki vsebuje eno ali več nebeljenih plasti in beljeno, polbeljeno ali
obarvano zunanjo plast, in proizvode iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0
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4804 19 38

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od skupne
količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev, z maso 150 g/m2 ali več (razen nebeljenega ali kraftli
nerja, ki vsebuje eno ali več nebeljenih plasti in beljeno, polbeljeno ali
obarvano zunanjo plast, in proizvode iz tarifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 19 90

kraftliner, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm (razen nebelje
nega, kraftlinerja, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 %
ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev in proizvodov iz ta
rifnih številk 4802 in 4803)

prosto

0

4804 21 10

nebeljen kraft papir za vreče, nepremazan, v zvitkih širine več kot
36 cm, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sul
fatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev (razen proizvodov iz tarifnih
številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 21 90

nebeljen kraft papir za vreče, nepremazan, v zvitkih širine več kot
36 cm (razen kraft papirja, ki od skupne količine vlaken vsebuje po
masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev in proiz
vodov iz tarifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 29 10

kraft papir za vreče, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali ka
vstične lesne celuloze iglavcev (razen nebeljenega in proizvodov iz tarif
nih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 29 90

kraft papir za vreče, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm (razen
nebeljenega, kraft papirja, ki od skupne količine vlaken vsebuje po
masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev in proiz
vodov iz tarifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 31 51

nebeljen kraft izolirni papir za elektrotehnične namene, nepremazan, v
zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri
katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v ne
zloženem stanju, z maso do vključno 150 g/m2, ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze
iglavcev (razen kraftlinerja in kraft papirja za vreče)

prosto

0

4804 31 58

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso do vključno 150 g/m2, ki od skupne količine vlaken vsebuje po
masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev (razen
kraft izolirnega papirja za elektrotehnične namene; proizvodov iz tarif
nih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/365

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

4804 31 80

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso do vključno 150 g/m2 (razen kraft papirja, ki od skupne koli
čine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne ce
luloze iglavcev; kraftlinerja in kraft papirja za vreče; proizvodov iz ta
rifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 39 51

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso do
vključno 150 g/m2, beljena v masi, ki od skupne količine vlaken vsebu
jeta po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev
(razen tistega, ki se uporablja v proizvodnji papirne preje iz tarifnih šte
vilk 5308 in 5607; kraft izolirnega papirja za elektrotehnične namene;
proizvodov iz tarifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 39 58

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso do
vključno 150 g/m2, ki glede na skupno količino vlaken vsebuje po masi
80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev (razen nebelje
nega ali beljenega v masi; kraftlinerja, kraft papirja za vreče in proizvo
dov iz tarifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 39 80

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso do
vključno 150 g/m2 (razen nebeljenega in tistega, ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze
iglavcev; kraftlinerja, kraft papirja za vreče; proizvodov iz tarifnih šte
vilk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 41 10

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso več kot 150 g/m2 in manj kot 225 g/m2, ki od skupne količine
vlaken vsebujeta po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celu
loze iglavcev (razen kraftlinerja, kraft papirja za vreče in proizvodov iz
tarifnih številk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 41 91

nebeljen prepojen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju, z maso več kot 150 g/m2 in manj kot 225 g/m2

prosto

0
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4804 41 99

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso več kot 150 g/m2 in manj kot 225 g/m2 (razen tistega, ki od
skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali ka
vstične lesne celuloze iglavcev, prepojenega kraft papirja, kraftlinerja,
kraft papirja za vreče in proizvodov iz tarifnih številk 4802, 4803 ali
4808)

prosto

0

4804 42 10

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso več kot
150 g/m2 in manj kot 225 g/m2, beljena v masi, ki od skupne količine
vlaken vsebujeta po masi več kot 95 % kemično pripravljenih lesnih
vlaken in 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev

prosto

0

4804 42 90

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso več kot
150 g/m2 in manj kot 225 g/m2, beljena v masi, ki od skupne količine
vlaken vsebujeta po masi 95 % kemično predelanih lesnih vlaken (razen
tistega, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 % ali več sul
fatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev)

prosto

0

4804 49 10

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso več kot
150 g/m2 in manj kot 225 g/m2, ki glede na skupno količino vlaken
vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglav
cev (razen nebeljenega ali beljenega v masi; ki od skupne količine vla
ken vsebuje več kot 95 % kemično pripravljenih lesnih vlaken)

prosto

0

4804 49 90

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso več kot
150 g/m2 in manj kot 225 g/m2 (razen nebeljenega, beljenega v masi,
ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi več kot 95 % kemično
pripravljenih lesnih vlaken ali 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne
celuloze iglavcev)

prosto

0

4804 51 10

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso do vključno 225 g/m2, ki od skupne količine vlaken vsebujeta
po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev
(razen kraftlinerja, kraft papirja za vreče; proizvodov iz tarifnih številk
4802, 4803 ali 4808)

prosto

0
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4804 51 90

nebeljen kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju,
z maso do vključno 225 g/m2 (razen tistega, ki od skupne količine vla
ken vsebuje po masi 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze
iglavcev, kraftlinerja, kraft papirja za vreče; proizvodov iz tarifnih šte
vilk 4802, 4803 ali 4808)

prosto

0

4804 52 10

kraft papir in karton, nepremazana, v trakovih ali zvitkih širine več kot
36 cm ali v pravokotnih listih (vključno s kvadratnimi), pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju, z maso do vključno 225 g/m2, beljena v masi, ki od skupne koli
čine vlaken vsebujeta po masi več kot 95 % kemično pripravljenih les
nih vlaken in 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev

prosto

0

4804 52 90

kraft papir in karton, nepremazana, v trakovih ali zvitkih širine več kot
36 cm ali v pravokotnih listih (vključno s kvadratnimi), pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju, z maso do vključno 225 g/m2, beljena v masi, ki od skupne koli
čine vlaken vsebujeta po masi 95 % kemično pripravljenih lesnih vla
ken (razen tistega, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi 80 %
ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev)

prosto

0

4804 59 10

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso 225 g/m2
ali več, ki glede na skupno količino vlaken vsebuje po masi 80 % ali
več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev (razen nebeljenega ali
beljenega v masi, ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi 95 %
kemično pripravljenih lesnih vlaken)

prosto

0

4804 59 90

kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso 225 g/m2
ali več (razen nebeljenega ali beljenega v masi, ki od skupne količine
vlaken vsebuje po masi več kot 95 % kemično pripravljenih lesnih vla
ken ali 80 % ali več sulfatne ali kavstične lesne celuloze iglavcev)

prosto

0

4805 11 00

papir iz polkemične celuloze za valoviti sloj (fluting), nepremazan, v
zvitkih širine več kot 36 cm

prosto

0

4805 12 00

papir iz slame za valovit sloj (fluting), v zvitkih širine več kot 36 cm,
z maso 130 g/m2 ali več

prosto

0
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4805 19 10

papir za valovito lepenko (Wellenstoff), nepremazan, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju

prosto

0

4805 19 90

papir za valovit sloj (fluting), nepremazan, v zvitkih širine več kot
36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju
(razen papirja iz polkemične celuloze za valovit sloj (fluting), papirja iz
slame za valovit sloj (fluting) in papirja za valovito lepenko (Wellen
stoff))

prosto

0

4805 24 00

testliner (reciklirana podložna lepenka), nepremazan, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju, z maso 150 g/m2 ali manj

prosto

0

4805 25 00

testliner (reciklirana podložna lepenka), nepremazan, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem sta
nju, z maso več kot 150 g/m2

prosto

0

4805 30 10

sulfitni ovojni papir, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso manj kot
30 g/m2

prosto

0

4805 30 90

sulfitni ovojni papir, nepremazan, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso 30 g/m2
ali več

prosto

0

4805 40 00

filtrirni papir in karton, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih
ali pravokotnih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm

prosto

0

4805 50 00

klobučni papir in karton, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadrat
nih ali pravokotnih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica
meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm

prosto

0

4805 91 00

papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso 150 g/m2
ali manj, ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4805 92 00

papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso več kot
150 g/m2 in manj kot 225 g/m2, ki nista navedena ali zajeta na drugem
mestu

prosto

0

4805 93 20

papir in karton, izdelana iz odpadnega papirja, nepremazana, v zvitkih
širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih
ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem
stanju, z maso 225 g/m2 ali več, ki nista navedena ali zajeta na drugem
mestu

prosto

0
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4805 93 80

papir in karton, nepremazana, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju, z maso 225 g/m2
ali več, ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4806 10 00

pergamentni papir, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali
pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga
več kot 15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4806 20 00

papir, neprepusten za maščobe, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4806 30 00

pavs papir, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokot
nih listih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot
15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4806 40 10

prosojen papir, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pra
vokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga
več kot 15 cm v nezloženem stanju

prosto

0

4806 40 90

prozorni in prosojni papirji, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju (razen pergament
nega papirja, papirja neprepustnega za maščobe, pavs papirja in prosoj
nega papirja)

prosto

0

4807 00 30

sestavljena papir in karton, izdelana iz odpadnega papirja, prekrita ali
neprekrita s papirjem, površinsko neprekrita ali neimpregnirana, zno
traj ojačena ali neojačena, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadrat
nih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm
in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju (razen tistih, lepljenih
znotraj z bitumenom, katranom ali asfaltom)

prosto

0

4807 00 80

sestavljena papir in karton, površinsko neprekrita ali neimpregnirana,
znotraj ojačena ali neojačena, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, pri katerih ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm v nezloženem stanju (razen tistih, leplje
nih znotraj z bitumenom, katranom ali asfaltom; papirjem iz slame in
kartonom; prekritim ali ne s papirjem, ki ni iz slame; papirjem in kar
tonom izdelanim iz odpadnega papirja, premazanega s papirjem ali ne)

prosto

0

4808 10 00

papir in karton, valovita (z nalepljenimi ravnimi površinskimi listi ali
brez njih), vključno z luknjanim, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v
kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena
stranica meri več kot 36 cm in druga več kot 15 cm

prosto

0

4808 20 00

kraft papir za vreče, nabran (krep ali plisiran), vključno z reliefnim ali
luknjanim, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokot
nih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm

prosto

0
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4808 30 00

kraft papir, nabran (krep ali plisiran), vključno z reliefnim ali luknja
nim, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih li
stih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica meri več kot 36 cm
in druga več kot 15 cm (razen kraft papirja za vreče)

prosto

0

4808 90 00

papir in karton, nabrana (krep, plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih
širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih
v nezloženem stanju ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot
15 cm (razen kraft papirja za vrečke in drugega kraft papirja ter proiz
vodov iz tarifne številke 4803)

prosto

0

4809 20 10

samokopirni papir, tiskan ali netiskan, v zvitkih širine več kot 36 cm
(razen karbona in podobnih papirjev za kopiranje)

prosto

0

4809 20 90

samokopirni papir, tiskan ali netiskan, v kvadratnih ali pravokotnih li
stih, pri katerih ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot
15 cm v nezloženem stanju (razen karbona in podobnih papirjev za
kopiranje)

prosto

0

4809 90 10

karbon in podoben kopirni papir, tiskan ali netiskan, v zvitkih širine
več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih v ne
zloženem stanju ena stranica meri več kot 36 cm in druga več kot
15 cm

prosto

0

4809 90 90

papir za prenašanje, vključno s premazanim ali impregniranim papi
rjem za matrice za razmnoževanje ali ofsetne plošče, tiskan ali neti
skan, v zvitkih širine več kot 36 cm ali v kvadratnih ali pravokotnih li
stih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica meri več kot 36 cm
in druga več kot 15 cm (razen karbona in podobnega kopirnega papi
rja in samokopirnega papirja)

prosto

0

4810 13 20

papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za fotosenzibilni, to
plotno senzibilni ali elektrosenzibilni papir ali karton, ki ne vsebujeta
vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom,
ali ki od skupne količine vlaken vsebujejo po masi do vključno 10 %
teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi
anorganskimi snovmi, v zvitkih, mase do vključno 150 g/m2

prosto

0

4810 13 80

papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v
skupni količini vlaken ne vsebujeta vlaken, dobljenih z mehaničnim ali
kemično-mehaničnim postopkom ali, ki vsebujeta po masi do vključno
10 % teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali dru
gimi anorganskimi snovmi, v zvitkih (razen tistega, ki se uporablja kot
podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni ali elektrosenzibilni papir
ali karton, mase do vključno 150 g/m2; papir in karton za pisarniške
stroje in podobno)

prosto

0

4810 14 20

papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za fotosenzibilni, to
plotno senzibilni ali elektrosenzibilni papir ali karton, ki ne vsebujeta
vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom,
ali ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi do vključno 10 %
teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi
anorganskimi snovmi, v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih v
nezloženem stanju ena stranica meri do vključno 435 mm in druga do
vključno 297 mm in z maso do vključno 150 g/m2

prosto

0
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4810 14 80

papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v
skupni količini vlaken ne vsebujeta vlaken, dobljenih z mehaničnim ali
kemično-mehaničnim postopkom ali, ki vsebujeta po masi do vključno
10 % teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali dru
gimi anorganskimi snovmi, v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri kate
rih v nezloženem stanju ena stranica meri do vključno 435 mm in
druga do vključno 297 mm (razen tistega, ki se uporablja kot podlaga
za fotosenzibilni, toplotno senzibilni ali elektrosenzibilni papir ali kar
ton z maso do vključno 150 g/m2)

prosto

0

4810 19 10

papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za fotosenzibilni, to
plotno senzibilni ali elektrosenzibilni papir ali karton, ki ne vsebujeta
vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom,
ali ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi do vključno 10 %
teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi
anorganskimi snovmi, v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri katerih v
nezloženem stanju ena stranica meri več kot 435 mm ali ena stranica
meri do vključno 435 mm in druga do vključno 297 mm in z maso
do vključno 150 g/m2

prosto

0

4810 19 90

papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v
skupni količini vlaken ne vsebujeta vlaken, dobljenih z mehaničnim ali
kemično-mehaničnim postopkom ali, ki vsebujeta po masi do vključno
10 % teh vlaken, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali dru
gimi anorganskimi snovmi, v kvadratnih ali pravokotnih listih, pri kate
rih v nezloženem stanju ena stranica meri več kot 435 mm ali ena stra
nica meri do vključno 435 mm in druga več kot 297 mm (razen ti
stega, ki se uporablja kot podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
ali elektrosenzibilni papir ali karton z maso do vključno 150 g/m2)

prosto

0

4810 22 10

papir majhne mase, premazan, za pisanje, tiskanje ali druge grafične
namene, ki ima skupno maso do vključno 72 g/m2, maso premaza do
vključno 15 g/m2 na stran, na podlagi, ki od skupne količine vlaken
vsebuje po masi 50 % ali več lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim
postopkom, premazan z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorgan
skimi snovmi, v zvitkih širine več kot 15 cm ali v kvadratnih ali pravo
kotnih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica meri več kot
36 cm in druga več kot 15 cm

prosto

0

4810 22 90

papir majhne mase, premazan, za pisanje, tiskanje ali druge grafične
namene, ki ima skupno maso do vključno 72 g/m2, maso premaza do
vključno 15 g/m2 na stran, na podlagi, ki od skupne količine vlaken
vsebuje po masi 50 % ali več lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim
postopkom, premazan z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorgan
skimi snovmi, v zvitkih širine do vključno 15 cm ali v kvadratnih ali
pravokotnih listih, pri katerih v nezloženem stanju ena stranica meri
do vključno 36 cm ali ena stranica meri več kot 36 cm in druga do
vključno 15 cm (razen za pisarniške stroje in podobno)

prosto

0

4810 29 30

papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki od
skupne količine vlaken vsebujeta po masi več kot 10 % teh vlaken,
dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom, prema
zana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi, v zvitkih katere koli velikosti (razen papirja majhne mase; pa
pirja in kartona za pisarniške stroje in podobno)

prosto

0
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4810 29 80

papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki od
skupne količine vlaken vsebujeta po masi več kot 10 % teh vlaken,
dobljenih z mehaničnim ali kemično-mehaničnim postopkom, prema
zana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi, v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli velikosti (razen
papirja majhne mase; papirja in kartona za pisarniške stroje in pod
obno)

prosto

0

4810 31 00

kraft papir in karton, beljena v masi, ki od skupne količine vlaken vse
bujeta po masi več kot 95 % kemično predelanih lesnih vlaken, prema
zana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli veli
kosti z maso do vključno 150 g/m2 (razen tistega za pisanje, tiskanje
ali za druge grafične namene)

prosto

0

4810 32 10

kraft papir in karton, beljena v masi, ki od skupne količine vlaken vse
bujeta po masi več kot 95 % kemično predelanih lesnih vlaken, prema
zana z ene ali z obeh strani s kaolinom, v zvitkih ali v kvadratnih ali
pravokotnih listih katere koli velikosti, z maso več kot 150 g/m2 (razen
tistega za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

prosto

0

4810 32 90

kraft papir in karton, beljena v masi, ki od skupne količine vlaken vse
bujeta po masi več kot 95 % kemično predelanih lesnih vlaken, prema
zana z ene ali z obeh strani z anorganskimi snovmi, v zvitkih ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih katere koli velikosti, z maso več kot
150 g/m2 (razen kraft papirja, premazanega s kaolinom; papirja in kar
tona za grafične namene)

prosto

0

4810 39 00

kraft papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali
drugimi anorganskimi snovmi, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokot
nih listih katere koli velikosti (razen tistega za pisanje, tiskanje ali za
druge grafične namene; papirja in kartona, beljena v masi, ki od skupne
količine vlaken vsebujeta po masi več kot 95 % kemično predelanih les
nih vlaken)

prosto

0

4810 92 10

večplasten papir in karton, pri katerih je vsaka plast beljena, premazana
z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi, v
zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli velikosti (razen
tistega za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene; kraft papirja in
kartona)

prosto

0

4810 92 30

večplasten papir in karton, pri katerih je beljena le ena zunanja plast,
premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli veli
kosti (razen tistega za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene;
kraft papirja in kartona)

prosto

0
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4810 92 90

večplasten papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaoli
nom ali drugimi anorganskimi snovmi, v zvitkih ali v kvadratnih ali
pravokotnih listih katere koli velikosti (razen večplastnega papirja in
kartona, pri katerih je vsaka plast beljena, pri katerih je beljena le ena
zunanja plast, papirja in kartona za pisanje, tiskanje ali za druge gra
fične namene; kraft papirja in kartona)

prosto

0

4810 99 10

beljen papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom, v
zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli velikosti (razen
tistega za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene; kraft papirja in
kartona, večplastnega papirja in kartona ter brez drugega premaza)

prosto

0

4810 99 30

papir in karton, prevlečena z ene ali z obeh strani s sljudnim prahom,
v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli velikosti
(razen tistega za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, kraft
papirja in kartona, večplastnega papirja in kartona ter brez drugega
premaza)

prosto

0

4810 99 90

papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani z anorganskimi
snovmi, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih katere koli veli
kosti (razen beljenega papirja in kartona, premazanega s kaolinom, pa
pirja in kartona prevlečenega s sljudnim prahom, papirja za pisanje, ti
skanje ali za druge grafične namene, kraft papirja in kartona, večplast
nega papirja in kartona ter brez drugega premaza)

prosto

0

4811 10 00

papir in karton, premazana s katranom ali bitumnom ali asfaltom, v
zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, katere koli velikosti

prosto

0

4811 41 20

samolepilna papir in karton, površinsko barvana, površinsko okrašena
ali tiskana, v trakovih, zvitkih ali listih širine do vključno 10 cm, pre
vlečena z nevulkanizirano naravno ali sintetično gumo

prosto

0

4811 41 90

samolepilna papir in karton, površinsko barvana, površinsko okrašena
ali tiskana, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, katere koli
velikosti (razen širine do vključno 10 cm, prevlečena z nevulkanizirano
naravno ali sintetično gumo in proizvodov iz tarifne številke 4810)

prosto

0

4811 49 00

gumiran ali lepljiv papir in karton, površinsko barvana, površinsko
okrašena ali tiskana, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, ka
tere koli velikosti (razen samolepilnega papirja in kartona ter proizvo
dov iz tarifne številke 4810)

prosto

0

4811 51 00

papir in karton, površinsko barvana, površinsko okrašena ali tiskana,
premazana, impregnirana ali pokrita z umetnimi smolami ali plastič
nimi masami, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, katere
koli velikosti, beljena in z maso več kot 150 g/m2 (razen sredstev za
lepljenje)

prosto

0
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4811 59 00

papir in karton, površinsko barvana, površinsko okrašena ali tiskana,
premazana, impregnirana ali pokrita z umetnimi smolami ali plastič
nimi masami, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, katere
koli velikosti (razen beljenega in tistega z maso več kot 150 g/m2 in
sredstev za lepljenje)

prosto

0

4811 60 00

papir in karton, premazana, impregnirana ali prekrita z voskom, para
finskim voskom, stearinom, oljem ali glicerolom, v zvitkih ali v kva
dratnih ali pravokotnih listih, katere koli velikosti (razen proizvodov iz
tarifnih številk 4803, 4809 in 4818)

prosto

0

4811 90 00

papir in karton, celulozna vata in trakovi iz celuloznih vlaken, prema
zana, impregnirana, prekrita, površinsko barvana, površinsko okrašena
ali tiskana, v zvitkih ali v kvadratnih ali pravokotnih listih, katere koli
velikosti (razen proizvodov iz tarifnih številk 4803, 4809, 4810 in
4818 ter iz tarifnih podštevilk od 4811 10 do 4811 60)

prosto

0

4812 00 00

filter bloki in plošče iz papirne mase

prosto

0

4813 10 00

cigaretni papir v obliki knjižic ali cevk

prosto

0

4813 20 00

cigaretni papir v zvitkih, širokih do vključno 5 cm

prosto

0

4813 90 10

cigaretni papir v zvitkih, širokih več kot 5 cm vendar do vključno
15 cm

prosto

0

4813 90 90

cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v določene velikosti (razen v
obliki knjižic ali cevk in v zvitkih, širokih do vključno 15 cm)

prosto

0

4814 10 00

Papir z zrnato površino („ingrain“)

prosto

0

4814 20 00

stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s prednjo stranjo,
premazano ali prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato, reliefno,
barvano ali tiskano ali drugače okrašeno površino

prosto

0

4814 90 10

stenske tapete in podobne stenske obloge iz zrnatega, reliefnega, po
vršinsko obarvanega, potiskanega z vzorci ali drugače površinsko okra
šenega papirja, prekritega s prozorno zaščitno plastiko

prosto

0

4814 90 80

stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja in prozorni papir
za okna (razen papirja z zrnato površino („ingrain“) in proizvodov iz
tarifnih podštevilk 4814 20 in 4814 90 10)

prosto

0

4816 20 00

samokopirni papir, v zvitkih širine do vključno 36 cm ali v pravokot
nih ali kvadratnih listih, pri katerih v nezloženem stanju nobena stra
nica ne meri več kot 36 cm, ali rezan v druge oblike, razen v pravokot
nike ali kvadrate, v škatlah ali ne (razen karbona in podobnega kopir
nega papirja)

prosto

0
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4816 90 00

papir za kopiranje ali prenašanje, v zvitkih širine do vključno 36 cm ali
v pravokotnih ali kvadratnih listih, pri katerih v nezloženem stanju no
bena stranica ne meri več kot 36 cm, ali rezan v druge oblike, razen v
pravokotnike ali kvadrate, v škatlah ali ne, skupaj z ofsetnimi ploščami
(razen samokopirnega papirja)

prosto

0

4817 10 00

pisemske ovojnice iz papirja ali kartona (razen pisemskih kartic)

prosto

0

4817 20 00

pisemske kartice, dopisnice in kartice za dopisovanje brez slike, iz pa
pirja ali kartona (razen tistih z natisnjenimi poštnimi znamkami)

prosto

0

4817 30 00

kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih paki
ranjih iz papirja ali kartona

prosto

0

4818 10 10

toaletni papir, v zvitkih širine do vključno 36 cm, z maso ene plasti do
vključno 25 g/m2

prosto

0

4818 10 90

toaletni papir, v zvitkih širine do vključno 36 cm, z maso ene plasti
več kot 25 g/m2

prosto

0

4818 20 10

robci, listi za odstranjevanje ličila in brisače, iz papirne mase, papirja,
celulozne vate ali trakov iz celuloznih vlaken

prosto

0

4818 20 91

ročne brisače iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celu
loznih vlaken, v zvitkih širine do vključno 36 cm

prosto

0

4818 20 99

ročne brisače iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celu
loznih vlaken (razen tistih v zvitkih širine do vključno 36 cm

prosto

0

4818 30 00

namizni prti in serviete, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali tra
kov iz celuloznih vlaken

prosto

0

4818 40 11

damski vložki, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz ce
luloznih vlaken

prosto

0

4818 40 13

tamponi, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celuloz
nih vlaken

prosto

0

4818 40 19

ženski higienski izdelki, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali tra
kov iz celuloznih vlaken (razen damskih vložkov in tamponov)

prosto

0

4818 40 90

otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti, iz pa
pirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celuloznih vlaken

prosto

0

4818 50 00

oblačila in oblačilni dodatki, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali
trakov iz celuloznih vlaken (razen obutve in njenih delov, vključno
z vložki, petnimi blazinicami in podobnimi zamenljivimi izdelki, gamaš
in podobnih izdelkov ter pokrival in njihovih delov)

prosto

0
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4818 90 10

predmeti iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celuloz
nih vlaken, ki se uporabljajo za kirurške, medicinske ali higienske na
mene (razen toaletnega papirja, robcev, listov za odstranjevanje ličila in
brisač, namiznih prtov, serviet, damskih vložkov in tamponov, otroških
plenic, pleničnih predlog in podobnih sanitarnih predmetov ter proiz
vodov, pripravljenih za prodajo na drobno)

prosto

0

4818 90 90

papir, celulozna vata ali trakovi iz celuloznih vlaken za uporabo v gos
podinjstvu ali za sanitarne namene, v zvitkih širine do vključno 36 cm
ali razrezan na velikost ali oblike; predmeti iz papirne mase, papirja,
celulozne vate ali trakov iz celuloznih vlaken za uporabo v gospodinj
stvu ali za sanitarne namene ali bolnišnice (razen toaletnega papirja,
robcev, listov za odstranjevanje ličila in brisač, namiznih prtov, serviet,
damskih vložkov in tamponov, otroških plenic, pleničnih predlog in
podobnih sanitarnih predmetov ter predmetov, ki se uporabljajo za ki
rurške, medicinske ali higienske namene, nepripravljeni za prodajo na
drobno)

prosto

0

4819 10 00

škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali valovitega kartona

prosto

0

4819 20 00

zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega papirja ali nevalovitega
kartona

prosto

0

4819 30 00

vreče in vrečke, iz papirja, kartona, celulozne vate ali trakov iz celuloz
nih vlaken, ki so široke 40 cm ali več

prosto

0

4819 40 00

vreče in vrečke, vključno s tulci, iz papirja, kartona, celulozne vate ali
trakov iz celuloznih vlaken (razen tistih, ki so široke 40 cm ali več, in
ovitki za gramofonske plošče)

prosto

0

4819 50 00

embalaža, vključno z ovitki za gramofonske plošče, iz papirja, kartona,
celulozne vate ali trakov iz celuloznih vlaken (razen škatel, zabojev in
kaset iz valovitega papirja ali valovitega kartona, zložljivih škatel, zabo
jev in kaset iz nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona, vreč in
vrečk)

prosto

0

4819 60 00

kartonažni izdelki iz kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in
podobno (razen embalaž)

prosto

0

4820 10 10

registri, knjigovodske knjige, bloki naročilnic in dobavnic, iz papirja ali
kartona

prosto

0

4820 10 30

zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi, brez koledarjev, iz papirja
ali kartona

prosto

0

4820 10 50

dnevniki s koledarji, iz papirja ali kartona

prosto

0

4820 10 90

beležnice in podobno, iz papirja ali kartona

prosto

0

4820 20 00

šolski zvezki, iz papirja ali kartona

prosto

0
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4820 30 00

povezi za knjige (razen knjižnih ovitkov), mape in fascikli za spise, iz
papirja ali kartona

prosto

0

4820 40 10

neskončne oblike z vstavljenimi karbon papirji ali ne, iz papirja ali kar
tona

prosto

0

4820 40 90

poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z vstavljenim karbon papi
rjem, iz papirja ali kartona (brez neskončnih oblik)

prosto

0

4820 50 00

albumi za vzorce ali zbirke, iz papirja ali kartona

prosto

0

4820 90 00

podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki, in podobni izdelki za pisa
nje iz papirja ali kartona in knjižni ovitki iz papirja ali kartona (razen
registrov, knjigovodskih knjig, zvezkov, blokov naročilnic in dobavnic,
blokov s pisemskim papirjem, rokovnikov, dnevnikov, šolskih zvezkov,
povezov za knjige, map, fasciklov za spise, poslovnih obrazcev v več iz
vodih in kompletov z vstavljenim karbon papirjem ter albumov za
vzorce ali zbirke)

prosto

0

4821 10 10

samolepilne ali kartonske etikete vseh vrst, tiskane

prosto

0

4821 10 90

papirne ali kartonske etikete vseh vrst, tiskane (razen samolepilnih)

prosto

0

4821 90 10

samolepilne papirne ali kartonske etikete vseh vrst, netiskane

prosto

0

4821 90 90

papirne ali kartonske etikete vseh vrst, netiskane (razen samolepilnih)

prosto

0

4822 10 00

tuljave, motki, kopsi in podobne podlage, iz papirne mase, papirja ali
kartona, luknjani ali neluknjani, ojačeni ali neojačeni, za navijanje tek
stilne preje

prosto

0

4822 90 00

tuljave, motki, kopsi in podobne podlage, iz papirne mase, papirja ali
kartona, luknjani ali neluknjani, ojačeni ali neojačeni (razen tistih za
navijanje tekstilne preje)

prosto

0

4823 20 00

filtrirni papir in karton, v trakovih ali zvitkih, širine do vključno
36 cm, v pravokotnih ali kvadratnih listih, pri katerih v nezloženem
stanju nobena stranica ne meri več kot 36 cm, ali rezan v druge oblike,
razen v pravokotnike ali kvadrate

prosto

0

4823 40 00

zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne aparate, v zvitkih, širine do
vključno 36 cm, v pravokotnih ali kvadratnih listih, pri katerih v nezlo
ženem stanju nobena stranica ne meri več kot 36 cm, ali rezan v ko
lute

prosto

0

4823 61 00

pladnji, sklede, krožniki, skodelice in podobno iz bambusovega papirja
ali bambusovega kartona

prosto

0

4823 69 10

papirni ali kartonski pladnji, sklede, krožniki in podobno (razen iz
bambusovega papirja ali bambusovega kartona)

prosto

0
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4823 69 90

papirne ali kartonske skodelice in podobno (razen iz bambusovega pa
pirja ali bambusovega kartona in pladnjev, skled in krožnikov)

prosto

0

4823 70 10

pladnji in škatle za jajca iz lite papirne mase

prosto

0

4823 70 90

liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

4823 90 40

papir in karton, namenjena za pisanje, tiskanje ali druge grafične na
mene, ki nista navedena ali zajeta na drugem mestu

prosto

0

4823 90 85

papir, karton, celulozna vata in trakovi iz celuloznih vlaken, v trakovih
ali zvitkih širine do vključno 36 cm, v kvadratnih ali pravokotnih listih,
pri katerih v nezloženem stanju nobena stranica ne meri več kot
36 cm, ali rezani v druge oblike, razen v kvadrate ali pravokotnike, ter
izdelki iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali trakov iz celuloznih
vlaken, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

4901 10 00

tiskane knjige, brošure in podobno tiskano gradivo, v prostih listih, zgi
bano ali nezgibano (razen periodičnih publikacij in publikacij, ki so na
menjene predvsem za reklamo)

prosto

0

4901 91 00

slovarji in enciklopedije ter njihovi serijski deli

prosto

0

4901 99 00

tiskane knjige, brošure in podobno tiskano gradivo (razen tistih v pro
stih listih; slovarjev, enciklopedij, periodičnih publikacij in publikacij, ki
so namenjene predvsem za reklamo)

prosto

0

4902 10 00

časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z rekla
mami ali brez, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko

prosto

0

4902 90 10

časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z rekla
mami ali brez, ki izhajajo enkrat tedensko

prosto

0

4902 90 30

časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z rekla
mami ali brez, ki izhajajo enkrat mesečno

prosto

0

4902 90 90

časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z rekla
mami ali brez (razen tistih, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, tistih,
ki izhajajo enkrat tedensko, in tistih, ki izhajajo enkrat mesečno)

prosto

0

4903 00 00

otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje ali barvanje

prosto

0

4904 00 00

glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana ali nevezana, ilustrirana ali
neilustrirana

prosto

0

4905 10 00

globusi, tiskani (razen reliefnih globusov)

prosto

0

4905 91 00

zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno
z atlasi in topografskimi načrti, tiskani in v obliki knjig (razen globu
sov, zemljevidov in načrtov, v reliefu)

prosto

0
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4905 99 00

zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno
z atlasi, stenskimi zemljevidi in topografskimi načrti, tiskani (razen ti
stih v obliki knjig ter zemljevidov, načrtov in globusov, v reliefu)

prosto

0

4906 00 00

originalni načrti in risbe, ročno izdelani za arhitekturo, strojegradnjo,
industrijo, trgovino, topografijo ali podobne namene; rokopisi; foto
grafske reprodukcije na občutljivem papirju in karbon kopije prej nave
denih izdelkov

prosto

0

4907 00 10

poštne znamke, koleki ali podobne znamke, neuničeni, ki so v obtoku
ali bodo v obtoku v državi, v kateri imajo ali bodo imeli priznano
imensko vrednost

prosto

0

4907 00 30

bankovci

prosto

0

4907 00 90

taksni papirji; čeki; akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti

prosto

0

4908 10 00

izdelki za preslikavanje (dekalkomanije), za steklo

prosto

0

4908 90 00

izdelki za preslikavanje (dekalkomanije) (razen za steklo)

prosto

0

4909 00 10

tiskane ali ilustrirane razglednice

prosto

0

4909 00 90

tiskane čestitke z osebnimi pozdravi, sporočili, ilustrirane ali neilustri
rane, z ovitki ali okraski ali brez njih

prosto

0

4910 00 00

koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki

prosto

0

4911 10 10

trgovski katalogi

prosto

0

4911 10 90

trgovinski reklamni material, katalogi in podobno (razen trgovskih ka
talogov)

prosto

0

4911 91 00

slike, gravure in fotografije, ki niso navedene ali zajete na drugem me
stu

prosto

0

4911 99 00

tiskovine, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

prosto

0

5001 00 00

zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

prosto

0

5002 00 00

surova svila (nepredena)

prosto

0

5003 00 00

svileni odpadki, vključno z zapredki, neprimernimi za odvijanje, od
padki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali

prosto

0

5004 00 10

svilena preja, nebeljena, degumirana ali beljena (razen tiste, ki je spre
dena iz svilenih odpadkov, in tiste, ki je pripravljena za prodajo na
drobno)

4

0

L 356/380

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5004 00 90

svilena preja (razen nebeljene, degumirane ali beljene, ki je spredena iz
svilenih odpadkov, in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5005 00 10

preja, spredena iz svilenih odpadkov, nebeljena, degumirana ali beljena
(razen tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

2,9

0

5005 00 90

preja, spredena iz svilenih odpadkov (razen nebeljene, degumirane ali
beljene ali pripravljene za prodajo na drobno)

2,9

0

5006 00 10

svilena preja, pripravljena za prodajo na drobno (razen preje, spredene
iz svilenih odpadkov)

5

0

5006 00 90

preja, spredena iz buretne svile (izčeskov) ali drugih svilenih odpadkov,
pripravljena za prodajo na drobno; svileni katgut

2,9

0

5007 10 00

tkanine iz buretne svile

3

0

5007 20 11

krep, ki vsebuje po masi 85 % ali več svile ali svilenih odpadkov, nebe
ljen, degumiran ali beljen

6,9

0

5007 20 19

krep, ki vsebuje po masi 85 % ali več svile ali svilenih odpadkov (razen
nebeljenega, degumiranega ali beljenega)

6,9

0

5007 20 21

pongee, habutai, honan, šantung, corah in podobne daljnjevzhodne
tkanine, v celoti svilene, v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje neobde
lane, razen degumirane (razen tistih, ki so mešane z buretno svilo ali
drugimi svilenimi odpadki ali z drugimi tekstilnimi materiali)

5,3

0

5007 20 31

pongee, habutai, honan, šantung, corah in podobne daljnjevzhodne
tkanine, v celoti svilene, v platnovi vezavi (razen nebeljene ali nadalje
neobdelane, razen degumirane in tistih, ki so mešane z buretno svilo
ali drugimi svilenimi odpadki ali z drugimi tekstilnimi materiali)

7,5

0

5007 20 39

pongee, habutai, honan, šantung, corah in podobne daljnjevzhodne
tkanine, v celoti svilene (razen v platnovi vezavi in tistih, ki so mešane
z buretno svilo ali drugimi svilenimi odpadki ali z drugimi tekstilnimi
materiali)

7,5

0

5007 20 41

prozorne tkanine (odprto tkane), ki vsebujejo po masi 85 % ali več
svile ali svilenih odpadkov

7,2

0

5007 20 51

goste tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več svile ali svilenih od
padkov, nebeljene, degumirane ali beljene (razen krepa in pongee, ha
butai, honan, šantung, corah in podobnih daljnjevzhodnih tkanin, v ce
loti svilenih)

7,2

0

5007 20 59

goste tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več svile ali svilenih od
padkov, barvane (razen krepa in pongee, habutai, honan, šantung, co
rah in podobnih daljnjevzhodnih tkanin, v celoti svilenih)

7,2

0
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5007 20 61

goste tkanine, izdelane iz preje različnih barv, ki vsebujejo po masi
85 % ali več svile ali svilenih odpadkov, širine več kot 57 cm do 75 cm
(razen krepa in pongee, habutai, honan, šantung, corah in podobnih
daljnjevzhodnih tkanin, v celoti svilenih)

7,2

0

5007 20 69

goste tkanine, izdelane iz preje različnih barv, ki vsebujejo po masi
85 % ali več svile ali svilenih odpadkov (razen tistih, ki so široke več
kot 57 cm do 75 cm, krepa in pongee, habutai, honan, šantung, corah
in podobnih daljnjevzhodnih tkanin, v celoti svilenih)

7,2

0

5007 20 71

goste tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več svile ali svilenih od
padkov, tiskane (razen krepa in pongee, habutai, honan, šantung, corah
in podobnih daljnjevzhodnih tkanin, v celoti svilenih)

7,2

0

5007 90 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno svilo ali svilene odpadke, vendar po
masi manj kot 85 %, nebeljene, degumirane ali beljene

6,9

0

5007 90 30

barvane tkanine, ki vsebujejo pretežno svilo ali svilene odpadke, vendar
po masi manj kot 85 %

6,9

0

5007 90 50

tkanine iz preje različnih barv, ki vsebujejo pretežno svilo ali svilene
odpadke, vendar po masi manj kot 85 %

6,9

0

5007 90 90

tiskane tkanine, ki vsebujejo pretežno svilo ali svilene odpadke, vendar
po masi manj kot 85 %

6,9

0

5101 11 00

mastna strojarska volna, vključno z volno, oprano na ovci, nemikana
in nečesana

prosto

0

5101 19 00

mastna volna, vključno z volno, oprano na ovci, nemikana in nečesana
(razen strojarske volne)

prosto

0

5101 21 00

strojarska volna, razmaščena, nekarbonizirana, nemikana in nečesana

prosto

0

5101 29 00

razmaščena volna, nekarbonizirana, nemikana in nečesana (razen stro
jarske volne)

prosto

0

5101 30 00

karbonizirana volna, nemikana in nečesana

prosto

0
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5102 11 00

dlaka kašmirskih koz, nemikana in nečesana

prosto

0

5102 19 10

dlaka angorskega zajca, nemikana in nečesana

prosto

0

5102 19 30

dlaka alpake, lame ali vikunje, nemikana in nečesana

prosto

0

5102 19 40

dlaka kamele ali jaka ali angorske, tibetanske ali podobnih koz, nemi
kana in nečesana

prosto

0

5102 19 90

dlaka divjih in domačih zajcev, bobrov, nutrij ali pižmovk, nemikana in
nečesana

prosto

0

5102 20 00

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

prosto

0

5103 10 10

izčeski iz volne ali fine živalske dlake, nekarbonizirani (razen razvlak
njenih tekstilnih materialov)

prosto

0

5103 10 90

izčeski iz volne ali fine živalske dlake, karbonizirani (razen razvlaknje
nih tekstilnih materialov)

prosto

0

5103 20 10

odpadki preje iz volne ali fine živalske dlake

prosto

0

5103 20 91

odpadki volne ali fine živalske dlake, nekarbonizirani (razen odpadkov
preje, izčeskov in razvlaknjenih tekstilnih materialov)

prosto

0

5103 20 99

odpadki volne ali fine živalske dlake, karbonizirani (razen odpadkov
preje, izčeskov in razvlaknjenih tekstilnih materialov)

prosto

0

5103 30 00

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

prosto

0

5104 00 00

razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake,
nemikani in nečesani

prosto

0

5105 10 00

volna, mikana

2

0

5105 21 00

volna, česana, v kosmih („open tops“)

2

0

5105 29 00

volna, česana (razen tiste v kosmih („open tops“))

2

0

5105 31 00

dlaka kašmirskih koz, mikana ali česana

2

0

5105 39 10

fina živalska dlaka, mikana (razen volne in dlake kašmirskih koz)

2

0
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5105 39 90

fina živalska dlaka, česana (razen volne in dlake kašmirskih koz)

2

0

5105 40 00

groba živalska dlaka, mikana ali česana

2

0

5106 10 10

mikana volnena preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne, nebeljena
(razen tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,8

0

5106 10 90

mikana volnena preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne (razen ne
beljena in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,8

0

5106 20 10

mikana volnena preja, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 %, z vsebnostjo 85 % ali več volne ali fine živalske dlake (razen
pripravljene za prodajo na drobno)

3,8

0

5106 20 91

mikana volnena preja, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 %, nebeljena (razen tiste z vsebnostjo 85 % ali več volne ali fine
živalske dlake in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5106 20 99

mikana volnena preja, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 % (razen nebeljene preje, preje z vsebnostjo 85 % ali več volne
ali fine živalske dlake in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5107 10 10

preja iz česane volne, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne, nebeljena
(razen tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,8

0

5107 10 90

preja iz česane volne, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne (razen ne
beljene in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,8

0

5107 20 10

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 % z vsebnostjo 85 % ali več volne ali fine živalske dlake (razen
tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5107 20 30

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 % z vsebnostjo 85 % ali več volne ali fine živalske dlake (razen
nebeljene in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5107 20 51

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 %, mešana pretežno ali samo s sintetičnimi rezanimi vlakni, ne
beljena (razen tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5107 20 59

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 %, mešana pretežno ali samo s sintetičnimi rezanimi vlakni
(razen nebeljene in tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5107 20 91

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 %, nebeljena (razen v mešanici pretežno ali samo s sintetičnimi
rezanimi vlakni, preje z vsebnostjo volne in fine živalske dlake 85 % ali
več in preje, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0
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5107 20 99

preja iz česane volne, ki vsebuje pretežno volno, vendar po masi manj
kot 85 % (razen nebeljene preje, preje v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi rezanimi vlakni, preje z vsebnostjo volne in fine živalske
dlake 85 % ali več in preje, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

4

0

5108 10 10

mikana preja iz fine živalske dlake, nebeljena (razen tiste iz volne ali ti
ste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,2

0

5108 10 90

mikana preja iz fine živalske dlake (razen nebeljene preje, preje iz volne
in preje, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,2

0

5108 20 10

česana preja iz fine živalske dlake, nebeljena (razen tiste iz volne in ti
ste, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,2

0

5108 20 90

česana preja iz fine živalske dlake (razen nebeljene preje, preje iz volne
in preje, ki je pripravljena za prodajo na drobno)

3,2

0

5109 10 10

preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine živalske dlake, pri
pravljena za prodajo na drobno, v klobčičih, štrenah ali štrenicah,
z maso več kot 125 g vendar do vključno 500 g

3,8

0

5109 10 90

preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine živalske dlake, pri
pravljena za prodajo na drobno (razen tiste v klobčičih, štrenah ali štre
nicah in z maso več kot 125 g vendar do vključno 500 g)

5

0

5109 90 10

preja, ki vsebuje pretežno volno ali fino živalsko dlako, vendar po masi
manj kot 85 %, pripravljena za prodajo na drobno, v klobčičih, štrenah
ali štrenicah, z maso več kot 125 g vendar do vključno 500 g

5

0

5109 90 90

preja, ki vsebuje pretežno volno ali fino živalsko dlako, vendar po masi
manj kot 85 %, pripravljena za prodajo na drobno (razen tiste v klobči
čih, štrenah ali štrenicah, z maso več kot 125 g vendar do vključno
500 g)

5

0

5110 00 00

preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime, vključno z ovito prejo iz
konjske žime, pripravljena za prodajo na drobno ali nepripravljena
(razen konjske žime in preje, ki nista združeni)

3,5

0

5111 11 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mikane volne ali mikane
fine živalske dlake in z maso do vključno 300 g/m2

8

0

5111 19 10

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mikane volne ali mikane
fine živalske dlake, z maso več kot 300 g/m2, vendar do vključno
450 g/m2 (razen tkanin za tehnične namene, navedenih v tarifni številki
5911)

8

0

5111 19 90

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mikane volne ali mikane
fine živalske dlake, z maso več kot 450 g/m2 (razen tkanin za tehnične
namene, navedenih v tarifni številki 5911)

8

0

5111 20 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi filamenti

8

0
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5111 30 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso do vključno
300 g/m2

8

0

5111 30 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso več kot 300 g,
vendar do vključno 450 g/m2

8

0

5111 30 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso več kot 450 g/m2

8

0

5111 90 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in več kot 10 % svile, svilenih
odpadkov (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetič
nimi ali umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni)

7,2

0

5111 90 91

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso do vključno 300 g/
m2 (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetičnimi ali
umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni, in tistih, ki vsebujejo po masi
več kot 10 % svile, svilenih odpadkov)

8

0

5111 90 93

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso več kot 300 g, vendar
do vključno 450 g/m2 (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo
s sintetičnimi ali umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni, in tistih, ki
vsebujejo po masi več kot 10 % svile, svilenih odpadkov)

8

0

5111 90 99

tkanine, ki vsebujejo pretežno mikano volno ali mikano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso več kot 450 g/m2
(razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetičnimi ali umet
nimi filamenti ali rezanimi vlakni, in tistih, ki vsebujejo po masi več
kot 10 % svile, svilenih odpadkov)

8

0

5112 11 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več česane volne ali česane fine
živalske dlake, z maso do vključno 200 g/m2 (razen tkanin za tehnične
namene iz tarifne številke 5911)

8

0

5112 19 10

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mikane volne ali mikane
fine živalske dlake in z maso več kot 200 g/m2, vendar do vključno
375 g/m2 (razen tkanin za tehnične namene, navedenih v tarifni številki
5911)

8

0

5112 19 90

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mikane volne ali mikane
fine živalske dlake, z maso več kot 375 g/m2 (razen tkanin za tehnične
namene, navedenih v tarifni številki 5911)

8

0

5112 20 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi filamenti (razen tkanin za tehnične namene iz
tarifne številke 5911)

8

0

L 356/386

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5112 30 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso do vključno
200 g/m2 (razen tkanin za tehnične namene iz tarifne številke 5911)

8

0

5112 30 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso več kot 200 g do
375 g/m2 (razen tkanin za tehnične namene iz tarifne številke 5911)

8

0

5112 30 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s
sintetičnimi ali umetnimi rezanimi vlakni in z maso več kot 375 g/m2
(razen tkanin za tehnične namene iz tarifne številke 5911)

8

0

5112 90 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in več kot 10 % svile, svilenih
odpadkov (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetič
nimi ali umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni in tkanin za tehnične
namene iz tarifne številke 5911)

7,2

0

5112 90 91

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso do vključno 200 g/
m2 (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetičnimi ali
umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni, tistih, ki vsebujejo po masi več
kot 10 % svile, svilenih odpadkov, in tkanin za tehnične namene iz ta
rifne številke 5911)

8

0

5112 90 93

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso več kot 200 g/m2,
vendar do vključno 375 g/m2 (razen tistih, ki so v mešanici pretežno
ali samo s sintetičnimi ali umetnimi filamenti ali rezanimi vlakni, tistih,
ki vsebujejo po masi več kot 10 % svile, svilenih odpadkov, in tkanin
za tehnične namene iz tarifne številke 5911)

8

0

5112 90 99

tkanine, ki vsebujejo pretežno česano volno ali česano fino živalsko
dlako, vendar po masi manj kot 85 %, in z maso več kot 375 g/m2
(razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo s sintetičnimi ali umet
nimi filamenti ali rezanimi vlakni, tistih, ki vsebujejo po masi več kot
10 % svile, svilenih odpadkov, in tkanin za tehnične namene iz tarifne
številke 5911)

8

0

5113 00 00

tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime (razen tkanin za teh
nične namene iz tarifne številke 5911)

5,3

0

5201 00 10

bombaž, nemikan ali nečesan, hidrofilen ali beljen

prosto

0

5201 00 90

bombaž, nemikan ali nečesan (razen hidrofilnega ali beljenega)

prosto

0

5202 10 00

bombažni odpadki preje, vključno z odpadki sukanca

prosto

0

5202 91 00

razvlaknjene bombažne surovine

prosto

0
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5202 99 00

bombažni odpadki (razen odpadkov preje, odpadkov sukanca in raz
vlaknjene tekstilne surovine)

prosto

0

5203 00 00

bombaž, mikan ali česan

prosto

0

5204 11 00

sukanec za šivanje, ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža (razen ti
stega, ki je pripravljen za prodajo na drobno)

4

0

5204 19 00

sukanec za šivanje, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi manj
kot 85 % (razen tistega, ki je pripravljen za prodajo na drobno)

4

0

5204 20 00

bombažni sukanec za šivanje, pripravljen za prodajo na drobno

5

0

5205 11 00

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso 714,29 ali več deciteksov (do
vključno MN 14) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5205 12 00

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso 232,56 deciteksov do manj kot
714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 13 00

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso 192,31 deciteksov do manj kot
232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 14 00

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso 125 deciteksov do manj kot
192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 15 10

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso 83,33 deciteksov do manj kot
125 deciteksov (več kot MN 80 do MN 120) (razen sukanca za šivanje
in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4,4

0

5205 15 90

enojna bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 %
ali več bombaža in z dolžinsko maso manj kot 83,33 deciteksov (več
kot MN 120) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo
na drobno)

4

0

5205 21 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 714,29 ali več deciteksov (do
vključno MN 14) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5205 22 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 232,56 deciteksov do manj kot
714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5205 23 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 192,31 deciteksov do manj kot
232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 24 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 125 deciteksov do manj kot
192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 26 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 106,38 deciteksov do manj kot
125 deciteksov (več kot MN 80 do MN 94) (razen sukanca za šivanje
in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 27 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso 83,33 deciteksov do manj kot
106,38 deciteksov (več kot MN 94 do MN 120) (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 28 00

enojna bombažna preja iz česanih vlaken, ki vsebuje po masi 85 % ali
več bombaža in z dolžinsko maso manj kot 83,33 deciteksov (do
vključno MN 120) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5205 31 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 714,29 ali
več deciteksov (do vključno MN 14) na eno nit (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 32 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 232,56 de
citeksov do manj kot 714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 33 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 192,31 de
citeksov do manj kot 232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 34 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 125 deci
teksov do manj kot 192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 35 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz nečesanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso manj kot
125 deciteksov (več kot MN 80) na eno nit (razen sukanca za šivanje
in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5205 41 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 714,29 ali
več deciteksov (do vključno MN 14) na eno nit (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5205 42 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 232,56 de
citeksov do manj kot 714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 43 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 192,31 de
citeksov do manj kot 232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 44 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 125 deci
teksov do manj kot 192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 46 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 106,38 de
citeksov do manj kot 125 deciteksov (več kot MN 80 do MN 94) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 47 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso 83,33 deci
teksov do manj kot 106,38 deciteksov (več kot MN 94 do MN 120) na
eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5205 48 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja iz česanih vlaken, ki
vsebuje po masi 85 % ali več bombaža in z dolžinsko maso manj kot
83,33 deciteksov (več kot MN 120) na eno nit (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 11 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžinsko maso 714,29 ali več
deciteksov (do vključno MN 14) (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 12 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžinsko maso 232,56 deciteksov
do manj kot 714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 13 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžinsko maso 192,31 deciteksov
do manj kot 232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5206 14 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžinsko maso 125 deciteksov
do manj kot 192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 15 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžinsko maso manj kot 125 de
citeksov (več kot MN 80) (razen sukanca za šivanje in preje, priprav
ljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 21 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko maso 714,29 ali več deci
teksov (do vključno MN 14) (razen sukanca za šivanje in preje, priprav
ljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 22 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko maso 232,56 deciteksov
do manj kot 714,29 deciteksov (več kot MN 14 do MN 43) (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 23 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko maso 192,31 deciteksov
do manj kot 232,56 deciteksov (več kot MN 43 do MN 52) (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 24 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko maso 125 deciteksov do
manj kot 192,31 deciteksov (več kot MN 52 do MN 80) (razen sukanca
za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 25 00

enojna bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko maso manj kot 125 deci
teksov (več kot MN 80) (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene
za prodajo na drobno)

4

0

5206 31 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžin
sko maso 714,29 ali več deciteksov (do vključno MN 14) na eno nit
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 32 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžin
sko maso 232,56 deciteksov do manj kot 714,29 deciteksov (več kot
MN 14 do MN 43) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 33 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžin
sko maso 192,31 deciteksov do manj kot 232,56 deciteksov (več kot
MN 43 do MN 52) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5206 34 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžin
sko maso 125 deciteksov do manj kot 192,31 deciteksov (več kot
MN 52 do MN 80) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 35 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % nečesanih vlaken in z dolžin
sko maso manj kot 125 deciteksov (več kot MN 80) na eno nit (razen
sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 41 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko
maso 714,29 ali več deciteksov (MN 14 ali manj) na eno nit (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 42 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko
maso 232,56 deciteksov do manj kot 714,29 deciteksov (več kot
MN 14 do MN 43) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 43 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko
maso 192,31 deciteksov do manj kot 232,56 deciteksov (več kot
MN 43 do MN 52) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pri
pravljene za prodajo na drobno)

4

0

5206 44 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko
maso 125 deciteksov do manj kot 192,31 deciteksov (več kot MN 52
do MN 80) na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene
za prodajo na drobno)

4

0

5206 45 00

dvojna, večnitna ali pramenska bombažna preja, ki vsebuje pretežno
bombaž, vendar po masi manj kot 85 % česanih vlaken in z dolžinsko
maso manj kot 125 deciteksov (več kot MN 80) na eno nit (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5207 10 00

bombažna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža, priprav
ljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5

0

5207 90 00

bombažna preja, ki vsebuje pretežno bombaž, vendar po masi manj
kot 85 %, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5

0

5208 11 10

bombažne tkanine v platnovi vezavi za proizvodnjo povojev, obvez in
medicinskih gaz, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in z maso
do vključno 100 g/m2, nebeljene

8

0

5208 11 90

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso do vključno 100 g/m2, nebeljene (razen tkanin za
proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz)

8

0
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5208 12 16

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, nebeljene, široke
do vključno 165 cm

8

0

5208 12 19

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, nebeljene, široke
več kot 165 cm

8

0

5208 12 96

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, nebeljene, široke
do vključno 165 cm

8

0

5208 12 99

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, nebeljene, široke
več kot 165 cm

8

0

5208 13 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, nebeljene

8

0

5208 19 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, nebeljene (razen tistih iz trinitnega ali
štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi ve
zavi)

8

0

5208 21 10

bombažne tkanine v platnovi vezavi za proizvodnjo povojev, obvez in
medicinskih gaz, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in z maso
do vključno 100 g/m2, beljene

8

0

5208 21 90

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso do vključno 100 g/m2, beljene (razen tkanin za
proizvodnjo povojev, obvez in medicinskih gaz)

8

0

5208 22 16

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, beljene, široke do
vključno 165 cm

8

0

5208 22 19

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, beljene, široke več
kot 165 cm

8

0

5208 22 96

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, beljene, široke do
vključno 165 cm

8

0

5208 22 99

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, beljene, široke več
kot 165 cm

8

0

5208 23 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, beljene

8

0
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5208 29 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, beljene (razen tistih iz trinitnega ali štiri
nitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5208 31 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso do vključno 100 g/m2, barvane

8

0

5208 32 16

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, barvane, široke do
vključno 165 cm

8

0

5208 32 19

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 130 g/m2, barvane, široke
več kot 165 cm

8

0

5208 32 96

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, barvane, široke do
vključno 165 cm

8

0

5208 32 99

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 130 g/m2 do 200 g/m2, barvane, široke
več kot 165 cm

8

0

5208 33 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, barvane

8

0

5208 39 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali šti
rinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi ve
zavi)

8

0

5208 41 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso do vključno 100 g/m2, izdelane iz prej različnih
barv

8

0

5208 42 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 200 g/m2, izdelane iz prej
različnih barv

8

0

5208 43 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5208 49 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv (razen ti
stih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in
tkanin v platnovi vezavi)

8

0
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5208 51 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso do vključno 100 g/m2, tiskane

8

0

5208 52 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 100 g/m2 do 200 g/m2, tiskane

8

0

5208 59 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, tiskane

8

0

5208 59 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso do vključno 200 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinitnega ali štiri
nitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5209 11 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, nebeljene

8

0

5209 12 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, nebeljene

8

0

5209 19 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, nebeljene (razen tistih iz trinitnega ali štiri
nitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5209 21 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, beljene

8

0

5209 22 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, beljene

8

0

5209 29 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, beljene (razen tistih iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5209 31 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, barvane

8

0

5209 32 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, barvane

8

0

5209 39 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/395

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5209 41 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5209 42 00

tkanine za kavbojke (jeans) – denim, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5209 43 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5209 49 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv (razen tistih iz
trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v
platnovi vezavi)

8

0

5209 51 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža in z maso več kot 200 g/m2, tiskane

8

0

5209 52 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, tiskane

8

0

5209 59 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža in
z maso več kot 200 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5210 11 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, nebeljene

8

0

5210 19 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, nebeljene (razen bombaž
nih tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5210 21 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, beljene

8

0

5210 29 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, beljene (razen bombažnih
tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5210 31 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, barvane

8

0
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5210 32 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, barvane

8

0

5210 39 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, barvane (razen tistih iz
trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom in tkanin v
platnovi vezavi)

8

0

5210 41 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, izdelane
iz prej različnih barv

8

0

5210 49 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, izdelane iz prej različnih
barv (razen tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5210 51 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, tiskane

8

0

5210 59 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso do vključno 200 g/m2, tiskane (razen bombažnih
tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5211 11 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, nebeljene

8

0

5211 12 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega
kepra, vključno s križnim keprom, nebeljene

8

0

5211 19 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, nebeljene (razen tistih iz tri
nitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom in tkanin v
platnovi vezavi)

8

0

5211 20 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, beljene

8

0

5211 31 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, barvane

8

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/397

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5211 32 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega
kepra, vključno s križnim keprom, barvane

8

0

5211 39 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, barvane (razen tistih iz trinit
nega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom in tkanin v plat
novi vezavi)

8

0

5211 41 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz
prej različnih barv

8

0

5211 42 00

tkanine za kavbojke (jeans) – denim, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz
prej različnih barv

8

0

5211 43 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega
kepra, vključno s križnim keprom, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5211 49 10

jacquard tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi
vlakni in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5211 49 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv
(razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim ke
prom, tkanin za kavbojke (jeansa), jacquard tkanin in tkanin v platnovi
vezavi)

8

0

5211 51 00

bombažne tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno bombaž,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, tiskane

8

0

5211 52 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega
kepra, vključno s križnim keprom, tiskane

8

0

5211 59 00

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi vlakni in z maso več kot 200 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinit
nega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom in tkanin v plat
novi vezavi)

8

0

5212 11 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, nebeljene

8

0
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5212 11 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, nebeljene

8

0

5212 12 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, beljene

8

0

5212 12 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, beljene

8

0

5212 13 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, barvane

8

0

5212 13 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, barvane

8

0

5212 14 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5212 14 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5212 15 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, tiskane

8

0

5212 15 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso do
vključno 200 g/m2, tiskane

8

0

5212 21 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, nebeljene

8

0

5212 21 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, nebeljene

8

0

5212 22 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, beljene

8

0
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5212 22 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, beljene

8

0

5212 23 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z lanom,
z maso več kot 200 g/m2, barvane

8

0

5212 23 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, barvane

8

0

5212 24 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5212 24 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5212 25 10

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, tiskane

8

0

5212 25 90

bombažne tkanine, ki vsebujejo pretežno bombaž, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
ali sintetičnimi vlakni ali pretežno ali samo z lanom, z maso več kot
200 g/m2, tiskane

8

0

5301 10 00

lan, surov ali močen

prosto

0

5301 21 00

lan, lomljen ali trt

prosto

0

5301 29 00

lan, grebenan ali kako drugače obdelan, toda nepreden (razen lomlje
nega, trtega in močenega lanu)

prosto

0

5301 30 10

laneno predivo

prosto

0

5301 30 90

laneni odpadki, vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi
surovinami

prosto

0

5302 10 00

prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali močena

prosto

0

5302 90 00

prava konoplja (Cannabis sativa L.), predelana, toda nepredena; predivo
in odpadki konoplje, vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstil
nimi surovinami (razen močene konoplje)

prosto

0
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5303 10 00

juta in druga tekstilna ličnata vlakna, surova ali močena (razen lanu,
prave konoplje in ramije)

prosto

0

5303 90 00

juta in druga tekstilna ličnata vlakna, predelana, toda nepredena; pred
ivo in odpadki teh vlaken, vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi
tekstilnimi surovinami (razen močenih vlaken te vrste, lanu, prave ko
noplje in ramije)

prosto

0

5305 00 00

kokosovo vlakno, abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), ra
mija, agava in druga rastlinska tekstilna vlakna, ki niso navedena ali za
jeta na drugem mestu, surova ali predelana, toda nepredena; predivo,
izčeski in odpadki teh vlaken, vključno z odpadki preje in razvlaknje
nimi tekstilnimi surovinami

prosto

0

5306 10 10

enojna lanena preja, z dolžinsko maso 833,3 ali več deciteksov (do
vključno MN 12) (razen pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5306 10 30

enojna lanena preja, z dolžinsko maso 277,8 deciteksov do manj kot
833,3 deciteksov (več kot MN 12 do MN 36) (razen pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5306 10 50

enojna lanena preja, z dolžinsko maso do 277,8 deciteksov (več kot
MN 36) (razen pripravljene za prodajo na drobno)

3,8

0

5306 10 90

enojna lanena preja, pripravljena za prodajo na drobno

5

0

5306 20 10

dvojna, večnitna ali pramenska lanena preja (razen za prodajo na
drobno)

4

0

5306 20 90

dvojna, večnitna ali pramenska lanena preja, pripravljena za prodajo na
drobno

5

0

5307 10 10

enojna preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne šte
vilke 5303, z dolžinsko maso do vključno 1000 deciteksov (MN 10 ali
več)

prosto

0

5307 10 90

enojna preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne šte
vilke 5303, z dolžinsko maso več kot 1000 deciteksov (manj kot
MN 10)

prosto

0

5307 20 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih
vlaken iz tarifne številke 5303

prosto

0

5308 10 00

preja iz kokosovega vlakna

prosto

0

5308 20 10

preja iz konoplje (razen pripravljene za prodajo na drobno)

3

0

5308 20 90

preja iz konoplje pripravljena za prodajo na drobno

4,9

0
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5308 90 12

preja iz ramije, z dolžinsko maso 277,8 ali več deciteksov (do vključno
MN 36)

4

0

5308 90 19

preja iz ramije, z dolžinsko maso manj kot 277,8 deciteksov (več kot
MN 36)

3,8

0

5308 90 50

papirna preja

4

0

5308 90 90

preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken (razen lanene preje, preje iz jute ali
drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303, preje iz koko
sovega vlakna, preje iz konoplje, papirne preje, preje iz ramije in bom
bažne preje)

3,8

0

5309 11 10

lanene tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več lanu, nebeljene

8

0

5309 11 90

lanene tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več lanu, beljene

8

0

5309 19 00

lanene tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več lanu, barvane, izde
lane iz prej različnih barv ali tiskane

8

0

5309 21 10

lanene tkanine, ki vsebujejo pretežno lan, vendar po masi manj kot
85 %, nebeljene

8

0

5309 21 90

lanene tkanine, ki vsebujejo pretežno lan, vendar po masi manj kot
85 %, beljene

8

0

5309 29 00

lanene tkanine, ki vsebujejo pretežno lan, vendar po masi manj kot
85 %, barvane, izdelane iz prej različnih barv ali tiskane

8

0

5310 10 10

tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke
5303, nebeljene, široke do vključno 150 cm

4

0

5310 10 90

tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke
5303, nebeljene, široke več kot 150 cm

4

0

5310 90 00

tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke
5303, beljene, barvane, izdelane iz prej različnih barv ali tiskane

4

0

5311 00 10

tkanine iz ramije

8

0

5311 00 90

tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje
(razen tistih iz lanu, jute, drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne šte
vilke 5303, ramije in bombažne preje)

5,8

0

5401 10 12

sukanec za šivanje (temeljna nit, sukanec z oplaščenim jedrom – core
preja) iz poliestrskega filamenta, obdanega z bombažnimi vlakni (razen
tistega, ki je pripravljen za prodajo na drobno)

4

0
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5401 10 14

temeljna nit, sukanec z oplaščenim jedrom – core preja iz sintetičnih fi
lamentov (razen tiste, ki je pripravljena za prodajo na drobno, in po
liestrskega filamenta, obdanega z bombažnimi vlakni)

4

0

5401 10 16

teksturirana preja za šivanje iz sintetičnih filamentov (razen temeljne
niti, sukanca z oplaščenim jedrom – core preje in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5401 10 18

sukanec za šivanje iz sintetičnih filamentov (razen temeljne niti, su
kanca z oplaščenim jedrom – core preje in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno)

4

0

5401 10 90

sukanec za šivanje iz sintetičnih filamentov, pripravljen za prodajo na
drobno

5

0

5401 20 10

sukanec za šivanje iz umetnih filamentov (razen tistega, ki je priprav
ljen za prodajo na drobno)

4

0

5401 20 90

sukanec za šivanje iz umetnih filamentov, pripravljen za prodajo na
drobno

5

0

5402 11 00

preja visoke trdnosti iz filamentov iz aramidov (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5402 19 00

preja visoke trdnosti iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno
in preje visoke trdnosti iz filamentov iz aramidov)

4

0

5402 20 00

preja visoke trdnosti iz filamentov iz poliestrov (razen tiste, ki je pri
pravljena za prodajo na drobno)

4

0

5402 31 00

teksturirana preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, z dol
žinsko maso do vključno 50 teksov na enojno prejo (razen sukanca za
šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5402 32 00

teksturirana preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, z dol
žinsko maso več kot 50 teksov na enojno prejo (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5402 33 00

teksturirana preja iz filamentov iz poliestra (razen tiste, ki je priprav
ljena za prodajo na drobno)

4

0

5402 34 00

teksturirana preja iz sintetičnih filamentov iz polipropilena (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5402 39 00

teksturirana preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje,
preje, pripravljene za prodajo na drobno, in teksturirane preje iz fila
mentov iz polipropilena, poliestra, najlona ali drugih poliamidov)

4

0

5402 44 00

elastomerna preja iz sintetičnih filamentov, enojna, brez zavojev ali do
vključno 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, priprav
ljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in preje iz filamentov iz
poliestra, najlona ali drugih poliamidov)

4

0
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5402 45 00

preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofi
lamenti številke manj kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do
vključno 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, priprav
ljene za prodajo na drobno, elastomerne preje, preje visoke trdnosti in
teksturirane preje)

4

0

5402 46 00

preja iz filamentov iz poliestra, vključno z monofilamenti številke manj
kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na
meter, delno orientiranih (razen elastomerne preje, sukanca za šivanje,
preje, pripravljene za prodajo na drobno, in teksturirane preje)

4

0

5402 47 00

preja iz filamentov iz poliestra, vključno z monofilamenti številke manj
kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na
meter (razen elastomerne preje, sukanca za šivanje, preje, pripravljene
za prodajo na drobno, teksturirane preje in preje z delno orientiranimi
poliestrskimi filamenti)

4

0

5402 48 00

preja iz filamentov iz polipropilena, vključno z monofilamenti številke
manj kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev
na meter (razen elastomerne preje, sukanca za šivanje, preje, priprav
ljene za prodajo na drobno, in teksturirane preje)

4

0

5402 49 00

preja iz sintetičnih filamentov, vključno s sintetičnimi monofilamenti
številke manj kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do vključno
50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za
prodajo na drobno, teksturirane preje, elastomerne preje in preje iz fila
mentov iz poliestra, najlona ali drugih poliamidov)

4

0

5402 51 00

preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofi
lamenti številke manj kot 67 deciteksov, enojna, z več kot 50 zavojev
na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na
drobno, preje visoke trdnosti in teksturirane preje)

4

0

5402 52 00

preja iz filamentov iz poliestra, vključno z monofilamenti številke manj
kot 67 deciteksov, enojna, z več kot 50 zavojev na meter (razen su
kanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, in teksturi
rane preje)

4

0

5402 59 10

preja iz filamentov iz polipropilena, vključno z monofilamenti številke
manj kot 67 deciteksov, enojna, z več kot 50 zavojev na meter (razen
sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, in tekstu
rirane preje)

4

0

5402 59 90

preja iz sintetičnih filamentov, vključno s sintetičnimi monofilamenti
številke manj kot 67 deciteksov, enojna, z več kot 50 zavojev na meter
(razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno,
teksturirane preje, preje iz filamentov iz polipropilena, poliestra, naj
lona ali drugih poliamidov)

4

0

5402 61 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz filamentov iz najlona ali drugih
poliamidov, vključno z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
(razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in
preje visoke trdnosti in teksturirane preje)

4

0
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5402 62 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz filamentov iz poliestra,
vključno z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov (razen su
kanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in teksturi
rane preje)

4

0

5402 69 10

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz sintetičnih filamentov iz poli
propilena, vključno z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
(razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in
teksturirane preje)

4

0

5402 69 90

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz sintetičnih filamentov, vključno
z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov (razen sukanca za ši
vanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in iz
filamentov iz polipropilena, poliestra, najlona ali drugih poliamidov)

4

0

5403 10 00

preja iz filamentov visoke trdnosti iz viskoznega rajona (razen sukanca
za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5403 31 00

preja iz filamentov iz viskoznega rajona, vključno z monofilamenti šte
vilke manj kot 67 deciteksov, enojna, brez zavojev ali do vključno
120 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje visoke trdnosti
in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5403 32 00

preja iz filamentov iz viskoznega rajona, vključno z monofilamenti šte
vilke manj kot 67 deciteksov, enojna, z več kot 120 zavojev na meter
(razen sukanca za šivanje, preje visoke trdnosti in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5403 33 00

preja iz filamentov iz viskoznega rajona, vključno z monofilamenti šte
vilke manj kot 67 deciteksov, enojna (razen sukanca za šivanje, preje
visoke trdnosti in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5403 39 00

preja iz umetnih filamentov, vključno z umetnimi monofilamenti šte
vilke manj kot 67 deciteksov, enojna (razen sukanca za šivanje, preje iz
filamentov iz viskoze ali celuloznega acetata in preje, pripravljene za
prodajo na drobno)

4

0

5403 41 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz filamentov iz viskoznega ra
jona, vključno z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov (razen
sukanca za šivanje, preje visoke trdnosti in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno)

4

0

5403 42 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz filamentov iz celuloznega ace
tata, vključno z monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov (razen
sukanca za šivanje, preje visoke trdnosti in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno)

4

0

5403 49 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja iz umetnih filamentov, vključno
z umetnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov (razen su
kanca za šivanje, preje iz filamentov iz viskoze ali celuloznega acetata
in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5404 11 00

elastomerni monofilament številke 67 deciteksov ali več, katerega di
menzija prečnega premera ne presega 1 mm

4

0
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5404 12 00

monofilament iz polipropilena številke 67 deciteksov ali več, katerega
dimenzija prečnega premera ne presega 1 mm (razen elastomerov)

4

0

5404 19 00

sintetični monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega dimen
zija prečnega premera ne presega 1 mm (razen elastomerov in polipro
pilena)

4

0

5404 90 11

dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za pakiranje, iz polipropilena,
vidne širine do vključno 5 mm

4

0

5404 90 19

trakovi in podobno, npr. umetna slama, iz polipropilena, vidne širine
do vključno 5 mm (razen dekorativnih trakov, ki se uporabljajo za pa
kiranje)

4

0

5404 90 90

sintetični trakovi in podobno, npr. umetna slama, iz sintetičnih tekstil
nih materialov, vidne širine do vključno 5 mm (razen tistih iz polipro
pilena)

4

0

5405 00 00

umetni monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija
prečnega premera ne presega 1 mm; trakovi in podobno, npr. umetna
slama iz sintetičnih tekstilnih materialov, vidne širine do vključno
5 mm

3,8

0

5406 00 00

preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje)

5

0

5407 10 00

tkanine iz preje visoke trdnosti, iz najlona, drugih poliamidov ali iz po
liestrov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, kate
rega dimenzija prečnega premera ne presega 1 mm

8

0

5407 20 11

tkanine iz trakov ali podobno, iz polietilena ali polipropilena, vključno
z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija pre
čnega premera ne presega 1 mm, širine manj kot 3 m

8

0

5407 20 19

tkanine iz trakov ali podobno, iz polietilena ali polipropilena, vključno
z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija pre
čnega premera ne presega 1 mm, širine 3 m ali več

8

0

5407 20 90

tkanine iz trakov ali podobno, iz sintetičnih filamentov, vključno z mo
nofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija prečnega
premera ne presega 1 mm (razen tistih iz polietilena ali polipropilena)

8

0

5407 30 00

tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti šte
vilke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija prečnega premera ne
presega 1 mm, ki so sestavljene iz slojev vzporednih tekstilnih prej, po
stavljenih druga na drugo pod ostrim ali pravim kotom, ti sloji so na
prerezih preje vezani z lepilom ali termično

8

0

5407 41 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več filamentov iz naj
lona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke 67 deci
teksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, nebe
ljene ali beljene

8

0
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5407 42 00

tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi 85 % ali več najlona
ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, barvane

8

0

5407 43 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več filamentov iz naj
lona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke 67 deci
teksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, izde
lane iz prej različnih barv

8

0

5407 44 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več filamentov iz naj
lona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke 67 deci
teksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, tiskane

8

0

5407 51 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več teksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, nebeljene ali
beljene

8

0

5407 52 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več teksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, barvane

8

0

5407 53 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več teksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz
prej različnih barv

8

0

5407 54 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več teksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, tiskane

8

0

5407 61 10

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več neteksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, nebeljene ali
beljene

8

0

5407 61 30

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več neteksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, barvane

8

0

5407 61 50

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več neteksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz
prej različnih barv

8

0

5407 61 90

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več neteksturiranih po
liestrskih filamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, tiskane

8

0

5407 69 10

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mešanice teksturira
nih in neteksturiranih poliestrskih filamentov, vključno z monofilamenti
številke 67 deciteksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno
1 mm, nebeljene ali beljene

8

0
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5407 69 90

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več mešanice teksturira
nih in neteksturiranih poliestrskih filamentov, vključno z monofilamenti
številke 67 deciteksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno
1 mm, barvane, izdelane iz prej različnih barv ali tiskane

8

0

5407 71 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih filamen
tov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih
največji premer znaša do vključno 1 mm, neobdelane ali obdelane zgolj
z beljenjem (razen tistih iz poliestra, najlona ali drugih poliamidnih fi
lamentov ali monofilamentov ter mešanic teksturiranih in neteksturira
nih poliestrskih filamentov)

8

0

5407 72 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih filamen
tov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih
največji premer znaša do vključno 1 mm, barvane (razen tistih iz polie
stra, najlona ali drugih poliamidnih filamentov ali monofilamentov ter
mešanic teksturiranih in neteksturiranih poliestrskih filamentov)

8

0

5407 73 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih filamen
tov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih
največji premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz prej različnih
barv (razen tistih iz poliestra, najlona ali drugih poliamidnih filamentov
ali monofilamentov ter mešanic teksturiranih in neteksturiranih po
liestrskih filamentov)

8

0

5407 74 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih filamen
tov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih
največji premer znaša do vključno 1 mm, tiskane (razen tistih iz polie
stra, najlona ali drugih poliamidnih filamentov ali monofilamentov ter
mešanic teksturiranih in neteksturiranih poliestrskih filamentov)

8

0

5407 81 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, v mešanici
pretežno ali samo z volno, nebeljene ali beljene

8

0

5407 82 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, v mešanici
pretežno ali samo z volno, barvane

8

0

5407 83 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, v mešanici
pretežno ali samo z volno, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5407 84 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, v mešanici
pretežno ali samo z volno, tiskane

8

0
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5407 91 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, razen tistih v
mešanici pretežno ali samo z volno, nebeljene ali beljene

8

0

5407 92 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, razen tistih v
mešanici pretežno ali samo z volno, barvane

8

0

5407 93 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, razen tistih v
mešanici pretežno ali samo z volno, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5407 94 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno sintetične filamente, vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, razen tistih v
mešanici pretežno ali samo z volno, tiskane

8

0

5408 10 00

tkanine iz viskozne preje visoke trdnosti, vključno z monofilamenti šte
vilke 67 deciteksov ali več, katerih največji premer znaša do vključno
1 mm

8

0

5408 21 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih filamentov,
vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih največji
premer znaša do vključno 1 mm, nebeljene ali beljene (razen tistih iz
viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 22 10

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih filamentov,
vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih največji
premer znaša do vključno 1 mm, barvane, širine več kot 135 cm do
155 cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v vezavi atlas (razen
tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 22 90

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih filamentov,
vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih največji
premer znaša do vključno 1 mm, barvane (razen tistih, širine več kot
135 cm do 155 cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v vezavi
atlas in tkanin iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 23 10

jacquard tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih fi
lamentov, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, ka
terih največji premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz prej različ
nih barv, širine več kot 115 cm, toda manj kot 140 cm in z maso več
kot 250 g/m2 (razen tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0
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5408 23 90

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih filamentov,
vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih največji
premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz prej različnih barv (razen
jacquard tkanin širine več kot 115 cm, toda manj kot 140 cm in
z maso več kot 250 g/m2 in tkanin iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 24 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih filamentov,
vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov ali več, katerih največji
premer znaša do vključno 1 mm, tiskane (razen tistih iz viskozne preje
visoke trdnosti)

8

0

5408 31 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno umetne filamente vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, nebeljene ali
beljene (razen tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 32 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno umetne filamente vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, barvane
(razen tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 33 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno umetne filamente vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, izdelane iz
prej različnih barv (razen tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5408 34 00

tkanine iz preje, ki vsebujejo pretežno umetne filamente vendar po
masi manj kot 85 %, vključno z monofilamenti številke 67 deciteksov
ali več, katerih največji premer znaša do vključno 1 mm, tiskane (razen
tistih iz viskozne preje visoke trdnosti)

8

0

5501 10 00

prameni iz filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55, iz najlona
ali drugih poliamidov

4

0

5501 20 00

prameni iz filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55, iz polie
strov

4

0

5501 30 00

prameni iz filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55, akrilni ali
modakrilni

4

0

5501 40 00

prameni iz sintetičnih filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55,
iz polipropilena

4

0

5501 90 00

prameni iz sintetičnih filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55
(razen tistih iz akrila, modakrila, poliestrov, polipropilena, najlona ali
drugih poliamidov)

4

0
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5502 00 10

prameni iz umetnih filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55, iz
viskoznega rajona

4

0

5502 00 40

prameni iz umetnih filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55, iz
acetata

4

0

5502 00 80

prameni iz umetnih filamentov, navedeni v opombi 1 k poglavju 55
(razen iz viskoznega rajona ali acetata)

4

0

5503 11 00

rezana vlakna iz aramidov, nemikana, nečesana in ne drugače priprav
ljena za predenje

4

0

5503 19 00

rezana vlakna iz najlona ali drugih poliamidov, nemikana, nečesana in
ne drugače pripravljena za predenje (razen tistih iz aramidov)

4

0

5503 20 00

rezana vlakna iz poliestrov, nemikana, nečesana in ne drugače priprav
ljena za predenje

4

0

5503 30 00

akrilna ali modakrilna rezana vlakna, nemikana, nečesana in ne drugače
pripravljena za predenje

4

0

5503 40 00

rezana vlakna iz polipropilena, nemikana, nečesana in ne drugače pri
pravljena za predenje

4

0

5503 90 10

rezana vlakna iz kloropolimerov, nemikana, nečesana in ne drugače
pripravljena za predenje

4

0

5503 90 90

sintetična rezana vlakna, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena
za predenje (razen iz polipropilena, akrila, modakrila, poliestra, najlona
ali drugih poliamidov in rezanih vlaken iz kloropolimerov)

4

0

5504 10 00

rezana vlakna iz viskoznega rajona, nemikana, nečesana in ne drugače
pripravljena za predenje

4

0

5504 90 00

umetna rezana vlakna, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena
za predenje (razen tistih iz viskoznega rajona)

4

0

5505 10 10

odpadki iz rezanih vlaken iz najlona ali drugih poliamidov, vključno
z izčeski, odpadki iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali

4

0

5505 10 30

odpadki iz rezanih vlaken iz poliestrov, vključno z izčeski, odpadki iz
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali

4

0

5505 10 50

odpadki akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken, vključno z izčeski, od
padki iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali

4

0
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5505 10 70

odpadki iz rezanih vlaken iz polipropilena, vključno z izčeski, odpadki
iz preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali

4

0

5505 10 90

odpadki iz sintetičnih rezanih vlaken, vključno z izčeski, odpadki iz
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali (razen iz polipropilena,
akrila, modakrila, poliestra, najlona ali drugih poliamidov in rezanih
vlaken iz poliamida)

4

0

5505 20 00

odpadki iz umetnih rezanih vlaken, vključno z izčeski, odpadki iz preje
in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali

4

0

5506 10 00

rezana vlakna iz najlona ali drugih poliamidov, mikana, česana ali dru
gače pripravljena za predenje

4

0

5506 20 00

rezana vlakna iz poliestrov, mikana, česana ali drugače pripravljena za
predenje

4

0

5506 30 00

akrilna ali modakrilna rezana vlakna, mikana, česana ali drugače pri
pravljena za predenje

4

0

5506 90 10

rezana vlakna iz kloropolimerov, mikana, česana ali pripravljena za
predenje

4

0

5506 90 90

sintetična rezana vlakna, mikana, česana ali drugače pripravljena za
predenje (razen iz akrila, modakrila, poliestrov, najlona ali drugih polia
midov in rezanih vlaken iz kloropolimerov)

4

0

5507 00 00

umetna rezana vlakna, mikana, česana ali pripravljena za predenje

4

0

5508 10 10

sukanec za šivanje iz sintetičnih rezanih vlaken (razen tistega, ki je pri
pravljen za prodajo na drobno)

4

0

5508 10 90

sukanec za šivanje iz sintetičnih rezanih vlaken, pripravljen za prodajo
na drobno

5

0

5508 20 10

sukanec za šivanje iz umetnih rezanih vlaken (razen tistega, ki je pri
pravljen za prodajo na drobno)

4

0

5508 20 90

sukanec za šivanje iz umetnih rezanih vlaken, pripravljen za prodajo
na drobno

5

0

5509 11 00

enojna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih vlaken iz najlona
ali drugih poliamidov (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene
za prodajo na drobno)

4

0

5509 12 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
rezanih vlaken iz najlona ali drugih poliamidov (razen sukanca za šiva
nje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5509 21 00

enojna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več poliestrskih rezanih vla
ken (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na
drobno)

4

0

5509 22 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
poliestrskih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, priprav
ljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 31 00

enojna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več akrilnih ali modakrilnih
rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno)

4

0

5509 32 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje in
preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 41 00

enojna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več sintetičnih rezanih vlaken
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno
in preje iz rezanih vlaken iz akrila, modakrila, poliestra, najlona ali dru
gih poliamidov)

4

0

5509 42 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
sintetičnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, priprav
ljene za prodajo na drobno in preje iz rezanih vlaken iz akrila, moda
krila, poliestra, najlona ali drugih poliamidov)

4

0

5509 51 00

preja, ki vsebuje pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, mešana pretežno ali samo z umetnimi rezanimi vlakni
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 52 00

preja, ki vsebuje po masi od 50 % do 85 % poliestrskih rezanih vlaken,
v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 53 00

preja, ki vsebuje pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 59 00

preja, ki vsebuje pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tiste v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno, fino živalsko dlako ali umetnih rezanih vlaken (razen sukanca
za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 61 00

preja, ki vsebuje pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna, vendar
po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno)

4

0

5509 62 00

preja, ki vsebuje pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna, vendar
po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0
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5509 69 00

preja, ki vsebuje pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna, vendar
po masi manj kot 85 %, razen tiste v mešanici pretežno ali samo
z bombažem, volno ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in
preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5509 91 00

preja, ki vsebuje pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna, vendar
po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za pro
dajo na drobno in preje iz poliestrskih, akrilnih ali modakrilnih rezanih
vlaken)

4

0

5509 92 00

preja, ki vsebuje pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem (razen su
kanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno in preje iz
poliestrskih, akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken)

4

0

5509 99 00

preja, ki vsebuje pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tiste v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, priprav
ljene za prodajo na drobno in preje iz poliestrskih, akrilnih ali moda
krilnih rezanih vlaken)

4

0

5510 11 00

enojna preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več umetnih rezanih vlaken
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5510 12 00

dvojna, večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
umetnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene
za prodajo na drobno)

4

0

5510 20 00

preja, ki vsebuje pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako
(razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5510 30 00

preja, ki vsebuje pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem (razen sukanca
za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno)

4

0

5510 90 00

preja, ki vsebuje pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi manj
kot 85 %, razen tiste v mešanici pretežno ali samo z bombažem, volno
ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene
za prodajo na drobno)

4

0

5511 10 00

preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več sintetičnih rezanih vlaken, pri
pravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5

0

5511 20 00

preja, ki vsebuje pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za
šivanje)

5

0
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5511 30 00

preja iz umetnih rezanih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno
(razen sukanca za šivanje)

5

0

5512 11 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več poliestrskih rezanih vlaken,
nebeljene ali beljene

8

0

5512 19 10

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več poliestrskih rezanih vlaken,
tiskane

8

0

5512 19 90

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več poliestrskih rezanih vlaken,
barvane ali izdelane iz prej različnih barv

8

0

5512 21 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več akrilnih ali modakrilnih re
zanih vlaken, nebeljene ali beljene

8

0

5512 29 10

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več akrilnih ali modakrilnih re
zanih vlaken, tiskane

8

0

5512 29 90

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več akrilnih ali modakrilnih re
zanih vlaken, barvane ali izdelane iz prej različnih barv

8

0

5512 91 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih rezanih vlaken,
nebeljene ali beljene (razen tistih iz rezanih vlaken iz akrila, modakrila
ali poliestra)

8

0

5512 99 10

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih rezanih vlaken, ti
skane (razen tistih iz rezanih vlaken iz akrila, modakrila ali poliestra)

8

0

5512 99 90

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več sintetičnih rezanih vlaken,
barvane ali izdelane iz prej različnih barv (razen tistih iz rezanih vlaken
iz akrila, modakrila ali poliestra)

8

0

5513 11 20

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, nebeljene ali beljene, ši
rine do vključno 165 cm

8

0

5513 11 90

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, nebeljene ali beljene, ši
rine več kot 165 cm

8

0

5513 12 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso do vključno 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, nebeljene ali beljene

8

0

5513 13 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso do vključno 170 g/m2, nebeljene ali beljene (razen tistih iz tri
nitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v
platnovi vezavi)

8

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/415

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5513 19 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
do vključno 170 g/m2, nebeljene ali beljene (razen tistih iz poliestrskih
rezanih vlaken)

8

0

5513 21 10

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, barvane in širine do
vključno 135 cm

8

0

5513 21 30

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, barvane in širine več
kot 135 cm do 165 cm

8

0

5513 21 90

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, barvane in širine več
kot 165 cm

8

0

5513 23 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso do vključno 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra,
vključno s križnim keprom, barvane

8

0

5513 23 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso do vključno 170 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali šti
rinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi ve
zavi)

8

0

5513 29 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
do vključno 170 g/m2, barvane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vla
ken)

8

0

5513 31 00

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, izdelane iz prej različ
nih barv

8

0

5513 39 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
do vključno 170 g/m2, izdelane iz prej različnih barv (razen tkanin v
platnovi vezavi iz poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5513 41 00

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso do vključno 170 g/m2, tiskane

8

0

5513 49 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
do vključno 170 g/m2, tiskane (razen tkanin v platnovi vezavi iz po
liestrskih rezanih vlaken)

8

0
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5514 11 00

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso več kot 170 g/m2, nebeljene ali beljene

8

0

5514 12 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, nebeljene ali beljene

8

0

5514 19 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, nebeljene ali beljene (razen tistih iz trinit
nega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v plat
novi vezavi)

8

0

5514 19 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
več kot 170 g/m2, nebeljene ali beljene (razen tistih iz poliestrskih reza
nih vlaken)

8

0

5514 21 00

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso več kot 170 g/m2, barvane

8

0

5514 22 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, barvane

8

0

5514 23 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5514 29 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
več kot 170 g/m2, barvane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5514 30 10

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso več kot 170 g/m2, izdelane iz prej različnih
barv

8

0

5514 30 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, izdelane iz prej različnih barv

8

0
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5514 30 50

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, izdelane iz prej različnih barv (razen tistih iz
trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v
platnovi vezavi)

8

0

5514 30 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
več kot 170 g/m2, izdelane iz prej različnih barv (razen tistih iz po
liestrskih rezanih vlaken)

8

0

5514 41 00

tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana
vlakna, vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem in z maso več kot 170 g/m2, tiskane

8

0

5514 42 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno s
križnim keprom, tiskane

8

0

5514 43 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in
z maso več kot 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinitnega ali štirinit
nega kepra, vključno s križnim keprom, in tkanin v platnovi vezavi)

8

0

5514 49 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem in z maso
več kot 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5515 11 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z viskoznimi reza
nimi vlakni, nebeljene ali beljene

8

0

5515 11 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z viskoznimi reza
nimi vlakni, tiskane

8

0

5515 11 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z viskoznimi reza
nimi vlakni, barvane ali izdelane iz prej različnih barv

8

0

5515 12 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti, nebeljene ali beljene

8

0

5515 12 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti, tiskane

8

0
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5515 12 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti, barvane ali izdelane iz prej različnih barv

8

0

5515 13 11

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z mikano volno ali
mikano fino živalsko dlako, nebeljene ali beljene

8

0

5515 13 19

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z mikano volno ali
mikano fino živalsko dlako, barvane, izdelane iz prej različnih barv ali
tiskane

8

0

5515 13 91

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali
česano fino živalsko dlako, nebeljene ali beljene

8

0

5515 13 99

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali
česano fino živalsko dlako, barvane, izdelane iz prej različnih barv ali
tiskane

8

0

5515 19 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z volno
ali fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, viskoznimi
rezanimi vlakni ali bombažem, nebeljene ali beljene

8

0

5515 19 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z volno
ali fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, viskoznimi
rezanimi vlakni ali bombažem, tiskane

8

0

5515 19 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno poliestrska rezana vlakna, vendar po
masi manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z volno
ali fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, viskoznimi
rezanimi vlakni ali bombažem, barvane ali izdelane iz prej različnih
barv

8

0

5515 21 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi filamenti, nebeljene ali beljene

8

0

5515 21 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi filamenti, tiskane

8

0

5515 21 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umet
nimi ali sintetičnimi filamenti, barvane ali izdelane iz prej različnih
barv

8

0
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5515 22 11

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z mikano
volno ali mikano fino živalsko dlako, nebeljene ali beljene

8

0

5515 22 19

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z mikano
volno ali mikano fino živalsko dlako, barvane, izdelane iz prej različnih
barv ali tiskane

8

0

5515 22 91

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s česano
volno ali česano fino živalsko dlako, nebeljene ali beljene

8

0

5515 22 99

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo s česano
volno ali česano fino živalsko dlako, barvane, izdelane iz prej različnih
barv ali tiskane

8

0

5515 29 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno akrilna ali modakrilna rezana vlakna,
vendar po masi manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali
samo z volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti
ali bombažem

8

0

5515 91 10

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi fila
menti, nebeljene ali beljene (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali po
liestrskih rezanih vlaken)

8

0

5515 91 30

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi fila
menti, tiskane (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih reza
nih vlaken)

8

0

5515 91 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi fila
menti, barvane ali izdelane iz prej različnih barv (razen tistih iz akril
nih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5515 99 20

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti ali bombažem, nebeljene ali beljene (razen tistih iz
akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5515 99 40

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti ali bombažem, tiskane (razen tistih iz akrilnih, mo
dakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken)

8

0

5515 99 80

tkanine, ki vsebujejo pretežno sintetična rezana vlakna, vendar manj
kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sin
tetičnimi filamenti ali bombažem, barvane ali izdelane iz prej različnih
barv (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vla
ken)

8

0
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5516 11 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih rezanih vlaken, ne
beljene ali beljene

8

0

5516 12 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih rezanih vlaken, bar
vane

8

0

5516 13 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih rezanih vlaken, iz
delane iz prej različnih barv

8

0

5516 14 00

tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več umetnih rezanih vlaken, ti
skane

8

0

5516 21 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar manj kot
85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi fila
menti, nebeljene ali beljene

8

0

5516 22 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar manj kot
85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi fila
menti, barvane

8

0

5516 23 10

jacquard tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi filamenti, izdelane iz prej različnih barv, širine 140 cm ali več
(blago za žimnice)

8

0

5516 23 90

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi filamenti, izdelane iz prej različnih barv (razen jacquard tkanin, ši
rine 140 cm ali več; blaga za žimnice)

8

0

5516 24 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetič
nimi filamenti, tiskane

8

0

5516 31 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko
dlako, nebeljene ali beljene

8

0

5516 32 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko
dlako, barvane

8

0

5516 33 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko
dlako, izdelane iz prej različnih barv

8

0

5516 34 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko
dlako, tiskane

8

0

5516 41 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, nebeljene
ali beljene

8

0
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5516 42 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, barvane

8

0

5516 43 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, izdelane iz
prej različnih barv

8

0

5516 44 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, tiskane

8

0

5516 91 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, nebe
ljene ali beljene

8

0

5516 92 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, barvane

8

0

5516 93 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, izdelane
iz prej različnih barv

8

0

5516 94 00

tkanine, ki vsebujejo pretežno umetna rezana vlakna, vendar po masi
manj kot 85 %, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z bombažem,
volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, tiskane

8

0

5601 10 10

damski vložki in tamponi, serviete in otroške plenice ter podobni sani
tarni proizvodi iz vate iz umetnih ali sintetičnih vlaken

5

0

5601 10 90

damski vložki in tamponi, serviete in otroške plenice ter podobni sani
tarni proizvodi iz vate iz rastlinskih tekstilnih materialov

3,8

0

5601 21 10

vpojna bombažna vata in izdelki iz vate (razen damskih vložkov in
tamponov, serviet in otroških plenic ter podobnih sanitarnih proizvo
dov, vate in izdelkov iz vate, impregniranih ali premazanih s farmacevt
skimi snovmi ali pripravljenih za prodajo na drobno, za medicinske, ki
rurške, zobarske ali veterinarske namene, in izdelkov, impregniranih,
premazanih ali prevlečenih s parfumi, kozmetičnih sredstev, mil, deter
gentov itd.)

3,8

0

5601 21 90

vata iz nevpojnega bombaža in izdelki iz nje (razen damskih vložkov
in tamponov, serviet in otroških plenic ter podobnih sanitarnih proiz
vodov, vate in izdelkov iz vate, impregniranih ali prevlečenih z zdravil
nimi snovmi ali pripravljenih za prodajo na drobno, za medicinske, ki
rurške, zobarske ali veterinarske namene,ali impregniranih, premazanih
ali prevlečenih s parfumi, izdelkov za ličenje, mil, čistilnih sredstev itd.)

3,8

0

5601 22 10

zvitki vate iz umetnih ali sintetičnih vlaken premera do vključno 8 mm
(razen tistih, ki so v celoti prekriti s tkaninami)

3,8

0
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5601 22 91

vata iz sintetičnih vlaken in izdelki iz nje (razen zvitkov vate premera
do vključno 8 mm, damskih vložkov in tamponov, serviet in otroških
plenic ter podobnih sanitarnih proizvodov, vate in izdelkov iz vate, im
pregniranih ali premazanih s farmacevtskimi snovmi ali pripravljenih
za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinar
ske namene, in izdelkov, impregniranih, premazanih ali prevlečenih s
parfumi, kozmetičnih sredstev, mil itd.)

4

0

5601 22 99

vata iz umetnih vlaken in izdelki iz nje (razen zvitkov vate premera do
vključno 8 mm, damskih vložkov in tamponov, serviet in otroških ple
nic ter podobnih sanitarnih proizvodov, vate in izdelkov iz vate, im
pregniranih ali premazanih s farmacevtskimi snovmi ali pripravljenih
za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinar
ske namene, in izdelkov, impregniranih, premazanih ali prevlečenih s
parfumi, kozmetičnih sredstev, mil itd.)

4

0

5601 29 00

vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz nje (razen iz bombaža in
umetnih ali sintetičnih vlaken; damskih vložkov in tamponov, serviet in
otroških plenic ter podobnih sanitarnih proizvodov, vate in izdelkov iz
vate, impregniranih ali prevlečenih z zdravilnimi snovmi ali pripravlje
nih za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veteri
narske namene, ali impregniranih, premazanih ali prevlečenih s par
fumi, izdelkov za ličenje, mil, čistilnih sredstev itd.)

3,8

0

5601 30 00

Tekstilni kosmiči, prah in nopki

3,2

0

5602 10 11

iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne
številke 5303, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelamini
rana, ki ni navedena ali zajeta na drugem mestu

6,7

0

5602 10 19

iglana klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nela
minirana, ki ni navedena ali zajeta na drugem mestu (razen tiste iz jute
ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303)

6,7

0

5602 10 31

klobučevina v obliki koprenaste vlaknovine, neimpregnirana, neprevle
čena, neprekrita ali nelaminirana, iz volne ali fine živalske dlake, ki ni
navedena ali zajeta na drugem mestu

6,7

0

5602 10 35

klobučevina v obliki koprenaste vlaknovine, neimpregnirana, neprevle
čena, neprekrita ali nelaminirana, iz grobe živalske dlake, ki ni nave
dena ali zajeta na drugem mestu

6,7

0

5602 10 39

klobučevina v obliki koprenaste vlaknovine, neimpregnirana, neprevle
čena, neprekrita ali nelaminirana, ki ni navedena ali zajeta na drugem
mestu (razen tiste iz volne ali fine ali grobe živalske dlake)

6,7

0

5602 10 90

iglana klobučevina in koprenaste vlaknovine, impregnirane, prevlečene,
prekrite ali laminirane, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

6,7

0

5602 21 00

klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana,
iz volne ali fine živalske dlake, ki ni navedena ali zajeta na drugem me
stu (razen iglane klobučevine in koprenaste vlaknovine)

6,7

0
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5602 29 00

klobučevina, neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana
(razen iz volne ali fine živalske dlake; iglane klobučevine in koprenaste
vlaknovine)

6,7

0

5602 90 00

klobučevina, impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana (razen
iglane klobučevine in koprenaste vlaknovine)

6,7

0

5603 11 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov, z maso do vključno 25 g/
m2

4,3

0

5603 11 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov,
z maso do vključno 25 g/m2 (razen prevlečenega ali prekritega)

4,3

0

5603 12 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov, z maso več kot 25 g/m2
do vključno 70 g/m2

4,3

0

5603 12 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov,
z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2 (razen prevlečenega ali
prekritega)

4,3

0

5603 13 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov, z maso več kot 70 g/m2
do vključno 150 g/m2

4,3

0

5603 13 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov,
z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2 (razen prevlečenega ali
prekritega)

4,3

0

5603 14 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov, z maso več kot 150 g/m2

4,3

0

5603 14 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, iz umetnih ali sintetičnih filamentov,
z maso več kot 150 g/m2 (razen prevlečenega ali prekritega)

4,3

0

5603 91 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, z maso do vključno 25 g/m2 (razen iz umetnih ali sintetičnih fi
lamentov)

4,3

0

5603 91 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, z maso do vključno 25 g/m2 (razen prevle
čenega ali prekritega ali iz umetnih ali sintetičnih filamentov)

4,3

0

5603 92 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2 (razen iz umetnih
ali sintetičnih filamentov)

4,3

0

5603 92 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/
m2 (razen prevlečenega ali prekritega ali iz umetnih ali sintetičnih fila
mentov)

4,3

0

5603 93 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/m2 (razen iz umet
nih ali sintetičnih filamentov)

4,3

0
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5603 93 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/
m2 (razen prevlečenega ali prekritega ali iz umetnih ali sintetičnih fila
mentov)

4,3

0

5603 94 10

netkan tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden ali zajet na drugem
mestu, z maso več kot 150 g/m2 (razen iz umetnih ali sintetičnih fila
mentov)

4,3

0

5603 94 90

netkan tekstil, vključno z impregniranim ali laminiranim, ki ni naveden
ali zajet na drugem mestu, z maso več kot 150 g/m2 (razen prevleče
nega ali prekritega ali iz umetnih ali sintetičnih filamentov)

4,3

0

5604 10 00

niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom

4

0

5604 90 10

preja visoke trdnosti iz poliestrov, najlona, drugih poliamidov ali vi
skoze, impregnirana ali prevlečena z gumo ali plastično maso

4

0

5604 90 90

tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405,
impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso
(razen preje visoke trdnosti iz poliestrov, najlona, drugih poliamidov ali
viskoze, impregnirane ali prevlečene z gumo ali plastično maso; imita
cije katguta, niti ali korda s pritrjenimi trnki ali drugače pripravljenimi
za ribolov)

4

0

5605 00 00

metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne
preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405 iz tek
stilnih vlaken, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali
prevlečenih s kovino (razen prej, izdelanih iz mešanice tekstilnih in ko
vinskih vlaken z antistatičnimi lastnostmi; prej, ojačenih s kovinsko
žico; izdelki pozamenterije)

4

0

5606 00 10

vozličasta preja (razen kovinske preje in metalizirane preje iz tarifne
številke 5605; ovite preje iz konjske žime; niti iz gume, prekrite s tek
stilnim materialom; dvonitnih vrvi, korda in drugih ovitih tekstilnih
proizvodov iz tarifne številke 5808; ovite kovinske preje)

8

0

5606 00 91

ovita preja (razen kovinske preje in metalizirane preje iz tarifne številke
5605; ovite preje iz konjske žime; niti iz gume, prekrite s tekstilnim
materialom; dvonitnih vrvi, korda in drugih ovitih tekstilnih proizvo
dov iz tarifne številke 5808; ovite kovinske preje)

5,3

0

5606 00 99

ženiljska preja, vključno s kosmičeno ženiljsko prejo; oviti trakovi in
podobne oblike iz tarifnih številk 5404 in 5405 (razen kovinske preje
in metalizirane preje iz tarifne številke 5605; ovite preje iz konjske
žime; niti iz gume, prekrite s tekstilnim materialom; dvonitnih vrvi,
korda in drugih ovitih tekstilnih proizvodov iz tarifne številke 5808;
ovite kovinske preje)

5,3

0

5607 21 00

dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje iz sisala in drugih
tekstilnih vlaken iz rodu agave

12

0
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5607 29 10

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz sisala in drugih tek
stilnih vlaken iz rodu agave, vključno s prepletenimi, vpletenimi, im
pregniranimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično
maso, z dolžinsko maso več kot 100 000 deciteksov (10 g/m) (razen
dvonitnih vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

12

0

5607 29 90

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz sisala in drugih tek
stilnih vlaken iz rodu agave, vključno s prepletenimi, vpletenimi, im
pregniranimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično
maso, z dolžinsko maso do vključno 100 000 deciteksov (10 g/m)
(razen dvonitnih vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

12

0

5607 41 00

dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje iz polietilena ali po
lipropilena

8

0

5607 49 11

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz polietilena ali poli
propilena, prepleteni ali vpleteni, vključno z impregniranimi, prevleče
nimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso, z dolžinsko
maso več kot 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen dvonitnih vrvi za pove
zovanje ali strojno pakiranje)

8

0

5607 49 19

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz polietilena ali poli
propilena, neprepletene ali nevpletene, vključno z impregniranimi, pre
vlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso, z dolžin
sko maso več kot 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen dvonitnih vrvi za
povezovanje ali strojno pakiranje)

8

0

5607 49 90

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz polietilena ali poli
propilena, vključno s prepletenimi, vpletenimi, impregniranimi, prevle
čenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso, z dolžinsko
maso do vključno 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen dvonitnih vrvi za
povezovanje ali strojno pakiranje)

8

0

5607 50 11

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz najlona, drugih po
liamidov ali poliestrov, prepleteni ali vpleteni, vključno z impregnira
nimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso,
z dolžinsko maso več kot 50 000 deciteksov (5 g/m)

8

0

5607 50 19

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz najlona, drugih po
liamidov ali poliestrov, neprepleteni ali nevpleteni, vključno z impregni
ranimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično
maso, z dolžinsko maso več kot 50 000 deciteksov (5 g/m)

8

0

5607 50 30

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz najlona, drugih po
liamidov ali poliestra, vključno s prepletenimi, vpletenimi, impregnira
nimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso,
z dolžinsko maso več kot 50 000 deciteksov (5 g/m)

8

0

5607 50 90

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz sintetičnih vlaken,
vključno s prepletenimi, vpletenimi, impregniranimi, prevlečenimi, pre
kritimi, obloženimi z gumo ali plastično maso (razen iz polietilena, po
lipropilena, poliestrov, najlona in drugih poliamidov)

8

0

5607 90 20

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, iz abake (manilske ko
noplje ali Musa textilis Nee) ali drugih listnih vlaken; iz jute ali drugih
tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303, vključno s preplete
nimi, vpletenimi, impregniranimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi
z gumo ali plastično maso

6

0
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5607 90 90

dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno s preplete
nimi, vpletenimi, impregniranimi, prevlečenimi, prekritimi, obloženimi
z gumo ali plastično maso (razen iz sintetičnih vlaken, jute ali drugih
tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303, iz sisala in drugih tek
stilnih vlaken iz rodu agave, iz abake (manilske konoplje ali Musa texti
lis Nee) ali drugih listnih vlaken

8

0

5608 11 11

zgotovljene vozlane ribiške mreže iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov,
konopcev ali kablov, iz najlona ali drugih poliamidov (razen mrež za
zajemanje ulovljenih rib)

8

0

5608 11 19

zgotovljene vozlane ribiške mreže iz preje, najlona ali drugih poliami
dov (razen mrež za zajemanje ulovljenih rib)

8

0

5608 11 91

zgotovljene vozlane ribiške mreže iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov,
konopcev ali kablov, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov
(razen tistih iz najlona ali drugih poliamidov ter mrež za zajemanje
ulovljenih rib)

8

0

5608 11 99

zgotovljene vozlane ribiške mreže iz preje, iz umetnih ali sintetičnih
tekstilnih materialov (razen tistih iz najlona ali drugih poliamidov ter
mrež za zajemanje ulovljenih rib)

8

0

5608 19 11

zgotovljene vozlane mreže iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, konop
cev ali kablov, iz najlona ali drugih poliamidov (razen ribiških mrež,
mrežic za lase, mrež za športne namene, vključno z mrežami za zaje
manje ulovljenih rib, mrežami za metulje in podobnimi mrežami)

8

0

5608 19 19

zgotovljene vozlane mreže iz najlona ali drugih poliamidov (razen ti
stih iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, konopcev ali kablov, ribiških
mrež, mrežic za lase, mrež za športne namene, vključno z mrežami za
zajemanje ulovljenih rib, mrežami za metulje in podobnimi mrežami)

8

0

5608 19 30

zgotovljene vozlane mreže iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materia
lov (razen tistih iz najlona ali drugih poliamidov, ribiških mrež, mrežic
za lase, mrež za športne namene, vključno z mrežami za zajemanje
ulovljenih rib, mrežami za metulje in podobnimi mrežami)

8

0

5608 19 90

vozlani mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, konopcev
ali kablov, po kosu ali na meter, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov (razen zgotovljenih mrež)

8

0

5608 90 00

vozlani mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, konopcev
ali kablov, po kosu ali na meter; zgotovljene ribiške mreže in druge
zgotovljene mreže iz rastlinskih tekstilnih materialov (razen mrežic za
lase, mrež za športne namene, vključno z mrežami za zajemanje ulov
ljenih rib, mrežami za metulje in podobnimi mrežami)

8

0

5609 00 00

izdelki iz preje, trakov in podobnega iz tarifne številke 5404 ali 5405
ali iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov, konopcev in kablov iz tarifne
številke 5607, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5,8

0
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5701 10 10

preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz volne ali fine živalske
dlake, vozlana, dokončana ali nedokončana, ki po masi vsebujejo več
kot 10 % svile ali odpadne svile, razen buretne svile

8

0

5701 10 90

preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz volne ali fine živalske
dlake, vozlana, dokončana ali nedokončana (razen tistih, ki po masi
vsebujejo več kot 10 % svile ali odpadne svile, razen buretne svile)

8 MAX 2,8 EUR/m2

0

5701 90 10

preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz svile ali odpadne svile,
razen buretne svile, sintetičnih vlaken ali metalizirane preje iz tarifne
številke 5605 ali tekstilnih materialov, ki vsebujejo kovinsko prejo, voz
lana, dokončana ali nedokončana

8

0

5701 90 90

preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz tekstilnih materialov,
vozlana, dokončana ali nedokončana (razen tistih iz volne ali fine žival
ske dlake, iz svile ali odpadne svile, razen buretne svile, ali tekstilnih
materialov, ki vsebujejo kovinsko prejo)

3,5

0

5702 10 00

kelim, šumak, karamani in podobna ročno tkana prekrivala, dokončana
ali nedokončana

3

0

5702 20 00

talna prekrivala iz kokosovih vlaken, tkana, dokončana ali nedokon
čana

4

0

5702 31 10

preproge axminster iz volne ali fine živalske dlake, tkane, netaftane in
nekosmičene, z lasasto površino, nedokončane

8

0

5702 31 80

preproge in druga talna prekrivala iz volne ali fine živalske dlake,
tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, nedokončana
(razen axminster, kelim, šumak, karamani in podobnih ročno tkanih
prekrival)

8

0

5702 32 10

preproge axminster iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov,
tkane, netaftane in nekosmičene, z lasasto površino, nedokončane

8

0

5702 32 90

preproge in druga talna prekrivala iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, nedo
končana (razen axminster, kelim, šumak, karamani in podobnih ročno
tkanih prekrival)

8

0

5702 39 00

preproge in druga talna prekrivala iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto po
vršino, nedokončana (razen kelim, šumak, karamani in podobnih ročno
tkanih prekrival in talnih prekrival iz kokosovih vlaken)

8

0

5702 41 10

preproge axminster iz volne ali fine živalske dlake, tkane, netaftane in
nekosmičene, z lasasto površino, dokončane

8

0

5702 41 90

preproge in druga talna prekrivala iz volne ali fine živalske dlake,
tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, dokončana (razen
preprog kelim, šumak, karamani in podobnih ročno tkanih prekrival
ter preprog axminster)

8

0
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5702 42 10

preproge axminster iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov,
tkane, netaftane in nekosmičene, z lasasto površino, dokončane

8

0

5702 42 90

preproge in druga talna prekrivala iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, dokon
čana (razen preprog kelim, šumak, karamani in podobnih ročno tkanih
prekrival ter preprog axminster)

8

0

5702 49 00

preproge in druga talna prekrivala iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto po
vršino, dokončana (razen kelim, šumak, karamani in podobnih ročno
tkanih prekrival in talnih prekrival iz kokosovih vlaken)

8

0

5702 50 10

preproge in druga talna prekrivala iz volne ali fine živalske dlake,
tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, nedokončana
(razen preprog kelim, šumak, karamani in podobnih ročno tkanih pre
krival)

8

0

5702 50 31

preproge in druga talna prekrivala iz polipropilena, tkana, netaftana in
nekosmičena, z lasasto površino, nedokončana (razen preprog kelim,
šumak, karamani in podobnih ročno tkanih prekrival)

8

0

5702 50 39

preproge in druga talna prekrivala iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, tkana, netaftana in nekosmičena, brez lasaste površine, ne
dokončana (razen tistih iz polipropilena in preprog kelim, šumak, kara
mani in podobnih ročno tkanih prekrival)

8

0

5702 50 90

preproge in druga talna prekrivala iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, tkana, netaftana in nekosmičena, brez lasaste
površine, nedokončana (razen kelim, šumak, karamani in podobnih
ročno tkanih prekrival in talnih prekrival iz kokosovih vlaken)

8

0

5702 91 00

preproge in druga talna prekrivala iz volne ali fine živalske dlake,
tkana, netaftana in nekosmičena, z lasasto površino, dokončana (razen
preprog kelim, šumak, karamani in podobnih ročno tkanih prekrival)

8

0

5702 92 10

preproge in druga talna prekrivala iz polipropilena, tkana, netaftana in
nekosmičena, z lasasto površino, dokončana (razen preprog kelim, šu
mak, karamani in podobnih ročno tkanih prekrival)

8

0

5702 92 90

preproge in druga talna prekrivala iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, tkana, netaftana in nekosmičena, brez lasaste površine, do
končana (razen tistih iz polipropilena in preprog kelim, šumak, kara
mani in podobnih ročno tkanih prekrival)

8

0

5702 99 00

preproge in druga talna prekrivala iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, tkana, netaftana in nekosmičena, brez lasaste
površine, dokončana (razen preprog kelim, šumak, karamani in podob
nih ročno tkanih prekrival in talnih prekrival iz kokosovih vlaken)

8

0
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5703 10 00

preproge in druga talna prekrivala iz volne ali fine živalske dlake, taf
tana (iglana), dokončana ali nedokončana

8

0

5703 20 11

ploščice iz preprog iz najlona in drugih poliamidov, taftane (iglane), s
površino do vključno 0,3 m2, tiskane

8

0

5703 20 19

preproge in druga talna prekrivala iz najlona ali drugih poliamidov, taf
tana (iglana), dokončana ali nedokončana, tiskana (razen ploščic iz pre
prog s površino do vključno 0,3 m2)

8

0

5703 20 91

ploščice iz preprog iz najlona in drugih poliamidov, taftane (iglane), s
površino do vključno 0,3 m2 (razen tiskanih)

8

0

5703 20 99

preproge in druga talna prekrivala iz najlona ali drugih poliamidov, taf
tana (iglana), dokončana ali nedokončana, (razen tiskanih in ploščic iz
preprog s površino do vključno 0,3 m2)

8

0

5703 30 11

ploščice iz preprog iz polipropilena, taftane (iglane), s površino do
vključno 0,3 m2

8

0

5703 30 19

preproge in druga talna prekrivala iz polipropilena, taftana (iglana), do
končana ali nedokončana (razen ploščic iz preprog s površino do
vključno 0,3 m2)

8

0

5703 30 81

ploščice iz preprog iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov, taf
tane (iglane), s površino do vključno 0,3 m2 (razen iz polipropilena,
najlona ali drugih poliamidov)

8

0

5703 30 89

preproge in druga talna prekrivala iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, taftana (iglana), dokončana ali nedokončana, (razen iz poli
propilena, najlona ali drugih poliamidov in ploščic iz preprog s po
vršino do vključno 0,3 m2)

8

0

5703 90 10

ploščice iz preprog iz rastlinskih tekstilnih materialov ali grobe živalske
dlake, taftane (iglane), s površino do vključno 0,3 m2, dokončane ali
nedokončane

8

0

5703 90 90

preproge in druga talna prekrivala iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, taftana (iglana), dokončana ali nedokončana
(razen ploščic iz preprog s površino do vključno 0,3 m2)

8

0

5704 10 00

talne ploščice iz klobučevine, netaftane in nekosmičene, s površino do
vključno 0,3 m2

6,7

0

5704 90 00

preproge in druga talna prekrivala iz klobučevine, netaftana in neko
smičena, dokončana ali nedokončana (razen talnih ploščic s površino
do vključno 0,3 m2)

6,7

0

5705 00 10

preproge in druga talna prekrivala, iz volne ali fine živalske dlake, do
končana ali nedokončana (razen vozlanih, tkanih ali taftanih (iglanih)
in iz klobučevine)

8

0
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5705 00 30

preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov, dokončana ali nedokončana (razen vozlanih, tkanih ali taf
tanih (iglanih) in iz klobučevine)

8

0

5705 00 90

preproge in druga talna prekrivala, iz rastlinskih tekstilnih materialov
ali grobe živalske dlake, dokončana ali nedokončana (razen vozlanih,
tkanih ali taftanih (iglanih) in iz klobučevine)

8

0

5801 10 00

tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz volne ali fine živalske
dlake (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin,
taftanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 21 00

tkanine z nerazrezanimi zankami po votku iz bombaža (razen frotirnih
tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih mate
rialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 22 00

rebrasti žamet iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podob
nih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz
tarifne številke 5806)

8

0

5801 23 00

tkanine z razrezanimi zankami po votku iz bombaža (razen frotirnih
tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih mate
rialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 24 00

tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi iz bombaža (razen frotir
nih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih
materialov in ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 25 00

tkanine z razrezanimi zankami po osnovi iz bombaža (razen frotirnih
tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih mate
rialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 26 00

ženiljske tkanine iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in pod
obnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz
tarifne številke 5806)

8

0

5801 31 00

tkanine z nerazrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih
vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin,
taftanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 32 00

rebrasti žamet iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin
za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih materialov
ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 33 00

tkanine z razrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih vla
ken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taf
tanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0
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5801 34 00

tkanine z nerazrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih
vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin,
taftanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 35 00

tkanine z razrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih vla
ken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taf
tanih tekstilnih materialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 36 00

ženiljske tkanine iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tka
nin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih materia
lov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 90 10

tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu (razen frotirnih
tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih mate
rialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5801 90 90

tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine (razen tistih iz lanu,
umetnih ali sintetičnih vlaken, volne ali fine živalske dlake, frotirnih
tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih mate
rialov ter ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

8

0

5802 11 00

frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine iz bombaža, ne
beljene (razen ozkih tkanin iz tarifne številke 5806, preprog in drugih
talnih prekrival)

8

0

5802 19 00

frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine iz bombaža
(razen nebeljenih, ozkih tkanin iz tarifne številke 5806, preprog in dru
gih talnih prekrival)

8

0

5802 20 00

frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine (razen tistih iz
bombaža, ozkih tkanin iz tarifne številke 5806, preprog in drugih tal
nih prekrival)

8

0

5802 30 00

taftani tekstilni materiali (razen preprog in drugih talnih prekrival)

8

0

5803 00 10

bombažna gaza (razen ozkih tkanin iz tarifne številke 5806)

5,8

0

5803 00 30

gaza iz svile ali svilenih odpadkov (razen ozkih tkanin iz tarifne številke
5806)

7,2

0

5803 00 90

gaza (razen iz svile, svilenih odpadkov ali bombaža in ozkih tkanin iz
tarifne številke 5806)

8

0

5804 10 11

navadno vozlano mrežasto blago

6,5

0

5804 10 19

navaden til in drug mrežast material (razen vozlanega mrežastega blaga
in tkanega, pletenega ali kvačkanega materiala)

6,5

0

L 356/432

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5804 10 90

til in drug mrežast material z vzorcem (razen tkanega, pletenega ali
kvačkanega)

8

0

5804 21 10

čipke iz umetnih ali sintetičnih vlaken v metraži, trakovih ali motivih,
izdelane na bobinet strojih (razen tkanin iz tarifnih številk 6002 do
6006)

8

0

5804 21 90

strojno izdelane čipke iz umetnih ali sintetičnih vlaken v metraži, tra
kovih ali motivih (razen tistih, izdelanih na bobinet strojih in tkanin iz
tarifnih številk 6002 do 6006)

8

0

5804 29 10

čipke v metraži, trakovih ali motivih, izdelane na bobinet strojih (razen
iz umetnih ali sintetičnih vlaken in tkanin iz tarifnih številk 6002 do
6006)

8

0

5804 29 90

strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih (razen tistih iz
umetnih ali sintetičnih vlaken, čipk, izdelanih na bobinet strojih in tka
nin iz tarifnih številk 6002 do 6006)

8

0

5804 30 00

ročno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih (razen tkanin iz ta
rifnih številk 6002 do 6006)

8

0

5805 00 00

ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in
podobne in ročno izdelane tapiserije, npr. z majhnim vbodom in kri
žnim vbodom, dokončane ali nedokončane (razen kelim, šumak, kara
mani in podobnih ter več kot 100 let starih tapiserij)

5,6

0

5806 10 00

ozke tkanine z lasasto površino, vključno s frotirnimi tkaninami za bri
sače in podobnimi frotirnimi tkaninami, in ženiljske tkanine, široke do
vključno 30 cm (razen etiket, značk in podobnih izdelkov

6,3

0

5806 20 00

ozke tkanine iz tekstilnih materialov, ki vsebujejo po masi 5 % ali več
elastomerne preje, široke do vključno 30 cm (razen tkanin z lasasto po
vršino, vključno s frotirnimi tkaninami za brisače in podobnimi frotir
nimi tkaninami, ženiljskih tkanin ter etiket, značk in podobnih izdel
kov)

7,5

0

5806 31 00

ozke tkanine iz bombaža, široke do vključno 30 cm, ki niso navedene
ali zajete na drugem mestu

7,5

0

5806 32 10

ozke tkanine iz umetnih ali sintetičnih vlaken, s pravim robom, široke
do vključno 30 cm, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

7,5

0

5806 32 90

ozke tkanine iz umetnih ali sintetičnih vlaken, brez pravega roba, ši
roke do vključno 30 cm, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

7,5

0

5806 39 00

ozke tkanine iz drugih tekstilnih materialov razen bombaža in umetnih
ali sintetičnih vlaken, široke do vključno 30 cm, ki niso navedene ali
zajete na drugem mestu

7,5

0
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5806 40 00

ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med se
boj zlepljene (bolduk), široki do vključno 30 cm

6,2

0

5807 10 10

etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, v metraži,
trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani, z vtkanimi
napisi ali motivi

6,2

0

5807 10 90

etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, v metraži,
trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani, nevezeni
(razen tistih z vtkanimi napisi ali motivi)

6,2

0

5807 90 10

etikete, značke in podobni izdelki iz klobučevine ali netkanega tekstila,
v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, neve
zeni

6,3

0

5807 90 90

etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, v metraži,
trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, nevezeni (razen
tkanih in tistih iz klobučevine ali netkanega tekstila)

8

0

5808 10 00

pletenice v metraži

5

0

5808 90 00

okrasna pozamenterija iz tekstilnih materialov v metraži, nevezeni,
razen pletenih ali kvačkanih; rese, pomponi in podobni izdelki iz tek
stilnih materialov (razen pletenic v metraži)

5,3

0

5809 00 00

tkanine iz kovinskih niti in tkanine iz metalizirane preje iz tarifne šte
vilke 5605, ki se uporabljajo za izdelavo oblačil, notranjo opremo in
podobno, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

5,6

0

5810 10 10

vezenina na podlagi iz tekstilnega materiala, brez vidne podlage, v me
traži, trakovih ali motivih, neto vrednosti več kot 35 EUR/kg

5,8

0

5810 10 90

vezenina na podlagi iz tekstilnega materiala, brez vidne podlage, v me
traži, trakovih ali motivih, neto vrednosti do vključno 35 EUR/kg

8

0

5810 91 10

vezenina iz bombaža na podlagi iz tekstilnega materiala, v metraži, tra
kovih ali motivih, neto vrednosti več kot 17,50 EUR/kg (razen vezenine
brez vidne podlage)

5,8

0

5810 91 90

vezenina iz bombaža na podlagi iz tekstilnega materiala, v metraži, tra
kovih ali motivih, neto vrednosti do vključno 17,50 EUR/kg (razen ve
zenine brez vidne podlage)

7,2

0

5810 92 10

vezenina iz umetnih ali sintetičnih vlaken na podlagi iz tekstilnega ma
teriala, v metraži, trakovih ali motivih, neto vrednosti več kot
17,50 EUR/kg (razen vezenine brez vidne podlage)

5,8

0

5810 92 90

vezenina iz umetnih ali sintetičnih vlaken na podlagi iz tekstilnega ma
teriala, v metraži, trakovih ali motivih, neto vrednosti do vključno
17,50 EUR/kg (razen vezenine brez vidne podlage)

7,2

0
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5810 99 10

vezenina iz drugih materialov razen bombaža in umetnih ali sintetičnih
vlaken na podlagi iz tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali moti
vih, neto vrednosti več kot 17,50 EUR/kg (razen vezenine brez vidne
podlage)

5,8

0

5810 99 90

vezenina iz drugih materialov razen bombaža in umetnih ali sintetičnih
vlaken na podlagi iz tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali moti
vih, neto vrednosti do vključno 17,50 EUR/kg (razen vezenine brez
vidne podlage)

7,2

0

5811 00 00

prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestavljeni iz ene ali več plasti
tekstilnih materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali na drug na
čin (razen vezenin iz tarifne številke 5810 in prešitih materialov za po
steljnino in opremo)

8

0

5901 10 00

tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se
uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene, izdelavo ška
tel in izdelkov iz kartona ali podobno

6,5

0

5901 90 00

tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno
platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo
klobukov (razen tekstilnih materialov, prevlečenih s plastičnimi ma
sami)

6,5

0

5902 10 10

kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona
ali drugih poliamidov, impregnirane z gumo

5,6

0

5902 10 90

kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona
ali drugih poliamidov, potopljene ali impregnirane s plastičnimi ma
sami ali ne (razen tistih, ki so impregnirane z gumo)

8

0

5902 20 10

kord tkanine za avtomobilske plašče iz poliestrske preje visoke trdnosti,
impregnirane z gumo

5,6

0

5902 20 90

kord tkanine za avtomobilske plašče iz poliestrske preje visoke trdnosti,
potopljene ali impregnirane s plastičnimi masami ali ne (razen tistih, ki
so impregnirane z gumo)

8

0

5902 90 10

kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz visko
znega rajona, impregnirane z gumo

5,6

0

5902 90 90

kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz visko
znega rajona, potopljene ali ne v plastične mase (razen tistih, ki so im
pregnirane z gumo)

8

0
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5903 10 10

tekstilni materiali, impregnirani s polivinilkloridom (razen zidnih tapet
iz tekstilnih materialov, impregniranih s polivinilkloridom)

8

0

5903 10 90

tekstilni materiali, premazani, prevlečeni ali laminirani s polivinilklori
dom (razen zidnih tapet iz tekstilnih materialov, prevlečenih s polivinil
kloridom; talnih prekrival s tekstilno podlago in zgornjo plastjo ali ob
logo iz polivinilklorida)

8

0

5903 20 10

tekstilni materiali, impregnirani s poliuretanom (razen zidnih tapet iz
tekstilnih materialov, impregniranih s poliuretanom)

8

0

5903 20 90

tekstilni materiali, premazani, prevlečeni ali laminirani s poliuretanom
(razen zidnih tapet iz tekstilnih materialov, prevlečenih s poliuretanom;
talnih prekrival s tekstilno podlago in zgornjo plastjo ali oblogo iz po
liuretana)

8

0

5903 90 10

tekstilni materiali, impregnirani s plastičnimi masami razen polivinil
klorida ali poliuretana (razen zidnih tapet iz tekstilnih materialov, im
pregniranih s plastičnimi masami)

8

0

5903 90 91

tekstilni materiali, premazani, prevlečeni ali laminirani z celuloznimi
derivati ali plastičnimi masami razen polivinilklorida ali poliuretana, s
tkanino na pravi strani (razen zidnih tapet iz tekstilnih materialov, pre
vlečenih s plastičnimi masami)

8

0

5903 90 99

tekstilni materiali, premazani, prevlečeni ali laminirani s plastičnimi
masami razen polivinilklorida ali poliuretana (razen tistih s tekstilnimi
materiali na pravi strani, kord tkanin za avtomobilske plašče iz preje vi
soke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega
rajona; zidnih tapet iz tekstilnih materialov, impregniranih ali prevleče
nih s plastičnimi masami; talnih prekrival s tekstilno podlago in zgor
njo plastjo ali oblogo iz poliuretana)

8

0

5904 10 00

linolej, vključno z rezanim v oblike

5,3

0

5904 90 00

talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazana, prevlečena ali prekrita,
vključno z razrezanimi v oblike (razen linoleja)

5,3

0

5905 00 10

zidne tapete iz tekstilnih materialov, ki so izdelane iz paralelnih prej,
pritrjene na podlogo iz katerih koli materialov

5,8

0

5905 00 30

zidne tapete iz lanu (razen izdelanih iz paralelnih prej, pritrjenih na
podlogo iz katerih koli materialov)

8

0

5905 00 50

zidne tapete iz jute (razen izdelanih iz paralelnih prej, pritrjenih na
podlogo iz katerih koli materialov)

4

0
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5905 00 70

zidne tapete iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen izdelanih iz para
lelnih prej, pritrjenih na podlogo iz katerih koli materialov)

8

0

5905 00 90

zidne tapete iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen tistih iz lanu, jute
in umetnih ali sintetičnih vlaken in tistih, ki so izdelane iz paralelnih
prej, pritrjenih na podlogo iz katerih koli materialov)

6

0

5906 10 00

lepljivi trakovi iz gumiranih tekstilnih materialov, široki do vključno
20 cm (razen lepljivih trakov, impregniranih ali premazanih s farma
cevtskimi snovmi ali pripravljenih za prodajo na drobno za medicinske,
kirurške, zobozdravniške ali veterinarske namene)

4,6

0

5906 91 00

pleteni ali kvačkani tekstilni materiali, gumirani, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

6,5

0

5906 99 10

tekstilni materiali, izdelani iz vzporednih tekstilnih niti, zlepljenih
z gumo

8

0

5906 99 90

gumirani tekstilni materiali (razen pletenih ali kvačkanih tekstilnih ma
terialov, tekstilnih materialov, izdelanih iz vzporednih tekstilnih niti,
zlepljenih z gumo, lepljivih trakov, širokih do vključno 20 cm in kord
tkanin za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali
drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona)

5,6

0

5907 00 10

z oljem preparirani tekstilni materiali in drugi tekstilni materiali, prepa
rirani s snovmi na bazi sušečih olj

4,9

0

5907 00 90

impregnirani, premazani ali prevlečeni tekstilni materiali; platna, sli
kana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen z oljem prepariranih tekstil
nih materialov in drugih tekstilnih materialov, prepariranih s snovmi
na bazi sušečih olj

4,9

0

5908 00 00

stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigal
nike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto ple
teni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani (razen
stenjev v obliki konusa, prekritih z voskom, vžigalnih vrvic, detonirnih
vrvic, stenjev v obliki tekstilne preje in stenjev iz steklenih vlaken)

5,6

0

5909 00 10

cevi za črpalke in podobne cevi iz sintetičnih vlaken, vključno z impreg
niranimi ali prevlečenimi, obloženimi in armiranimi, s priborom iz
drugega materiala ali brez njega

6,5

0

5909 00 90

cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih materialov, vključno z im
pregniranimi ali prevlečenimi, obloženimi in armiranimi, s priborom iz
drugega materiala ali brez njega (razen cevi iz sintetičnih vlaken)

6,5

0

5910 00 00

trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za transportne ali transmisij
ske namene, vključno z impregniranimi, prevlečenimi, prekritimi ali la
miniranimi s plastično maso, ojačani ali neojačani s kovino ali drugim
materialom (razen trakov in jermenov debeline manj kot 3 mm ter ne
določne dolžine ali trakov in jermenov, ki so le razrezani na določene
dolžine, vključno s trakovi in jermeni, impregniranimi, prevlečenimi,
prekritimi ali laminiranimi z gumo, ali trakovi in jermeni iz preje ali
korda, impregniranimi ali prevlečenimi z gumo)

5,1

0
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5911 10 00

tekstilni materiali, klobučevina in tkanine, podložene s klobučevino,
prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim materia
lom, ki se uporabljajo za oblaganje mikalnikov, in podobne tkanine za
druge tehnične namene, vključno z ozkim tekstilom iz žameta, impreg
niranim z gumo, ki se uporablja za prekrivanje tkalskih vreten

5,3

0

5911 20 00

tkanine za sita, vključno z gotovimi za neposredno uporabo

4,6

0

5911 31 11

tekstilne tkanine, podložene ali nepodložene s klobučevino, iz sintetič
nih vlaken, brezkončne ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri
strojih za proizvodnjo papirja, mase manj kot 650 g/m2

5,8

0

5911 31 19

tekstilne tkanine in klobučevina, iz svile ali umetnih vlaken, brez
končne ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih za proiz
vodnjo papirja, vključno s tkaninami in klobučevino iz svile ali iz
umetnih ali sintetičnih vlaken za uporabo pri podobnih strojih, npr. za
papirno maso ali azbestni cement, mase manj kot 650 g/m2

5,8

0

5911 31 90

tekstilni materiali in klobučevina, brezkončni ali z elementi za spajanje,
ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih
strojih, npr. za papirno maso ali azbestni cement, mase manj kot
650 g/m2 (razen tistih iz svile ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken)

4,4

0

5911 32 10

tekstilni materiali in klobučevina, iz svile ali iz umetnih ali sintetičnih
vlaken, brezkončni ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri stro
jih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih, npr. za papirno
maso ali azbestni cement, mase 650 g/m2 ali več

5,8

0

5911 32 90

tekstilni materiali in klobučevina, brezkončni ali z elementi za spajanje,
ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih
strojih, npr. za papirno maso ali azbestni cement, mase 650 g/m2 ali
več (razen tistih iz svile ali iz umetnih ali sintetičnih vlaken)

4,4

0

5911 40 00

tkanine za precejanje in stiskanje, ki se uporabljajo v stiskalnicah za
olje ali za podobne tehnične namene, vključno s tkaninami iz človeških
las

6

0

5911 90 10

izdelki in predmeti iz klobučevine za tehnične namene, navedeni v
opombi 7 k poglavju 59, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6

0

5911 90 90

tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene, navedeni v opombi 7
k poglavju 59, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih
iz klobučevine)

6

0

6001 10 00

materiali z dolgolasasto površino, pleteni ali kvačkani

8

0

6001 21 00

materiali z zankasto površino iz bombaža, pleteni ali kvačkani

8

0

6001 22 00

materiali z zankasto površino iz umetnih ali sintetičnih vlaken, pleteni
ali kvačkani

8

0

L 356/438

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

6001 29 00

materiali z zankasto površino, pleteni ali kvačkani (razen iz bombaža
in umetnih ali sintetičnih vlaken)

8

0

6001 91 00

lasasti materiali iz bombaža, pleteni ali kvačkani (razen materialov
z dolgolasasto površino)

8

0

6001 92 00

lasasti materiali iz umetnih ali sintetičnih vlaken, pleteni ali kvačkani
(razen materialov z dolgolasasto površino)

8

0

6001 99 00

lasasti materiali, pleteni ali kvačkani (razen iz bombaža ali iz umetnih
ali sintetičnih vlaken in materialov z dolgolasasto površino)

8

0

6002 40 00

pleteni ali kvačkani materiali, široki do vključno 30 cm, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje (razen tistih, ki vsebujejo gumija
ste niti, lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, mate
riali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter
pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevleče
nih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6002 90 00

pleteni ali kvačkani materiali, široki do vključno 30 cm, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje in gumijastih niti ali le gumijaste
niti (razen lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, ma
teriali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki,
pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevleče
nih, prekritih ali laminiranih ter sterilnih kirurških ali zobarskih zapor
proti sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

6,5

0

6003 10 00

pleteni ali kvačkani materiali iz volne ali fine živalske dlake, široki do
vključno 30 cm (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elasto
merne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgo
lasastimi materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami
in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregnira
nih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6003 20 00

pleteni ali kvačkani materiali iz bombaža, široki do vključno 30 cm
(razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gu
mijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali,
materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi iz
delki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih,
prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6003 30 10

čipka rašel iz sintetičnih vlaken, široka do vključno 30 cm (razen tiste,
ki vsebuje po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti)

8

0

6003 30 90

pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, široki do vključno
30 cm (razen čipke rašel, tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elasto
merne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgo
lasastimi materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami
in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregnira
nih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih ter sterilnih ki
rurških ali zobarskih zapor proti sprijemanju iz tarifne podštevilke
3006 10 30)

8

0
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6003 40 00

pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, široki do vključno
30 cm (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje
ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi ma
teriali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podob
nimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, pre
mazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih ter sterilnih kirurških ali
zobarskih zapor proti sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

8

0

6003 90 00

pleteni ali kvačkani materiali, široki do vključno 30 cm (razen iz bom
baža, umetnih ali sintetičnih vlaken, volne ali fine živalske dlake, tistih,
ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti,
in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih ter sterilnih kirurških ali zobarskih zapor proti
sprijemanju iz tarifne podštevilke 3006 10 30)

8

0

6004 10 00

pleteni ali kvačkani materiali, široki več kot 30 cm, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje (razen tistih, ki vsebujejo gumijaste
niti, lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih)

8

0

6004 90 00

pleteni ali kvačkani materiali, široki več kot 30 cm, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje in gumijastih niti ali le gumijaste
niti (razen lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, ma
teriali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki,
ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, pre
vlečenih, prekritih ali laminiranih)

6,5

0

6005 21 00

nebeljeni ali beljeni bombažni materiali, pleteni po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot
30 cm (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje
ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi ma
teriali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podob
nimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, pre
mazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 22 00

barvani bombažni materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm (razen ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 23 00

bombažni materiali iz prej različnih barv, pleteni po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot
30 cm (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje
ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi ma
teriali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podob
nimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, pre
mazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0
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6005 24 00

tiskani bombažni materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm (razen ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 31 10

nebeljeni ali beljeni materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več
kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese (razen ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregnira
nih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 31 50

nebeljena ali beljena čipka rašel iz sintetičnih vlaken, pletena po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široka
več kot 30 cm (razen za zavese ali mrežaste zavese in tistih, ki vsebu
jejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti)

8

0

6005 31 90

nebeljeni ali beljeni materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več
kot 30 cm (razen za zavese, čipke rašel, materialov, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih mate
rialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6005 32 10

barvani materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z ma
teriali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm, za
zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese (razen tistih, ki vsebu
jejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih
materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto
površino, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, prema
zanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 32 50

barvana čipka rašel iz sintetičnih vlaken, pletena po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široka več kot
30 cm (razen za zavese ali mrežaste zavese in tistih, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti)

8

0
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6005 32 90

barvani materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z ma
teriali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm
(razen za zavese, čipke rašel, materialov, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6005 33 10

materiali iz sintetičnih vlaken, iz prej različnih barv, pleteni po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več
kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese (razen ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregnira
nih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 33 50

čipka rašel iz sintetičnih vlaken, iz prej različnih barv, pletena po os
novi (vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), ši
roka več kot 30 cm (razen za zavese ali mrežaste zavese in tistih, ki
vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti)

8

0

6005 33 90

materiali iz sintetičnih vlaken, iz prej različnih barv, pleteni po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več
kot 30 cm (razen za zavese, čipke rašel, materialov, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih mate
rialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6005 34 10

tiskani materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z ma
teriali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm, za
zavese, vključno z mrežastim blagom za zavese (razen tistih, ki vsebu
jejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih
materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto
površino, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, prema
zanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 34 50

tiskana čipka rašel iz sintetičnih vlaken, pletena po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široka več kot
30 cm (razen za zavese ali mrežaste zavese in tistih, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti)

8

0
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6005 34 90

tiskani materiali iz sintetičnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z ma
teriali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm
(razen za zavese, čipke rašel, materialov, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6005 41 00

nebeljeni ali beljeni materiali iz umetnih vlaken, pleteni po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več
kot 30 cm (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne
preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi
materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podob
nimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, pre
mazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 42 00

barvani materiali iz umetnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z mate
riali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm
(razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gu
mijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali,
materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi iz
delki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih,
prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 43 00

materiali iz umetnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm (razen ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 44 00

tiskani materiali iz umetnih vlaken, pleteni po osnovi (vključno z mate
riali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm
(razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gu
mijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali,
materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi iz
delki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih,
prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6005 90 10

materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletil
nimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm, iz volne ali fine živalske
dlake (razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje
ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi ma
teriali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami in podob
nimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, pre
mazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0
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6005 90 90

materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletil
nimi stroji „galloon“), široki več kot 30 cm (razen iz bombaža, umetnih
ali sintetičnih vlaken, volne ali fine živalske dlake, materialov, ki vsebu
jejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih
materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto
površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali
kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekri
tih ali laminiranih)

8

0

6006 10 00

materiali, pleteni ali kvačkani, široki več kot 30 cm, iz volne ali fine ži
valske dlake (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 %
ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6006 21 00

nebeljeni ali beljeni bombažni materiali, pleteni ali kvačkani, široki več
kot 30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 %
ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6006 22 00

barvani bombažni materiali, pleteni ali kvačkani, široki več kot 30 cm
(razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi
s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več ela
stomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dol
golasastimi materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, znač
kami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, im
pregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6006 23 00

bombažni materiali, pleteni ali kvačkani, iz prej različnih barv, široki
več kot 30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z mate
riali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po
masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih mate
rialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 24 00

tiskani bombažni materiali, pleteni ali kvačkani, široki več kot 30 cm
(razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi
s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več ela
stomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dol
golasastimi materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, znač
kami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, im
pregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0
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6006 31 10

nebeljeni ali beljeni materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken,
široki več kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastimi zavesami (razen
materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletil
nimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elasto
merne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgo
lasastimi materiali, materiali z zankasto površino, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 31 90

nebeljeni ali beljeni materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken,
široki več kot 30 cm (razen za zavese, materialov, pletenih po osnovi
(vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki
vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in
lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z za
nkasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih
ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, pre
kritih ali laminiranih)

8

0

6006 32 10

barvani materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, široki več
kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastimi zavesami (razen materia
lov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi
stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne
preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi
materiali, materiali z zankasto površino, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6006 32 90

barvani materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, široki več
kot 30 cm (razen za zavese, materialov, pletenih po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih ma
terialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 33 10

materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, iz prej različnih
barv, široki več kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastimi zavesami
(razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi
s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več ela
stomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dol
golasastimi materiali, materiali z zankasto površino, ter pletenih ali
kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekri
tih ali laminiranih)

8

0

6006 33 90

materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, iz prej različnih
barv, široki več kot 30 cm (razen za zavese, materialov, pletenih po os
novi (vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), ti
stih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih
niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali
z zankasto površino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter ple
tenih ali kvačkanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih,
prekritih ali laminiranih)

8

0
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6006 34 10

tiskani materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, široki več
kot 30 cm, za zavese, vključno z mrežastimi zavesami (razen materia
lov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletilnimi
stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne
preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgolasastimi
materiali, materiali z zankasto površino, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6006 34 90

tiskani materiali, pleteni ali kvačkani, iz sintetičnih vlaken, široki več
kot 30 cm (razen za zavese, materialov, pletenih po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih ma
terialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 41 00

nebeljeni ali beljeni materiali, pleteni ali kvačkani, iz umetnih vlaken,
široki več kot 30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih ma
terialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 42 00

barvani materiali, pleteni ali kvačkani, iz umetnih vlaken, široki več kot
30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dob
ljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0

6006 43 00

materiali, pleteni ali kvačkani, iz umetnih vlaken, iz prej različnih barv,
široki več kot 30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno
z materiali, dobljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo
po masi 5 % ali več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih ma
terialov, vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto po
vršino, etiketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvač
kanih materialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali
laminiranih)

8

0

6006 44 00

tiskani materiali, pleteni ali kvačkani, iz umetnih vlaken, široki več kot
30 cm (razen materialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dob
ljenimi s pletilnimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več elastomerne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov,
vključno z dolgolasastimi materiali, materiali z zankasto površino, eti
ketami, značkami in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih ma
terialov, impregniranih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminira
nih)

8

0
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6006 90 00

materiali, pleteni ali kvačkani, široki več kot 30 cm (razen iz umetnih
ali sintetičnih vlaken, bombaža, volne ali fine živalske dlake (razen ma
terialov, pletenih po osnovi (vključno z materiali, dobljenimi s pletil
nimi stroji „galloon“), tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elasto
merne preje ali gumijastih niti, in lasastih materialov, vključno z dolgo
lasastimi materiali, materiali z zankasto površino, etiketami, značkami
in podobnimi izdelki, ter pletenih ali kvačkanih materialov, impregnira
nih, premazanih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih)

8

0

6101 20 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

12

0

6101 20 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz bombaža za moške ali dečke, ple
teni ali kvačkani (razen oblek, kompletov, suknjičev, blazerjev, hlač z na
prsnikom in naramnicami ter hlač)

12

0

6101 30 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

12

0

6101 30 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za
moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen oblek, kompletov, suknji
čev, blazerjev, hlač z naprsnikom in naramnicami ter hlač)

12

0

6101 90 20

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz tekstilnih
materialov za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen iz bombaža
in umetnih ali sintetičnih vlaken)

12

0

6101 90 80

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov za moške ali
dečke, pleteni ali kvačkani (razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih
vlaken, oblek, kompletov, suknjičev, blazerjev, hlač z naprsnikom in na
ramnicami ter hlač)

12

0

6102 10 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz volne ali
fine živalske dlake za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

12

0

6102 10 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake za
ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, ja
ken, blazerjev, oblek, kril, hlačnih kril, hlač, hlač z naprsnikom in na
ramnicami)

12

0

6102 20 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

12

0

6102 20 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz bombaža za ženske ali deklice,
pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, jaken, blazerjev, oblek,
kril, hlačnih kril, hlač, hlač z naprsnikom in naramnicami)

12

0
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6102 30 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

12

0

6102 30 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za
ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, ja
ken, blazerjev, oblek, kril, hlačnih kril, hlač, hlač z naprsnikom in na
ramnicami)

12

0

6102 90 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz tekstilnih
materialov za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen iz volne,
fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken)

12

0

6102 90 90

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov za ženske ali
deklice, pleteni ali kvačkani (razen iz volne, fine živalske dlake, bom
baža in umetnih ali sintetičnih vlaken, kostimov, kompletov, jaken, bla
zerjev, oblek, kril, hlačnih kril, hlač, hlač z naprsnikom in naramni
cami)

12

0

6103 10 00

obleke iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani
(razen trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6103 22 00

kompleti iz bombaža za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen
smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6103 23 00

kompleti iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani
(razen smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6103 29 00

kompleti iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz volne,
fine živalske dlake, bombaža in sintetičnih vlaken, smučarskih komple
tov in kopalk)

12

0

6103 31 00

suknjiči in blazerji iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke,
pleteni ali kvačkani (razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6103 32 00

suknjiči in blazerji iz bombaža za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani
(razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6103 33 00

suknjiči in blazerji iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pleteni ali
kvačkani (razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6103 39 00

suknjiči in blazerji iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz
volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, vetrovk in
podobnih izdelkov)

12

0

6103 41 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke,
pletene ali kvačkane (razen kopalk in spodnjic)

12

0
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6103 42 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz bombaža za moške ali dečke, pletene ali kvač
kane (razen kopalk in spodnjic)

12

0

6103 43 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pletene ali
kvačkane (razen kopalk in spodnjic)

12

0

6103 49 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, pletene
ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih
vlaken, kopalk in spodnjic)

12

0

6104 13 00

kostimi iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani
(razen smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6104 19 00

kostimi iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pleteni ali kvač
kani (razen iz sintetičnih vlaken ter smučarskih kombinezonov in ko
palk)

12

0

6104 22 00

kompleti iz bombaža za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen
smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6104 23 00

kompleti iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani
(razen smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6104 29 00

kompleti iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen iz bom
baža ali sintetičnih vlaken, smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6104 31 00

jakne in blazerji iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice,
pleteni ali kvačkani (razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6104 32 00

jakne in blazerji iz bombaža za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani
(razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6104 33 00

jakne in blazerji iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali
kvačkani (razen vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6104 39 00

suknjiči in blazerji iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pleteni
ali kvačkani (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih
vlaken, vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6104 41 00

obleke iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice, pletene ali
kvačkane (razen spodnjih kril)

12

0

6104 42 00

obleke iz bombaža za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane (razen
spodnjih kril)

12

0
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6104 43 00

obleke iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane
(razen spodnjih kril)

12

0

6104 44 00

obleke iz umetnih vlaken za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane
(razen spodnjih kril)

12

0

6104 49 00

obleke iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pletene ali kvač
kane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetič
nih vlaken ter spodnjih kril)

12

0

6104 51 00

krila in hlačna krila iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice,
pletena ali kvačkana (razen spodnjih kril)

12

0

6104 52 00

krila in hlačna krila iz bombaža za ženske ali deklice, pletena ali kvač
kana (razen spodnjih kril)

12

0

6104 53 00

krila in hlačna krila iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pletena
ali kvačkana (razen spodnjih kril)

12

0

6104 59 00

krila in hlačna krila iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, ple
tena ali kvačkana (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sinte
tičnih vlaken ter spodnjih kril)

12

0

6104 61 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice,
pletene ali kvačkane (razen spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6104 62 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz bombaža za ženske ali deklice, pletene ali kvač
kane (razen spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6104 63 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pletene
ali kvačkane (razen spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6104 69 00

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, ple
tene ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sinte
tičnih vlaken, spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6105 10 00

srajce iz bombaža za moške ali dečke, pletene ali kvačkane (razen spal
nih srajc, majic s kratkimi rokavi, spodnjih majic in drugih majic)

12

0

6105 20 10

srajce iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pletene ali kvačkane
(razen spalnih srajc, majic s kratkimi rokavi, spodnjih majic in drugih
majic)

12

0

6105 20 90

srajce iz umetnih vlaken za moške ali dečke, pletene ali kvačkane
(razen spalnih srajc, majic s kratkimi rokavi, spodnjih majic in drugih
majic)

12

0
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6105 90 10

srajce iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke, pletene ali
kvačkane (razen spalnih srajc, majic s kratkimi rokavi, spodnjih majic
in drugih majic)

12

0

6105 90 90

srajce iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, pletene ali kvačkane
(razen iz bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, volne ali fine žival
ske dlake, spalnih srajc, majic s kratkimi rokavi, spodnjih majic in dru
gih majic)

12

0

6106 10 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz bombaža za ženske ali deklice, pletene
ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih majic)

12

0

6106 20 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice, pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih
majic)

12

0

6106 90 10

bluze, srajce in srajčne bluze iz volne ali fine živalske dlake za ženske
ali deklice, pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih
majic)

12

0

6106 90 30

bluze, srajce in srajčne bluze iz svile ali svilenih odpadkov za ženske ali
deklice, pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih
majic)

12

0

6106 90 50

bluze, srajce in srajčne bluze iz lanu ali ramije za ženske ali deklice,
pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih majic)

12

0

6106 90 90

bluze, srajce in srajčne bluze iz tekstilnih materialov za ženske ali de
klice, pletene ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža
in umetnih ali sintetičnih vlaken, svile ali svilenih odpadkov, lanu ali ra
mije, majic s kratkimi rokavi in drugih majic)

12

0

6107 11 00

spodnjice in spodnjice brez hlačnic iz bombaža za moške ali dečke,
pletene ali kvačkane

12

0

6107 12 00

spodnjice in spodnjice brez hlačnic iz umetnih ali sintetičnih vlaken za
moške ali dečke, pletene ali kvačkane

12

0

6107 19 00

spodnjice in spodnjice brez hlačnic iz drugih tekstilnih materialov za
moške ali dečke, pletene ali kvačkane (razen iz bombaža in umetnih ali
sintetičnih vlaken)

12

0

6107 21 00

spalne srajce in pižame iz bombaža za moške ali dečke, pletene ali
kvačkane (razen majic in spodnjih majic brez rokavov)

12

0

6107 22 00

spalne srajce in pižame iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali
dečke, pletene ali kvačkane (razen majic in spodnjih majic brez roka
vov)

12

0

6107 29 00

spalne srajce in pižame iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, ple
tene ali kvačkane (razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken
ter majic in spodnjih majic brez rokavov)

12

0

6107 91 00

kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki iz bombaža za moške
ali dečke, pleteni ali kvačkani

12

0
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6107 99 00

kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki iz tekstilnih materialov
za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen iz bombaža)

12

0

6108 11 00

kombineže in spodnja krila iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice, pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih
majic)

12

0

6108 19 00

kombineže in spodnja krila iz tekstilnih materialov za ženske ali de
klice, pletene ali kvačkane (razen iz umetnih ali sintetičnih vlaken, ma
jic s kratkimi rokavi in drugih majic)

12

0

6108 21 00

spodnjice brez hlačnic in spodnje hlačke iz bombaža za ženske ali de
klice, pletene ali kvačkane

12

0

6108 22 00

spodnjice brez hlačnic in spodnje hlačke iz umetnih ali sintetičnih vla
ken za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

12

0

6108 29 00

spodnjice brez hlačnic in spodnje hlačke iz tekstilnih materialov za
ženske ali deklice, pletene ali kvačkane (razen iz bombaža in umetnih
ali sintetičnih vlaken)

12

0

6108 31 00

spalne srajce in pižame iz bombaža za ženske ali deklice, pletene ali
kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih majic ter negližejev)

12

0

6108 32 00

spalne srajce in pižame iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali
deklice, pletene ali kvačkane (razen majic s kratkimi rokavi in drugih
majic ter negližejev)

12

0

6108 39 00

spalne srajce in pižame iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice,
pletene ali kvačkane (razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vla
ken ter majic s kratkimi rokavi in drugih majic ter negližejev)

12

0

6108 91 00

negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobni izdelki
iz bombaža za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen majic,
kombinež, spodnjih kril, spodnjic brez hlačnic in spodnjih hlač, spalnih
srajc, pižam, modrčkov, pasov za nogavice, steznikov ter podobnih iz
delkov)

12

0

6108 92 00

negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobni izdelki
iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali kvač
kani (razen majic, kombinež, spodnjih kril, spodnjic brez hlačnic in
spodnjih hlač, spalnih srajc, pižam, modrčkov, pasov za nogavice, ste
znikov ter podobnih izdelkov)

12

0

6108 99 00

negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobni izdelki
iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen
iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, majic, kombinež, spod
njih kril, spodnjic brez hlačnic in spodnjih hlač, spalnih srajc, pižam,
modrčkov, pasov za nogavice, steznikov ter podobnih izdelkov)

12

0

6109 10 00

majice s kratkimi rokavi, spodnje majice brez rokavov in druge majice
iz bombaža, pletene ali kvačkane

12

0

6109 90 10

majice s kratkimi rokavi, spodnje majice brez rokavov in druge majice
iz volne ali fine živalske dlake, pletene ali kvačkane

12

0
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6109 90 30

majice s kratkimi rokavi, spodnje majice brez rokavov in druge majice
iz umetnih ali sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

12

0

6109 90 90

majice s kratkimi rokavi, spodnje majice brez rokavov in druge majice
iz tekstilnih materialov, pletene ali kvačkane (razen iz volne, fine žival
ske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken)

12

0

6110 11 10

jope in puloverji, ki vsebujejo po masi vsaj 50 % volne in tehtajo
600 g ali več po kosu, pleteni ali kvačkani

10,5

0

6110 11 30

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz volne ali
fine živalske dlake za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen jop
in puloverjev, ki vsebujejo po masi 50 % ali več volne in tehtajo 600 g
ali več po kosu, ter telovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 11 90

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz volne ali
fine živalske dlake za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen jop
in puloverjev, ki vsebujejo po masi 50 % ali več volne in tehtajo 600 g
ali več po kosu, ter telovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 12 10

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz dlake ka
šmirskih koz, pleteni ali kvačkani, za moške ali dečke (razen prešitih iz
delkov)

12

0

6110 12 90

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz dlake ka
šmirskih koz, pleteni ali kvačkani, za ženske ali deklice (razen prešitih
izdelkov)

12

0

6110 19 10

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz fine žival
ske dlake, pleteni ali kvačkani, za moške ali dečke (razen iz dlake ka
šmirskih koz in prešitih izdelkov)

12

0

6110 19 90

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz fine žival
ske dlake, pleteni ali kvačkani, za ženske ali deklice (razen iz dlake ka
šmirskih koz in prešitih izdelkov)

12

0

6110 20 10

lahki, fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali
želvjim izrezom iz bombaža, pleteni ali kvačkani

12

0

6110 20 91

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz bombaža
za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen lahkih, fino pletenih pu
loverjev s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali želvjim izrezom ter te
lovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 20 99

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz bombaža
za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen lahkih, fino pletenih
puloverjev s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali želvjim izrezom ter
telovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 30 10

lahki, fino pleteni puloverji s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali
želvjim izrezom iz umetnih ali sintetičnih vlaken, pleteni ali kvačkani

12

0

6110 30 91

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen lah
kih, fino pletenih puloverjev s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali
želvjim izrezom ter telovnikov, podloženih z vato)

12

0
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6110 30 99

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen
lahkih, fino pletenih puloverjev s puli ovratnikom, polo ovratnikom ali
želvjim izrezom ter telovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 90 10

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz lanu ali
ramije, pleteni ali kvačkani (razen telovnikov, podloženih z vato)

12

0

6110 90 90

jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz tekstilnih
materialov, pleteni ali kvačkani (razen iz umetnih ali sintetičnih vlaken,
volne, fine živalske dlake, bombaža, lanu ali ramije ter telovnikov, pod
loženih z vato)

12

0

6111 20 10

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz bombaža za dojenčke, ple
tene ali kvačkane

8,9

0

6111 20 90

oblačila in oblačilni dodatki iz bombaža za dojenčke, pleteni ali kvač
kani (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov)

12

0

6111 30 10

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz sintetičnih vlaken za do
jenčke, pletene ali kvačkane

8,9

0

6111 30 90

oblačila in oblačilni dodatki iz sintetičnih vlaken za dojenčke, pleteni
ali kvačkani (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov)

12

0

6111 90 11

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz volne ali fine živalske dlake
za dojenčke, pletene ali kvačkane

8,9

0

6111 90 19

oblačila in oblačilni dodatki iz volne ali fine živalske dlake za dojenčke,
pleteni ali kvačkani (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov)

12

0

6111 90 90

oblačila in oblačilni dodatki iz tekstilnih materialov za dojenčke, pleteni
ali kvačkani (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih
vlaken ter klobukov)

12

0

6112 11 00

trenirke iz bombaža, pletene ali kvačkane

12

0

6112 12 00

trenirke iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

12

0

6112 19 00

trenirke iz tekstilnih materialov, pletene ali kvačkane (razen iz bombaža
ali sintetičnih vlaken)

12

0

6112 20 00

smučarske obleke, pletene ali kvačkane

12

0

6112 31 10

kopalke iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pletene ali kvačkane,
ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti

8

0

6112 31 90

kopalke iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, pletene ali kvačkane
(razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti)

12

0
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6112 39 10

kopalke iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, pletene ali kvač
kane, ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti (razen iz sintetič
nih vlaken)

8

0

6112 39 90

kopalke iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, pletene ali kvač
kane (razen iz sintetičnih vlaken in tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več gumijastih niti)

12

0

6112 41 10

kopalke iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane,
ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti

8

0

6112 41 90

kopalke iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane
(razen tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti)

12

0

6112 49 10

kopalke iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pletene ali kvač
kane, ki vsebujejo po masi 5 % ali več gumijastih niti (razen iz sintetič
nih vlaken)

8

0

6112 49 90

kopalke iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, pletene ali kvač
kane (razen iz sintetičnih vlaken in tistih, ki vsebujejo po masi 5 % ali
več gumijastih niti)

12

0

6113 00 10

oblačila, pletena ali kvačkana, gumirana (razen oblačil in oblačilnih do
datkov za dojenčke)

8

0

6113 00 90

oblačila, pletena ali kvačkana, impregnirana, prevlečena ali prekrita s
plastičnimi masami ali drugimi materiali (razen gumiranih ter oblačil in
oblačilnih dodatkov za dojenčke)

12

0

6114 20 00

posebna oblačila za poklicne, športne ali druge namene, ki niso nave
dena ali zajeta na drugem mestu, iz bombaža, pletena ali kvačkana

12

0

6114 30 00

posebna oblačila za poklicne, športne ali druge namene, ki niso nave
dena ali zajeta na drugem mestu, iz umetnih ali sintetičnih vlaken, ple
tena ali kvačkana

12

0

6114 90 00

posebna oblačila za poklicne, športne ali druge namene, ki niso nave
dena ali zajeta na drugem mestu, iz tekstilnih materialov, pletena ali
kvačkana (razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken)

12

0

6115 10 10

nogavice za krčne žile iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane

8

0

6115 10 90

nogavice z označeno stopnjo kompresije iz tekstilnih materialov, ple
tene ali kvačkane (razen nogavic za krčne žile iz sintetičnih vlaken ter
nogavic za dojenčke)

12

0

6115 21 00

hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane,
številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (razen nogavic z označeno
stopnjo kompresije)

12

0
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6115 22 00

hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane,
številke enojne preje 67 deciteksov ali več (razen nogavic z označeno
stopnjo kompresije)

12

0

6115 29 00

hlačne nogavice in nogavice iz tekstilnih materialov, pletene ali kvač
kane (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije, iz sintetičnih vla
ken ter nogavic za dojenčke)

12

0

6115 30 11

ženske dokolenke iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane, številke
enojne preje manj kot 67 deciteksov (razen nogavic z označeno stop
njo kompresije)

12

0

6115 30 19

ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane, šte
vilke enojne preje manj kot 67 deciteksov (razen nogavic z označeno
stopnjo kompresije, hlačnih nogavic in nogavic ter dokolenk)

12

0

6115 30 90

ženske dolge nogavice in dokolenke, pletene ali kvačkane, številke
enojne preje manj kot 67 deciteksov (razen nogavic z označeno stop
njo kompresije, tistih iz sintetičnih vlaken ter hlačnih nogavic in noga
vic)

12

0

6115 94 00

dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice,
vključno z nogavicami brez podplatov, iz volne ali fine živalske dlake,
pletene ali kvačkane (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije,
hlačnih nogavic in nogavic, ženskih dolgih nogavic in dokolenk, šte
vilke enojne preje manj kot 67 deciteksov ter nogavic za dojenčke)

12

0

6115 95 00

dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice,
vključno z nogavicami brez podplatov, iz bombaža, pletene ali kvač
kane (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije, hlačnih nogavic in
nogavic, ženskih dolgih nogavic in dokolenk, številke enojne preje
manj kot 67 deciteksov ter nogavic za dojenčke)

12

0

6115 96 10

dokolenke iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen nogavic
z označeno stopnjo kompresije, ženskih dolgih nogavic, številke enojne
preje manj kot 67 deciteksov ter nogavic za dojenčke)

12

0

6115 96 91

ženske nogavice iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen noga
vic z označeno stopnjo kompresije, hlačnih nogavic in nogavic, ženskih
dolgih nogavic, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov ter doko
lenk)

12

0

6115 96 99

dolge nogavice, kratke nogavice in druge nogavice, vključno z nogavi
cami brez podplatov, iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen
nogavic z označeno stopnjo kompresije, ženskih hlačnih nogavic in no
gavic, dolgih nogavic in dokolenk ter nogavic za dojenčke)

12

0

6115 99 00

dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice,
vključno z nogavicami brez podplatov, iz tekstilnih materialov, pletene
ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih
vlaken, nogavic z označeno stopnjo kompresije, hlačnih nogavic in no
gavic, ženskih dolgih nogavic in dokolenk, številke enojne preje manj
kot 67 deciteksov ter nogavic za dojenčke)

12

0
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6116 10 20

rokavice, impregnirane, prevlečene ali prekrite z gumo, pletene ali
kvačkane

8

0

6116 10 80

palčniki in rokavice brez prstov, impregnirani, prevlečeni ali prekriti s
plastično maso ali gumo, pleteni ali kvačkani, in rokavice, impregni
rane, prevlečene ali prekrite s plastično maso, pletene ali kvačkane

8,9

0

6116 91 00

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz volne ali fine živalske
dlake, pletene ali kvačkane (razen za dojenčke)

8,9

0

6116 92 00

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz bombaža, pletene ali kvač
kane (razen impregniranih, prevlečenih ali prekritih s plastičnimi ma
sami ali gumo in rokavic za dojenčke)

8,9

0

6116 93 00

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz sintetičnih vlaken, pletene
ali kvačkane (razen impregniranih, prevlečenih ali prekritih s plastič
nimi masami ali gumo in rokavic za dojenčke)

8,9

0

6116 99 00

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz tekstilnih materialov, ple
tene ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sinte
tičnih vlaken, impregniranih, prevlečenih ali prekritih s plastičnimi ma
sami ali gumo in rokavic za dojenčke)

8,9

0

6117 10 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, pleteni ali
kvačkani

12

0

6117 80 10

gotovi oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani, elastični ali gumirani, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

8

0

6117 80 80

kravate in metuljčki ter in drugi gotovi oblačilni dodatki, pleteni ali
kvačkani, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elastičnih
ali gumiranih, šalov, ogrinjal, rut, naglavnih rut, tančic in podobnih iz
delkov)

12

0

6117 90 00

deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, pleteni ali kvačkani, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

12

0

6201 11 00

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz volne ali
fine živalske dlake za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6201 12 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za moške ali dečke, mase do vključno 1 kg na oblačilo (razen pletenih
ali kvačkanih)

12

0

6201 12 90

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za moške ali dečke, mase več kot 1 kg na oblačilo (razen pletenih ali
kvačkanih)

12

0

6201 13 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke, mase do vključno 1 kg na ob
lačilo (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0
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6201 13 90

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke, mase več kot 1 kg na oblačilo
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6201 19 00

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz tekstilnih
materialov za moške ali dečke (razen iz volne ali fine živalske dlake,
bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

12

0

6201 91 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake za
moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter oblek, kompletov,
suknjičev, blazerjev in hlač)

12

0

6201 92 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrni jopiči, vetrovke in podobni iz
delki iz bombaža za moške ali dečke (nepleteni ali nekvačkani, razen
oblek, kompletov, suknjičev, blazerjev, hlač in zgornjih delov smučar
skih oblek)

12

0

6201 93 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrni jopiči, vetrovke in podobni iz
delki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke (nepleteni ali
nekvačkani, razen oblek, kompletov, suknjičev, blazerjev, hlač in zgor
njih delov smučarskih oblek)

12

0

6201 99 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov za moške ali
dečke (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sinte
tičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih ter oblek, kompletov, suknjičev,
blazerjev in hlač)

12

0

6202 11 00

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz volne ali
fine živalske dlake za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6202 12 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za ženske ali deklice, mase do vključno 1 kg na oblačilo (razen pletenih
ali kvačkanih)

12

0

6202 12 90

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz bombaža
za ženske ali deklice, mase več kot 1 kg na oblačilo (razen pletenih ali
kvačkanih)

12

0

6202 13 10

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, mase do vključno 1 kg na
oblačilo (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6202 13 90

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz umetnih
ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, mase več kot 1 kg na obla
čilo (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6202 19 00

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki iz tekstilnih
materialov za ženske ali deklice (razen iz volne ali fine živalske dlake,
bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

12

0

6202 91 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake za
ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter kostimov, komple
tov, jaken, blazerjev in hlač)

12

0
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6202 92 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrni jopiči, vetrovke in podobni iz
delki iz bombaža za ženske ali deklice (nepleteni ali nekvačkani, razen
kostimov, kompletov, jaken, blazerjev, hlač in zgornjih delov smučar
skih oblek)

12

0

6202 93 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrni jopiči, vetrovke in podobni iz
delki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (nepleteni
ali nekvačkani, razen kostimov, kompletov, jaken, blazerjev, hlač in
zgornjih delov smučarskih oblek)

12

0

6202 99 00

vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno s smučarskimi bundami, vetrni
jopiči, vetrovke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov za ženske ali
deklice (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sin
tetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih ter kostimov, kompletov, jaken,
blazerjev in hlač)

12

0

6203 11 00

obleke iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke (razen plete
nih ali kvačkanih ter trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6203 12 00

obleke iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke (razen pletenih ali kvač
kanih ter trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6203 19 10

obleke iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter
trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6203 19 30

obleke iz umetnih vlaken za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačka
nih ter trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6203 19 90

obleke iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz volne ali
fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačka
nih ter trenirk, smučarskih oblek in kopalk)

12

0

6203 22 10

delovni in poklicni kompleti iz bombaža za moške ali dečke (razen ple
tenih ali kvačkanih)

12

0

6203 22 80

kompleti iz bombaža za moške ali dečke (nepleteni ali nekvačkani,
razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih kompletov in
kopalk)

12

0

6203 23 10

delovni in poklicni kompleti iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6203 23 80

kompleti iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke (nepleteni ali nekvač
kani, razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih komple
tov in kopalk)

12

0

6203 29 11

delovni in poklicni kompleti iz umetnih vlaken za moške ali dečke
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6203 29 18

kompleti iz umetnih vlaken za moške ali dečke (nepleteni ali nekvač
kani, razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih komple
tov in kopalk)

12

0
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6203 29 30

kompleti iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke (razen ple
tenih ali kvačkanih ter smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6203 29 90

kompleti iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz volne,
fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih
ali kvačkanih ter smučarskih kompletov in kopalk)

12

0

6203 31 00

suknjiči in blazerji iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke
(razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6203 32 10

suknjiči in blazerji iz bombaža za moške ali dečke, delovni in poklicni
(razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6203 32 90

suknjiči in blazerji iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih ali
kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6203 33 10

suknjiči in blazerji iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke, delovni in
poklicni (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdel
kov)

12

0

6203 33 90

suknjiči in blazerji iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke (razen plete
nih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdel
kov)

12

0

6203 39 11

suknjiči in blazerji iz umetnih vlaken za moške ali dečke. delovni in po
klicni (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6203 39 19

suknjiči in blazerji iz umetnih vlaken za moške ali dečke (razen plete
nih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdel
kov)

12

0

6203 39 90

suknjiči in blazerji iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz
volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih ali umetnih vlaken,
pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6203 41 10

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz volne ali fine živalske dlake
za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač z naprsnikom
in naramnicami ter spodnjic)

12

0

6203 41 30

hlače in hlače z naprsnikom in naramnicami iz volne ali fine živalske
dlake za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih

12

0

6203 41 90

kratke hlače iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke (razen
pletenih ali kvačkanih ter spodnjic in kopalk)

12

0

6203 42 11

delovne in poklicne hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombaža
za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač z naprsnikom
in naramnicami)

12

0

6203 42 31

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombažne tkanine za kav
bojke (jeansa) za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, delov
nih in poklicnih ter hlač z naprsnikom in naramnicami ter spodnjic)

12

0
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6203 42 33

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombažnega rebrastega ža
meta za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, delovnih in po
klicnih ter hlač z naprsnikom in naramnicami ter spodnjic)

12

0

6203 42 35

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombaža za moške ali dečke
(razen iz tkanine za kavbojke (jeansa), rebrastega žameta, pletenih ali
kvačkanih, delovnih in poklicnih ter hlač z naprsnikom in naramnicami
ter spodnjic)

12

0

6203 42 51

hlače in hlače z naprsnikom in naramnicami iz bombaža za moške ali
dečke, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6203 42 59

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami iz bombaža za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih)

12

0

6203 42 90

kratke hlače iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačka
nih ter kopalk in spodnjic)

12

0

6203 43 11

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz sintetičnih vlaken za moške
ali dečke, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih in hlač z na
prsnikom in naramnicami)

12

0

6203 43 19

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz sintetičnih vlaken za moške
ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter hlač
z naprsnikom in naramnicami ter spodnjic)

12

0

6203 43 31

hlače z naprsnikom in naramnicami iz sintetičnih vlaken za moške ali
dečke, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6203 43 39

hlače z naprsnikom in naramnicami iz sintetičnih vlaken za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih)

12

0

6203 43 90

kratke hlače iz sintetičnih vlaken za moške ali dečke (razen pletenih ali
kvačkanih ter spodnjic in kopalk)

12

0

6203 49 11

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz umetnih vlaken za moške ali
dečke, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač z na
prsnikom in naramnicami)

12

0

6203 49 19

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz umetnih vlaken za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih, hlač z na
prsnikom in naramnicami ter spodnjic)

12

0

6203 49 31

hlače z naprsnikom in naramnicami iz umetnih vlaken za moške ali
dečke, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6203 49 39

hlače z naprsnikom in naramnicami iz umetnih vlaken za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih)

12

0

6203 49 50

kratke hlače iz umetnih vlaken za moške ali dečke (razen pletenih ali
kvačkanih ter spodnjic in kopalk)

12

0
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6203 49 90

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen
iz volne, fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken,
pletenih ali kvačkanih ter spodnjic in kopalk)

12

0

6204 11 00

kostimi iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice (razen ple
tenih ali kvačkanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 12 00

kostimi iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih
ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 13 00

kostimi iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 19 10

kostimi iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvač
kanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 19 90

kostimi iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen iz volne,
fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih
ali kvačkanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 21 00

kompleti iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice (razen ple
tenih ali kvačkanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 22 10

kompleti iz bombaža za ženske ali deklice, delovni in poklicni (razen
pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 22 80

kompleti iz bombaža za ženske ali deklice (nepleteni ali nekvačkani,
razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih kompletov in
kopalk)

12

0

6204 23 10

kompleti iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, delovni in poklicni
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 23 80

kompleti iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (nepleteni ali ne
kvačkani, razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih kom
pletov in kopalk)

12

0

6204 29 11

kompleti iz umetnih vlaken za ženske ali deklice, delovni in poklicni
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 29 18

kompleti iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (nepleteni ali nekvač
kani, razen delovnih in poklicnih oblačil, trenirk, smučarskih komple
tov in kopalk)

12

0

6204 29 90

kompleti iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen iz volne,
fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih
ali kvačkanih ter smučarskih kombinezonov in kopalk)

12

0

6204 31 00

jakne in blazerji iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice
(razen pletenih ali kvačkanih ter vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0
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6204 32 10

jakne in blazerji iz bombaža za ženske ali deklice, delovni in poklicni
(razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6204 32 90

jakne in blazerji iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6204 33 10

jakne in blazerji iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, delovni in
poklicni (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdel
kov)

12

0

6204 33 90

jakne in blazerji iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen plete
nih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdel
kov)

12

0

6204 39 11

jakne in blazerji iz umetnih vlaken za ženske ali deklice, delovni in po
klicni (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6204 39 19

jakne in blazerji iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih
ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter vetrovk in podobnih izdelkov)

12

0

6204 39 90

jakne in blazerji iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen iz
volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih ali umetnih vlaken,
pletenih ali kvačkanih in vetrovk ter podobnih izdelkov)

12

0

6204 41 00

obleke iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice (razen plete
nih ali kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 42 00

obleke iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih
in spodnjih kril)

12

0

6204 43 00

obleke iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 44 00

obleke iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvač
kanih in spodnjih kril)

12

0

6204 49 00

obleke iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen iz volne, fine
živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali
kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 51 00

krila in hlačna krila iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali deklice
(razen pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 52 00

krila in hlačna krila iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 53 00

krila in hlačna krila iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen
pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 59 10

krila in hlačna krila iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (razen ple
tenih ali kvačkanih in spodnjih kril)

12

0
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6204 59 90

krila in hlačna krila iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen
iz volne, fine živalske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken,
pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril)

12

0

6204 61 10

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz volne ali fine živalske dlake
za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter spodnjih hlač in
kopalk)

12

0

6204 61 85

hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače iz volne ali fine ži
valske dlake za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter
spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6204 62 11

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombaža za ženske ali de
klice, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač z na
prsnikom in naramnicami)

12

0

6204 62 31

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombažne tkanine za kav
bojke (jeansa) (razen delovnih in poklicnih, hlač z naprsnikom in na
ramnicami ter spodnjih hlač)

12

0

6204 62 33

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombažnega rebrastega ža
meta za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih, delovnih in po
klicnih ter hlač z naprsnikom in naramnicami ter spodnjic)

12

0

6204 62 39

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz bombaža za ženske ali deklice
(ne iz rebrastega žameta ali tkanine za kavbojke (jeansa), razen pletenih
ali kvačkanih, delovnih in poklicnih ter hlač z naprsnikom in naramni
cami, spodnjic brez hlačnic in spodnjih delov trenirk)

12

0

6204 62 51

hlače z naprsnikom in naramnicami iz bombaža za ženske ali deklice,
delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 62 59

hlače z naprsnikom in naramnicami iz bombaža za ženske ali deklice
(razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih)

12

0

6204 62 90

kratke hlače iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvač
kanih ter spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6204 63 11

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač
z naprsnikom in naramnicami)

12

0

6204 63 18

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice (ne iz rebrastega žameta ali tkanine za kavbojke (jeansa), ne
pletene ali kvačkane, razen delovnih in poklicnih, hlač z naprsnikom in
naramnicami, spodnjic brez hlačnic in spodnjih delov trenirk)

12

0

6204 63 31

hlače z naprsnikom in naramnicami iz sintetičnih vlaken za ženske ali
deklice, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 63 39

hlače z naprsnikom in naramnicami iz sintetičnih vlaken za ženske ali
deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih)

12

0

6204 63 90

kratke hlače iz sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih
ali kvačkanih ter spodnjih hlač in kopalk)

12

0
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6204 69 11

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz umetnih vlaken za ženske ali
deklice, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih ter hlač z na
prsnikom in naramnicami)

12

0

6204 69 18

hlače in dokolenske hlače (pumparice) iz umetnih vlaken za ženske ali
deklice (ne iz rebrastega žameta ali tkanine za kavbojke (jeansa), ne ple
tene ali kvačkane, razen delovnih in poklicnih, hlač z naprsnikom in
naramnicami, spodnjic brez hlačnic in spodnjih delov trenirk)

12

0

6204 69 31

hlače z naprsnikom in naramnicami iz umetnih vlaken za ženske ali
deklice, delovne in poklicne (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6204 69 39

hlače z naprsnikom in naramnicami iz umetnih vlaken za ženske ali
deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter delovnih in poklicnih)

12

0

6204 69 50

kratke hlače iz umetnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih ter spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6204 69 90

hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami, dokolenske hlače (pumpa
rice) in kratke hlače iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (razen
iz volne, fine živalske dlake, bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken,
pletenih ali kvačkanih ter spodnjih hlač in kopalk)

12

0

6205 20 00

srajce iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter
spalnih srajc, spodnjih majic brez rokavov in drugih majic)

12

0

6205 30 00

srajce iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke (razen plete
nih ali kvačkanih ter spalnih srajc, spodnjih majic brez rokavov in dru
gih majic)

12

0

6205 90 10

srajce iz lanu ali ramije za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačka
nih ter spalnih srajc, spodnjih majic brez rokavov in drugih majic)

12

0

6205 90 80

srajce iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz bombaža,
umetnih ali sintetičnih vlaken, lanu ali ramije, pletenih ali kvačkanih ter
spalnih srajc, spodnjih majic brez rokavov in drugih majic)

12

0

6206 10 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz svile ali svilenih odpadkov za ženske ali
deklice (razen pletenih ali kvačkanih in drugih majic)

12

0

6206 20 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz volne ali fine živalske dlake za ženske
ali deklice, pletene ali kvačkane (razen pletenih ali kvačkanih in drugih
majic)

12

0

6206 30 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz bombaža za ženske ali deklice, pletene
ali kvačkane (razen pletenih ali kvačkanih in drugih majic)

12

0

6206 40 00

bluze, srajce in srajčne bluze iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih in drugih majic)

12

0

6206 90 10

bluze, srajce in srajčne bluze iz lanu ali ramije za ženske ali deklice
(razen pletenih ali kvačkanih in drugih majic)

12

0
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6206 90 90

bluze, srajce in srajčne bluze iz tekstilnih materialov za ženske ali de
klice (razen iz svile ali svilenih odpadkov, volne, fine živalske dlake,
bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, lanu ali ramije, pletenih ali
kvačkanih in drugih majic)

12

0

6207 11 00

spodnjice in spodnjice brez hlačnic iz bombaža za moške ali dečke
(razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6207 19 00

spodnjice in spodnjice brez hlačnic iz tekstilnih materialov za moške
ali dečke (razen iz bombaža ter pletenih ali kvačkanih)

12

0

6207 21 00

spalne srajce in pižame iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih
ali kvačkanih ter majic, spodnjih majic brez rokavov in spodnjic)

12

0

6207 22 00

spalne srajce in pižame iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter majic, spodnjih majic brez roka
vov in spodnjic)

12

0

6207 29 00

spalne srajce in pižame iz tekstilnih materialov za moške ali dečke
(razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvač
kanih ter majic, spodnjih majic brez rokavov in spodnjic)

12

0

6207 91 00

spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje
halje in podobni izdelki iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih
ali kvačkanih ter spodnjic, spalnih srajc in pižam)

12

0

6207 99 10

spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje
halje in podobni izdelki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali
dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter spodnjic, spalnih srajc in pižam)

12

0

6207 99 90

spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči in jutranje
halje iz tekstilnih materialov za moške ali dečke (razen iz bombaža in
umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih ter spodnjic, spal
nih srajc in pižam)

12

0

6208 11 00

kombineže in spodnja krila iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske
ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter majic)

12

0

6208 19 00

kombineže in spodnja krila iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice
(razen iz umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih ter ma
jic)

12

0

6208 21 00

spalne srajce in pižame iz bombaža za ženske ali deklice (razen plete
nih ali kvačkanih ter majic in negližejev)

12

0

6208 22 00

spalne srajce in pižame iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali
deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter majic in negližejev)

12

0

6208 29 00

spalne srajce in pižame iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice
(razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvač
kanih ter majic in negližejev)

12

0
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6208 91 00

spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic,
spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in
podobni izdelki iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih ter kombinež, spodnjih kril, spalnih srajc in pižam, modrč
kov, pasov za nogavice, steznikov ter podobnih izdelkov)

12

0

6208 92 00

spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic,
spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in
podobni izdelki iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice
(razen pletenih ali kvačkanih ter kombinež, spodnjih kril, spalnih srajc
in pižam, modrčkov, pasov za nogavice, steznikov ter podobnih izdel
kov)

12

0

6208 99 00

spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic,
spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in
podobni izdelki iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice (iz bom
baža in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih ter kom
binež, spodnjih kril, spalnih srajc in pižam, modrčkov, pasov za noga
vice, steznikov ter podobnih izdelkov)

12

0

6209 20 00

oblačila in oblačilni dodatki iz bombaža za dojenčke (razen pletenih ali
kvačkanih ter klobukov)

10,5

0

6209 30 00

oblačila in oblačilni dodatki iz sintetičnih vlaken za dojenčke (razen
pletenih ali kvačkanih ter klobukov)

10,5

0

6209 90 10

oblačila in oblačilni dodatki iz volne ali fine živalske dlake za dojenčke
(razen pletenih ali kvačkanih ter klobukov)

10,5

0

6209 90 90

oblačila in oblačilni dodatki iz tekstilnih materialov za dojenčke (razen
iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, pletenih ali
kvačkanih ter klobukov)

10,5

0

6210 10 10

oblačila, izdelana iz klobučevine, vključno z impregniranimi, prevleče
nimi, prekritimi ali laminiranimi (razen oblačil in oblačilnih dodatkov
za dojenčke)

12

0

6210 10 90

oblačila, izdelana iz netkanega tekstila, vključno z impregniranimi, pre
vlečenimi, prekritimi ali laminiranimi (razen oblačil in oblačilnih dodat
kov za dojenčke)

12

0

6210 20 00

oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah od 6201 11 do 6201 19, gu
mirana ali impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastično
maso ali drugimi snovmi

12

0

6210 30 00

oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah od 6202 11 do 6202 19, gu
mirana ali impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastično
maso ali drugimi snovmi

12

0

6210 40 00

oblačila iz tekstilnih materialov za moške ali dečke, gumirana ali im
pregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastično maso ali dru
gimi snovmi (razen oblačil, opisanih v tarifnih podštevilkah od
6201 11 do 6201 19, ter oblačil in oblačilnih dodatkov za dojenčke)

12

0
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6210 50 00

oblačila iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice, gumirana ali im
pregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastično maso ali dru
gimi snovmi (razen oblačil, opisanih v tarifnih podštevilkah od
6202 11 do 6202 19, ter oblačil in oblačilnih dodatkov za dojenčke)

12

0

6211 11 00

kopalke za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 12 00

kopalke za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 20 00

smučarske obleke (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 32 10

delovna in poklicna oblačila iz bombaža za moške ali dečke (razen ple
tenih ali kvačkanih)

12

0

6211 32 31

podložene trenirke iz bombaža za moške ali dečke, z zunanjo plastjo
iz samo ene vrste blaga (nepletene ali nekvačkane)

12

0

6211 32 41

zgornji deli podloženih trenirk iz bombaža za moške ali dečke (neple
teni ali nekvačkani, razen zgornjih delov trenirk z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga)

12

0

6211 32 42

spodnji deli podloženih trenirk iz bombaža za moške ali dečke (neple
teni ali nekvačkani, razen spodnjih delov trenirk z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga)

12

0

6211 32 90

oblačila iz bombaža za moške ali dečke, ki niso navedena ali zajeta na
drugem mestu (nepletena ali nekvačkana)

12

0

6211 33 10

delovna in poklicna oblačila iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške
ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 33 31

podložene trenirke iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke,
z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga (nepletene ali nekvačkane)

12

0

6211 33 41

zgornji deli podloženih trenirk iz umetnih ali sintetičnih vlaken za mo
ške ali dečke (nepleteni ali nekvačkani, razen zgornjih delov trenirk
z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga)

12

0

6211 33 42

spodnji deli podloženih trenirk iz umetnih ali sintetičnih vlaken za mo
ške ali dečke (nepleteni ali nekvačkani, razen spodnjih delov trenirk
z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga)

12

0

6211 33 90

oblačila iz umetnih ali sintetičnih vlaken za moške ali dečke, ki niso na
vedena ali zajeta na drugem mestu (nepletena ali nekvačkana)

12

0

6211 39 00

trenirke in druga oblačila za moške ali dečke, ki niso navedena ali za
jeta na drugem mestu (razen iz bombaža in umetnih ali sintetičnih vla
ken, pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 41 00

trenirke in druga oblačila iz volne ali fine živalske dlake za ženske ali
deklice, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu (razen pletenih ali
kvačkanih)

12

0
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6211 42 10

predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila
iz bombaža za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih)

12

0

6211 42 31

podložene trenirke iz bombaža za ženske ali deklice, z zunanjo plastjo
iz samo ene vrste blaga (nepletene ali nekvačkane)

12

0

6211 42 41

zgornji deli podloženih trenirk iz bombaža za ženske ali deklice (neple
teni ali nekvačkani, razen zgornjih delov trenirk z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga)

12

0

6211 42 42

spodnji deli podloženih trenirk iz bombaža za ženske ali deklice (neple
teni ali nekvačkani, razen spodnjih delov trenirk z zunanjo plastjo iz
samo ene vrste blaga)

12

0

6211 42 90

oblačila iz bombaža za ženske ali deklice, ki niso navedena ali zajeta na
drugem mestu (nepletena ali nekvačkana)

12

0

6211 43 10

predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila
iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice (razen pletenih ali
kvačkanih)

12

0

6211 43 31

podložene trenirke iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali de
klice, z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga (nepletene ali nekvač
kane)

12

0

6211 43 41

zgornji deli podloženih trenirk iz umetnih ali sintetičnih vlaken za žen
ske ali deklice (nepleteni ali nekvačkani, razen zgornjih delov trenirk
z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga)

12

0

6211 43 42

spodnji deli podloženih trenirk iz umetnih ali sintetičnih vlaken za žen
ske ali deklice (nepleteni ali nekvačkani, razen spodnjih delov trenirk
z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga)

12

0

6211 43 90

oblačila iz umetnih ali sintetičnih vlaken za ženske ali deklice, ki niso
navedena ali zajeta na drugem mestu (nepletena ali nekvačkana)

12

0

6211 49 00

trenirke in druga oblačila iz tekstilnih materialov za ženske ali deklice,
ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu (razen iz volne, fine žival
ske dlake, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačka
nih)

12

0

6212 10 10

modrčki iz vseh vrst tekstilnih materialov, elastični ali ne, vključno s
pletenimi ali kvačkanimi, v pakiranjih za prodajo na drobno v kom
pletu s spodnjicami brez hlačnic

6,5

0

6212 10 90

modrčki iz vseh vrst tekstilnih materialov, elastični ali ne, vključno s
pletenimi ali kvačkanimi (razen v pakiranjih za prodajo na drobno v
kompletu s spodnjicami brez hlačnic)

6,5

0

6212 20 00

pasovi za nogavice in elastične hlačke iz vseh vrst tekstilnih materialov,
elastični ali ne, vključno s pletenimi ali kvačkanimi (razen pasov in
modrčkov s steznikom, v celoti narejenih iz gume)

6,5

0
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6212 30 00

modrčki s steznikom iz vseh vrst tekstilnih materialov, elastični ali ne,
vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6,5

0

6212 90 00

stezniki, oporniki, podveze, naramnice in podobni izdelki ter njihovi
deli, vključno z deli modrčkov, pasov za nogavice, elastičnih hlačk in
modrčkov s steznikom, iz vseh vrst tekstilnih materialov, elastični ali
ne, vključno s pletenimi ali kvačkanimi (razen celotnih modrčkov, pa
sov za nogavice, elastičnih hlačk in modrčkov s steznikom)

6,5

0

6213 20 00

robci iz bombaža, katerih nobena stranica ne presega 60 cm (razen ple
tenih ali kvačkanih)

10

0

6213 90 00

robci iz tekstilnih materialov, katerih nobena stranica ne presega
60 cm (razen iz bombaža ter pletenih ali kvačkanih)

10

0

6214 10 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz svile ali
svilenih odpadkov (razen pletenih ali kvačkanih)

8

0

6214 20 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz volne
ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih)

8

0

6214 30 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz sintetič
nih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

8

0

6214 40 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz umet
nih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

8

0

6214 90 00

šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz tekstil
nih materialov (razen iz svile, svilenih odpadkov, volne, fine živalske
dlake in umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

8

0

6215 10 00

kravate in metuljčki iz svile ali svilenih odpadkov (razen pletenih ali
kvačkanih)

6,3

0

6215 20 00

kravate in metuljčki iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen pletenih ali
kvačkanih)

6,3

0

6215 90 00

kravate in metuljčki iz tekstilnih materialov (razen iz svile, svilenih od
padkov, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

6,3

0

6216 00 00

rokavice, palčniki in rokavice brez prstov iz vseh vrst tekstilnih mate
rialov (razen pletenih ali kvačkanih ter za dojenčke)

7,6

0

6217 10 00

gotovi oblačilni dodatki iz vseh vrst tekstilnih materialov, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu (nepleteni ali nekvačkani)

6,3

0

6217 90 00

deli oblačil ali oblačilnih dodatkov iz vseh vrst tekstilnih materialov, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (nepleteni ali nekvačkani)

12

0

L 356/470
KN 2007

SL

Uradni list Evropske unije
Opis

24.12.2016
Osnovna stopnja

Kategorija

6301 10 00

električne odeje iz vseh vrst tekstilnih materialov

6,9

0

6301 20 10

odeje in potovalne odeje iz volne ali fine živalske dlake, pletene ali
kvačkane (razen električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, po
steljnine in podobnega blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6301 20 90

odeje in potovalne odeje iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih
ali kvačkanih ter električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, po
steljnine in podobnega blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6301 30 10

odeje in potovalne odeje iz bombaža, pletene ali kvačkane (razen elek
tričnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine in podobnega
blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6301 30 90

odeje in potovalne odeje iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih ter
električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine in podob
nega blaga iz tarifne številke 9404)

7,5

0

6301 40 10

odeje in potovalne odeje iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane
(razen električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine in
podobnega blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6301 40 90

odeje in potovalne odeje iz sintetičnih vlaken (razen pletenih ali kvač
kanih ter električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine
in podobnega blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6301 90 10

odeje in potovalne odeje, pletene ali kvačkane (razen iz volne ali fine
živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, električnih, namiznih
prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine in podobnega blaga iz tarifne
številke 9404)

12

0

6301 90 90

odeje in potovalne odeje iz tekstilnih materialov (razen iz volne ali fine
živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih
ter električnih, namiznih prtov, posteljnih pregrinjal, posteljnine in
podobnega blaga iz tarifne številke 9404)

12

0

6302 10 00

posteljno perilo, pleteno ali kvačkano

12

0

6302 21 00

tiskano posteljno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 22 10

tiskano posteljno perilo iz netkanega tekstila iz umetnih ali sintetičnih
vlaken

6,9

0

6302 22 90

tiskano posteljno perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen iz ne
tkanega tekstila in pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 29 10

tiskano posteljno perilo iz lanu ali ramije (razen pletenega ali kvačka
nega)

12

0
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6302 29 90

tiskano posteljno perilo iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža in
umetnih ali sintetičnih vlaken, lanu ali ramije, pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 31 00

posteljno perilo iz bombaža (razen tiskanega, pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 32 10

posteljno perilo iz netkanega tekstila iz umetnih ali sintetičnih vlaken
(razen tiskanega)

6,9

0

6302 32 90

posteljno perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen iz netkanega
tekstila, tiskanega, pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 39 20

posteljno perilo iz lanu ali ramije (razen tiskanega, pletenega ali kvačka
nega)

12

0

6302 39 90

posteljno perilo iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža in umetnih
ali sintetičnih vlaken, lanu ali ramije, tiskanega, pletenega ali kvačka
nega)

12

0

6302 40 00

Namizno perilo, pleteno ali kvačkano

12

0

6302 51 00

namizno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 53 10

namizno perilo iz netkanega tekstila iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6,9

0

6302 53 90

namizno perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen iz netkanega
tekstila, pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 59 10

namizno perilo iz lanu (razen pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 59 90

namizno perilo iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža, lanu ali
umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenega ali kvačkanega)

12

0

6302 60 00

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz frotirja ali podobnih frotirnih tka
nin (razen krp za tla, loščenje, posodo in prah)

12

0

6302 91 00

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz bombaža (razen iz frotirnih tka
nin, krp za tla, loščenje, posodo in prah)

12

0

6302 93 10

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz netkanega tekstila iz umetnih ali
sintetičnih vlaken (razen krp za tla, loščenje, posodo in prah)

6,9

0

6302 93 90

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken
(razen iz netkanega tekstila, krp za tla, loščenje, posodo in prah)

12

0

6302 99 10

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu (razen krp za tla, loščenje,
posodo in prah)

12

0
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6302 99 90

toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz tekstilnih materialov (razen iz
bombaža, lanu in umetnih ali sintetičnih vlaken, krp za tla, loščenje,
posodo in prah)

12

0

6303 12 00

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen
platnenih streh in zunanjih platnenih navojnic)

12

0

6303 19 00

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, pletene
ali kvačkane (razen iz sintetičnih vlaken, platnenih streh in zunanjih
platnenih navojnic)

12

0

6303 91 00

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih, platne
nih streh in zunanjih platnenih navojnic)

12

0

6303 92 10

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz netkanega tekstila iz sintetičnih vlaken (razen
platnenih streh in zunanjih platnenih navojnic)

6,9

0

6303 92 90

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz sintetičnih vlaken (razen iz netkanega tekstila,
pletenih ali kvačkanih, platnenih streh in zunanjih platnenih navojnic)

12

0

6303 99 10

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz netkanega tekstila (razen iz bombaža in sinte
tičnih vlaken, platnenih streh in zunanjih platnenih navojnic)

6,9

0

6303 99 90

zavese, vključno z draperijami, in notranje platnene navojnice, volani
za zavese ali posteljo iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža in sin
tetičnih vlaken ali iz netkanega tekstila, pletenih ali kvačkanih, platne
nih streh in zunanjih platnenih navojnic)

12

0

6304 11 00

pletena ali kvačkana posteljna pregrinjala (razen posteljnega perila, pre
šitih odej in pernic)

12

0

6304 19 10

posteljna pregrinjala iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih, postelj
nega perila, prešitih odej in pernic)

12

0

6304 19 30

posteljna pregrinjala iz lanu ali ramije (razen pletenih ali kvačkanih, po
steljnega perila, prešitih odej in pernic)

12

0

6304 19 90

posteljna pregrinjala iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža, lanu
ali ramije, pletenih ali kvačkanih, posteljnega perila, prešitih odej in
pernic)

12

0

6304 91 00

izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani (razen odej in potoval
nih odej, posteljnega, namiznega, toaletnega in kuhinjskega perila, za
ves, vključno z draperijami, notranjih platnenih navojnic, volanov za
zavese ali posteljo, zunanjih platnenih navojnic ter izdelkov iz tarifne
številke 9404)

12

0
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6304 92 00

izdelki za notranjo opremo iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih,
odej in potovalnih odej, posteljnega, namiznega, toaletnega in kuhinj
skega perila, zaves, vključno z draperijami, notranjih platnenih navoj
nic, volanov za zavese ali posteljo, zunanjih platnenih navojnic ter iz
delkov iz tarifne številke 9404)

12

0

6304 93 00

izdelki za notranjo opremo iz sintetičnih vlaken (razen pletenih ali
kvačkanih, odej in potovalnih odej, posteljnega, namiznega, toaletnega
in kuhinjskega perila, zaves, vključno z draperijami, notranjih platnenih
navojnic, volanov za zavese ali posteljo, zunanjih platnenih navojnic
ter izdelkov iz tarifne številke 9404)

12

0

6304 99 00

izdelki za notranjo opremo iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža
ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih, odej in potovalnih odej,
posteljnega, namiznega, toaletnega in kuhinjskega perila, zaves,
vključno z draperijami, notranjih platnenih navojnic, volanov za zavese
ali posteljo, zunanjih platnenih navojnic ter izdelkov iz tarifne številke
9404)

12

0

6305 10 10

uporabljene vreče in vrečke za pakiranje blaga iz jute in drugih tekstil
nih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

2

0

6305 10 90

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz jute in drugih tekstilnih ličnatih
vlaken iz tarifne številke 5303 (razen uporabljenih)

4

0

6305 20 00

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz bombaža

7,2

0

6305 32 11

fleksibilne vreče (bulk kontejnerji) za pakiranje blaga iz polietilenskih
ali polipropilenskih trakov ali podobnega, pletene ali kvačkane

12

0

6305 32 81

fleksibilne vreče (bulk kontejnerji) za pakiranje blaga iz polietilenskih
ali polipropilenskih trakov ali podobnega, iz materiala z maso do
vključno 120 g/m2 (razen pletenih ali kvačkanih)

7,2

0

6305 32 89

fleksibilne vreče (bulk kontejnerji) za pakiranje blaga iz polietilenskih
ali polipropilenskih trakov ali podobnega, iz materiala z maso več kot
120 g/m2 (razen pletenih ali kvačkanih)

7,2

0

6305 32 90

fleksibilne vreče (bulk kontejnerji) za pakiranje blaga iz umetnih ali sin
tetičnih tekstilnih materialov (razen polietilenskih ali polipropilenskih
trakov ali podobnega)

7,2

0

6305 33 10

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz polietilenskih ali polipropilenskih
trakov ali podobnega, pletene ali kvačkane (razen fleksibilnih vreč
(bulk kontejnerjev))

12

0

6305 33 91

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz polietilenskih ali polipropilenskih
trakov ali podobnega, iz materiala z maso do vključno 120 g/m2 (razen
pletenih ali kvačkanih ter fleksibilnih vreč (bulk kontejnerjev))

7,2

0

6305 33 99

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz polietilenskih ali polipropilenskih
trakov ali podobnega, iz materiala z maso več kot 120 g/m2 (razen ple
tenih ali kvačkanih ter fleksibilnih vreč (bulk kontejnerjev))

7,2

0
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6305 39 00

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
materialov (razen polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podob
nega ter fleksibilnih vreč (bulk kontejnerjev))

7,2

0

6305 90 00

vreče in vrečke za pakiranje blaga iz tekstilnih materialov (razen iz
umetnih in sintetičnih, bombaža, jute ali drugih tekstilnih ličnatih vla
ken iz tarifne številke 5303)

6,2

0

6306 12 00

ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice iz sintetičnih
vlaken (razen ploščatih prekrival iz lahkih tkanin za izdelavo ponjav)

12

0

6306 19 00

ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice iz tekstilnih ma
terialov (razen iz sintetičnih vlaken in ploščatih prekrival iz lahkih tka
nin za izdelavo ponjav)

12

0

6306 22 00

šotori iz sintetičnih vlaken (razen plaht)

12

0

6306 29 00

šotori iz tekstilnih materialov (razen iz sintetičnih vlaken in plaht)

12

0

6306 30 00

jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila iz tekstilnih mate
rialov

12

0

6306 40 00

napihljive blazine iz tekstilnega materiala

12

0

6306 91 00

izdelki za taborjenje iz bombaža (razen šotorov, platnenih streh in zu
nanjih platnenih navojnic, jader, napihljivih blazin, nahrbtnikov in pod
obnih izdelkov ter polnjenih spalnih vreč, žimnic in blazin)

12

0

6306 99 00

izdelki za taborjenje iz tekstilnih materialov (razen šotorov, platnenih
streh in zunanjih platnenih navojnic, jader, napihljivih blazin, nahrbtni
kov in podobnih izdelkov ter polnjenih spalnih vreč, žimnic in blazin)

12

0

6307 10 10

krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, pletene ali kvač
kane

12

0

6307 10 30

krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje iz netkanega tek
stila

6,9

0

6307 10 90

krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje iz vseh vrst tek
stilnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih ter netkanega tekstila)

7,7

0

6307 20 00

rešilni jopiči in pasovi iz vseh vrst tekstilnih materialov

6,3

0
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6307 90 10

gotovi izdelki iz tekstilnih materialov, vključno z modnimi kroji za ob
lačila, pletenimi ali kvačkanimi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

12

0

6307 90 91

gotovi izdelki iz klobučevine, vključno z modnimi kroji za oblačila, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6,3

0

6307 90 99

gotovi izdelki iz tekstilnih materialov, vključno z modnimi kroji za ob
lačila, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz klobučevine
in pletenih ali kvačkanih)

6,3

0

6308 00 00

garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega,
za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali
serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za pro
dajo na drobno (razen garnitur za izdelavo oblačil)

12

0

6309 00 00

rabljena oblačila in oblačilni dodatki, odeje in potovalne odeje, gospo
dinjsko perilo in izdelki za notranjo opremo iz vseh vrst tekstilnih ma
terialov, vključno z vsemi vrstami obutve in pokrival, ki imajo vidne
znake rabljenosti in so predloženi v razsutem stanju ali v balah, vrečah
ali podobnem pakiranju (razen preprog, drugih talnih prekrival in tapi
serij)

5,3

0

6310 10 10

rabljene ali nove krpe, ostanki dvonitnih vrvi, motvozov, konopcev in
kablov ter rabljeni izdelki, izdelani iz njih, iz volne ali fine ali grobe ži
valske dlake, sortirani

prosto

0

6310 10 30

rabljene ali nove krpe, ostanki dvonitnih vrvi, motvozov, konopcev in
kablov ter rabljeni izdelki, izdelani iz njih, iz lanu ali bombaža, sorti
rani

prosto

0

6310 10 90

rabljene ali nove krpe, ostanki dvonitnih vrvi, motvozov, konopcev in
kablov ter rabljeni izdelki, izdelani iz njih, iz tekstilnih materialov, sor
tirani (razen iz lanu, bombaža, volne ali fine ali grobe živalske dlake)

prosto

0

6310 90 00

rabljene ali nove krpe, ostanki dvonitnih vrvi, motvozov, konopcev in
kablov ter rabljeni izdelki, izdelani iz njih, iz tekstilnih materialov
(razen sortiranih)

prosto

0

6401 10 10

nepremočljiva obutev s kovinsko kapico, z zgornjim delom iz gume in
podplati iz gume ali plastične mase, katere zgornji del ni pritrjen na
podplat in ni spojen z njim s šivanjem, zakovicami ali žeblji, vijaki,
čepi ali po podobnih postopkih (razen čevljev s pritrjenimi drsalkami
ali kotalkami, ščitnikov za goleni oz. gležnje in podobnih zaščitnih iz
delkov za šport)

17

0
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6401 10 90

nepremočljiva obutev s kovinsko kapico, z zgornjim delom iz plastične
mase in podplati iz gume ali plastične mase, katere zgornji del ni prit
rjen na podplat in ni spojen z njim s šivanjem, zakovicami ali žeblji, vi
jaki, čepi ali po podobnih postopkih (razen čevljev s pritrjenimi drsal
kami ali kotalkami, ščitnikov za goleni oz. gležnje in podobnih zaščit
nih izdelkov za šport)

17

0

6401 92 10

nepremočljiva obutev z zgornjim delom iz gume in podplati iz gume
ali plastične mase, katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ni spojen
z njim s šivanjem, zakovicami ali žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih
postopkih, ki pokrivajo samo gleženj (razen obutve s kovinsko kapico,
ortopedske obutve, obutve, obutve s fiksnimi dodatki za smučanje ali
drsanje in obutve za igrače)

17

0

6401 92 90

nepremočljiva obutev z zgornjim delom iz plastične mase in podplati
iz gume ali plastične mase, katere zgornji del ni pritrjen na podplat in
ni spojen z njim s šivanjem, zakovicami ali žeblji, vijaki, čepi ali po
podobnih postopkih, ki pokrivajo samo gleženj (razen obutve s kovin
sko kapico, ortopedske obutve, športne obutve, obutve s fiksnimi do
datki za smučanje ali drsanje in obutve za igrače)

17

0

6401 99 00

nepremočljiva obutev, ki ne pokriva gležnjev ali kolen, s podplati in
zgornjim delom iz gume ali plastične mase, katere zgornji del ni prit
rjen na podplat in ni spojen z njim s šivanjem, zakovicami ali žeblji, vi
jaki, čepi ali po podobnih postopkih (razen tiste, ki pokriva gležnje,
vendar ne kolena, obutve s kovinsko kapico, ortopedske obutve, čevljev
s pritrjenimi drsalkami ali kotalkami in obutve za igrače)

17

0

6402 12 10

smučarski čevlji in čevlji za tek na smučeh s podplati in zgornjim de
lom iz gume ali plastične mase (razen nepremočljive obutve iz tarifne
številke 6401)

17

0

6402 12 90

čevlji za smučanje na deski – „snowboard“ s podplati in zgornjim de
lom iz gume ali plastične mase (razen nepremočljive obutve iz tarifne
številke 6401)

17

0

6402 19 00

športna obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične
mase (razen nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401, smučarskih
čevljev, čevljev za tek na smučeh, čevljev za smučanje na deski – „snow
board“ in čevljev s pritrjenimi drsalkami ali pritrjenimi kotalkami)

16,9

0

6402 20 00

obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase, z zgor
njim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi
čepi (razen obutve za igrače)

17

0
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6402 91 10

obutev s kovinsko kapico s podplati in zgornjim delom iz gume ali pla
stične mase (razen nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401,
športne obutve in ortopedske obutve)

17

0

6402 91 90

obutev, ki pokriva gležnje, s podplati in zgornjim delom iz gume ali
plastične mase (razen obutve s kovinsko kapico, nepremočljive obutve
iz tarifne številke 6401, športne obutve, ortopedske obutve in obutve
za igrače)

16,9

0

6402 99 05

obutev s kovinsko kapico s podplati in zgornjim delom iz gume ali pla
stične mase (razen nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401,
športne obutve in ortopedske obutve)

17

0

6402 99 10

obutev z zgornjim delom iz gume in podplati iz gume ali plastične
mase (razen obutve, ki pokriva gležnje ali z zgornjim delom iz trakov
ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi, nepremočljive
obutve iz tarifne številke 6401, športne obutve, ortopedske obutve in
obutve za igrače)

16,8

0

6402 99 31

obutev z zgornjim delom iz plastičnih mas in podplati iz gume ali pla
stične mase, s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi,
s skupno višino podplata in pete več kot 3 cm (razen obutve z zgornjim
delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi)

16,8

0

6402 99 39

obutev z zgornjim delom iz plastične mase in podplati iz gume ali pla
stičnih mas, s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi,
s skupno višino podplata in pete do vključno 3 cm (razen obutve
z zgornjim delom iz trakov ali jermenov, spojenih s podplatom z vkova
nimi čepi)

16,8

0

6402 99 50

copate in druga hišna obutev s podplatom in zgornjim delom iz gume
ali plastične mase (razen obutve, ki pokriva gležnje, obutve s prednji
kom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi in obutve za igrače)

16,8

0

6402 99 91

obutev z zgornjim delom iz plastične mase in podplati iz gume ali pla
stične mase, z notranjikom dolžine manj kot 24 cm (razen obutve, ki
pokriva gležnje, obutve s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izre
zanimi kosi, obutve s kovinsko kapico, hišne obutve, športne obutve,
nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401, ortopedske obutve in
obutve za igrače)

16,8

0
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6402 99 93

obutev, ki se ne loči na moško ali žensko obutev, z zgornjim delom iz
plastične mase in podplati iz gume ali plastične mase, z notranjikom
dolžine 24 cm ali več (razen obutve, ki pokriva gležnje, obutve s pred
njikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, obutve s kovinsko
kapico, hišne obutve, športne obutve, nepremočljive obutve iz tarifne
številke 6401, ortopedske obutve in obutve za igrače)

16,8

0

6402 99 96

obutev s podplati iz gume ali plastične mase in zgornjim delom iz pla
stične mase, z notranjikom dolžine 24 cm ali več za moške (razen
obutve, ki pokriva gležnje, obutve s prednjikom iz paščkov ali z enim
ali več izrezanimi kosi ali s kovinsko kapico, hišne ali športne obutve,
nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401, ortopedske obutve in
obutve, ki se ne loči na moško ali žensko)

16,8

0

6402 99 98

obutev s podplati iz gume ali plastične mase in zgornjim delom iz pla
stične mase, z notranjikom dolžine 24 cm ali več za ženske (razen
obutve, ki pokriva gležnje, obutve s prednjikom iz paščkov ali z enim
ali več izrezanimi kosi ali s kovinsko kapico, hišne ali športne obutve,
nepremočljive obutve iz tarifne številke 6401, ortopedske obutve in
obutve, ki se ne loči na moško ali žensko)

16,8

0

6403 12 00

smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na de
ski – „snowboard“ s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umet
nega usnja in zgornjega dela iz usnja

8

0

6403 19 00

športna obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega
usnja in zgornjega dela iz usnja (razen smučarskih čevljev, čevljev za
tek na smučeh, čevljev za smučanje na deski – „snowboard“ in čevljev s
pritrjenimi drsalkami ali pritrjenimi kotalkami)

8

0

6403 20 00

obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki
gredo čez nart in okrog palca

8

0

6403 40 00

obutev s kovinsko kapico s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali
umetnega usnja in zgornjega dela iz usnja (razen športne obutve in or
topedske obutve)

8

0

6403 51 05

obutev z usnjenim zgornjim delom, izdelana z lesenim jedrom v pod
platu, ki pokriva gležnje, brez notranjega podplata in brez kovinske ka
pice

8

0
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6403 51 11

obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje, ven
dar ne meč, z notranjiki dolžine manj kot 24 cm (razen obutve s ko
vinsko kapico, športne obutve, ortopedske obutve in obutve za igrače)

8

0

6403 51 15

moška obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva glež
nje, vendar ne meč, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve s
kovinsko kapico, športne obutve in ortopedske obutve)

8

0

6403 51 19

ženska obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva glež
nje, vendar ne meč, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve s
kovinsko kapico, športne obutve in ortopedske obutve)

8

0

6403 51 91

obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje in
meča, z notranjiki dolžine manj kot 24 cm (razen obutve s kovinsko
kapico, športne obutve, ortopedske obutve in obutve za igrače)

8

0

6403 51 95

moška obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje
in meča, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve s kovinsko
kapico, športne obutve in ortopedske obutve)

8

0

6403 51 99

ženska obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje
in meča, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve s kovinsko
kapico, športne obutve in ortopedske obutve)

8

0

6403 59 05

obutev z usnjenim zgornjim delom, izdelana z lesenim jedrom v pod
platu, brez notranjega podplata in brez kovinske kapice (razen obutve,
ki pokriva gležnje)

8

0

6403 59 11

obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, s prednjikom iz paščkov
ali z enim ali več izrezanimi kosi, s skupno višino podplata in pete več
kot 3 cm (razen obutve z zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo
čez nart in okrog palca)

5

0

6403 59 31

obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, s prednjikom iz paščkov
ali z enim ali več izrezanimi kosi, s skupno višino podplata in pete do
vključno 3 cm, z notranjiki dolžine manj kot 24 cm (razen obutve
z zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca,
ter obutve za igrače)

8

0
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6403 59 35

moška obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, s prednjikom iz
paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, s skupno višino podplata in
pete do vključno 3 cm, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen
obutve z zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
palca)

8

0

6403 59 39

ženska obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, s prednjikom iz
paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi, s skupno višino podplata in
pete do vključno 3 cm, z notranjiki dolžine 24 cm in več (razen obutve
z zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca)

8

0

6403 59 50

copate in druga hišna obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja
(razen obutve, ki pokriva gležnje, obutve s prednjikom ali zgornjim de
lom iz paščkov in obutve za igrače)

8

0

6403 59 91

obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dolžine
manj kot 24 cm (razen obutve, ki pokriva gležnje, in s kovinsko ka
pico, izdelane z lesenim jedrom v podplatu, brez notranjikov, s prednji
kom ali zgornjim delom iz paščkov, hišne obutve, športne obutve, or
topedske obutve in obutve za igrače)

8

0

6403 59 95

moška obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dol
žine 24 cm ali več (razen obutve, ki pokriva gležnje, in s kovinsko ka
pico, izdelane z lesenim jedrom v podplatu, brez notranjikov, s prednji
kom ali zgornjim delom iz paščkov, hišne obutve, športne obutve in
ortopedske obutve)

8

0

6403 59 99

ženska obutev s podplati in zgornjim delom iz usnja, z notranjiki dol
žine 24 cm ali več (razen obutve, ki pokriva gležnje, in s kovinsko ka
pico, izdelane z lesenim jedrom v podplatu, brez notranjikov, s prednji
kom ali zgornjim delom iz paščkov, hišne obutve, športne obutve in
ortopedske obutve)

8

0

6403 91 05

obutev s podplati iz gume, plastične mase ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, izdelana z lesenim jedrom v podplatu, ki pokriva
gležnje, brez notranjega podplata in brez kovinske kapice

8

0

6403 91 11

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z notranjiki
dolžine manj kot 24 cm (razen obutve s kovinsko kapico, športne
obutve, ortopedske obutve in obutve za igrače)

8

0
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6403 91 13

obutev, ki je ni mogoče opredeliti kot moško ali žensko obutev, s pod
plati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgornjim delom iz
usnja, ki pokriva gležnje (vendar ne meč), z notranjiki dolžine 24 cm
ali več (razen 6403 11 00 do 6403 40 00)

8

0

6403 91 16

moška obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje (vendar ne meč), z notra
njiki dolžine 24 cm ali več (razen 6403 11 00 do 6403 40 00)

8

0

6403 91 18

ženska obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnje (vendar ne meč), z notra
njiki dolžine 24 cm ali več (razen 6403 11 00 do 6403 40 00)

8

0

6403 91 91

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, ki pokriva gležnje in meča, z notranjiki dolžine
manj kot 24 cm (razen obutve s kovinsko kapico, športne obutve, or
topedske obutve in obutve za igrače)

8

0

6403 91 93

obutev, ki je ni mogoče opredeliti kot moško ali žensko obutev, s pod
plati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgornjim delom iz
usnja, ki pokriva gležnje in meča, z notranjiki dolžine 24 cm ali več
(razen 6403 11 00 do 6403 40 00)

8

0

6403 91 96

moška obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnjee in meča, z notranjiki
dolžine 24 cm in več (razen 6403 11 00 do 6403 40 00 niti
6403 90 16)

8

0

6403 91 98

ženska obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja, ki pokriva gležnjee in meča, z notranjiki
dolžine 24 cm in več (razen 6403 11 00 do 6403 40.00 niti
6403 91 18)

5

0

6403 99 05

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, izdelana z lesenim jedrom v podplatu, brez notra
njega podplata ali kovinske kapice (razen obutve, ki pokriva gležnje)

8

0

6403 99 11

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izreza
nimi kosi, s skupno višino podplata in pete več kot 3 cm

8

0

L 356/482

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

6403 99 31

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izreza
nimi kosi, s skupno višino podplata in pete 3 cm ali manj, z notranjiki
dolžine manj kot 24 cm (razen obutve za igrače)

8

0

6403 99 33

obutev, ki je ni mogoče opredeliti kot moško ali žensko obutev, s pod
plati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgornjim delom iz
usnja (ne pokriva gležnjev), s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več
izrezanimi kosi, z višino podplata in pete 3 cm ali manj, z notranjiki
dolžine 24 cm ali več (razen 6403 11 00 do 6403 40 00)

8

0

6403 99 36

moška obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja (ne pokriva gležnjev), s prednjikom iz pašč
kov ali z enim ali več izrezanimi kosi, z višino podplata in pete 3 cm
ali manj, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen 6403 11 00 do
6403 40 00)

8

0

6403 99 38

ženska obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja (ne pokriva gležnjev), s prednjikom iz pašč
kov ali z enim ali več izrezanimi kosi, z višino podplata in pete 3 cm
ali manj, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen 6403 11 00 do
6403 40 00)

5

0

6403 99 50

copate in druga hišna obutev, s podplati iz gume, plastičnih mas ali
umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja (razen obutve, ki pokriva
gležnje, s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi in
obutve za igrače)

8

0

6403 99 91

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja, z zgor
njim delom iz usnja, notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve, ki
pokriva gležnje, s kovinsko kapico, obutve, izdelane z lesenim jedrom
v podplatu, brez notranjikov, s prednjikom iz paščkov ali z enim ali
več izrezanimi kosi, hišne, športne in ortopedske obutve ter obutve za
igrače)

8

0

6403 99 93

obutev, ki je ni mogoče opredeliti kot moško ali žensko obutev, s pod
plati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja in z zgornjim delom
iz usnja, z notranjiki dolžine 24 cm ali več (razen obutve, ki pokriva
gležnje; s kovinsko kapico; z lesenim jedrom v podplatu, brez notra
njika; obutve s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi
kosi; hišne, športne ali ortopedske obutve)

8

0
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6403 99 96

moška obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja,
z zgornjim delom iz usnja (ne pokriva gležnjev), z notranjiki dolžine
24 cm ali več (razen od 6403 11 00 do 6403 40 00, 6403 99 11,
6403 99 36, 6403 99 50)

8

0

6403 99 98

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas ali umetnega usnja in z zgor
njim delom iz usnja, z notranjiki dolžine 24 cm ali več, ženska (razen
obutve, ki pokriva gležnje; s kovinsko kapico; z lesenim jedrom v pod
platu, brez notranjika; obutve s prednjikom iz paščkov ali z enim ali
več izrezanimi kosi; hišne, športne ali ortopedske obutve; obutve, ki je
ni mogoče opredeliti kot moško ali žensko obutev)

7

0

6404 11 00

športna obutev, vključno s copatami za tenis, košarko, gimnastiko in
podobno, s podplati iz gume ali plastičnih mas in z zgornjim delom iz
tekstilnih materialov

16,9

0

6404 19 10

copate in druga hišna obutev, s podplati iz gume ali plastičnih mas in
z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen copat za tenis, gimna
stiko in podobno ter obutve za igrače)

16,9

0

6404 19 90

obutev s podplati iz gume ali plastičnih mas in z zgornjim delom iz
tekstilnih materialov (razen hišne in športne obutve, vključno s copa
tami za tenis, košarko, gimnastiko in podobno ter obutvijo za igrače)

17

0

6404 20 10

copate in druga hišna obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja in
z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen obutve za igrače)

17

0

6404 20 90

obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz
tekstilnih materialov (razen hišne obutve in obutve za igrače)

17

0

6405 10 00

obutev z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja (razen obutve s
podplati iz gume, plastičnih mas, usnja ali umetnega usnja in z zgor
njim delom iz usnja, ortopedske obutve in obutve za igrače)

3,5

0

6405 20 10

obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov in s podplati iz lesa
ali plute (razen ortopedske obutve in obutve za igrače)

3,5

0

6405 20 91

copate in druga hišna obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov
(razen obutve s podplati iz gume, plastičnih mas, usnja ali umetnega
usnja ter obutve za igrače)

4

0
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6405 20 99

obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen obutve s pod
plati iz gume, plastičnih mas, usnja ali umetnega usnja, lesa ali plute,
hišne in ortopedske obutve ter obutve za igrače)

4

0

6405 90 10

obutev s podplati iz gume, plastičnih mas, usnja ali umetnega usnja in
z zgornjim delom iz materialov, ki niso iz usnja, umetnega usnja ali
tekstila (razen ortopedske obutve in obutve za igrače)

17

0

6405 90 90

obutev s podplati iz lesa, plute, dvonitne vrvi, kartona, krzna, tkanine,
klobučevine, netkanih materialov, linoleja, rafije, slame, lufe itd. in
z zgornjim delom iz materialov, ki niso iz usnja, umetnega usnja ali
tekstila (razen ortopedske obutve in obutve za igrače)

4

0

6406 10 11

zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat

3

0

6406 10 19

deli zgornjih delov iz usnja (razen opetnikov)

3

0

6406 10 90

zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat,
in njihovi deli (razen opetnikov ter splošnih delov iz usnja ali azbesta)

3

0

6406 20 10

podplati in pete iz gume

3

0

6406 20 90

podplati in pete iz plastičnih mas

3

0

6406 91 00

deli obutve iz lesa

3

0

6406 99 10

gamaše, dokolenice in podobni izdelki ter njihovi deli

3

0

6406 99 30

kompleti zgornjih delov, pritrjeni na notranje podplate ali druge dele
podplatov (razen iz azbesta ali pritrjenih na podplate)

3

0

6406 99 50

zamenljivi vložki, petne blazinice in drugi zamenljivi dodatki

3

0

6406 99 60

podplati čevljev iz usnja ali umetnega usnja

3

0

6406 99 80

deli obutve (razen podplatov iz usnja, umetnega usnja, gume ali plastič
nih mas, pet iz gume ali plastičnih mas, zgornjih delov, ki so pritrjeni
na notranji podplat ali druge dele podplata ali ne (razen na zunanji
podplat), in njihovih delov ter splošnih delov iz lesa ali azbesta)

3

0
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6501 00 00

tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine, neoblikovani in brez
oboda; krogi in cilindri, vključno z rezanimi cilindri, iz klobučevine

2,7

0

6502 00 00

tulci, stožci in podobni izdelki, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem
trakov iz katerega koli materiala (razen oblikovanih, z obodom, podlo
ženih ali okrašenih)

prosto

0

6504 00 00

klobuki in druga pokrivala, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov
iz katerega koli materiala, vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen
pokrival za živali in igrače ter karnevalskih pokrival)

prosto

0

6505 10 00

mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno s podloženimi ali
okrašenimi

2,7

0

6505 90 05

klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, iz
klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz klobučevine, izdelane iz volne in
krzna, izdelani iz tulcev, stožcev ali drugih izdelkov iz tarifne številke
6501, vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen izdelanih s sestav
ljanjem trakov ali delov iz klobučevine, ter pokrival za igrače in karne
valskih pokrival)

5,7

0

6505 90 10

baretke, čepice, kape, fesi in podobna pokrivala, pleteni ali kvačkani ali
izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov
(razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen pokri
val, ki imajo značaj igrač ali prazničnih izdelkov)

2,7

0

6505 90 30

kape s ščitkom in podobna pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz
čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz
trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen pokrival za igrače
in karnevalskih pokrival)

2,7

0

6505 90 80

klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke,
klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov),
vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen iz klobučevine, izdelane
iz krzna, ali iz klobučevine, izdelane iz volne in krzna, mrežic za lase,
baretk, čepic, kap, fesov in podobnih pokrival, kap s ščitkom, pokrival
za živali ali pokrival, ki imajo značaj igrač ali prazničnih izdelkov)

2,7

0

6506 10 10

zaščitna pokrivala iz plastičnih mas, vključno s podloženimi ali okraše
nimi

2,7

0

6506 10 80

zaščitna pokrivala, vključno s podloženimi ali okrašenimi (razen iz pla
stičnih mas)

2,7

0

6506 91 00

kopalne kape in druga pokrivala, vključno s podloženimi ali okraše
nimi, iz gume ali plastičnih mas (razen zaščitnih pokrival in pokrival,
ki imajo značaj igrač ali prazničnih izdelkov)

2,7

0

6506 99 10

klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz klo
bučevine, izdelane iz volne in krzna, izdelani iz tulcev, stožcev ali dru
gih izdelkov iz tarifne številke 6501, vključno s podloženimi ali okraše
nimi (razen pletenih ali kvačkanih ali izdelanih iz čipke, izdelanih s se
stavljanjem trakov ali delov iz klobučevine, ter pokrival za igrače in
karnevalskih pokrival)

5,7

0
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6506 99 90

pokrivala, vključno s podloženimi ali okrašenimi, ki niso navedena ali
zajeta na drugem mestu

2,7

0

6507 00 00

trakovi za notranje obrobljanje, podloge, prevleke, osnove in ogrodja,
ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala (razen trakov za notranje
obrobljanje, ki jih športniki uporabljajo kot znojni trak, pletenih ali
kvačkanih)

2,7

0

6601 10 00

vrtni ali podobni dežniki (razen šotorov za plažo)

4,7

0

6601 91 00

dežniki s teleskopskim ročajem (razen dežnikov-igrač)

4,7

0

6601 99 11

dežniki in sončniki, vključno s palicami-dežniki, s prevleko iz tkanih
tekstilnih materialov iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen dežnikov s
teleskopskim ročajem, vrtnih in podobnih dežnikov ter dežnikov-igrač)

4,7

0

6601 99 19

dežniki in sončniki, vključno s palicami-dežniki, s prevleko iz tkanih
tekstilnih materialov (razen takih izdelkov iz umetnih ali sintetičnih
vlaken, dežnikov s teleskopskim ročajem, vrtnih in podobnih dežnikov
ter dežnikov-igrač)

4,7

0

6601 99 90

dežniki in sončniki, vključno s palicami-dežniki (razen dežnikov s pre
vleko iz tkanih tekstilnih materialov in dežnikov s teleskopskim roča
jem, vrtnih in podobnih dežnikov ter dežnikov-igrač)

4,7

0

6602 00 00

sprehajalne palice, palice stolčki, biči, korobači in podobno (razen me
rilnih palic, bergel, palic s skritim strelnim orožjem in športnih palic)

2,7

0

6603 20 00

ogrodja za dežnike, vključno z montiranimi ogrodji na palicah, za de
žnike in sončnike iz tarifne številke 6601

5,2

0

6603 90 10

držala in gumbi za dežnike in sončnike iz tarifne številke 6601 ali za
sprehajalne palice, palice stolčke, biče, korobače in podobno iz tarifne
številke 6602

2,7

0

6603 90 90

deli, okraski in dodatki za dežnike in sončnike iz tarifne številke 6601
ali za sprehajalne palice, palice stolčke, biče, korobače in podobno iz
tarifne številke 6602 (razen ročajev in gumbov ter ogrodij za dežnike,
vključno z montiranimi ogrodji na palicah)

5

0

6701 00 00

kože in drugi deli ptic z njihovim perjem ali puhom, perje, deli perja,
puh in iz njih narejeni izdelki (razen izdelkov iz tarifne številke 0505,
obdelanih peresnih tulcev iz perja, obutve in pokrival, posteljnine in
podobnega blaga iz tarifne številke 9404, igrač, rekvizitov za družabne
igre in šport ter zbirke)

2,7

0
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6702 10 00

umetno cvetje, listje, sadeži in njihovi deli ter izdelki iz umetnega cve
tja, listja ali sadežev, izdelani z vezanjem, lepljenjem, vstavljanjem
enega dela v drugega ali podobnimi metodami, iz plastičnih mas

4,7

0

6702 90 00

umetno cvetje, listje, sadeži in njihovi deli ter izdelki iz umetnega cve
tja, listja ali sadežev, izdelani z vezanjem, lepljenjem, vstavljanjem
enega dela v drugega ali podobnimi metodami (razen iz plastičnih mas)

4,7

0

6703 00 00

človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali drugače obdelani; volna, ži
valska dlaka ali druge tekstilne surovine, pripravljeni za uporabo pri iz
delavi lasulj in podobnih izdelkov (razen naravnih kit iz človeških las,
umitimi in razmaščenimi ali ne, vendar ne drugače obdelanimi)

1,7

0

6704 11 00

dokončane lasulje iz sintetičnih tekstilnih materialov

2,2

0

6704 19 00

umetne brade, obrvi, trepalnice, umetni čopi las in podobno iz sintetič
nih tekstilnih materialov (razen dokončanih lasulj)

2,2

0

6704 20 00

lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, umetni čopi las in podobno iz
človeških las, in izdelki iz človeških las, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,2

0

6704 90 00

lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, umetni čopi las in podobno iz
živalskih dlak ali tekstilnih materialov (razen sintetičnih tekstilnih mate
rialov)

2,2

0

6801 00 00

kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz naravnega kamna (razen iz
skrilavcev)

prosto

0

6802 10 00

ploščice, kockice in drugi obdelani izdelki iz naravnega kamna,
vključno iz skrilavcev, za mozaike in podobno, s pravokotnimi ali kva
dratnimi stranicami ali ne, če se lahko največja površina strani vklopi v
kvadrat s stranico, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvana zrna, lu
skine in prah iz naravnega kamna, vključno iz skrilavcev

prosto

0

6802 21 00

marmor, travertin, alabaster in izdelki iz njih, grobo rezani ali razža
gani, z ravno ali gladko površino (razen izdelkov s popolnoma ali
delno skobljano, brušeno, grobo ali fino zglajeno ali polirano površino,
ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne podštevilke 6802 10,
kock za tlakovanje, robnikov in tlakovcev)

1,7

0

6802 23 00

granit in izdelki iz njega, grobo rezani ali razžagani, z ravno ali gladko
površino (razen s popolnoma ali delno skobljano, brušeno, grobo ali
fino zglajeno ali polirano površino, ploščic, kockic in podobnih izdel
kov iz tarifne podštevilke 6802 10, kock za tlakovanje, robnikov in tla
kovcev)

1,7

0
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6802 29 00

kamen za spomenike ali gradbeništvo in izdelki iz njega, grobo rezani
ali razžagani, z ravno ali gladko površino (razen marmorja, travertina,
alabastra, granita in skrilavcev, s popolnoma ali delno skobljano, bru
šeno, grobo ali fino zglajeno ali polirano površino, ploščic, kockic in
podobnih izdelkov iz tarifne podštevilke 6802 10, kock za tlakovanje,
robnikov in tlakovcev)

1,7

0

6802 91 10

poliran alabaster v kateri koli obliki, okrašeni ali drugače obdelani, ven
dar ne klesani (razen ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne
podštevilke 6802 10, imitacij nakita, ur, svetilk in pribora zanje ter nji
hovih delov, gumbov, izvirnih plastik, kipov, kock za tlakovanje, robni
kov in tlakovcev)

1,7

0

6802 91 90

marmor, travertin in alabaster v kateri koli obliki, polirani, okrašeni ali
drugače obdelani, rezbarije iz marmorja, travertina ali alabastra (razen
alabastra, poliranega, okrašenega ali drugače obdelanega, vendar ne kle
sanega, ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne podštevilke
6802 10, imitacij nakita, ur, svetilk in pribora zanje ter njihovih delov,
gumbov, izvirnih plastik, kipov, kock za tlakovanje, robnikov in tlakov
cev)

1,7

0

6802 92 10

apnenčev kamen, razen marmorja, travertina in alabastra, v kateri koli
obliki, polirani, okrašeni ali drugače obdelani, vendar ne klesani (razen
ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne podštevilke 6802 10,
imitacij nakita, ur, svetilk in pribora zanje ter njihovih delov, gumbov,
izvirnih plastik, kipov, kock za tlakovanje, robnikov in tlakovcev)

1,7

0

6802 92 90

apnenčev kamen, razen marmorja, travertina in alabastra, v kateri koli
obliki, polirani, okrašeni ali drugače obdelani in klesani, rezbarije iz ap
nenčevih kamnov (razen ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne
podštevilke 6802 10, imitacij nakita, ur, svetilk in pribora zanje ter nji
hovih delov, gumbov, izvirnih plastik, kipov, kock za tlakovanje, robni
kov in tlakovcev)

1,7

0

6802 93 10

granit v kateri koli obliki, polirani, okrašeni ali drugače obdelani, ven
dar ne klesani, neto mase 10 kg ali več (razen ur, svetilk in pribora za
nje ter njihovih delov, kock za tlakovanje, robnikov in tlakovcev)

prosto

0

6802 93 90

granit v kateri koli obliki, polirani, okrašeni ali drugače obdelani, neto
mase manj kot 10 kg; rezbarije iz granita (razen ploščic, kockic in pod
obnih izdelkov iz tarifne podštevilke 6802 10, imitacij nakita, ur, sve
tilk in pribora zanje ter njihovih delov, izvirnih plastik, kipov, kock za
tlakovanje, robnikov in tlakovcev)

1,7

0

6802 99 10

kamen za spomenike ali gradbeništvo v kateri koli obliki, polirani,
okrašeni ali drugače obdelani, vendar ne klesani, neto mase 10 kg ali
več (razen apnenčevega kamna, granita in skrilavcev, izdelkov iz talje
nega bazalta, izdelkov iz naravnega steatita, keramično žganega, ur, sve
tilk in pribora zanje ter njihovih delov, kock za tlakovanje, robnikov in
tlakovcev)

prosto

0
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6802 99 90

kamen za spomenike ali gradbeništvo, naravni (razen apnenčevega
kamna, granita in skrilavcev), v kateri koli obliki, polirani, okrašeni ali
drugače obdelani, neto mase manj kot 10 kg; rezljani izdelki iz tega
kamna (razen ploščic, kockic in podobnih izdelkov iz tarifne podšte
vilke 6802 10; kock za tlakovanje, robnikov in tlakovcev; izdelkov iz
taljenega bazalta in žganega steatita; nakita, ur, svetilk in njihovih de
lov; gumbov, kred, izvirnih plastik, kipov)

1,7

0

6803 00 10

strešne in zidne plošče, obdelane

1,7

0

6803 00 90

obdelan skrilavec in izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca
(razen zrn, luskin, prahu, kockic za mozaik in podobno iz skrilavca,
svinčnikov iz skrilavca in skrilavca ali plošč s pisalnimi ali risalnimi po
vršinami, ki so pripravljene za uporabo, ter strešnih in zidnih plošč)

1,7

0

6804 10 00

mlinski kamni in brusi, brez ogrodja, za mletje, drobljenje in mečkanje

prosto

0

6804 21 00

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz aglomeriranega sintetičnega
ali naravnega diamanta (razen brusov za ročno ostrenje ali poliranje in
brusilnih plošč itd., posebej za zobozdravniške vrtalne stroje)

1,7

0

6804 22 12

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz umetnih abrazivnih mate
rialov, z vezivom iz sintetične ali umetne smole, neojačani (razen iz
aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta, brusov za ročno
ostrenje ali poliranje, odišavljenih plovcev, brusilnih plošč itd., posebej
za zobozdravniške vrtalne stroje)

prosto

0

6804 22 18

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz umetnih abrazivnih mate
rialov, z vezivom iz sintetične ali umetne smole, ojačani (razen iz aglo
meriranega sintetičnega ali naravnega diamanta, brusov za ročno ostre
nje ali poliranje, odišavljenih plovcev, brusilnih plošč itd., posebej za
zobozdravniške vrtalne stroje)

prosto

0

6804 22 30

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz umetnih abrazivnih mate
rialov, z vezivom iz keramike ali silikatov (razen iz aglomeriranega sin
tetičnega ali naravnega diamanta, brusov za ročno ostrenje ali poliranje,
odišavljenih plovcev, brusilnih plošč itd., posebej za zobozdravniške vr
talne stroje)

prosto

0

6804 22 50

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz umetnih abrazivnih mate
rialov, z vezivom, ki ni iz sintetične ali umetne smole, keramike ali sili
katov (razen iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega diamanta,
brusov za ročno ostrenje ali poliranje, odišavljenih plovcev, brusilnih
plošč itd., posebej za zobozdravniške vrtalne stroje)

prosto

0
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6804 22 90

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz aglomeriranih naravnih
abrazivnih materialov ali keramike (razen iz aglomeriranega sintetič
nega ali naravnega diamanta, brusov za ročno ostrenje ali poliranje,
odišavljenih plovcev, brusilnih plošč itd., posebej za zobozdravniške vr
talne stroje)

prosto

0

6804 23 00

mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno, brez ogrodja, za os
trenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje, iz naravnega kamna (razen iz
aglomeriranih naravnih abrazivnih materialov ali keramike, odišavljenih
plovcev, brusov za ročno ostrenje ali poliranje, brusilnih plošč itd., po
sebej za zobozdravniške vrtalne stroje)

prosto

0

6804 30 00

brusi za ročno ostrenje ali poliranje

prosto

0

6805 10 00

naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, samo na pod
lagi iz tkanega tekstila, vključno z razrezanimi v določene oblike, preši
timi ali kako drugače sestavljenimi

1,7

0

6805 20 00

naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, samo na pod
lagi iz papirja ali kartona, vključno z razrezanimi v določene oblike,
prešitimi ali kako drugače sestavljenimi

1,7

0

6805 30 10

naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, na podlagi iz
tkanega tekstila, kombiniranega s papirjem ali kartonom, vključno
z razrezanimi v določene oblike, prešitimi ali kako drugače sestavlje
nimi

1,7

0

6805 30 20

naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, na podlagi iz
vulkaniziranih vlaken, vključno z razrezanimi v določene oblike, preši
timi ali kako drugače sestavljenimi

1,7

0

6805 30 80

naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu ali zrnu, na podlagi, ki
ni samo iz tkanega tekstila ali samo iz papirja ali kartona iz tkanega
tekstila, kombiniranega s papirjem, kartonom ali vulkaniziranimi
vlakni, vključno z razrezanimi v določene oblike, prešitimi ali kako
drugače sestavljenimi

1,7

0

6806 10 00

žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne, vključno
z medsebojnimi mešanicami, v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvit
kih

prosto

0

6806 20 10

ekspandirane gline

prosto

0

6806 20 90

ekspandirani ali listasti vermikulit, penasta žlindra in podobni ekspan
dirani mineralni materiali, vključno z medsebojnimi mešanicami (razen
ekspandiranih glin)

prosto

0

6806 90 00

mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za toplotno ali zvočno iz
olacijo ali za absorpcijo zvoka (razen žlindrine volne, volne iz kamna
in podobnih mineralnih voln, ekspandiranega ali listastega vermikulita,
ekspandiranih glin, penaste žlindre in podobnih ekspandiranih mineral
nih materialov, izdelkov iz lahkega betona, azbestnega cementa, ce
menta s celuloznimi vlakni ali podobno, mešanic in drugih izdelkov iz
azbesta ali na podlagi iz azbesta in keramičnih izdelkov)

prosto

0
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6807 10 10

izdelki za strehe in fasade iz asfalta ali podobnih materialov, v zvitkih

prosto

0

6807 10 90

izdelki iz asfalta ali podobnih materialov, npr. iz naftne smole ali pre
mogove katranske smole, v zvitkih (razen izdelkov za strehe in fasade)

prosto

0

6807 90 00

izdelki iz asfalta ali podobnih materialov, npr. iz bitumna iz nafte ali iz
premogove katranske smole (razen v zvitkih)

prosto

0

6808 00 00

paneli, plošče, ploščice, bloki in podobni izdelki iz rastlinskih vlaken,
slame, koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih lesnih odpadkov,
aglomeriranih s cementom, mavcem ali drugimi mineralnimi vezivi
(razen izdelkov iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni
in podobno)

1,7

0

6809 11 00

plošče, listi, paneli, ploščice in podobni izdelki iz mavca ali zmesi na
osnovi mavca, prevlečeni ali ojačani samo s papirjem ali kartonom
(razen okrašenih izdelkov in izdelkov, aglomeriranih z mavcem, za to
plotno ali zvočno izolacijo ali absorpcijo zvoka)

1,7

0

6809 19 00

plošče, listi, paneli, ploščice in podobni izdelki iz mavca ali zmesi na
osnovi mavca (razen okrašenih, prevlečenih ali ojačanih samo s papi
rjem ali kartonom, in z izdelki, aglomeriranimi z mavcem, za toplotno
ali zvočno izolacijo ali absorpcijo zvoka)

1,7

0

6809 90 00

izdelki iz mavca ali zmesi na podlagi iz mavca (razen mavčnih obvez
za ravnanje zlomov za prodajo na drobno; mavčnih opornic za zdrav
ljenje zlomov; lahkih plošč, aglomeriranih z mavcem, ali izdelkov za
toplotno ali zvočno izolacijo ali absorpcijo zvoka; anatomskih in dru
gih modelov za predstavitve; neokrašenih plošč, listov, panelov, ploščic
in podobnih izdelkov)

1,7

0

6810 11 10

gradbeni bloki in zidaki iz lahkega betona z osnovo iz drobljenega
plovca, granulirane žlindre itd.

1,7

0

6810 11 90

gradbeni bloki in zidaki iz z cementa, betona ali umetnega kamna, ar
mirani ali ne (razen iz lahkega betona z osnovo iz drobljenega plovca,
granulirane žlindre itd.)

1,7

0

6810 19 10

strešniki iz cementa, betona ali umetnega kamna

1,7

0

6810 19 31

ploščice in tlaki iz betona, armirani ali ne

1,7

0

6810 19 39

ploščice za oblaganje in tlakovanje iz cementa, betona ali umetnega
kamna, armirane ali nearmirane

1,7

0

6810 19 90

tlakovci in podobni izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna
(razen gradbenih blokov in zidakov, strešnikov, ploščic za oblaganje in
tlakovanje)

1,7

0
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6810 91 10

talni in stropni montažni elementi iz cementa, betona ali umetnega
kamna, armirani ali ne

1,7

0

6810 91 90

montažni gradbeni elementi za gradnje in gradbeništvo iz cementa, be
tona ali umetnega kamna, armirani ali ne (razen talnih in stropnih ele
mentov)

1,7

0

6810 99 00

izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali ne (razen
montažnih gradbenih elementov za gradnje in gradbeništvo, ploščic,
tlakov, zidakov in podobno)

1,7

0

6811 40 00

izdelki iz azbestnega cementa, cementa s celuloznimi vlakni ali pod
obno, ki vsebujejo azbest

1,7

0

6811 81 00

valovite plošče iz cementa s celuloznimi vlakni ali podobno, ki ne vse
bujejo azbesta

1,7

0

6811 82 10

plošče iz cementa s celuloznimi vlakni ali podobno, za strehe ali zi
dove, do vključno 40 x 60 cm, ki ne vsebujejo azbesta (razen valovitih
plošč)

1,7

0

6811 82 90

plošče, paneli, ploščice in podobni izdelki iz cementa s celuloznimi
vlakni ali podobno, ki ne vsebujejo azbesta (razen valovitih plošč, plošč
za strehe ali zidove do vključno 40 x 60 cm)

1,7

0

6811 83 00

cevi in pribor za cevi iz cementa s celuloznimi vlakni ali podobno, ki
ne vsebujejo azbesta

1,7

0

6811 89 00

izdelki iz cementa s celuloznimi vlakni ali podobno, ki ne vsebujejo az
besta (razen cevi in pribora za cevi, valovitih in drugih plošč, panelov,
tlakov, ploščic in podobnih izdelkov)

1,7

0

6812 80 10

predelana vlakna iz azbesta krokidolita; mešanice na osnovi azbesta
krokidolita ali na osnovi azbesta krokidolita in magnezijevega karbo
nata

1,7

0

6812 80 90

izdelki iz azbesta krokidolita ali mešanic na osnovi azbesta krokidolita
ali azbesta krokidolita in magnezijevega karbonata, npr. preja, sukanec,
vrvi, niti, tkani ali pleteni materiali, ojačani ali ne (razen predelanih vla
ken iz azbesta krokidolita; mešanic na osnovi azbesta krokidolita ali na
osnovi azbesta krokidolita in magnezijevega karbonata; frikcijskega ma
teriala na osnovi azbesta krokidolita; izdelkov iz cementa iz azbesta
krokidolita)

3,7

0

6812 91 00

oblačila, oblačilni dodatki, obutev in pokrivala iz azbesta ali mešanic
na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata
(razen iz azbesta krokidolita)

3,7

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/493

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

6812 92 00

papir, karton in klobučevina iz azbesta ali mešanic na osnovi azbesta
ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata (razen izdelkov, ki
vsebujejo manj kot 35 mas. % azbesta, in izdelkov iz azbesta krokido
lita)

3,7

0

6812 93 00

plošče in zvitki iz stisnjenih azbestnih vlaken (razen iz azbesta krokido
lita)

3,7

0

6812 99 10

predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi
azbesta in magnezijevega karbonata (razen iz azbesta krokidolita)

1,7

0

6812 99 90

izdelki iz azbesta ali mešanic na osnovi azbesta ali azbesta in magnezi
jevega karbonata, npr. preja, sukanec, vrvi, niti, tkani ali pleteni mate
riali, ojačani ali ne (razen iz azbesta krokidolita; predelanih azbestnih
vlaken; mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezije
vega karbonata; plošč in zvitkov iz stisnjenih azbestnih vlaken; papirja,
kartona ali klobučevine; oblačil, oblačilnih dodatkov, obutve in pokri
val; frikcijskega materiala na osnovi azbesta; izdelkov iz azbestnega ce
menta)

3,7

0

6813 20 00

frikcijski material in izdelki iz njega, npr. plošče, zvitki, trakovi, seg
menti, koluti, tesnila in obloge, za sklopke in podobno, na osnovi azbe
sta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, kombinirani s tekstilom
ali drugimi materiali ali ne, ki vsebujejo azbest (razen zavornih oblog
in ploščic)

2,7

0

6813 81 00

zavorne obloge in ploščice na osnovi azbesta, drugih mineralnih mate
rialov ali celuloze, kombinirane s tekstilom ali drugimi materiali ali ne,
ki ne vsebujejo azbesta

2,7

0

6813 89 00

frikcijski material in izdelki iz njega, npr. plošče, zvitki, trakovi, seg
menti, koluti, tesnila in obloge, za sklopke in podobno, na osnovi azbe
sta, drugih mineralnih materialov ali celuloze, kombinirani s tekstilom
ali drugimi materiali ali ne, ki ne vsebujejo azbesta (razen zavornih ob
log in ploščic)

2,7

0

6814 10 00

plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali rekonstruirane sljude, na pod
lagi ali brez podlage iz papirja, kartona ali drugih materialov, v zvitkih
ali samo razrezana v kvadratne ali pravokotne oblike

1,7

0

6814 90 00

obdelana sljuda in izdelki iz sljude (razen električnih izolatorjev, izolir
nih delov, uporov in kondenzatorjev, zaščitnih naočnikov iz sljude in
njihovih stekel, sljude v obliki okraskov za božično drevesce ter plošč,
listov in trakov iz aglomerirane ali rekonstruirane sljude, na podlagi ali
brez podlage)

1,7

0

6815 10 10

ogljikova vlakna in izdelki iz ogljikovih vlaken, ki niso za elektroteh
nične namene

prosto

0

6815 10 90

izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki niso za elektrotehnične namene
(razen ogljikovih vlaken in izdelkov iz ogljikovih vlaken)

prosto

0
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6815 20 00

izdelki iz šote (razen tekstilnih izdelkov iz šotnih vlaken)

prosto

0

6815 91 00

izdelki iz kamna ali drugih mineralnih materialov, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu in vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit

prosto

0

6815 99 10

izdelki iz refrakcijskih (težko taljivih) mineralnih materialov, ki so ke
mično vezani, nežgani in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

6815 99 90

izdelki iz kamna ali drugih mineralnih materialov, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen izdelkov, ki vsebujejo magnezit, dolomit
ali kromit, izdelkov iz grafita ali drugega ogljika in izdelkov iz refrakcij
skih (težko taljivih) mineralnih materialov, ki so kemično vezani)

prosto

0

6901 00 00

opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne
moke, npr. iz kremenčeve sige, tripolita ali diatomita ali podobnih sili
katnih zemljin

2

0

6902 10 00

ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični iz
delki za vgraditev, ki vsebujejo več kot 50 mas. % elementov Mg, Ca ali
Cr, izraženih kot MgO, CaO ali Cr2O3, posamično ali skupaj

2

0

6902 20 10

ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični iz
delki za vgraditev, ki vsebujejo 93 mas. % ali več silicijevega dioksida
(razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin)

2

0

6902 20 91

ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični iz
delki za vgraditev, ki vsebujejo več kot 7 mas. %, vendar do 45 mas. %
aluminijevega oksida, vendar več kot 50 mas. % v kombinaciji s silicije
vim dioksidom

2

0

6902 20 99

ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični iz
delki za vgraditev, ki vsebujejo več kot 50 mas. % aluminijevega oksida,
silicijevega dioksida ali mešanice ali spojin teh dveh snovi (razen izdel
kov, ki vsebujejo 93 mas. % ali več silicijevega dioksida, izdelkov, ki
vsebujejo več kot 7 mas. %, vendar do 45 mas. % aluminijevega oksida,
in izdelkov iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin)

2

0

6902 90 00

ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevarni keramični iz
delki za vgraditev (razen izdelkov, ki vsebujejo več kot 50 mas. % ele
mentov Mg, Ca ali Cr, izraženih kot MgO, CaO ali Cr2O3, posamično
ali skupaj, izdelkov, ki vsebujejo več kot 50 mas. % aluminijevega ok
sida, silicijevega dioksida ali mešanice ali spojin teh dveh snovi, in iz
delkov iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin)

2

0

6903 10 00

retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge,
kadi, cevi, obloge, palice in drugi ognjevarni keramični izdelki, ki vse
bujejo več kot 50 mas. % grafita, drugega ogljika ali njune mešanice
(razen ognjevarne opeke, blokov, ploščic in podobnih ognjevarnih kera
mičnih izdelkov za vgraditev)

5

0
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6903 20 10

retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge,
kadi, cevi, obloge, palice in drugi ognjevarni keramični izdelki, ki vse
bujejo do 45 mas. % aluminijevega oksida in več kot 50 mas. % silicije
vega dioksida (razen ognjevarne opeke, blokov, ploščic in podobnih og
njevarnih keramičnih izdelkov za vgraditev)

5

0

6903 20 90

retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge,
kadi, cevi, obloge, palice in drugi ognjevarni keramični izdelki, ki vse
bujejo 45 mas. % aluminijevega oksida ali več in več kot 50 mas. % sili
cijevega dioksida (razen ognjevarne opeke, blokov, ploščic in podobnih
ognjevarnih keramičnih izdelkov za vgraditev)

5

0

6903 90 10

retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge,
kadi, cevi, obloge, palice in drugi ognjevarni keramični izdelki, ki vse
bujejo več kot 25 % do 50 % grafita, drugega ogljika ali njune mešanice
(razen ognjevarne opeke, blokov, ploščic in podobnih ognjevarnih kera
mičnih izdelkov za vgraditev)

5

0

6903 90 90

retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge,
kadi, cevi, obloge, palice in drugi ognjevarni keramični izdelki (razen ti
stih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin, izdelkov
iz tarifne številke 6902, izdelkov, ki vsebujejo ogljik, aluminijev oksid
ali silicijev dioksid iz tarifnih podštevilk 6903 10 00 in 6903 90 10)

5

0

6904 10 00

zidarske opeke (razen zidarskih opek iz silikatne fosilne moke ali pod
obnih silikatnih zemljin in ognjevarne opeke iz tarifne številke 6902)

2

0

6904 90 00

keramični bloki za pode, nosilni bloki in podobno (razen tistih iz sili
katne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin, ognjevarne opeke
iz tarifne številke 6902, ploščic za tlakovanje in oblaganje iz tarifnih
številk 6907 in 6908 ter zidarskih opek)

2

0

6905 10 00

strešniki

prosto

0

6905 90 00

deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za gradbeništvo iz keramike
(razen izdelkov iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zem
ljin, ognjevarnih keramičnih izdelkov za vgraditev, cevi in drugih izdel
kov za drenažo in podobne namene ter strešnikov)

prosto

0

6906 00 00

keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za cevi (razen izdelkov iz sili
katne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin, ognjevarnih kera
mičnih izdelkov, oblog dimnikov, cevi, izdelanih posebej za laborato
rije, izolacijskih cevi in pribora zanje ter drugih cevi za elektrotehnične
namene)

prosto

0
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6907 10 00

neglazirane keramične ploščice, kockice in podobni izdelki za mozaike,
s kvadratnimi ali pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko največja
površina strani vklopi v kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm, na podlagi
ali brez podlage

5

0

6907 90 10

neglazirane keramične dvojne ploščice tipa „Spaltplatten“

5

0

6907 90 91

neglazirane kamnite ploščice za tlakovanje in oblaganje (razen dvojnih
ploščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic, okrasnih izdelkov in ploščic,
posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6907 90 93

neglazirane ploščice za tlakovanje in oblaganje, lončene ali iz fine lon
čenine (razen dvojnih ploščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic, okras
nih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6907 90 99

neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje (razen iz sili
katne fosilne moke ali podobne silikatne zemljine, ognjevarnih kera
mičnih izdelkov, kamnitih izdelkov, lončenih izdelkov ali izdelkov iz
fine lončenine, dvojnih ploščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic,
okrasnih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6908 10 10

keramične ploščice, kockice in podobni izdelki za mozaike, iz navadne
lončenine, glazirani, s kvadratnimi ali pravokotnimi stranicami ali ne,
če se lahko največja površina strani vklopi v kvadrat s stranico, manjšo
od 7 cm, na podlagi ali brez podlage

7

0

6908 10 90

keramične ploščice, kockice in podobni izdelki za mozaike, glazirani, s
kvadratnimi ali pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko največja po
vršina strani vklopi v kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm, na podlagi
ali brez podlage (razen takih izdelkov iz navadne lončenine)

7

0

6908 90 11

glazirane dvojne ploščice tipa „Spaltplatten“, iz navadne lončenine

6

0

6908 90 21

keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, iz navadne lončenine,
glazirane, maksimalne debeline do vključno 15 mm (razen dvojnih plo
ščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic, okrasnih izdelkov in ploščic,
posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6908 90 29

keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, iz navadne lončenine,
glazirane, maksimalne debeline nad 15 mm (razen dvojnih ploščic tipa
„Spaltplatten“, stojal iz ploščic, okrasnih izdelkov in ploščic, posebej iz
delanih za štedilnike)

5

0

6908 90 31

glazirane keramične dvojne ploščice tipa „Spaltplatten“ (razen iz na
vadne lončenine)

5

0

6908 90 51

glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, s površino naj
več 90 cm2 (razen iz navadne lončenine, dvojnih ploščic tipa „Spaltplat
ten“, stojal iz ploščic, okrasnih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za
štedilnike)

7

0
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6908 90 91

glazirane kamnite ploščice za tlakovanje in oblaganje, s površino nad
90 cm2 (razen dvojnih ploščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic,
okrasnih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6908 90 93

glazirane ploščice za tlakovanje in oblaganje, lončene ali iz fine lonče
nine, s površino nad 90 cm2 (razen dvojnih ploščic tipa „Spaltplatten“,
stojal iz ploščic, okrasnih izdelkov in ploščic, posebej izdelanih za šte
dilnike)

5

0

6908 90 99

glazirane keramične ploščice za tlakovanje in oblaganje, s površino nad
90 cm2 (razen iz navadne lončenine, kamnitih, lončenih ali iz fine lon
čenine, dvojnih ploščic tipa „Spaltplatten“, stojal iz ploščic, okrasnih iz
delkov in ploščic, posebej izdelanih za štedilnike)

5

0

6909 11 00

keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično rabo iz
porcelana ali kitajskega porcelana (razen ognjevarnih keramičnih izdel
kov, električnih naprav, izolatorjev in drugih električnih izolirnih delov)

5

0

6909 12 00

keramični izdelki s trdoto 9 ali več po Mohsevi lestvici, za kemično ali
drugo tehnično rabo (razen izdelkov iz porcelana ali kitajskega porce
lana, ognjevarnih keramičnih izdelkov, električnih naprav, izolatorjev in
drugih električnih izolirnih delov)

5

0

6909 19 00

keramični izdelki za kemično ali drugo tehnično rabo (razen izdelkov
iz porcelana ali kitajskega porcelana, izdelkov s trdoto 9 ali več po
Mohsevi lestvici, mlinskih kamnov, brusov za poliranje, brusov in pod
obno iz tarifne številke 6804, ognjevarnih keramičnih izdelkov, elek
tričnih naprav, izolatorjev in drugih električnih izolirnih delov)

5

0

6909 90 00

keramična korita in podobne posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu;
keramični lonci, kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za trans
port ali pakiranje blaga (razen posod za shranjevanje za splošno upo
rabo v laboratorijih, embalaž za trgovine in izdelkov za gospodinjstvo)

5

0

6910 10 00

keramična pomivalna korita, umivalniki, stebri za umivalnike, kadi, bi
deji, straniščne školjke, izplakovalni kotlički, pisoarji in podobni sani
tarni izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana (razen posod za milo,
držal za gobe, držal za zobne ščetke, držal za brisače in držal za toa
letni papir)

7

0

6910 90 00

keramična pomivalna korita, umivalniki, stebri za umivalnike, kadi, bi
deji, straniščne školjke, izplakovalni kotlički, pisoarji in podobni sani
tarni izdelki (razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, posod za milo,
držal za gobe, držal za zobne ščetke, držal za brisače in držal za toa
letni papir)

7

0

6911 10 00

namizna posoda in kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porce
lana (razen okrasnih izdelkov, loncev, kozarcev, balonov in podobnih
posod za transport ali pakiranje blaga ter mlinčkov za kavo in začimbe
s posodami iz keramike in delovno površino iz kovine)

12

0
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6911 90 00

izdelki, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz porcelana ali
kitajskega porcelana (razen namizne posode, kuhinjske posode, kadi,
bidejev, pomivalnih korit in podobnih sanitarnih izdelkov, kipcev in
drugih okrasnih izdelkov, loncev, kozarcev, balonov in podobnih posod
za transport ali pakiranje blaga ter mlinčkov za kavo in začimbe s po
sodami iz keramike in delovno površino iz kovine)

12

0

6912 00 10

namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi izdelki, ki se uporabljajo v
gospodinjstvu ali za toaleto, iz navadne lončenine (razen kipcev in dru
gih okrasnih izdelkov, loncev, kozarcev, balonov in podobnih posod za
transport ali pakiranje blaga ter mlinčkov za kavo in začimbe s poso
dami iz keramike in delovno površino iz kovine)

5

0

6912 00 30

namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi izdelki, ki se uporabljajo v
gospodinjstvu ali za toaleto, kamniti (razen kadi, bidejev, pomivalnih
korit in podobnih sanitarnih izdelkov, kipcev in drugih okrasnih izdel
kov, loncev, kozarcev, balonov in podobnih posod za transport ali pa
kiranje blaga ter mlinčkov za kavo in začimbe s posodami iz keramike
in delovno površino iz kovine)

5,5

0

6912 00 50

namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi izdelki, ki se uporabljajo v
gospodinjstvu ali za toaleto, lončeni ali iz fine lončenine (razen kadi,
bidejev, pomivalnih korit in podobnih sanitarnih izdelkov, kipcev in
drugih okrasnih izdelkov, loncev, kozarcev, balonov in podobnih posod
za transport ali pakiranje blaga ter mlinčkov za kavo in začimbe s po
sodami iz keramike in delovno površino iz kovine)

9

0

6912 00 90

keramična namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi izdelki, ki se
uporabljajo v gospodinjstvo ali za toaleto (razen pomivalnih korit, kadi,
bidejev in podobnih sanitarnih izdelkov; kipcev in drugih okrasnih iz
delkov; loncev, kozarcev in podobnih posod za transport ali pakiranje
blaga; mlinčkov s posodami iz keramike in delovno površino iz kovine,
ki se uporabljajo v gospodinjstvu; izdelki iz porcelana ali kitajskega po
rcelana, izdelki iz navadne lončenine, kamniti, lončeni ali iz fine lonče
nine)

7

0

6913 10 00

kipci in drugi okrasni predmeti iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6

0

6913 90 10

kipci in drugi okrasni predmeti iz navadne lončenine, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

3,5

0

6913 90 91

kipci in drugi okrasni predmeti, kamniti, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

6

0

6913 90 93

kipci in drugi okrasni predmeti, lončeni ali iz fine lončenine, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

6

0

6913 90 99

kipci in drugi okrasni keramični predmeti, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen iz porcelana ali kitajskega porcelana, navadne
lončenine, kamniti, lončeni ali iz fine lončenine)

6

0

6914 10 00

keramični izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

5

0

6914 90 10

keramični izdelki iz navadne lončenine, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3

0

6914 90 90

keramični izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz
porcelana ali kitajskega porcelana in iz navadne lončenine)

3

0
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7001 00 10

razbito steklo in drugi stekleni odpadki (razen stekla v prahu, zrnih ali
luskah)

prosto

0

7001 00 91

optično steklo v masi

3

0

7001 00 99

steklo v masi (razen optičnega stekla)

prosto

0

7002 10 00

steklo v obliki krogel, neobdelano (razen steklenih kroglic s premerom
do vključno 1 mm in steklenih krogel, ki se uporabljajo za igrače)

3

0

7002 20 10

palice iz optičnega stekla, neobdelane

3

0

7002 20 90

palice iz stekla, neobdelane (razen iz optičnega stekla)

3

0

7002 31 00

cevi iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksida, ne
obdelane

3

0

7002 32 00

cevi iz drugega stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do
vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu 0 do 300 °Cel
zija, neobdelane

3

0

7002 39 00

cevi iz stekla, neobdelane (razen cevi iz drugega stekla, ki ima linearni
razteznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperatur
nem obsegu 0 do 300 °Celzija, ali iz taljenega kremena ali drugega ta
ljenega silicijevega dioksida)

3

0

7003 12 10

lito in valjano steklo, optično, v obliki nearmiranih listov in plošč, bar
vano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorpcijo, reflek
sijo ali proti refleksiji, vendar drugače neobdelano

3

0

7003 12 91

lito in valjano steklo, v obliki nearmiranih listov in plošč, s plastjo proti
refleksiji, vendar drugače neobdelano (razen optičnega stekla)

3

0

7003 12 99

lito in valjano steklo, optično, v obliki nearmiranih listov in plošč, bar
vano v masi, neprozorno, plakirano ali s plastjo za absorpcijo ali re
fleksijo, vendar drugače neobdelano (razen optičnega stekla)

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 19 10

lito in valjano steklo, optično, v obliki nearmiranih listov in plošč, ven
dar drugače neobdelano (razen stekla, barvanega v masi, neprozornega,
plakiranega, ali stekla s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti reflek
siji)

3

0

7003 19 90

lito in valjano steklo, v obliki nearmiranih listov in plošč, vendar dru
gače neobdelano (razen stekla, barvanega v masi, neprozornega, plaki
ranega, ali stekla s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji, in
optičnega stekla)

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 20 00

lito in valjano steklo, v obliki plošč, ojačanih z žico, s plastjo za ab
sorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje, vendar drugače neob
delano

3,8 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0
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7003 30 00

profili iz stekla, s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali
brez nje, vendar drugače neobdelani

3

0

7004 20 10

listi iz optičnega stekla, vlečeni ali pihani, barvani v masi, neprozorni,
plakirani ali s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji, vendar
drugače neobdelani

3

0

7004 20 91

listi iz stekla, vlečeni ali pihani, s plastjo proti refleksiji, vendar drugače
neobdelani (razen optičnega stekla)

3

0

7004 20 99

listi iz stekla, vlečeni ali pihani, barvani v masi, plakirani ali s plastjo za
absorpcijo ali refleksijo, vendar drugače neobdelani (razen optičnega
stekla)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 10

listi iz optičnega stekla, vlečeni ali pihani, vendar drugače neobdelani
(razen stekla, barvanega v masi, neprozornega, plakiranega ali s plastjo
za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji)

3

0

7004 90 70

listi iz hortikulturnega stekla, vlečeni ali pihani, vendar drugače neob
delani (razen stekla, barvanega v masi, neprozornega, plakiranega ali s
plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 92

listi iz stekla, vlečeni ali pihani, vendar drugače neobdelani, debeline do
vključno 2,5 mm (razen stekla, barvanega v masi, neprozornega, plaki
ranega ali s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji, optičnega
stekla in hortikulturnega stekla)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 98

listi iz stekla, vlečeni ali pihani, vendar drugače neobdelani, debeline
nad 2,5 mm (razen stekla, barvanega v masi, neprozornega, plakira
nega ali s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji, optičnega
stekla in hortikulturnega stekla)

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7005 10 05

float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, s plastjo proti refleksiji, vendar drugače neobdelano (razen armi
ranega stekla)

3

0

7005 10 25

float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, s plastjo za absorpcijo ali refleksijo, vendar drugače neobdelano,
debeline do vključno 3,5 mm (razen armiranega stekla)

2

0

7005 10 30

float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, s plastjo za absorpcijo ali refleksijo, vendar drugače neobdelano,
debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm (razen armiranega
stekla)

2

0
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7005 10 80

float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, s plastjo za absorpcijo ali refleksijo, vendar drugače neobdelano,
debeline nad 4,5 mm (razen armiranega stekla)

2

0

7005 21 25

float steklo in površinsko brušeno steklo, v obliki listov ali plošč, bar
vano v masi, neprozorno, plakirano ali samo površinsko brušeno, ven
dar drugače neobdelano, debeline do vključno 3,5 mm (razen armira
nega stekla ali stekla s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti reflek
siji)

2

0

7005 21 30

float steklo in površinsko brušeno steklo, v obliki listov ali plošč, bar
vano v masi, neprozorno, plakirano ali samo površinsko brušeno, ven
dar drugače neobdelano, debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno
4,5 mm (razen armiranega stekla ali stekla s plastjo za absorpcijo, re
fleksijo ali proti refleksiji)

2

0

7005 21 80

float steklo in površinsko brušeno steklo, v obliki listov ali plošč, bar
vano v masi, neprozorno, plakirano ali samo površinsko brušeno, ven
dar drugače neobdelano, debeline nad 4,5 mm (razen armiranega stekla
ali stekla s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji)

2

0

7005 29 25

float steklo ter površinsko brušeno in polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, vendar drugače neobdelano, debeline do vključno 3,5 mm (razen
armiranega stekla ali stekla, barvanega v masi, neprozornega, plakira
nega ali samo površinsko brušenega, ali stekla s plastjo za absorpcijo,
refleksijo ali proti refleksiji)

2

0

7005 29 35

float steklo ter površinsko brušeno in polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, vendar drugače neobdelano, debeline nad 3,5 mm, vendar do
vključno 4,5 mm (razen armiranega stekla ali stekla, barvanega v masi,
neprozornega, plakiranega ali samo površinsko brušenega, ali stekla s
plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji)

2

0

7005 29 80

float steklo ter površinsko brušeno in polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, vendar drugače neobdelano, debeline nad 4,5 mm (razen horti
kulturnega stekla, armiranega stekla ali stekla, barvanega v masi, nepro
zornega, plakiranega ali samo površinsko brušenega, ali stekla s plastjo
za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji)

2

0

7005 30 00

float steklo ter površinsko brušeno in polirano steklo, v obliki listov ali
plošč, s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje,
armirano, vendar drugače neobdelano

2

0
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7006 00 10

listi ali profili iz optičnega stekla, s plastjo za absorpcijo ali refleksijo
ali brez nje, upognjeni, z obdelanimi robovi, gravirani, luknjani, emajli
rani ali drugače obdelani, vendar neuokvirjeni in ne spojeni z drugimi
materiali (razen varnostnega stekla, večplastnih panelnih elementov za
izolacijo iz stekla in stekla v obliki ogledala)

3

0

7006 00 90

listi ali profili iz stekla, s plastjo za absorpcijo, refleksijo ali proti re
fleksiji ali brez nje, upognjeni, z obdelanimi robovi, gravirani, emajli
rani ali drugače obdelani, vendar neuokvirjeni in ne spojeni z drugimi
materiali (razen optičnega stekla, varnostnega stekla, večplastnih panel
nih elementov za izolacijo iz stekla in stekla v obliki ogledala)

3

0

7007 11 10

kaljeno varnostno steklo, velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v
motorna vozila

3

0

7007 11 90

kaljeno varnostno steklo, velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
zrakoplove, vesoljske ladje, plovila in druga vozila (razen v motorna
vozila)

3

0

7007 19 10

kaljeno varnostno steklo, emajlirano

3

0

7007 19 20

kaljeno varnostno steklo, barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
plastjo za absorpcijo ali refleksijo (razen stekla velikosti in oblik, pri
mernih za vgraditev v motorna vozila, zrakoplove, vesoljske ladje, plo
vila in druga vozila, leč za očala in podobne izdelke ter ure)

3

0

7007 19 80

kaljeno varnostno steklo (razen emajliranega, barvanega v masi, nepro
zornega, plakiranega ali s plastjo za absorpcijo ali refleksijo, stekla veli
kosti in oblik, primernih za vgraditev v motorna vozila, zrakoplove, ve
soljske ladje, plovila in druga vozila, leč za očala in podobne izdelke ter
ure)

3

0

7007 21 20

plastno varnostno steklo, velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v
motorna vozila (razen večplastnih panelnih elementov za izolacijo)

3

0

7007 21 80

plastno varnostno steklo, velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
zrakoplove, vesoljske ladje, plovila ali druga vozila (razen za motorna
vozila in večplastnih panelnih elementov za izolacijo)

3

0

7007 29 00

plastno varnostno steklo (razen stekla, velikosti in oblik, primernih za
vgraditev v motorna vozila, zrakoplove, vesoljske ladje, plovila ali
druga vozila, in večplastnih panelnih elementov za izolacijo)

3

0

7008 00 20

večplastni panelni elementi za izolacijo iz stekla, barvani v masi, nepro
zorni, plakirani ali s plastjo za absorpcijo ali refleksijo

3

0
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7008 00 81

elementi za izolacijo iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih
z zračno neprepustnim spojem, ločenih s plastjo zraka, drugih plinov
ali z vakuumom (razen barvanih v masi, neprozornih, plakiranih ali s
plastjo za absorpcijo ali refleksijo)

3

0

7008 00 89

večplastni panelni elementi za izolacijo iz dveh steklenih plošč
z vmesno plastjo iz steklenih vlaken in večplastni panelni elementi za
izolacijo iz treh ali več steklenih plošč (razen barvanega v masi, nepro
zornega, plakiranega ali s plastjo za absorpcijo ali refleksijo)

3

0

7009 10 00

vzvratna ogledala, z okvirom ali brez njega, za vozila

4

0

7009 91 00

steklena ogledala, brez okvirja (razen vzvratnih ogledal za vozila, optič
nih ogledal, optično obdelanih in starih več kot 100 let)

4

0

7009 92 00

Steklena ogledala, z okvirjem (razen vzvratnih ogledal za vozila, optič
nih ogledal, optično obdelanih in starih več kot 100 let)

4

0

7010 10 00

steklene ampule

3

0

7010 20 00

zamaški, pokrovi in druga zapirala iz stekla

5

0

7010 90 10

kozarci za konzerviranje s toploto (sterilizacija ali pasterizacija), ki so
iz stekla in se uporabljajo v gospodinjstvu

5

0

7010 90 21

fiole in druge posode, narejene iz steklenih cevi, za komercialno pakira
nje blaga (razen ampul)

5

0

7010 90 31

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz stekla, za ko
mercialni transport ali pakiranje blaga z nominalno prostornino 2,5 l
ali več

5

0

7010 90 41

steklenice iz brezbarvnega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino 1 l ali
več, vendar manj kot 2,5 l

5

0

7010 90 43

steklenice iz brezbarvnega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino več
kot 0,33 l, vendar manj kot 1 l

5

0

7010 90 45

steklenice iz brezbarvnega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino 0,15 l
ali več, vendar manj kot 0,33 l

5

0

7010 90 47

steklenice iz brezbarvnega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino manj
kot 0,15 l

5

0
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7010 90 51

steklenice iz barvanega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino 1 l ali
več, vendar manj kot 2,5 l

5

0

7010 90 53

steklenice iz barvanega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino več
kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l

5

0

7010 90 55

steklenice iz barvanega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino 0,15 l
ali več, vendar ne več kot 0,33 l

5

0

7010 90 57

steklenice iz barvanega stekla, za komercialni transport ali pakiranje
proizvodov živilske industrije in pijač, z nominalno prostornino manj
kot 0,15 l

5

0

7010 90 61

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz stekla, za ko
mercialni transport ali pakiranje proizvodov živilske industrije in pijač,
z nominalno prostornino 0,25 l ali več, vendar manj kot 2,5 l (razen
steklenic)

5

0

7010 90 67

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz stekla, za
transport ali pakiranje proizvodov živilske industrije in pijač, z nomi
nalno prostornino manj kot 0,25 l (razen steklenic)

5

0

7010 90 71

steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz stekla, za komercialni
transport ali pakiranje farmacevtskih izdelkov, z nominalno prostor
nino več kot 0,055 l, vendar manj kot 2,5 l (razen ampul, posod, nare
jenih iz cevi, steklenih vložkov za posode, z vakuumsko izolacijo)

5

0

7010 90 79

steklenice, fiole in druge posode iz stekla, za komercialni transport ali
pakiranje farmacevtskih izdelkov, z nominalno prostornino ne več kot
0,055 l (razen ampul, posod, narejenih iz cevi, steklenih vložkov za po
sode, z vakuumsko izolacijo)

5

0

7010 90 91

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz brezbarvnega
stekla, za komercialni transport ali pakiranje blaga, z nominalno pro
stornino manj kot 2,5 l (razen posod za proizvode živilske industrije,
pijače ali farmacevtske izdelke, ampul, posod, narejenih iz cevi, stekle
nih vložkov za posode, z vakuumsko izolacijo, razpršilcev za dišave,
steklenic in podobno za razpršilce)

5

0

7010 90 99

baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole in druge posode iz barvanega ste
kla, za komercialni transport ali pakiranje blaga, z nominalno prostor
nino manj kot 2,5 l (razen posod za proizvode živilske industrije, pi
jače ali farmacevtske izdelke, ampul, posod, narejenih iz cevi, steklenih
vložkov za posode, z vakuumsko izolacijo, razpršilcev za dišave, stekle
nic in podobno za razpršilce)

5

0

7011 10 00

stekleni plašči, vključno z baloni in cevmi, odprti, in njihovi stekleni
deli, brez pribora, za električno razsvetljavo

4

0
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7011 20 00

stekleni plašči, vključno z baloni in cevmi, odprti, in njihovi stekleni
deli, brez pribora, za katodne cevi

4

0

7011 90 00

stekleni plašči, vključno z baloni in cevmi, odprti, in njihovi stekleni
deli, brez pribora, za električne svetilke in podobno (razen za katodne
cevi in električno razsvetljavo)

4

0

7013 10 00

stekleni izdelki iz steklene keramike, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhi
nji, v sanitarijah, v pisarnah, za notranjo dekoracijo ali podobne na
mene (razen izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018, kuhalnih grelnih
plošč, okenskih barvnih stekel v okviru iz svinca in podobno, pribora
za svetilke in njihovih delov, razpršilcev za dišave in podobno)

11

0

7013 22 10

kelihi iz svinčevega kristalnega stekla, ročno obdelani

11

0

7013 22 90

kelihi iz svinčevega kristalnega stekla, strojno obdelani

11

0

7013 28 10

kelihi, ročno obdelani (razen iz steklene keramike ali svinčevega kristal
nega stekla)

11

0

7013 28 90

kelihi, strojno obdelani (razen iz steklene keramike ali svinčevega kri
stalnega stekla)

11

0

7013 33 11

kozarci za pitje iz svinčevega kristalnega stekla, ročno obdelani, brušeni
ali drugače okrašeni (razen kelihov)

11

0

7013 33 19

kozarci za pitje iz svinčevega kristalnega stekla, ročno obdelani (razen
brušenih ali drugače okrašenih in kelihov)

11

0

7013 33 91

kozarci za pitje iz svinčevega kristalnega stekla, strojno obdelani, bru
šeni ali drugače okrašeni (razen kelihov)

11

0

7013 33 99

kozarci za pitje iz svinčevega kristalnega stekla, strojno obdelani (razen
brušenih ali drugače okrašenih in kelihov)

11

0

7013 37 10

kozarci za pitje iz ojačanega stekla (razen kelihov)

11

0

7013 37 51

kozarci za pitje, ročno obdelani, brušeni ali drugače okrašeni (razen ko
zarcev iz steklene keramike, svinčevega kristalnega stekla ali ojačanega
stekla in kelihov)

11

0

7013 37 59

kozarci za pitje, ročno obdelani (razen brušenih ali drugače okrašenih,
iz steklene keramike, svinčevega kristalnega stekla ali ojačanega stekla
in kelihov)

11

0

7013 37 91

kozarci za pitje, strojno obdelani, brušeni ali drugače okrašeni (razen
kozarcev iz steklene keramike, svinčevega kristalnega stekla ali ojača
nega stekla in kelihov)

11

0
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7013 37 99

kozarci za pitje, strojno obdelani (razen brušenih ali drugače okrašenih,
iz steklene keramike, svinčevega kristalnega stekla ali ojačanega stekla
in steklenih izdelkov)

11

0

7013 41 10

stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla, ki se uporabljajo pri
mizi ali za kuhinjske namene, ročno obdelani (razen izdelkov iz tarif
nih številk 7010 in 7018, kozarcev za pitje, steklenih kozarcev za kon
zerviranje s toploto (sterilizacija ali pasterizacija), termovk in drugih va
kuumskih posod)

11

0

7013 41 90

stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla, ki se uporabljajo pri
mizi ali za kuhinjske namene, strojno obdelani (razen izdelkov iz tarif
nih številk 7010 in 7018, kozarcev za pitje, steklenih kozarcev za kon
zerviranje s toploto (sterilizacija ali pasterizacija), termovk in drugih va
kuumskih posod)

11

0

7013 42 00

stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske namene, iz
stekla, ki imajo linearni razteznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po
Kelvinu v temperaturnem obsegu 0 do 300 °Celzija (razen steklenih iz
delkov iz steklene keramike ali svinčevega kristalnega stekla, izdelkov iz
tarifnih številk 7010 in 7018, kozarcev za pitje, steklenih kozarcev za
konzerviranje s toploto (sterilizacija ali pasterizacija), termovk in drugih
vakuumskih posod)

11

0

7013 49 10

stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske namene, iz
ojačanega stekla (razen stekla, ki ima linearni razteznostni koeficient do
vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu 0 do 300 °Cel
zija, steklenih izdelkov iz steklene keramike ali svinčevega kristalnega
stekla, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018, kozarcev za pitje, ste
klenih kozarcev za konzerviranje s toploto (sterilizacija ali pasteriza
cija), termovk in drugih vakuumskih posod)

11

0

7013 49 91

stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske namene,
ročno obdelani (razen iz ojačanega stekla in stekla, ki ima linearni raz
teznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperaturnem
obsegu 0 do 300 °Celzija, steklenih izdelkov iz steklene keramike ali
svinčevega kristalnega stekla, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018,
kozarcev za pitje, steklenih kozarcev za konzerviranje s toploto (sterili
zacija ali pasterizacija), termovk in drugih vakuumskih posod)

11

0

7013 49 99

stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske namene,
strojno obdelani (razen iz ojačanega stekla in stekla, ki ima linearni raz
teznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperaturnem
obsegu 0 do 300 °Celzija, steklenih izdelkov iz steklene keramike ali
svinčevega kristalnega stekla, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018,
kozarcev za pitje, steklenih kozarcev za konzerviranje s toploto (sterili
zacija ali pasterizacija), termovk in drugih vakuumskih posod)

11

0

7013 91 10

stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla, ki se uporabljajo v sani
tarijah, v pisarnah, za notranjo dekoracijo ali podobne namene, ročno
obdelani (razen steklenih izdelkov, ki se uporabljajo pri mizi ali za ku
hinjske namene, kozarcev za pitje, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in
7018, ogledal, okenskih barvnih stekel v okviru iz svinca in podobno,
pribora za svetilke in njihovih delov, razpršilcev za dišave in podobno)

11

0
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7013 91 90

stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla, ki se uporabljajo v sani
tarijah, v pisarnah, za notranjo dekoracijo ali podobne namene, strojno
obdelani (razen izdelkov, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske na
mene, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018, ogledal, okenskih
barvnih stekel v okviru iz svinca in podobno, pribora za svetilke in nji
hovih delov, razpršilcev za dišave in podobno)

11

0

7013 99 00

stekleni izdelki, ki se uporabljajo v sanitarijah, v pisarnah, za notranjo
dekoracijo ali podobne namene (razen steklenih izdelkov iz svinčevega
kristalnega stekla ali izdelkov, ki se uporabljajo pri mizi ali za kuhinjske
namene, izdelkov iz tarifnih številk 7010 in 7018, ogledal, okenskih
barvnih stekel v okviru iz svinca in podobno, pribora za svetilke in nji
hovih delov, razpršilcev za dišave in podobno)

11

0

7014 00 00

stekleni izdelki za signalizacijo in optični elementi iz stekla, optično ne
obdelani (razen stekel za ure, stekel za nekorektivna ali korektivna
očala, vključno z votlimi sfernimi stekli in segmenti za proizvodnjo ta
kih stekel, steklenih kroglic, nepakiranih, pribora za svetilke in njihovih
delov)

3

0

7015 10 00

stekla za korektivna očala, izkrivljena, upognjena, votla ali podobno
obdelana, vendar optično neobdelana (razen ploskih stekel za take na
mene)

3

0

7015 90 00

stekla za ure in podobna stekla, stekla za nekorektivna očala, izkriv
ljena, upognjena, votla in podobno obdelana, vendar optično neobde
lana, votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel (razen
ploskih stekel za take namene in stekel za korektivna očala)

3

0

7016 10 00

steklene kockice in drugo drobno stekleno blago, na podlagi ali brez
podlage, za mozaike ali podobne dekorativne namene (razen dokonča
nih panelov in drugih dokončanih dekorativnih motivov iz steklenih
kockic za mozaike)

8

0

7016 90 10

okenska barvna stekla v okviru iz svinca (vitražna stekla) in podobno
(razen takih izdelkov, ki so stari več kot 100 let)

3

0

7016 90 80

bloki, zidaki, kocke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega ste
kla, armirani ali nearmirani, ki se uporabljajo v gradbeništvu (razen
plastnega varnostnega stekla, večplastnih panelnih elementov za izola
cijo iz stekla, okenskih barvnih stekel v okviru iz svinca in podobno)

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

0

7017 10 00

stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene,
graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni, iz taljenega kre
mena ali drugega taljenega silicijevega dioksida (razen posod za trans
port ali pakiranje blaga ter merilnih, kontrolnih ali medicinskih instru
mentov in aparatov iz poglavja 90)

3

0

7017 20 00

stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene,
graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni, ki imajo linearni
razteznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v temperatur
nem obsegu 0 do 300 °Celzija (razen stekla iz taljenega kremena ali
drugega taljenega silicijevega dioksida, posod za transport ali pakiranje
blaga, merilnih, kontrolnih ali medicinskih instrumentov in aparatov iz
poglavja 90)

3

0
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7017 90 00

stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene,
graduirani ali negraduirani, umerjeni ali neumerjeni (razen stekla, ki
ima linearni razteznostni koeficient do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu v
temperaturnem obsegu 0 do 300 °Celzija, ali iz taljenega kremena ali
drugega taljenega silicijevega dioksida, posod za transport ali pakiranje
blaga, merilnih, kontrolnih ali medicinskih instrumentov in aparatov iz
poglavja 90)

3

0

7018 10 11

stekleni biseri, rezani in mehanično polirani (razen izdelkov iz njih)

prosto

0

7018 10 19

stekleni biseri (razen biserov, rezanih in mehanično poliranih, ter izdel
kov iz njih)

7

0

7018 10 30

umetni biseri iz stekla (razen izdelkov iz njih)

prosto

0

7018 10 51

umetni dragi in poldragi kamni iz stekla, rezani in mehanično polirani
(razen izdelkov iz njih)

prosto

0

7018 10 59

umetni dragi in poldragi kamni iz stekla (razen biserov, rezanih in me
hanično poliranih, ter izdelkov iz njih)

3

0

7018 10 90

umetne korale in podobno drobno stekleno blago (razen izdelkov iz
njih in imitacij biserov, imitacij dragih in poldragih kamnov)

3

0

7018 20 00

steklene kroglice s premerom do vključno 1 mm

3

0

7018 90 10

steklena očesa, izdelki iz steklenih biserov, imitacij biserov, imitacij dra
gih ali poldragih kamnov in podobnega drobnega steklenega blaga
(razen protetičnih predmetov in imitacij nakita)

3

0

7018 90 90

kipci in drugi okraski iz stekla, izdelani na pihalnikih (razen imitacij
nakita)

6

0

7019 11 00

steklena vlakna, rezane niti dolžine 50 mm ali manj

7

0

7019 12 00

roving predivo iz steklenih vlaken

7

0

7019 19 10

trakovi in predivo iz steklenih vlaken (razen steklenih vlaken, rezanih
niti dolžine 50 mm ali manj, in roving prediva)

7

0

7019 19 90

trakovi in predivo iz rezanih steklenih vlaken

7

0

7019 31 00

rogoznice iz neenakomerno laminiranih steklenih vlaken

7

0
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7019 32 00

tančice (voal) iz neenakomerno laminiranih steklenih vlaken

5

0

7019 39 00

mreže, žimnice, plošče in podobni netkani izdelki iz steklenih vlaken
(razen rogoznic in tančic (voal))

5

0

7019 40 00

tkanine iz steklenih vlaken, narejenih iz roving prediva

7

0

7019 51 00

tkanine, vključno z ozkimi materiali, iz stekla, širine ne več kot 30 cm
(razen roving prediva)

7

0

7019 52 00

tkanine, vključno z ozkimi materiali, iz steklenih filamentov, širine več
kot 30 cm, v platnovi vezavi, ki tehtajo manj kot 250 g/m2, iz preje, ki
ima dolžinsko maso na eno prejo ne več kot 136 teksov (razen mate
rialov iz roving prediva)

7

0

7019 59 00

tkanine, vključno z ozkimi materiali, iz steklenih vlaken, širine več kot
30 cm (razen tkanin v platnovi vezavi, ki tehtajo manj kot 250 g/m2,
iz preje, ki ima dolžinsko maso na eno prejo ne več kot 136 teksov, in
materialov iz roving prediva)

7

0

7019 90 10

steklena vlakna v razsutem stanju (razen tekstilnih steklenih vlaken in
mineralne volne)

7

0

7019 90 30

podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske cevi, iz steklenih vlaken

7

0

7019 90 91

izdelki iz tekstilnih steklenih vlaken (razen preje in tkanin, vključno
z ozkimi materiali, tančicami (voal), mrežami, rogoznicami, žimnicami,
ploščami in podobnimi netkanimi izdelki, podlogami in zaščitnimi
ogrodji za izolacijske cevi, ščetkami iz steklenih vlaken in lasuljami za
lutke)

7

0

7019 90 99

izdelki iz netekstilnih steklenih vlaken (razen električnih izolatorjev ali
njihovih delov, snopov optičnih vlaken ali kablov iz optičnih vlaken,
ščetk iz steklenih vlaken, kablov za svetila in podobno)

7

0

7020 00 05

kvarčne reakcijske cevi in nosilci, namenjeni za vstavljanje v difuzijske
ali oksidacijske talilne peči pri proizvodnji polprevodniških materialov

prosto

0

7020 00 07

vložki za termovke ali za druge vakuumske posode, nedokončani

3

0

7020 00 08

vložki za termovke ali za druge vakuumske posode, dokončani

6

0

7020 00 10

stekleni izdelki iz taljenega kremena ali drugega taljenega silicijevega
dioksida, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

7020 00 30

stekleni izdelki, ki imajo linearni razteznostni koeficient do vključno
5 × 10-6 po Kelvinu v temperaturnem obsegu 0 do 300 °Celzija in niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen steklenih izdelkov iz talje
nega kremena ali drugega taljenega silicijevega dioksida)

3

0
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3

0

7020 00 80

stekleni izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7101 10 00

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

prosto

0

7101 21 00

kultivirani biseri, neobdelani, sortirani ali nesortirani

prosto

0

7101 22 00

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

prosto

0

7102 10 00

diamanti, nesortirani

prosto

0

7102 21 00

industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

prosto

0

7102 29 00

industrijski diamanti, obdelani, vendar nemontirani ali nevdelani (razen
nemontiranih kamnov za gramofonske igle in kamnov, primernih za
dele metrov, merilnih instrumentov ali drugih izdelkov iz poglavja 90)

prosto

0

7102 31 00

neindustrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali te
sani (razen industrijskih diamantov)

prosto

0

7102 39 00

diamanti, obdelani, vendar nemontirani ali nevdelani (razen industrij
skih diamantov)

prosto

0

7103 10 00

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

prosto

0

7103 91 00

rubini, safirji in smaragdi, obdelani, sortirani ali nesortirani, vendar ne
nanizani, nemontirani ali nevdelani, rubini, safirji in smaragdi, obde
lani, nesortirani, začasno nanizani zaradi lažjega transporta (razen rubi
nov, safirjev in smaragdov, samo razžaganih ali grobo oblikovanih, ter
imitacij dragih kamnov in poldragih kamnov)

prosto

0

7103 99 00

dragi in poldragi kamni, obdelani, sortirani ali nesortirani, vendar ne
nanizani, 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, safirjev, smaragdov ter imitacij dragih kamnov in poldragih
kamnov)

prosto

0

7104 10 00

kremen, piezoelektrični, iz sintetičnega ali rekonstruiranega kamna, ob
delani ali neobdelani, sortirani ali nesortirani, vendar nemontirani ali
nevdelani

prosto

0

7104 20 00

dragi in poldragi kamni, sintetični ali rekonstruirani, neobdelani, ali
samo razžagani ali grobo oblikovani, sortirani ali nesortirani (razen pie
zoelektričnega kremena)

prosto

0
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7104 90 00

dragi in poldragi kamni, sintetični ali rekonstruirani, obdelani, sortirani
ali nesortirani, vendar nenanizani, nemontirani ali nevdelani, nesorti
rani sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno nani
zani zaradi lažjega transporta (razen kamnov, samo razžaganih ali
grobo oblikovanih, in piezoelektričnega kremena)

prosto

0

7105 10 00

prah iz diamantov, vključno s sintetičnimi diamanti

prosto

0

7105 90 00

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

prosto

0

7106 10 00

prah iz srebra, vključno s srebrom, prevlečenim z zlatom ali platino

prosto

0

7106 91 10

srebro, vključno s srebrom, prevlečenim z zlatom ali platino, neobde
lano, čistoče najmanj 999 delov na 1 000 (razen srebra v obliki prahu)

prosto

0

7106 91 90

srebro, vključno s srebrom, prevlečenim z zlatom ali platino, neobde
lano, čistoče manj kot 999 delov na 1 000 (razen srebra v obliki
prahu)

prosto

0

7106 92 20

srebro v obliki polizdelkov, vključno s srebrom, prevlečenim z zlatom
ali platino, čistoče najmanj 750 delov na 1 000

prosto

0

7106 92 80

srebro v obliki polizdelkov, vključno s srebrom, prevlečenim z zlatom
ali platino, čistoče manj kot 750 delov na 1 000

prosto

0

7107 00 00

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

prosto

0

7108 11 00

zlato v prahu, vključno z zlatom, prevlečenim s platino, za nemone
tarne namene

prosto

0

7108 12 00

zlato, vključno z zlatom, prevlečenim s platino, neobdelano, za nemo
netarne namene (razen zlata v obliki prahu)

prosto

0

7108 13 10

palice, žica in odrezki, plošče, pločevina in trakovi debeline, ki brez
podlage presega 0,15 mm, iz zlata, vključno iz zlata, prevlečenega s
platino, za nedenarne namene

prosto

0

7108 13 80

zlato, vključno z zlatom, prevlečenim s platino, v obliki polizdelkov, za
nemonetarne namene (razen pločevine in trakov debeline, ki brez pod
lage presega 0,15 mm, in plošč, palic, žice in odrezkov)

prosto

0

7108 20 00

monetarno zlato

prosto

0

7109 00 00

navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obde
lave, kot polizdelki

prosto

0

7110 11 00

platina, neobdelana ali v prahu

prosto

0

7110 19 10

palice, žica in odrezki, plošče, pločevina in trakovi debeline, ki brez
podlage presega 0,15 mm, iz platine

prosto

0
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7110 19 80

platina v obliki polizdelkov (razen pločevine in trakov debeline, ki brez
podlage presega 0,15 mm, in plošč, palic, žice in odrezkov)

prosto

0

7110 21 00

paladij, neobdelan ali v prahu

prosto

0

7110 29 00

paladij v obliki polizdelkov

prosto

0

7110 31 00

rodij, neobdelan ali v prahu

prosto

0

7110 39 00

rodij v obliki polizdelkov

prosto

0

7110 41 00

iridij, osmij in rutenij, neobdelani ali v prahu

prosto

0

7110 49 00

iridij, osmij in rutenij v obliki polizdelkov

prosto

0

7111 00 00

navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadalj
nje obdelave, kot polizdelki

prosto

0

7112 30 00

pepel, ki vsebuje plemenite kovine ali spojine plemenitih kovin

prosto

0

7112 91 00

odpadki in ostanki iz zlata, tudi iz kovin, platiranih s slojem zlata, ter
drugi odpadki in ostanki, ki vsebujejo zlato ali spojine zlata in se upo
rabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin (razen
pepela, ki vsebuje zlato ali spojine zlata, odpadkov in ostankov iz zlata,
staljenih v neobdelane bloke, ingote ali podobne oblike, ter odpadkov
in pepela, ki vsebujejo plemenite kovine)

prosto

0

7112 92 00

odpadki in ostanki iz platine, tudi iz kovin, platiranih s slojem platine,
ter drugi odpadki in ostanki, ki vsebujejo platino ali spojine platine in
se uporabljajo zlasti za ponovno pridobivanje plemenitih kovin (razen
pepela, ki vsebuje platino ali spojine platine, odpadkov in ostankov iz
platine, staljenih v neobdelane bloke, ingote ali podobne oblike, ter od
padkov in pepela, ki vsebujejo plemenite kovine)

prosto

0

7112 99 00

odpadki in ostanki iz srebra, tudi kovin, platiranih s slojem srebra, ter
drugi odpadki in ostanki, ki vsebujejo srebro ali spojine srebra in se
uporabljajo zlasti za ponovno pridobivanje plemenitih kovin (razen pe
pela ter odpadkov in ostankov plemenitih kovin, staljenih v neobdelane
bloke, ingote ali podobne oblike)

prosto

0

7113 11 00

nakit in deli nakita iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali pla
tirani s slojem druge plemenite kovine (razen izdelkov, starih več kot
100 let)

2,5

0

7113 19 00

nakit in deli nakita iz plemenitih kovin, razen iz srebra, vključno s ti
stimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite kovine (razen iz
delkov, starih več kot 100 let)

2,5

0
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7113 20 00

nakit in deli nakita iz navadnih kovin, platirani s slojem plemenite ko
vine (razen izdelkov, starih več kot 100 let)

4

0

7114 11 00

zlatarski ali srebrarski predmeti ali njihovi deli iz srebra, vključno s ti
stimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite kovine (razen na
kita, ur in urarskih predmetov, glasbil, orožja, razpršilcev za dišave in
razpršilnih glav, izvirnih plastik ali kipov, zbirk ter starin)

2

0

7114 19 00

zlatarski ali srebrarski predmeti ali njihovi deli iz plemenitih kovin,
razen iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s slojem
plemenite kovine (razen nakita, ur in urarskih predmetov, glasbil,
orožja, razpršilcev za dišave in razpršilnih glav, izvirnih plastik ali ki
pov, zbirk ter starin)

2

0

7114 20 00

zlatarski ali srebrarski predmeti ali njihovi deli iz navadnih kovin, plati
ranih s slojem plemenite kovine (razen nakita, ur in urarskih predme
tov, glasbil, orožja, razpršilcev za dišave in razpršilnih glav, izvirnih pla
stik ali kipov, zbirk ter starin)

2

0

7115 10 00

katalizatorji v obliki žične tkanine, rešetke ali mreže iz platine

prosto

0

7115 90 10

izdelki iz plemenitih kovin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

7115 90 90

izdelki iz kovine, platirane s slojem plemenite kovine, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

3

0

7116 10 00

izdelki iz naravnih ali kultiviranih biserov, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

7116 20 11

ogrlice, zapestnice in drugi izdelki v celoti iz naravnih dragih ali pol
dragih kamnov, preprosto nanizanih, brez sponk ali drugih dodatkov

prosto

0

7116 20 19

izdelki v celoti iz naravnih dragih ali poldragih kamnov, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

2,5

0

7116 20 90

izdelki iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekon
struiranih), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen izdelkov
v celoti iz naravnih dragih ali poldragih kamnov)

2,5

0

7117 11 00

manšetni gumbi in podobni gumbi iz navadnih kovin, vključno s ti
stimi, ki so platirani s slojem srebra, zlata ali platine

4

0

7117 19 10

imitacije nakita iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so platirane s
slojem srebra, zlata ali platine, s steklenimi deli (razen manšetnih gum
bov in podobnih gumbov)

4

0

7117 19 91

imitacije nakita iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so platirane s
slojem srebra, zlata ali platine (razen nakita s steklenimi deli, manšetnih
gumbov in podobnih gumbov)

4

0

7117 19 99

imitacije nakita iz navadnih kovin (razen nakita, ki je platiran s plastjo
srebra, zlata ali platine, nakita s steklenimi deli, manšetnih gumbov in
podobnih gumbov)

4

0
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7117 90 00

imitacije nakita (razen nakita iz navadnih kovin, vključno s tistim, ki je
platiran s slojem srebra, zlata ali platine)

4

0

7118 10 10

srebrni kovanci (razen kovancev, ki so zakonito plačilno sredstvo, me
dalj, nakita iz kovancev, zbirateljskih kovancev, odpadkov in ostankov)

prosto

0

7118 10 90

kovanci (razen kovancev, ki so zakonito plačilno sredstvo, zlatih in
srebrnih kovancev, medalj, nakita iz kovancev, zbirateljskih kovancev,
odpadkov in ostankov)

prosto

0

7118 90 00

kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo

prosto

0

7201 10 11

nelegirani grodelj, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki
vsebuje 0,5 mas. % ali manj fosforja, najmanj 0,4 mas. % mangana in
1 mas. % ali manj silicija

1,7

0

7201 10 19

nelegirani grodelj, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki
vsebuje 0,5 mas. % ali manj fosforja, najmanj 0,4 mas. % mangana in
več kot 1 mas. % silicija

1,7

0

7201 10 30

nelegirani grodelj, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki
vsebuje 0,5 mas. % ali manj fosforja in najmanj 0,1 mas. %, toda manj
kot 0,4 mas. % mangana

1,7

0

7201 10 90

nelegirani grodelj, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki
vsebuje 0,5 mas. % ali manj fosforja in 0,1 mas. % ali manj mangana

prosto

0

7201 20 00

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

2,2

0

7201 50 10

legirani grodelj, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah, ki vse
buje najmanj 0,3 mas. %, vendar največ 1 mas. % titana in najmanj
0,5 mas. %, vendar največ 1 mas. % vanadija

prosto

0

7201 50 90

legirani grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih ob
likah (razen legiranega grodlja, ki vsebuje najmanj 0,3 mas. %, vendar
največ 1 mas. % titana in najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 1 mas. %
vanadija)

1,7

0

7202 11 20

fero-mangan, ki vsebuje več kot 2 mas. % ogljika, z granulacijo, ki ne
presega 5 mm, in vsebnostjo mangana več kot 65 mas. %

2,7

0

7202 11 80

fero-mangan, ki vsebuje več kot 2 mas. % ogljika (razen fero-mangana
z granulacijo, ki ne presega 5 mm, in ki vsebuje več kot 65 mas. %
mangana)

2,7

0

7202 19 00

fero-mangan, ki vsebuje najmanj 2 mas. % ogljika

2,7

0

7202 21 00

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

5,7

0
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7202 29 10

fero-silicij, ki vsebuje največ 55 mas. % silicija in 4 mas. % ali več, toda
ne več kot 10 mas. % magnezija

5,7

0

7202 29 90

fero-silicij, ki vsebuje največ 55 mas. % silicija (razen fero-silicija, ki vse
buje 4 mas. % ali več, toda ne več kot 10 mas. % magnezija)

5,7

0

7202 30 00

fero-silicij-mangan

3,7

0

7202 41 10

fero-krom, ki vsebuje več kot 4 mas. %, vendar največ 6 mas. % ogljika

4

0

7202 41 90

fero-krom, ki vsebuje več kot 6 mas. % ogljika

4

0

7202 49 10

fero-krom, ki vsebuje največ 0,05 mas. % ogljika

7

0

7202 49 50

fero-krom, ki vsebuje več kot 0,05 mas. %, vendar največ 0,5 mas. %
ogljika

7

0

7202 49 90

fero-krom, ki vsebuje več kot 0,5 mas. %, vendar največ 4 mas. % og
ljika

7

0

7202 50 00

fero-silicij-krom

2,7

0

7202 60 00

fero-nikelj

prosto

0

7202 70 00

fero-molibden

2,7

0

7202 80 00

fero-volfram in fero-silicij-volfram

prosto

0

7202 91 00

fero-titan in fero-silicij-titan

2,7

0

7202 92 00

fero-vanadij

2,7

0

7202 93 00

fero-niobij

prosto

0

7202 99 10

fero-fosfor

prosto

0

7202 99 30

fero-silicij-magnezij

2,7

0

7202 99 80

ferozlitine (razen fero-mangana, fero-silicija, fero-silicij-mangana, ferokroma, fero-silicij-kroma, fero-niklja, fero-molibdena, fero-volframa,
fero-silicij-volframa, fero-titana, fero-silicij-titana, fero-vanadija, feroniobija, fero-fosfora in fero-silicij-magnezija)

2,7

0

7203 10 00

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

prosto

0

7203 90 00

gobasti izdelki iz železa, dobljeni iz staljenega gredlja z atomizacijo, že
lezo čistosti vsaj 99,94 %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

prosto

0
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7204 10 00

odpadki in ostanki litega železa (razen radioaktivnih odpadkov in os
tankov)

prosto

0

7204 21 10

odpadki in ostanki iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo 8 mas. % ali več
niklja (razen radioaktivnih odpadkov in ostankov ter odpadkov in os
tankov baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7204 21 90

odpadki in ostanki iz nerjavnega jekla (ki ne vsebujejo 8 mas. % ali več
niklja, radioaktivnih odpadkov in ostankov ter odpadkov in ostankov
baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7204 29 00

odpadki in ostanki legiranega jekla (razen odpadkov in ostankov ne
rjavnega jekla, radioaktivnih odpadkov in ostankov ter odpadkov in os
tankov baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7204 30 00

odpadki in ostanki pokositrenega železa ali jekla (razen radioaktivnih
odpadkov in ostankov ter odpadkov in ostankov baterij in električnih
akumulatorjev)

prosto

0

7204 41 10

ostružki, odrezki, okruški in odpadki, nastali pri mletju, žaganju ali pi
ljenju, iz železa ali jekla, v paketih ali ne (razen tistih iz litega železa, le
giranega jekla ali pokositrenega železa ali jekla)

prosto

0

7204 41 91

odpadki, nastali pri lupljenju ali striženju in stiskanju, iz železa ali jekla,
v paketih (razen tistih iz litega železa, legiranega jekla ali pokositrenega
železa ali jekla)

prosto

0

7204 41 99

odpadki, nastali pri lupljenju ali striženju in stiskanju, iz železa ali jekla,
ki niso v paketih (razen tistih iz litega železa, legiranega jekla ali poko
sitrenega železa ali jekla)

prosto

0

7204 49 10

odpadki in ostanki železa ali jekla, fragmentirani (zdrobljeni) (razen
žlindre, škaje in drugih odpadkov pri proizvodnji železa in jekla; radio
aktivnih odpadkov in ostankov; delov štruc, blokov in drugih primar
nih oblik grodlja ali zrcalovine; odpadkov in ostankov litega železa, le
giranega jekla ali pokositrenega železa ali jekla; ostružkov, odrezkov,
okruškov in odpadkov, nastalih pri mletju, žaganju, piljenju, lupljenju
ali striženju in stiskanju; odpadkov in ostankov primarnih celic, pri
marnih baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7204 49 30

odpadki in ostanki železa ali jekla, nefragmentirani (nezdrobljeni), v pa
ketih (razen žlindre, škaje in drugih odpadkov pri proizvodnji železa in
jekla; radioaktivnih odpadkov in ostankov; delov štruc, blokov in dru
gih primarnih oblik grodlja ali zrcalovine; odpadkov in ostankov litega
železa, legiranega jekla ali pokositrenega železa ali jekla; ostružkov,
odrezkov, okruškov in odpadkov, nastalih pri mletju, žaganju, piljenju,
lupljenju ali striženju in stiskanju; odpadkov in ostankov primarnih ce
lic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0
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7204 49 90

odpadki in ostanki železa ali jekla, nefragmentirani (nezdrobljeni), ki
niso v paketih (razen žlindre, škaje in drugih odpadkov pri proizvodnji
železa in jekla; radioaktivnih odpadkov in ostankov; delov štruc, blokov
in drugih primarnih oblik grodlja ali zrcalovine; odpadkov in ostankov
litega železa, legiranega jekla ali pokositrenega železa ali jekla; ostruž
kov, odrezkov, okruškov in odpadkov, nastalih pri mletju, žaganju, pi
ljenju, lupljenju ali striženju in stiskanju; odpadkov in ostankov primar
nih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7204 50 00

odpadni ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje (razen izdelkov, kate
rih kemična sestava ustreza grodlju, zrcalovini ali ferozlitinam)

prosto

0

7205 10 00

granule iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla (razen granul iz ferozlitin,
ostružkov in odpadkov, nastalih pri piljenju železa ali jekla, nekaterih
malokalibrskih predmetov in pomanjkljivih krogel za kroglične ležaje)

prosto

0

7205 21 00

prah iz legiranega jekla (razen prahu iz ferozlitin in radioaktivnega
prahu iz železa (izotopov))

prosto

0

7205 29 00

prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali nelegiranega jekla (razen prahu iz
ferozlitin in radioaktivnega prahu iz železa (izotopov))

prosto

0

7206 10 00

ingoti iz železa in nelegiranega jekla (razen pretaljenih odpadnih ingo
tov, kontinuirno vlitih izdelkov, železa iz tarifne številke 7203)

prosto

0

7206 90 00

železo in nelegirano jeklo v pudlanih palicah ali drugih primarnih obli
kah (razen ingotov, pretaljenih odpadnih ingotov, kontinuirno vlitih iz
delkov, železa iz tarifne številke 7203)

prosto

0

7207 11 11

polizdelki iz nelegiranega avtomatnega jekla, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom,
širine, ki je manjša od dvojne debeline, valjani ali kontinuirno vliti

prosto

0

7207 11 14

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 največ 130 mm, valjani ali kon
tinuirno vliti (razen avtomatnega jekla)

prosto

0

7207 11 16

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 več kot 130 mm, valjani ali kon
tinuirno vliti (razen avtomatnega jekla)

prosto

0
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7207 11 90

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

prosto

0

7207 12 10

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prere
zom, širine, ki je enaka dvojni debelini ali večja, valjani ali kontinuirno
vliti

prosto

0

7207 12 90

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

prosto

0

7207 19 12

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom,
valjani ali kontinuirno vliti

prosto

0

7207 19 19

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom,
kovani

prosto

0

7207 19 80

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika (razen polizdelkov s kvadratnim, pravokotnim,
krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7207 20 11

polizdelki iz nelegiranega avtomatnega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. %
ali več ogljika, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom, širine,
ki je manjša od dvojne debeline, valjani ali kontinuirno vliti

prosto

0

7207 20 15

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika, s kvadratnim ali pravokotnim
prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline, valjani ali
kontinuirno vliti (razen avtomatnega jekla)

prosto

0

7207 20 17

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,6 mas. % ali
več ogljika, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom, širine, ki
je manjša od dvojne debeline, valjani ali kontinuirno vliti (razen avto
matnega jekla)

prosto

0

7207 20 19

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

prosto

0

7207 20 32

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več ogljika, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, ši
rine, ki je enaka dvojni debelini ali večja, valjani ali kontinuirno vliti

prosto

0
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7207 20 39

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več ogljika, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, ši
rine, ki je enaka dvojni debelini ali večja, kovani

prosto

0

7207 20 52

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več ogljika, s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom, valjani ali
kontinuirno vliti

prosto

0

7207 20 59

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,6 mas. % ali
več ogljika, s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom, kovani

prosto

0

7207 20 80

polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več ogljika (razen polizdelkov s kvadratnim, pravokotnim, krožnim ali
mnogokotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7208 10 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, z reliefnimi vzorci, neposredno zaradi valjanja

prosto

0

7208 25 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 4,75 mm ali več, luženi (dekapirani), brez reliefnih
vzorcev

prosto

0

7208 26 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 3 mm ali več, toda manj kot 4,75 mm, luženi (de
kapirani), brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 27 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline manj kot 3 mm, luženi (dekapirani), brez reliefnih
vzorcev

prosto

0

7208 36 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 10 mm ali več, neluženi (nedekapirani), brez relief
nih vzorcev

prosto

0

7208 37 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 4,75 mm ali več, toda manj kot 10 mm, neluženi
(nedekapirani), brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 38 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 3 mm ali več, toda manj kot 4,75 mm, neluženi
(nedekapirani), brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 39 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline manj kot 3 mm, neluženi (nedekapirani), brez re
liefnih vzorcev

prosto

0
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7208 40 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, z reliefnimi vzorci, neposredno zaradi valjanja

prosto

0

7208 51 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline več kot 15 mm, brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 51 91

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 2 050 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm, brez re
liefnih vzorcev (razen širokih plošč)

prosto

0

7208 51 98

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
2 050 mm, vendar 600 mm ali več, ne v kolobarjih, samo vroče va
ljani, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline več kot 10 mm,
vendar ne več kot 15 mm, brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 52 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 1 250 mm
ali manj, ne v kolobarjih, samo vroče valjani s štirih strani ali v zapr
tem kalibru, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 4,75 mm
ali več, vendar ne več kot 10 mm, brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 52 91

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 2 050 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, brez
reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 52 99

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
2 050 mm, vendar 600 mm ali več, ne v kolobarjih, samo vroče va
ljani, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 4,75 mm ali več,
vendar ne več kot 10 mm, brez reliefnih vzorcev (razen valjanih s štirih
strani ali v zaprtem kalibru, širine 1,250 mm ali več)

prosto

0

7208 53 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 1 250 mm
ali manj, ne v kolobarjih, samo vroče valjani s štirih strani ali v zapr
tem kalibru, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 4 mm ali
več, vendar manj kot 4,75 mm, brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 53 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm, brez re
liefnih vzorcev (razen valjanih s štirih strani ali v zaprtem kalibru, ši
rine 1 250 mm ali manj in debeline 4 mm ali več)

prosto

0

7208 54 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, debeline manj kot 3 mm, brez reliefnih vzorcev

prosto

0

7208 90 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani in nadalje obdelani, vendar neplatirani, neprevlečeni ali nepre
kriti, perforirani

prosto

0

7208 90 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani in nadalje obdelani, vendar neplatirani, neprevlečeni ali nepre
kriti, neperforirani

prosto

0
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7209 15 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplati
rani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 3 mm ali več

prosto

0

7209 16 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), debe
line več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 16 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplati
rani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline več kot 1 mm, vendar manj
kot 3 mm, (razen elektropločevin)

prosto

0

7209 17 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), debe
line 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 17 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplati
rani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več
kot 1 mm (razen elektropločevin)

prosto

0

7209 18 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), debe
line manj kot 0,5 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 18 91

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplati
rani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 0,35 mm ali več, vendar manj
kot 0,5 mm (razen elektropločevin)

prosto

0

7209 18 99

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplati
rani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline manj kot 0,35 mm (razen
elektropločevin)

prosto

0

7209 25 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), ne
platirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 3 mm ali več

prosto

0

7209 26 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), de
beline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 26 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), ne
platirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline več kot 1 mm, vendar
manj kot 3 mm, (razen elektropločevin)

prosto

0

7209 27 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), de
beline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 27 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), ne
platirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline 0,5 mm ali več, vendar
ne več kot 1 mm (razen elektropločevin)

prosto

0
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7209 28 10

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), de
beline manj kot 0,5 mm, elektropločevine

prosto

0

7209 28 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, ne v kolobarjih, samo hladno valjani (hladno deformirani), ne
platirani, neprevlečeni ali neprekriti, debeline manj kot 0,5 mm (razen
elektropločevin)

prosto

0

7209 90 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali jekla, širine 600 mm ali več, hladno
valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani, vendar neplatirani, ne
prevlečeni ali neprekriti, perforirani

prosto

0

7209 90 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali jekla, širine 600 mm ali več, hladno
valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani, vendar neplatirani, ne
prevlečeni ali neprekriti, neperforirani

prosto

0

7210 11 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), pokosi
treni, debeline 0,5 mm ali več

prosto

0

7210 12 20

pokositrena pločevina iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več in debeline manj kot 0,5 mm, pokositrena [prevlečena s plastjo
kovine, ki vsebuje najmanj 97 mas. % ali več kositra], površinsko obde
lana, brez nadaljnje obdelave

prosto

0

7210 12 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni s kositrom, debeline manj kot 0,5 mm (razen pokositrene
pločevine)

prosto

0

7210 20 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni s svincem, vključno tudi prevlečeni z zlitino svinca in ko
sitra

prosto

0

7210 30 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), elektrolit
sko platirani ali prevlečeni s cinkom

prosto

0

7210 41 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), valoviti,
drugače platirani ali prevlečeni s cinkom (razen elektrolitsko platiranih
ali prevlečenih s cinkom)

prosto

0

7210 49 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), nevaloviti,
drugače platirani ali prevlečeni s cinkom (razen elektrolitsko platiranih
ali prevlečenih s cinkom)

prosto

0

7210 50 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi

prosto

0

7210 61 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni z zlitinami aluminija in cinka

prosto

0
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7210 69 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni z aluminijem (razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih
z zlitinami aluminija in cinka)

prosto

0

7210 70 10

pokositrena pločevina, širine 600 mm ali več in debeline manj kot
0,5 mm [prevlečena s plastjo kovine, ki vsebuje najmanj 97 mas. % ali
več kositra], lakirana, brez nadaljnje obdelave, in ploščati izdelki, plati
rani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi ok
sidi, iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, vroče valjani
ali hladno valjani (hladno deformirani), lakirani

prosto

0

7210 70 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), barvani, la
kirani ali prevlečeni s plastično maso (razen pokositrene pločevine in
izdelkov, platiranih ali prevlečenih s cinkom, lakiranih)

prosto

0

7210 90 30

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine 600 mm
ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani

prosto

0

7210 90 40

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, pokositreni in ti
skani, širine 600 mm ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno
deformirani)

prosto

0

7210 90 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani ali
hladno valjani (hladno deformirani), širine 600 mm ali več, platirani ali
prevlečeni (razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih s kositrom, svin
cem (vključno tudi prevlečeni z zlitino svinca in kositra), cinkom, alu
minijem, kromom, kromovimi oksidi, plastično maso, platino, barvani
ali lakirani, platirani, pokositreni in tiskani)

prosto

0

7211 13 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče va
ljani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, neplatirani, neprevlečeni ali
neprekriti, širine več kot 150 mm, vendar manj kot 600 mm, in debe
line 4 mm ali več, ne v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, splošno
znani kot „široke plošče“

prosto

0

7211 14 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, neplatirani, neprevle
čeni ali neprekriti, debeline 4,75 mm ali več (razen „širokih plošč“)

prosto

0

7211 19 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, samo vroče valjani, neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti,
debeline manj kot 4,75 mm (razen „širokih plošč“)

prosto

0

7211 23 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, nepre
vlečeni ali neprekriti, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, elek
tropločevine

prosto

0

7211 23 30

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm in debeline 0,35 mm ali več, samo hladno valjani (hladno de
formirani), neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, ki vsebujejo manj
kot 0,25 mas. % ogljika (razen elektropločevin)

prosto

0

7211 23 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm in debeline manj kot 0,35 mm, samo hladno valjani (hladno
deformirani), neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, ki vsebujejo manj
kot 0,25 mas. % ogljika (razen elektropločevin)

prosto

0
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7211 29 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, samo hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, nepre
vlečeni ali neprekriti, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika

prosto

0

7211 90 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nada
lje obdelani, vendar neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, perforirani

prosto

0

7211 90 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nada
lje obdelani, vendar neplatirani, neprevlečeni ali neprekriti, neperfori
rani

prosto

0

7212 10 10

pokositrena pločevina iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm in debeline manj kot 0,5 mm [prevlečena s plastjo kovine, ki
vsebuje najmanj 97 mas. % ali več kositra], površinsko obdelana, brez
nadaljnje obdelave

prosto

0

7212 10 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani ali
hladno valjani (hladno deformirani), širine manj kot 600 mm, pokosi
treni (razen pokositrene pločevine, površinsko obdelane, brez nadaljnje
obdelave)

prosto

0

7212 20 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), elektro
litsko platirani ali prevlečeni s cinkom

prosto

0

7212 30 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), pokosi
treni (razen elektrolitsko platiranih ali prevlečenih s cinkom)

prosto

0

7212 40 20

pokositrena pločevina, širine manj kot 600 mm in debeline manj kot
0,5 mm, pokositrena [prevlečena s plastjo kovine, ki vsebuje najmanj
97 mas. % ali več kositra], lakirana, brez nadaljnje obdelave, in ploščati
izdelki, platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kro
movimi oksidi, iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), lakirani

prosto

0

7212 40 80

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), barvani,
lakirani ali prevlečeni s plastično maso (razen pokositrene pločevine, la
kirane, brez nadaljnje obdelave, in izdelkov, platiranih ali prevlečenih s
kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani)

prosto

0

7212 50 20

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi
(razen lakiranih)

prosto

0

7212 50 30

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni s kromom ali nikljem

prosto

0

7212 50 40

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni z bakrom

prosto

0
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7212 50 61

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni z zlitinami aluminija in cinka

prosto

0

7212 50 69

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
ali prevlečeni z aluminijem (razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih
z zlitinami aluminija in cinka)

prosto

0

7212 50 90

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani
(razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih s kositrom, cinkom, bakrom,
kromovimi oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi, kromom, nikljem
ali aluminijem, barvanih ali lakiranih in prevlečenih s plastično maso)

prosto

0

7212 60 00

ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla, širine manj kot
600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani), platirani

prosto

0

7213 10 00

palice, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih, iz železa ali nelegi
ranega jekla, z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, na
stalimi med valjanjem

prosto

0

7213 20 00

palice, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih, iz železa ali nelegi
ranega avtomatnega jekla (razen palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali
drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7213 91 10

palice, vroče valjane, iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona,
gladke, iz železa ali nelegiranega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih, s
krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm

prosto

0

7213 91 20

palice, vroče valjane, iz tipov, ki se uporabljajo za žično armiranje
pnevmatik, gladke, iz železa ali nelegiranega jekla, v ohlapno navitih
kolobarjih

prosto

0

7213 91 41

palice, vroče valjane, iz železa ali nelegiranega jekla, v ohlapno navitih
kolobarjih, ki vsebujejo 0,06 mas. % ali manj ogljika, s krožnim pre
čnim prerezom premera manj kot 14 mm (razen iz avtomatnega jekla,
palic, vroče valjanih, za armiranje betona ali žično armiranje pnevma
tik, in palic, vroče valjanih, z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi de
formacijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7213 91 49

palice, vroče valjane, iz železa ali nelegiranega jekla, v ohlapno navitih
kolobarjih, ki vsebujejo več kot 0,06 mas. %, vendar manj kot
0,25 mas. % ogljika, s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
14 mm (razen iz avtomatnega jekla, palic, vroče valjanih, za armiranje
betona ali žično armiranje pnevmatik in palic, vroče valjanih, z vdolbi
nami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valja
njem)

prosto

0
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7213 91 70

palice, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih, iz železa ali nelegi
ranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več, vendar ne več kot
0,75 mas. % ogljika, s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
14 mm (razen iz avtomatnega jekla, palic, gladkih, za armiranje betona
ali žično armiranje pnevmatik in palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali
drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7213 91 90

palice, vroče valjane, iz železa ali nelegiranega jekla, v ohlapno navitih
kolobarjih, ki vsebujejo več kot 0,75 mas. % ogljika, s krožnim prečnim
prerezom premera manj kot 14 mm (razen iz avtomatnega jekla, palic,
gladkih, za žično armiranje pnevmatik in palic z vdolbinami, rebri, žle
bovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7213 99 10

palice, iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjane, v ohlapno navitih
kolobarjih, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika (razen izdelkov s
krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm, palic iz avto
matnega jekla in palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deforma
cijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7213 99 90

palice, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih, iz železa ali nelegi
ranega jekla, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika (razen izdelkov s
krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm, palic iz avto
matnega jekla in palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deforma
cijami, nastalimi med valjanjem)

prosto

0

7214 10 00

palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, brez nadaljnje obdelave
(razen v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7214 20 00

palice iz železa ali nelegiranega jekla, z vdolbinami, rebri, žlebovi ali
drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem

prosto

0

7214 30 00

palice iz nelegiranega avtomatnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave (razen palic z vdolbinami,
rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem, ali
palic, ki so spiralno zvite po valjanju)

prosto

0

7214 91 10

palice iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali
vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prere
zom (razen palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformaci
jami, nastalimi med valjanjem, palic, ki so spiralno zvite po valjanju, in
palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0
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7214 91 90

druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče
vlečene ali vroče iztiskane, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika, s
pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom (razen palic z vdol
binami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valja
njem, palic, ki so spiralno zvite po valjanju, in palic iz avtomatnega je
kla)

prosto

0

7214 99 10

palice iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona, gladke, iz železa
ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene ali vroče izti
skane, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s kvadratnim pre
čnim prerezom ali s prečnim prerezom, ki pravokoten

prosto

0

7214 99 31

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s kro
žnim prečnim prerezom največjega premera 80 mm ali več (razen palic
iz avtomatnega jekla, gladkih palic, palic za armirani beton ali palic
z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med
valjanjem, in palic, ki so spiralno zvite po valjanju)

prosto

0

7214 99 39

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s kro
žnim prečnim prerezom največjega premera manj kot 80 mm (razen
palic iz avtomatnega jekla, gladkih palic, palic za armirani beton ali pa
lic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi
med valjanjem, in palic, ki so spiralno zvite po valjanju)

prosto

0

7214 99 50

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika, s kva
dratnim prečnim prerezom ali s prečnim prerezom, ki ni kvadraten ali
krožen (razen palic iz avtomatnega jekla, gladkih palic, palic za armi
rani beton ali palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformaci
jami, nastalimi med valjanjem, in palic, ki so spiralno zvite po valjanju)

prosto

0

7214 99 71

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika, s krožnim
prečnim prerezom premera 80 mm ali več (razen palic z vdolbinami,
rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem, palic,
ki so spiralno zvite po valjanju, in palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0

7214 99 79

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika, s krožnim
prečnim prerezom premera manj kot 80 mm (razen palic z vdolbinami,
rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, nastalimi med valjanjem, palic,
ki so spiralno zvite po valjanju, in palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0

7214 99 95

palice iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjane, vroče vlečene
ali vroče iztiskane, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika, s kvadrat
nim prečnim prerezom ali s prečnim prerezom, ki ni pravokoten ali
krožen (razen palic z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformaci
jami, nastalimi med valjanjem, palic, ki so spiralno zvite po valjanju, in
palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0
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7215 10 00

palice iz nelegiranega avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali hladno
dodelane, brez nadaljnje obdelave

prosto

0

7215 50 11

druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, hladno oblikovane ali
hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prere
zom (razen palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0

7215 50 19

druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, hladno oblikovane ali
hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot
0,25 mas. % ogljika, s kvadratnim prečnim prerezom ali s prečnim pre
rezom, ki ni pravokoten (razen palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0

7215 50 80

druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, hladno oblikovane ali
hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo 0,25 mas. % ali
več ogljika (razen palic iz avtomatnega jekla)

prosto

0

7215 90 00

palice iz železa ali nelegiranega jekla, hladno oblikovane ali hladno do
delane in nadalje obdelane ali toplo oblikovane in nadalje obdelane, ki
niso navedene ali zajete na drugem mestu

prosto

0

7216 10 00

U, I ali H profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine več kot 80 mm

prosto

0

7216 21 00

L profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vlečeni ali
iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine več kot 80 mm

prosto

0

7216 22 00

T profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vlečeni ali
iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine več kot 80 mm

prosto

0

7216 31 10

U profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm

prosto

0

7216 31 90

U profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine več kot 220 mm

prosto

0

7216 32 11

I profili s paralelnima pasnicama, iz železa ali nelegiranega jekla, samo
vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine 80 mm ali več, vendar
ne več kot 220 mm

prosto

0

7216 32 19

I profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220 mm
(razen tarifne podštevilke 7216 32 11)

prosto

0

7216 32 91

I profili s paralelnima pasnicama, iz železa ali nelegiranega jekla, samo
vroče valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, višine več kot 220 mm

prosto

0
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7216 32 99

I profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine več kot 220 mm (razen tarifne podštevilke
7216 32 91)

prosto

0

7216 33 10

H profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 180 mm

prosto

0

7216 33 90

H profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vle
čeni ali iztiskani, višine več kot 180 mm

prosto

0

7216 40 10

L profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vlečeni ali
iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm ali več

prosto

0

7216 40 90

T profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vlečeni ali
iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm ali več

prosto

0

7216 50 10

profili iz železa ali nelegiranega jekla, vroče valjani, vroče vlečeni ali vr
oče iztiskani, brez nadaljnje obdelave, s prečnim prerezom, ki ga lahko
zajamemo v kvadrat s stranico največ 80 mm (razen U, I, H, L ali T
profilov)

prosto

0

7216 50 91

tračno železo z robno izboklino, samo vroče valjano, vroče vlečeno ali
vroče iztiskano

prosto

0

7216 50 99

profili iz železa ali nelegiranega jekla, samo vroče valjani, vroče vlečeni
ali vroče iztiskani (razen profilov s prečnim prerezom, ki ga lahko zaja
memo v kvadrat s stranico največ 80 mm, U, I, H, L ali T profilov in
rebrastih profilov (rebrasto jeklo))

prosto

0

7216 61 10

C, L, U, Z, omega ali odprti profili iz železa ali nelegiranega jekla,
samo hladno oblikovani ali hladno dodelani, iz ploščatih valjanih izdel
kov

prosto

0

7216 61 90

kotni profili in drugi profili (razen C, L, U, Z, omega ali odprtih profi
lov) iz železa ali nelegiranega jekla, samo hladno oblikovani ali hladno
dodelani, iz ploščatih valjanih izdelkov

prosto

0

7216 69 00

kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla, hladno obli
kovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave (razen profilirane
pločevine)

prosto

0

7216 91 10

pločevina iz železa ali nelegiranega jekla, hladno oblikovana ali hladno
dodelana, profilirana (rebrasta)

prosto

0

7216 91 80

kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla, hladno obli
kovani ali hladno dodelani iz ploščatih valjanih izdelkov in nadalje ob
delani (razen profilirane pločevine)

prosto

0
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7216 99 00

kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla, hladno obli
kovani ali hladno dodelani in nadalje obdelani, ali kovani in brez na
daljnje obdelave, ali kovani, ali toplo oblikovani na drug način in nada
lje obdelani, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz plo
ščatih valjanih izdelkov)

prosto

0

7217 10 10

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, neplatirana ali neprevlečena, polirana ali nepoli
rana, z največjo dimenzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm

prosto

0

7217 10 31

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi deformaci
jami, nastalimi med valjanjem, neplatirana ali neprevlečena, z največjo
dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več

prosto

0

7217 10 39

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, neplatirana ali neprevlečena, z največjo dimenzijo
prečnega prereza 0,8 mm ali več (brez vdolbin, reber, žlebov ali drugih
deformacij, nastalih med valjanjem)

prosto

0

7217 10 50

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje
0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika, neplatirana ali
neprevlečena, polirana ali nepolirana (razen vroče valjanih palic)

prosto

0

7217 10 90

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje 0,6 mas. %
ali več ogljika, neplatirana ali neprevlečena, polirana ali nepolirana
(razen vroče valjanih palic)

prosto

0

7217 20 10

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, platirana ali prevlečena s cinkom, z največjo di
menzijo prečnega prereza manj kot 0,8 mm

prosto

0

7217 20 30

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, platirana ali prevlečena s cinkom, z največjo di
menzijo prečnega prereza 0,8 mm ali več (razen palic)

prosto

0

7217 20 50

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje
0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika, platirana ali
prevlečena s cinkom (razen palic)

prosto

0

7217 20 90

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje 0,6 mas. %
ali več ogljika, platirana ali prevlečena s cinkom (razen palic)

prosto

0

7217 30 41

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, prevlečena z bakrom (razen palic)

prosto

0
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7217 30 49

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, platirana ali prevlečena z navadnimi kovinami
(razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih s cinkom ali bakrom, in palic)

prosto

0

7217 30 50

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje
0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika, platirana ali
prevlečena z navadnimi kovinami (razen izdelkov, platiranih ali prevle
čenih s cinkom, in palic)

prosto

0

7217 30 90

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje 0,6 mas. %
ali več ogljika, platirana ali prevlečena z navadnimi kovinami (razen iz
delkov, platiranih ali prevlečenih s cinkom, in palic)

prosto

0

7217 90 20

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot
0,25 mas. % ogljika, platirana ali prevlečena (razen izdelkov, platiranih
ali prevlečenih z navadnimi kovinami, in palic)

prosto

0

7217 90 50

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje
0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika, platirana ali
prevlečena (razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih z navadnimi kovi
nami, in palic)

prosto

0

7217 90 90

žica iz železa ali nelegiranega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje 0,6 mas. %
ali več ogljika, platirana ali prevlečena (razen izdelkov, platiranih ali
prevlečenih z navadnimi kovinami, in palic)

prosto

0

7218 10 00

jeklo, nerjavno, v ingotih in drugih primarnih oblikah (razen odpadkov
in ostankov v ingotih ter kontinuirno vlitih izdelkov)

prosto

0

7218 91 10

polizdelki iz nerjavnega jekla, s pravokotnim (razen kvadratnega) pre
čnim prerezom, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7218 91 80

polizdelki iz nerjavnega jekla, s pravokotnim (razen kvadratnega) pre
čnim prerezom, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7218 99 11

polizdelki iz nerjavnega jekla, s kvadratnim prečnim prerezom, valjani
ali kontinuirno vliti

prosto

0

7218 99 19

polizdelki iz nerjavnega jekla, s kvadratnim prečnim prerezom, kovani

prosto

0

7218 99 20

polizdelki iz nerjavnega jekla, s krožnim prečnim prerezom ali s pre
čnim prerezom, ki ni krožen ali pravokoten, valjani ali kontinuirno
vliti

prosto

0

7218 99 80

polizdelki iz nerjavnega jekla, kovani (razen izdelkov s kvadratnim ali
pravokotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7219 11 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline več kot 10 mm

prosto

0
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7219 12 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline 4,75 mm ali
več, vendar ne več kot 10 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 12 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline 4,75 mm ali
več, vendar ne več kot 10 mm, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 13 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline 3 mm ali več,
vendar ne več kot 4,75 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 13 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline 3 mm ali več,
vendar ne več kot 4,75 mm, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 14 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline manj kot 3 mm,
ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 14 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih, debeline manj kot 3 mm,
ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 21 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline več kot
10 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 21 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline več kot
10 mm, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 22 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline 4,75 mm ali
več, vendar ne več kot 10 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 22 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline 4,75 mm ali
več, vendar ne več kot 10 mm, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 23 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline 3 mm ali več
in manj kot 4,75 mm

prosto

0

7219 24 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih, debeline manj kot
3 mm

prosto

0

7219 31 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
4,75 mm ali več

prosto

0
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7219 32 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali
več niklja

prosto

0

7219 32 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
3 mm ali več, vendar manj kot 4,75 mm, ki vsebujejo manj kot
2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 33 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več
niklja

prosto

0

7219 33 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm, ki vsebujejo manj kot
2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 34 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali
več niklja

prosto

0

7219 34 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
0,5 mm ali več, vendar ne več kot 1 mm, ki vsebujejo manj kot
2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 35 10

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
manj kot 0,5 mm, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7219 35 90

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
manj kot 0,5 mm, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7219 90 20

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani, per
forirani

prosto

0

7219 90 80

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani, ne
perforirani

prosto

0

7220 11 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm, vr
oče valjani, brez nadaljnje obdelave, debeline 4,75 mm ali več

prosto

0

7220 12 00

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm, vr
oče valjani, brez nadaljnje obdelave, debeline manj kot 4,75 mm

prosto

0

7220 20 21

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
3 mm ali več in ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7220 20 29

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
3 mm ali več in ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0
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7220 20 41

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3 mm, in ki vsebujejo 2,5 mas. %
ali več niklja

prosto

0

7220 20 49

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3 mm, in ki vsebujejo manj kot
2,5 mas. % niklja

prosto

0

7220 20 81

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
0,35 mm ali manj in ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7220 20 89

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, debeline
0,35 mm ali manj in ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7220 90 20

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm, vr
oče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani,
perforirani

prosto

0

7220 90 80

ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine manj kot 600 mm, vr
oče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in nadalje obdelani,
neperforirani

prosto

0

7221 00 10

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih,
ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7221 00 90

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih,
ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7222 11 11

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera 80 mm
ali več, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7222 11 19

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera 80 mm
ali več, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7222 11 81

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 80 mm in ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7222 11 89

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 80 mm in ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7222 19 10

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja (razen ta
kih izdelkov s krožnim prečnim prerezom)

prosto

0

7222 19 90

palice iz nerjavnega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja (razen
takih izdelkov s krožnim prečnim prerezom)

prosto

0
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7222 20 11

palice iz nerjavnega jekla, s krožnim prečnim prerezom premera
80 mm ali več, samo hladno oblikovane ali hladno dodelane, ki vsebu
jejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7222 20 19

palice iz nerjavnega jekla, s krožnim prečnim prerezom premera
80 mm ali več, samo hladno oblikovane ali hladno dodelane, ki vsebu
jejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7222 20 21

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera 25 mm ali
več, vendar manj kot 80 mm, in ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7222 20 29

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera 25 mm ali
več, vendar manj kot 80 mm, in ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % nik
lja

prosto

0

7222 20 31

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
25 mm in ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja

prosto

0

7222 20 39

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
25 mm in ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja

prosto

0

7222 20 81

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja (razen takih
izdelkov s krožnim prečnim prerezom)

prosto

0

7222 20 89

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % niklja (razen takih
izdelkov s krožnim prečnim prerezom)

prosto

0

7222 30 51

druge palice iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo 2,5 mas. % ali več niklja,
kovane

prosto

0

7222 30 91

druge palice iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo manj kot 2,5 mas. % nik
lja, kovane

prosto

0

7222 30 97

palice iz nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane in na
dalje obdelane, ali toplo oblikovane in nadalje obdelane, ki niso nave
dene ali zajete na drugem mestu (razen kovanih izdelkov)

prosto

0

7222 40 10

kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla, samo vroče valjani,
samo vroče vlečeni ali samo iztiskani

prosto

0

7222 40 50

kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla, hladno oblikovani ali
hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave

prosto

0
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7222 40 90

kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla, hladno oblikovani ali
hladno dodelani in nadalje obdelani, ali kovani in brez nadaljnje obde
lave, ali kovani, ali toplo oblikovani na drug način in nadalje obdelani,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

7223 00 11

žica iz nerjavnega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje od 28 mas. % do
31 mas. % niklja in od 20 mas. % do 22 mas. % kroma (razen palic)

prosto

0

7223 00 19

žica iz nerjavnega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje 2,5 mas. % ali več nik
lja (razen takih izdelkov, ki vsebujejo od 28 mas. % do 31 mas. % niklja
in od 20 mas. % do 22 mas. % kroma, ter palic)

prosto

0

7223 00 91

žica iz nerjavnega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot 2,5 mas. %
niklja, od 13 mas. % do 25 mas. % kroma in od 3,5 mas. % do
6 mas. % aluminija (razen palic)

prosto

0

7223 00 99

žica iz nerjavnega jekla, v kolobarjih, ki vsebuje manj kot 2,5 mas. %
niklja (razen takih izdelkov, ki vsebujejo od 13 mas. % do 25 mas. %
kroma in od 3,5 mas. % do 6 mas. % aluminija, ter palic)

prosto

0

7224 10 10

ingoti in druge primarne oblike, iz orodnega jekla

prosto

0

7224 10 90

jeklo, legirano, razen nerjavnega, v ingotih in drugih primarnih oblikah
(razen iz orodnega jekla, odpadkov in ostankov v ingotih ter kontinui
rano vlitih izdelkov)

prosto

0

7224 90 02

polizdelki iz orodnega jekla

prosto

0

7224 90 03

polizdelki iz hitroreznega jekla, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim
prerezom, vroče valjani ali kontinuirno vliti, širine, ki je manjša od
dvojne debeline

prosto

0

7224 90 05

polizdelki iz jekla, ki vsebuje največ 0,7 mas. % ogljika, od 0,5 mas. %
do 1,2 mas. % mangana, od 0,6 mas. % do 2,3 mas. % silicija, ali iz je
kla, ki vsebuje 0,0008 mas. % ali več bora z vsebnostjo katerih koli
drugih elementov, ki je nižja od minimuma, navedenega v opombi 1(f)
k poglavju 72, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom, vroče
valjani ali kontinuirno vliti, širine, ki je manjša od dvojne debeline

prosto

0

7224 90 07

polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega jekla, s kvadratnim ali
pravokotnim prečnim prerezom, vroče valjani ali kontinuirno vliti, ši
rine, ki je manjša od dvojne debeline (razen iz orodnega jekla, hitrore
znega jekla in izdelkov iz tarifne podštevilke 7224 90 05)

prosto

0

7224 90 14

polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega jekla, s kvadratnim ali
pravokotnim prečnim prerezom, vroče valjani ali kontinuirno vliti, ši
rine, ki je enaka dvojni debelini ali večja (razen iz orodnega jekla)

prosto

0

7224 90 18

polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega jekla, s kvadratnim ali
pravokotnim prečnim prerezom, kovani (razen iz orodnega jekla)

prosto

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/537

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

7224 90 31

polizdelki iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. % ogljika, od
0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, in, če je prisoten, največ 0,5 mas. %
molibdena, razrezani v oblike, razen v pravokotne ali kvadratne, vroče
valjani ali kontinuirno vliti

prosto

0

7224 90 38

polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega jekla, razrezani v ob
like, razen v pravokotne ali kvadratne, vroče valjani ali kontinuirno vliti
(razen iz orodnega jekla in izdelkov, ki vsebujejo od 0,9 mas. % do
1,15 mas. % ogljika, od 0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, in, če je priso
ten, največ 0,5 mas. % molibdena)

prosto

0

7224 90 90

polizdelki iz legiranega jekla, razen iz nerjavnega jekla, kovani (razen iz
orodnega jekla in izdelkov s kvadratnim, pravokotnim, krožnim ali
mnogokotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7225 11 00

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
600 mm ali več, zrnato usmerjeni

prosto

0

7225 19 10

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
600 mm ali več, vroče valjani

prosto

0

7225 19 90

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformirani), ne zrnato usme
rjeni

prosto

0

7225 30 10

ploščati valjani izdelki iz orodnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih

prosto

0

7225 30 30

ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine 600 mm ali več, vr
oče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)

prosto

0

7225 30 90

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih
(razen izdelkov iz orodnega jekla, hitroreznega jekla ali silicijevega jekla
za elektropločevine)

prosto

0

7225 40 12

ploščati valjani izdelki iz orodnega jekla, širine 600 mm ali več, vroče
valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih

prosto

0

7225 40 15

ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine 600 mm ali več, vr
oče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)

prosto

0

7225 40 40

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih,
debeline več kot 10 mm (razen izdelkov iz orodnega jekla, hitroreznega
jekla ali silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7225 40 60

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih,
debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm (razen izdelkov iz
orodnega jekla, hitroreznega jekla ali silicijevega jekla za elektroploče
vine)

prosto

0
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7225 40 90

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, ne v kolobarjih,
debeline manj kot 4,75 mm (razen izdelkov iz orodnega jekla, hitrore
znega jekla ali silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7225 50 20

ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine 600 mm ali več,
hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave

prosto

0

7225 50 80

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje ob
delave (razen izdelkov iz hitroreznega jekla ali silicijevega jekla za elek
tropločevine)

prosto

0

7225 91 00

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)
in elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom (razen izdelkov iz silici
jevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7225 92 00

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)
in platirani ali prevlečeni s cinkom (razen elektrolitsko platiranih ali
prevlečenih in izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7225 99 00

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine
600 mm ali več, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)
in nadalje obdelani (razen platiranih ali prevlečenih s cinkom in izdel
kov iz silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7226 11 00

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
manj kot 600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformi
rani), zrnato usmerjeni

prosto

0

7226 19 10

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
manj kot 600 mm, vroče valjani, brez nadaljnje obdelave

prosto

0

7226 19 80

ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine, širine
manj kot 600 mm, hladno valjani (hladno deformirani), nadalje obde
lani ali ne, ali vroče valjani in nadalje obdelani, ne zrnato usmerjeni

prosto

0

7226 20 00

ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine 600 mm ali manj,
vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani)

prosto

0

7226 91 20

ploščati valjani izdelki iz orodnega jekla, širine manj kot 600 mm,
samo vroče valjani

prosto

0

7226 91 91

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo
vroče valjani, debeline 4,75 mm ali več, širine manj kot 600 mm
(razen izdelkov iz orodnega jekla, silicijevega jekla za elektropločevine
ali hitroreznega jekla)

prosto

0

7226 91 99

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo
vroče valjani, debeline manj kot 4,75 mm, širine manj kot 600 mm
(razen izdelkov iz orodnega jekla, silicijevega jekla za elektropločevine
ali hitroreznega jekla)

prosto

0
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7226 92 00

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine manj
kot 600 mm, hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obde
lave (razen izdelkov iz hitroreznega jekla ali silicijevega jekla za elektro
pločevine)

prosto

0

7226 99 10

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine manj
kot 600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in
elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom (razen izdelkov iz hitrore
znega jekla ali silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7226 99 30

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine manj
kot 600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in
platirani ali prevlečeni s cinkom (razen elektrolitsko platiranih ali pre
vlečenih in izdelkov iz hitroreznega jekla ali silicijevega jekla za elektro
pločevine)

prosto

0

7226 99 70

ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, razen nerjavnega, širine manj
kot 600 mm, vroče valjani ali hladno valjani (hladno deformirani) in
nadalje obdelani (razen platiranih ali prevlečenih s cinkom in izdelkov
iz hitroreznega jekla ali silicijevega jekla za elektropločevine)

prosto

0

7227 10 00

palice iz hitroreznega jekla, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih

prosto

0

7227 20 00

palice iz silicij-manganovega jekla, vroče valjane, v ohlapno navitih ko
lobarjih

prosto

0

7227 90 10

palice, vroče valjane, iz jekla, ki vsebuje ki vsebuje 0,0008 mas. % ali
več bora, z vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od minimuma,
navedenega v opombi 1(f) k temu poglavju, v ohlapno navitih koloba
rjih

prosto

0

7227 90 50

palice, vroče valjane, iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. %
ogljika, od 0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, in, če je prisoten, največ
0,5 mas. % molibdena, v ohlapno navitih kolobarjih

prosto

0

7227 90 95

palice, vroče valjane, v ohlapno navitih kolobarjih, iz legiranega jekla,
razen nerjavnega (razen iz hitroreznega jekla ali silicij-manganovega je
kla ter palic iz tarifnih podštevilk 7227 90 10 in 7227 90 50)

prosto

0

7228 10 20

palice iz hitroreznega jekla, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave, in vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane,
platirane, brez nadaljnje obdelave (razen polizdelkov, ploščatih valjanih
izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 10 50

palice iz hitroreznega jekla, kovane (razen polizdelkov, ploščatih valja
nih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 10 90

palice iz hitroreznega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
brez nadaljnje obdelave, nadalje obdelane ali ne, ali toplo oblikovane in
nadalje obdelane (razen kovanih izdelkov, polizdelkov, ploščatih valja
nih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0
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7228 20 10

palice iz silicij-manganovega jekla, s pravokotnim (razen kvadratnega)
prečnim prerezom, valjane s štirih strani (razen polizdelkov, ploščatih
valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 20 91

palice iz silicij-manganovega jekla, s kvadratnim prečnim prerezom ali
s prečnim prerezom, ki ni pravokoten, vroče valjane, vroče vlečene ali
iztiskane, brez nadaljnje obdelave, in vroče valjane, vroče vlečene ali iz
tiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave (razen polizdelkov, ploščatih
valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 20 99

palice iz silicij-manganovega jekla, s kvadratnim prečnim prerezom ali
s prečnim prerezom, ki ni pravokoten, samo hladno oblikovane ali
hladno dodelane, vključno z nadalje obdelanimi, ali vroče valjane in na
dalje obdelane (razen vroče valjanih, vroče vlečenih ali iztiskanih, plati
ranih, brez nadaljnje obdelave, polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov
in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 30 20

palice iz orodnega jekla, samo vroče valjane, samo vroče vlečene ali
samo iztiskane (razen polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče
valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 30 41

palice iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. % ogljika in od
0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, ter, če je prisoten, največ 0,5 mas. %
molibdena, samo vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, s kro
žnim prečnim prerezom premera 80 mm ali več (razen polizdelkov,
ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih ko
lobarjih)

prosto

0

7228 30 49

palice iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. % ogljika in od
0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, ter, če je prisoten, največ 0,5 mas. %
molibdena, samo vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane (razen
palic s krožnim prečnim prerezom premera 80 mm ali več ter polizdel
kov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navi
tih kolobarjih)

prosto

0

7228 30 61

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo vroče valjane,
vroče vlečene ali vroče iztiskane, s krožnim prečnim prerezom premera
80 mm ali več (razen iz hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla,
orodnega jekla, izdelkov iz tarifne podštevilke 7228 30 41 ter polizdel
kov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navi
tih kolobarjih)

prosto

0

7228 30 69

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo vroče valjane,
vroče vlečene ali vroče iztiskane, s krožnim prečnim prerezom premera
manj kot 80 mm (razen iz hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla,
orodnega jekla in izdelkov iz tarifne podštevilke 7228 30 49 ter poliz
delkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno na
vitih kolobarjih)

prosto

0
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7228 30 70

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, s pravokotnim (razen
kvadratnega) prečnim prerezom, vroče valjane s štirih strani (razen iz
hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla, orodnega jekla, izdelkov iz
tarifnih podštevilk 7228 30 41 in 7228 30 49 ter polizdelkov, plošča
tih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih koloba
rjih)

prosto

0

7228 30 89

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo vroče valjane,
vroče vlečene ali vroče iztiskane, s prečnim prerezom, ki ni pravokoten
[razen kvadratnega], valjane s štirih strani, ali s krožnim prečnim prere
zom (razen iz hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla, orodnega
jekla, izdelkov iz tarifne podštevilke 7228 30 49 ter polizdelkov, plo
ščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolo
barjih)

prosto

0

7228 40 10

palice iz orodnega jekla, samo kovane (razen polizdelkov, ploščatih va
ljanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 40 90

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo kovane (razen iz
hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla, orodnega jekla, polizdel
kov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navi
tih kolobarjih)

prosto

0

7228 50 20

palice iz orodnega jekla, samo hladno oblikovane ali hladno dodelane
(razen polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v
ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 50 40

palice iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. % ogljika, od
0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, in, če je prisoten, največ 0,5 mas. %
molibdena, samo hladno oblikovane ali hladno dodelane (razen poliz
delkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno na
vitih kolobarjih)

prosto

0

7228 50 61

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo hladno obliko
vane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim
prerezom premera 80 mm ali več (razen iz hitroreznega jekla, silicijmanganovega jekla, orodnega jekla, izdelkov iz tarifne podštevilke
7228 50 40, polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih
palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 50 69

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo hladno obliko
vane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave, s krožnim prečnim
prerezom premera manj kot 80 mm (razen iz hitroreznega jekla, silicijmanganovega jekla, orodnega jekla, izdelkov iz tarifne podštevilke
7228 50 40, polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih
palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 50 80

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, samo hladno obliko
vane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave (razen s krožnim
prečnim prerezom in izdelkov iz hitroreznega jekla, silicij-manganovega
jekla, orodnega jekla, izdelkov iz tarifne podštevilke 7228 50 40, poliz
delkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno na
vitih kolobarjih)

prosto

0
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7228 60 20

palice iz orodnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane in na
dalje obdelane ali toplo oblikovane in nadalje obdelane (razen polizdel
kov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valjanih palic v ohlapno navi
tih kolobarjih)

prosto

0

7228 60 80

palice iz legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, hladno oblikovane ali
hladno dodelane in nadalje obdelane ali toplo oblikovane in nadalje ob
delane (razen palic iz hitroreznega jekla, silicij-manganovega jekla ali
orodnega jekla, polizdelkov, ploščatih valjanih izdelkov in vroče valja
nih palic v ohlapno navitih kolobarjih)

prosto

0

7228 70 10

kotni profili in drugi profili iz legiranega jekla, razen nerjavnega, vroče
valjani, vroče vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave

prosto

0

7228 70 90

kotni profili in drugi profili iz legiranega jekla, razen nerjavnega, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen izdelkov, vroče valja
nih, vroče vlečenih ali iztiskanih, brez nadaljnje obdelave)

prosto

0

7228 80 00

votle palice za svedre, iz legiranega ali nelegiranega jekla

prosto

0

7229 20 00

žica iz silicij-manganovega jekla, v kolobarjih (razen palic)

prosto

0

7229 90 20

žica iz hitroreznega jekla, v kolobarjih (razen palic)

prosto

0

7229 90 50

žica iz jekla, ki vsebuje od 0,9 mas. % do 1,15 mas. % ogljika, od
0,5 mas. % do 2 mas. % kroma, in, če je prisoten, največ 0,5 mas. %
molibdena, v kolobarjih (razen valjanih palic)

prosto

0

7229 90 90

žica iz legiranega jekla, razen nerjavnega, v kolobarjih (razen valjanih
palic, žice iz hitroreznega jekla ali silicij-manganovega jekla ter izdelkov
iz tarifne podštevilke 7229 90 50)

prosto

0

7301 10 00

piloti iz železa ali jekla, vključno z vrtanimi, prebitimi ali izdelanimi iz
sestavljenih elementov

prosto

0

7301 20 00

kotni profili in drugi profili iz železa ali jekla, varjeni

prosto

0

7302 10 10

elektroprevodne tirnice iz železa ali jekla, z deli iz neželeznih kovin, za
železniške ali tramvajske tire (razen vodil)

prosto

0

7302 10 21

vignole tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire, nove,
z maso 46 kg ali več na meter

prosto

0

7302 10 23

vignole tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire, nove,
z maso 27 kg ali več, vendar manj kot 46 kg na meter

prosto

0
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7302 10 29

vignole tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire, nove,
z maso manj kot 27 kg na meter

prosto

0

7302 10 40

žlebljene tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire,
nove

prosto

0

7302 10 50

tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire, nove, z maso
manj kot 20 kg na meter (razen vodil, vignole tirnic, žlebljenih tirnic
in elektroprevodnih tirnic z deli iz neželeznih kovin)

prosto

0

7302 10 90

tirnice iz železa ali jekla, za železniške ali tramvajske tire, rabljene
(razen vodil in elektroprevodnih tirnic z deli iz neželeznih kovin)

prosto

0

7302 30 00

kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, za železni
ške ali tramvajske tire, iz železa ali jekla

2,7

0

7302 40 00

tirne vezice in podložne plošče iz železa ali jekla, za železnice in tram
vajske proge

prosto

0

7302 90 00

pragovi, vodila, zobate tirnice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča,
pričvrščevalne ploščice, distančne palice in drugi deli, posebej konstrui
rani za postavljanje, spajanje ali pritrjevanje železniških ali tramvajskih
tirov, iz železa ali jekla (razen tirnic, kretniških jezičkov, križišč, spojnih
palic in drugih delov kretnic ter tirnih vezic in podložnih plošč)

prosto

0

7303 00 10

cevi in votli profili, ki se uporabljajo v tlačnih sistemih, iz litega železa

3,2

0

7303 00 90

cevi in votli profili, iz litega železa (razen izdelkov, ki se uporabljajo v
tlačnih sistemih)

3,2

0

7304 11 00

cevi za naftovode ali plinovode, brezšivne, iz nerjavnega jekla

prosto

0

7304 19 10

cevi za naftovode ali plinovode, brezšivne, iz železa ali jekla, z zunanjim
premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla
ali litega železa)

prosto

0

7304 19 30

cevi za naftovode ali plinovode, brezšivne, iz železa ali jekla, z zunanjim
premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4 mm (razen
izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

prosto

0

7304 19 90

cevi za naftovode ali plinovode, brezšivne, iz železa ali jekla, z zunanjim
premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali li
tega železa)

prosto

0

7304 22 00

vrtalne cevi, brezšivne, iz nerjavnega jekla, ki se uporabljajo pri vrtanju
za pridobivanje nafte ali plina

prosto

0
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7304 23 00

vrtalne cevi, brezšivne, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje na
fte ali plina, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali li
tega železa)

prosto

0

7304 24 00

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), brezšivne, ki se
uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, iz nerjavnega je
kla (razen vrtalnih cevi)

prosto

0

7304 29 10

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, brezšivne, iz železa ali jekla,
z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdelkov iz litega
železa)

prosto

0

7304 29 30

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, brezšivne, iz železa ali jekla,
z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno
406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa)

prosto

0

7304 29 90

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, brezšivne, iz železa ali jekla,
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz litega že
leza)

prosto

0

7304 31 20

precizne cevi, brezšivne, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali ne
legiranega jekla, hladno vlečene ali hladno valjane (hladno deformirane)
(razen cevi za naftovode ali plinovode ali zaščitnih cevi („casing“) in
proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobiva
nje nafte ali plina)

prosto

0

7304 31 80

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla, hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformi
rani) (razen izdelkov iz litega železa, cevi za naftovode ali plinovode ali
zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, in preciznih cevi)

prosto

0

7304 39 10

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno de
formirani), neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za upo
rabo zgolj pri izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in debeli
nami sten (razen izdelkov iz litega železa)

prosto

0

7304 39 30

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
(razen litega železa) ali nelegiranega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno
valjani (hladno deformirani), z zunanjim premerom več kot 421 mm
in debelino sten več kot 10,5 mm (razen cevi za naftovode ali plino
vode ali zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se
uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0

7304 39 52

navojne cevi (za plinovode), brezšivne, iz železa ali nelegiranega jekla,
platirane ali prevlečene s cinkom (razen izdelkov iz litega železa)

prosto

0

7304 39 58

navojne cevi (za plinovode), brezšivne, iz železa ali nelegiranega jekla
(razen izdelkov iz litega železa in izdelkov, platiranih ali prevlečenih s
cinkom)

prosto

0
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7304 39 92

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno de
formirani), z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm (razen izdel
kov iz litega železa, cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („cas
ing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pri
dobivanje nafte ali plina, ter cevi in votlih profilov iz tarifnih številk od
7304 39 30 do 7304 39 58)

prosto

0

7304 39 93

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno de
formirani), z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do
vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz litega železa, cevi za naftovode
ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki
se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, cevi in votlih
profilov iz tarifnih številk od 7304 39 30 do 7304 39 58)

prosto

0

7304 39 99

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno de
formirani), z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen izdelkov iz
litega železa, cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in
proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobiva
nje nafte ali plina, cevi in votlih profilov iz tarifnih številk od
7304 39 30 do 7304 39 58)

prosto

0

7304 41 00

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjav
nega jekla, hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformirani) (razen
cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih
cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali
plina)

prosto

0

7304 49 10

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjav
nega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformirani),
neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten, za uporabo zgolj pri
izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami sten

prosto

0

7304 49 92

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjav
nega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformirani),
z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm (razen cevi za naftovode
ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki
se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, ter cevi in vo
tlih profilov iz tarifne številke 7304 49 10)

prosto

0

7304 49 99

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjav
nega jekla, ne hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformirani),
z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen cevi za naftovode ali
plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se
uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, ter cevi in votlih
profilov iz tarifne številke 7304 49 10)

prosto

0

7304 51 12

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno
deformirani), ravni in z enakomerno debelino sten, ki vsebujejo naj
manj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, in najmanj
0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma, vključno z največ
0,5 mas. % molibdena, dolžine do vključno 0,5 m (razen cevi in votlih
profilov iz tarifnih številk 7304 10 in 7304 20)

prosto

0
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7304 51 18

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno
deformirani), ravni in z enakomerno debelino sten, ki vsebujejo naj
manj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, in najmanj
0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma, vključno z največ
0,5 mas. % molibdena, dolžine več kot 0,5 m (razen cevi in votlih pro
filov iz tarifnih številk 7304 10 in 7304 20)

prosto

0

7304 51 81

precizne cevi, brezšivne, s krožnim prečnim prerezom, iz legiranega je
kla, razen nerjavnega, hladno vlečene ali hladno valjane (hladno defor
mirane) (razen cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“)
in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobi
vanje nafte ali plina, ter cevi in votlih profilov, ravnih in z enakomerno
debelino sten, ki vsebujejo najmanj 0,9 mas. %, vendar največ
1,15 mas. % ogljika, in najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. %
kroma, vključno z največ 0,5 mas. % molibdena)

prosto

0

7304 51 89

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, ne hladno vlečeni ali hladno valjani
(hladno deformirani) (razen cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih
cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrta
nju za pridobivanje nafte, preciznih cevi ter cevi in votlih profilov, rav
nih in z enakomerno debelino sten, ki vsebujejo najmanj 0,9 mas. %,
vendar največ 1,15 mas. % ogljika, in najmanj 0,5 mas. %, vendar naj
več 2 mas. % kroma, vključno z največ 0,5 mas. % molibdena)

prosto

0

7304 59 10

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, ne hladno vlečeni ali hladno valjani
(hladno deformirani), neobdelani, ravni in z enakomerno debelino sten,
za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z drugačnimi prečnimi prerezi in de
belinami sten

prosto

0

7304 59 32

cevi in votli profili iz legiranega jekla (razen nerjavnega), brezšivni, s
krožnim prečnim prerezom (ne hladno vlečeni ali hladno valjani), ravni
in z enakomerno debelino sten, dolžine do vključno 0,5 m, ki vsebu
jejo najmanj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, in najmanj
0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma, vključno z največ
0,5 mas. % molibdena (razen cevi in votlih profilov iz tarifnih številk
7304 10, 7304 20 in 7304 59 10)

prosto

0

7304 59 38

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla (razen nerjavnega) (ne hladno vlečeni ali hladno valjani),
ravni in z enakomerno debelino sten, ki vsebujejo najmanj 0,9 mas. %,
vendar največ 1,15 mas. % ogljika, in najmanj 0,5 mas. %, vendar naj
več 2 mas. % kroma, vključno z največ 0,5 mas. % molibdena, dolžine
več kot 0,5 m (razen cevi in votlih profilov iz tarifnih številk 7304 10,
7304 20 in 7304 59 10)

prosto

0

7304 59 92

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, ne hladno vlečeni ali hladno valjani
(hladno deformirani), z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm
(razen cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proiz
vodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje na
fte ali plina, ter cevi in votlih profilov iz tarifnih številk od 7304 59 10
do 7304 59 38)

prosto

0
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7304 59 93

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, ne hladno vlečeni ali hladno valjani
(hladno deformirani), z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar
do vključno 406,4 mm (razen cevi za naftovode ali plinovode, zaščit
nih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri
vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, ter cevi in votlih profilov iz ta
rifnih številk od 7304 59 10 do 7304 59 38)

prosto

0

7304 59 99

cevi in votli profili, brezšivni, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega, ne hladno vlečeni ali hladno valjani
(hladno deformirani), z zunanjim premerom več kot 406,4 mm (razen
cevi za naftovode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih
cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali
plina, ter cevi in votlih profilov iz tarifnih številk od 7304 59 10 do
7304 59 38)

prosto

0

7304 90 00

cevi in votli profili, brezšivni, z nekrožnim prečnim prerezom, iz železa
ali jekla (razen izdelkov iz litega železa)

prosto

0

7305 11 00

cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zuna
njim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno va
rjene, električno obločno

prosto

0

7305 12 00

cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zuna
njim premerom več kot 406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno ob
ločno varjene (razen izdelkov, vzdolžno varjenih, električno obločno)

prosto

0

7305 19 00

cevi za naftovode ali plinovode, s krožnim prečnim prerezom in zuna
njim premerom več kot 406,4 mm, iz ploščatih valjanih izdelkov iz že
leza ali jekla (razen izdelkov, vzdolžno obločno varjenih)

prosto

0

7305 20 00

zaščitne cevi („casing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje na
fte ali plina, s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več
kot 406,4 mm, iz ploščatih valjanih izdelkov iz železa ali jekla

prosto

0

7305 31 00

cevi s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot
406,4 mm, iz železa ali jekla, vzdolžno varjene (razen izdelkov za na
ftovode ali plinovode ali izdelkov, ki se uporabljajo pri vrtanju za pri
dobivanje nafte ali plina)

prosto

0

7305 39 00

cevi s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot
406,4 mm, iz železa ali jekla, varjene (razen izdelkov, vzdolžno varje
nih, ali izdelkov za naftovode ali plinovode ali izdelkov, ki se uporab
ljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0

7305 90 00

cevi s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot
406,4 mm, iz ploščatih valjanih izdelkov iz železa ali jekla, varjene
(razen varjenih izdelkov, izdelkov za naftovode ali plinovode ali izdel
kov, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0
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7306 11 10

cevi za naftovode ali plinovode, vzdolžno varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno
406,4 mm

prosto

0

7306 11 90

cevi za naftovode ali plinovode, spiralno varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno
406,4 mm

prosto

0

7306 19 11

cevi za naftovode ali plinovode, vzdolžno varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno
186,3 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

prosto

0

7306 19 19

cevi za naftovode ali plinovode, vzdolžno varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom več kot 186,3 mm,
vendar do vključno 406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali li
tega železa)

prosto

0

7306 19 90

cevi za naftovode ali plinovode, spiralno varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno
406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

prosto

0

7306 21 00

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz nerjavnega jekla, z zunanjim premerom do vključno
406,4 mm

prosto

0

7306 29 00

zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, varjene, iz ploščatih valjanih
izdelkov iz železa ali jekla, z zunanjim premerom do vključno
406,4 mm (razen izdelkov iz nerjavnega jekla ali litega železa)

prosto

0

7306 30 11

precizne cevi, varjene, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nele
giranega jekla, z debelino sten do vključno 2 mm

prosto

0

7306 30 19

precizne cevi, varjene, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali nele
giranega jekla, z debelino sten več kot 2 mm

prosto

0

7306 30 41

navojne cevi (za plinovode), varjene, s krožnim prečnim prerezom, iz
železa ali nelegiranega jekla, platirane ali prevlečene s cinkom

prosto

0

7306 30 49

navojne cevi (za plinovode), varjene, s krožnim prečnim prerezom, iz
železa ali nelegiranega jekla (razen izdelkov, platiranih ali prevlečenih s
cinkom)

prosto

0

7306 30 72

druge cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz že
leza ali nelegiranega jekla, z zunanjim premerom do vključno
168,3 mm, platirani ali prevlečeni s cinkom (razen cevi za naftovode
ali plinovode ali zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“),
ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0
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7306 30 77

druge cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz že
leza ali nelegiranega jekla, z zunanjim premerom do vključno
168,3 mm (razen platiranih ali prevlečenih s cinkom in cevi za nafto
vode ali plinovode, zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tub
ing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, pre
ciznih cevi in navojnih cevi (za plinovode))

prosto

0

7306 30 80

cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa ali
jekla, z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar do vključno
406,4 mm (razen cevi za naftovode ali plinovode ali zaščitnih cevi
(„casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za
pridobivanje nafte ali plina, preciznih jeklenih cevi, cevi za električne
vodnike in navojnih cevi (za plinovode))

prosto

0

7306 40 20

cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega
jekla, hladno vlečeni ali hladno valjani (hladno deformirani) (razen iz
delkov z notranjim in zunanjih krožnim prečnim prerezom ter zuna
njim premerom več kot 406,4 mm, cevi za naftovode ali plinovode ali
zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo
pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0

7306 40 80

cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz nerjavnega
jekla (razen izdelkov, hladno vlečenih ali hladno valjanih (hladno defor
miranih), cevi z notranjim in zunanjih krožnim prečnim prerezom ter
zunanjim premerom več kot 406,4 mm, cevi za naftovode ali plino
vode ali zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki se
uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina)

prosto

0

7306 50 20

precizne jeklene cevi, varjene, s krožnim prečnim prerezom, iz legira
nega jekla, razen nerjavnega

prosto

0

7306 50 80

cevi in votli profili, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz legiranega
jekla, razen nerjavnega (razen cevi z notranjim in zunanjih krožnim
prečnim prerezom ter zunanjim premerom več kot 406,4 mm, cevi za
naftovode ali plinovode ali zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi
(„tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina,
ter preciznih jeklenih cevi)

prosto

0

7306 61 11

cevi in votli profili, varjeni, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim pre
rezom, iz nerjavnega jekla, z debelino sten do vključno 2 mm

prosto

0

7306 61 19

cevi in votli profili, varjeni, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim pre
rezom, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z debelino sten do vključno
2 mm

prosto

0

7306 61 91

cevi in votli profili, varjeni, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim pre
rezom, iz nerjavnega jekla, z debelino sten več kot 2 mm

prosto

0

7306 61 99

cevi in votli profili, varjeni, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim pre
rezom, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z debelino sten več kot
2 mm

prosto

0
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7306 69 10

cevi in votli profili, varjeni, z nekrožnim prečnim prerezom, iz nerjav
nega jekla (razen cevi z notranjim in zunanjih krožnim prečnim prere
zom ter zunanjim premerom več kot 406,4 mm, cevi za naftovode ali
plinovode ali zaščitnih cevi („casing“) in proizvodnih cevi („tubing“), ki
se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina, ter cevi in vo
tlih profilov s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7306 69 90

cevi in votli profili, varjeni, z nekrožnim prečnim prerezom, iz železa
ali jekla, razen nerjavnega jekla (razen cevi z notranjim in zunanjih
krožnim prečnim prerezom ter zunanjim premerom več kot
406,4 mm, cevi za naftovode ali plinovode ali zaščitnih cevi („casing“)
in proizvodnih cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobi
vanje nafte ali plina, ter cevi in votlih profilov s kvadratnim ali pravo
kotnim prečnim prerezom)

prosto

0

7306 90 00

cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, kovičeni ali zaprti na pod
oben način), iz železa ali jekla (razen iz litega železa, brezšivnih ali va
rjenih cevi, cevi z notranjim in zunanjim krožnim prečnim prerezom
ter zunanjim premerom več kot 406,4 mm)

prosto

0

7307 11 10

pribor za cevi iz netempranega litega železa, ki se uporablja v tlačnih
sistemih

3,7

0

7307 11 90

pribor za cevi iz netempranega litega železa (razen izdelkov, ki se upo
rabljajo v tlačnih sistemih)

3,7

0

7307 19 10

pribor za cevi iz tempranega litega železa

3,7

0

7307 19 90

liti pribor za cevi iz jekla

3,7

0

7307 21 00

prirobnice iz nerjavnega jekla (razen litih izdelkov)

3,7

0

7307 22 10

oglavki iz nerjavnega jekla, z navojem (razen litih izdelkov)

prosto

0

7307 22 90

kolena in loki, iz nerjavnega jekla, z navojem (razen litih izdelkov)

3,7

0

7307 23 10

kolena in loki za čelno varjenje iz nerjavnega jekla (razen litih izdelkov)

3,7

0

7307 23 90

pribor za cevi za čelno varjenje iz nerjavnega jekla (razen litih izdelkov
ter kolen in lokov)

3,7

0

7307 29 10

pribor za cevi z navojem, iz nerjavnega jekla (razen litih izdelkov, pri
robnic, kolen, lokov in oglavkov)

3,7

0

7307 29 30

pribor za cevi iz nerjavnega jekla, za varjenje (razen litih izdelkov in
prirobnic)

3,7

0
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7307 29 90

pribor za cevi iz nerjavnega jekla (razen litih izdelkov, izdelkov z navo
jem ali izdelkov za čelno varjenje ali varjenje in prirobnic)

3,7

0

7307 91 00

prirobnice iz železa ali jekla (razen litih ali nerjavnih izdelkov)

3,7

0

7307 92 10

oglavki iz železa ali jekla, z navojem (razen litih ali iz nerjavnega jekla)

prosto

0

7307 92 90

kolena in loki, iz železa ali jekla, z navojem (razen litih ali iz nerjav
nega jekla)

3,7

0

7307 93 11

kolena in loki za čelno varjenje, iz železa ali jekla, z največjim zuna
njim premerom do vključno 609,6 mm (razen izdelkov iz litega železa
ali nerjavnega jekla)

3,7

0

7307 93 19

pribor za čelno varjenje iz železa ali jekla, z največjim zunanjim preme
rom do vključno 609,6 mm (razen izdelkov iz litega železa ali nerjav
nega jekla, kolen, lokov in prirobnic)

3,7

0

7307 93 91

kolena in loki za čelno varjenje, iz železa ali jekla, z največjim zuna
njim premerom več kot 609,6 mm (razen izdelkov iz litega železa ali
nerjavnega jekla)

3,7

0

7307 93 99

pribor za čelno varjenje iz železa ali jekla, z največjim zunanjim preme
rom več kot 609,6 mm (razen izdelkov iz litega železa ali nerjavnega
jekla, kolen, lokov in prirobnic)

3,7

0

7307 99 10

pribor za cevi z navojem, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz litega že
leza ali nerjavnega jekla, prirobnic, kolen, lokov in oglavkov)

3,7

0

7307 99 30

pribor za cevi, iz železa ali jekla, za varjenje (razen izdelkov iz litega že
leza ali nerjavnega jekla in prirobnic)

3,7

0

7307 99 90

pribor za cevi, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz litega železa ali ne
rjavnega jekla, izdelkov z navojem, izdelkov za čelno varjenje ali varje
nje in prirobnic)

3,7

0

7308 10 00

mostovi in deli mostov, iz železa ali jekla

prosto

0

7308 20 00

stolpi in predalčni stebri, iz železa ali jekla

prosto

0

7308 30 00

vrata, okna in okviri zanje ter pragovi za vrata, iz železa ali jekla

prosto

0

7308 40 10

jamsko podporje, iz železa ali jekla

prosto

0

7308 40 90

podporniki in drugi elementi za gradbene odre in opaže in podporniki
za rudniške jaške, iz železa ali jekla (razen jamskega podporja, sestavlje
nih izdelkov iz pilotov in opažnih plošč za beton, vlit na mestu, ki
imajo značilnosti kalupov)

prosto

0
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7308 90 10

zapornice, deli za jezove, pristaniški odri, trdni doki in druge pomorske
in rečne konstrukcije, iz železa ali jekla

prosto

0

7308 90 51

plošče iz dveh slojev profilirane (rebraste) pločevine, iz železa ali jekla,
z izolacijskim jedrom

prosto

0

7308 90 59

konstrukcije in deli konstrukcij, iz železa ali jekla, zgolj ali predvsem iz
pločevine, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen vrat,
oken in okvirov zanje, ter plošč iz dveh slojev profilirane (rebraste) plo
čevine, iz železa ali jekla, z izolacijskim jedrom)

prosto

0

7308 90 99

konstrukcije in deli konstrukcij iz železa ali jekla, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen mostov in delov mostov; stolpov; pred
alčnih stebrov; vrat, oken in okvirov zanje ter pragov; podpornikov in
podobnih elementov za gradbene odre in opaže in podpornikov za
rudniške jaške, zapornic, delov za jezove, pristaniških odrov, trdnih do
kov in drugih pomorskih in rečnih konstrukcij ter struktur in delov
struktur, ki niso izdelani izključno ali predvsem iz plošč)

prosto

0

7309 00 10

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz železa ali jekla, za
pline, razen komprimirane ali utekočinjene pline, s prostornino več kot
300 l (razen kontejnerjev z mehaničnimi ali termičnimi napravami in
kontejnerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali več vrst trans
porta)

2,2

0

7309 00 30

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz železa ali jekla, za
tekočine, obloženi ali toplotno izolirani in s prostornino več kot 300 l
(razen kontejnerjev z mehaničnimi ali termičnimi napravami in kontej
nerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

2,2

0

7309 00 51

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz železa ali jekla, za
tekočine, s prostornino več kot 100 000 l (razen kontejnerjev, oblože
nih ali toplotno izoliranih, kontejnerjev z mehaničnimi ali termičnimi
napravami in kontejnerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali
več vrst transporta)

2,2

0

7309 00 59

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz železa ali jekla, za
tekočine, s prostornino do vključno 100 000 l, vendar več kot 300 l
(razen kontejnerjev, obloženih ali toplotno izoliranih, kontejnerjev
z mehaničnimi ali termičnimi napravami in kontejnerjev, posebej izde
lanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

2,2

0

7309 00 90

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz železa ali jekla, za
trdne snovi, s prostornino več kot 300 l (razen kontejnerjev, obloženih
ali toplotno izoliranih, kontejnerjev z mehaničnimi ali termičnimi na
pravami in kontejnerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali
več vrst transporta)

2,2

0

7310 10 00

cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, iz železa ali
jekla, za kakršen koli material, s prostornino 50 l ali več, vendar do
vključno 300 l, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen kon
tejnerjev za komprimirane ali utekočinjene pline ali kontejnerjev z me
haničnimi ali termičnimi napravami)

2,7

0
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7310 21 11

pločevinke iz železa ali jekla, s prostornino manj kot 50 l, ki se zaprejo
s spajkanjem ali robljenjem, za shranjevanje hrane

2,7

0

7310 21 19

pločevinke iz železa ali jekla, s prostornino manj kot 50 l, ki se zaprejo
s spajkanjem ali robljenjem, za shranjevanje pijače

2,7

0

7310 21 91

pločevinke iz železa ali jekla, s prostornino manj kot 50 l, ki se zaprejo
s spajkanjem ali robljenjem, z debelino stene manj kot 0,5 mm (razen
pločevink za komprimirane ali utekočinjene pline ter pločevink za
shranjevanje hrane in pijače)

2,7

0

7310 21 99

pločevinke iz železa ali jekla, s prostornino manj kot 50 l, ki se zaprejo
s spajkanjem ali robljenjem, z debelino stene 0,5 mm ali več (razen
pločevink za komprimirane ali utekočinjene pline ter pločevink za
shranjevanje hrane in pijače)

2,7

0

7310 29 10

cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, iz železa ali
jekla, za kakršen koli material, s prostornino manj kot 50 l in z debe
lino stene manj kot 0,5 mm, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen kontejnerjev za komprimirane ali utekočinjene pline ali kon
tejnerjev z mehaničnimi ali termičnimi napravami in pločevink, ki se
zaprejo s spajkanjem ali robljenjem)

2,7

0

7310 29 90

cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji, iz železa ali
jekla, za kakršen koli material, s prostornino manj kot 50 l in z debe
lino stene 0,5 mm ali več, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen kontejnerjev za komprimirane ali utekočinjene pline ali kontej
nerjev z mehaničnimi ali termičnimi napravami in pločevink, ki se za
prejo s spajkanjem ali robljenjem)

2,7

0

7311 00 10

kontejnerji iz železa ali jekla, brezšivni, za komprimirane ali utekoči
njene pline (razen kontejnerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za
eno ali več vrst transporta)

2,7

0

7311 00 91

kontejnerji iz železa ali jekla, za komprimirane ali utekočinjene pline, s
prostornino manj kot 1 000 l (razen brezšivnih kontejnerjev in kontej
nerjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

2,7

0

7311 00 99

kontejnerji iz železa ali jekla, za komprimirane ali utekočinjene pline, s
prostornino 1 000 l ali več (razen brezšivnih kontejnerjev in kontejne
rjev, posebej izdelanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

2,7

0

7312 10 20

vpredena žica, vrvi in kabli, iz nerjavnega jekla (razen električno izoli
ranih izdelkov ter zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 41

vpredena žica, vrvi in kabli, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom do vključno 3 mm, platirani ali prevle
čeni z zlitinami bakra in cinka (medenina) (razen električno izoliranih
ter zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0
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7312 10 49

vpredena žica, vrvi in kabli, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom do vključno 3 mm (razen električno iz
oliranih, zavite žice za ograje in bodeče žice ter platiranih ali prevleče
nih z zlitinami bakra in cinka (medenina))

prosto

0

7312 10 61

vpredena žica, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, neprevlečena, z naj
večjim prečnim prerezom več kot 3 mm (razen električno izoliranih iz
delkov ter zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 65

vpredena žica, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z največjim prečnim
prerezom več kot 3 mm, platirana ali prevlečena s cinkom (razen elek
trično izoliranih izdelkov ter zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 69

vpredena žica, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z največjim prečnim
prerezom več kot 3 mm, prevlečena (razen električno izoliranih izdel
kov ter zavite žice za ograje, bodeče žice in vpredene žice, platirane ali
prevlečene s cinkom)

prosto

0

7312 10 81

vrvi in kabli, vključno zaprti, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, vendar ne več kot
12 mm, neprevlečeni ali samo platirani s cinkom ali prevlečeni s cin
kom (razen električno izoliranih, žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 83

vrvi in kabli, vključno zaprti, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom več kot 12 mm, vendar ne več kot
24 mm, neprevlečeni ali samo platirani s cinkom ali prevlečeni s cin
kom (razen električno izoliranih, zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 85

vrvi in kabli, vključno zaprti, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom več kot 24 mm, vendar ne več kot
48 mm, neprevlečeni ali samo platirani s cinkom ali prevlečeni s cin
kom (razen električno izoliranih, zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 89

vrvi in kabli, vključno zaprti, iz železa ali jekla, razen nerjavnega jekla,
z največjim prečnim prerezom več kot 48 mm, neprevlečeni ali samo
platirani s cinkom ali prevlečeni s cinkom (razen električno izoliranih,
zavite žice za ograje in bodeče žice)

prosto

0

7312 10 98

vrvi in kabli, vključno zaprti, iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z naj
večjim prečnim prerezom več kot 3 mm (razen neprevlečenih ali samo
platiranih s cinkom ali prevlečenih s cinkom, električno izoliranih iz
delkov, zavite žice za ograje, bodeče žice ter vrvi in kablov, platiranih
ali prevlečenih s cinkom)

prosto

0
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7312 90 00

pleteni trakovi in podobno, iz železa ali jekla (razen električno izolira
nih izdelkov)

prosto

0

7313 00 00

bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko zaviti (vpredeni) trakovi ali
enojna ploščata žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo torzijsko zavita
(vpredena) dvojna žica, ki se uporablja za ograje, iz železa ali jekla

prosto

0

7314 12 00

brezkončni trakovi iz žice iz nerjavnega jekla, za stroje

prosto

0

7314 14 00

tkani izdelki, vključno z brezkončnimi trakovi, iz žice iz nerjavnega je
kla (razen tkanih izdelkov iz kovinskih vlaken, ki se uporabljajo za pla
tiranje, oblaganje in podobno, ter brezkončnih trakov za stroje)

prosto

0

7314 19 00

tkani izdelki, vključno z brezkončnimi trakovi, iz železne ali jeklene
žice (razen nerjavnih in tkanih izdelkov iz kovinskih vlaken, ki se upo
rabljajo za platiranje, oblaganje in podobno)

prosto

0

7314 20 10

rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, z velikostjo odpr
tine 100 cm2 ali več, iz rebraste železne ali jeklene žice z največjo di
menzijo prečnega prereza 3 mm ali več

prosto

0

7314 20 90

rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, z velikostjo odpr
tine 100 cm2 ali več, iz železne ali jeklene žice, katerih sestavni členi
imajo največji prečni prerez do vključno 3 mm (razen iz rebraste žice)

prosto

0

7314 31 00

rešetke, mreže in ograje, iz železne ali jeklene žice, zvarjene na stičnih
točkah, platirane ali prevlečene a cinkom (razen izdelkov iz žice z naj
večjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm ali več in z velikostjo odprtine
100 cm2 ali več)

prosto

0

7314 39 00

rešetke, mreže in ograje, iz železne ali jeklene žice, zvarjene na stičnih
točkah (razen izdelkov iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza
3 mm ali več in z velikostjo odprtine 100 cm2 ali več, ter rešetk, mrež
in ograj, platiranih ali prevlečenih a cinkom)

prosto

0

7314 41 10

šesterokotne mreže, iz železne ali jeklene žice, ne zvarjene na stičnih
točkah, platirane ali prevlečene s cinkom

prosto

0

7314 41 90

rešetke, mreže in ograje, iz železne ali jeklene žice, ne zvarjene na stič
nih točkah, platirane ali prevlečene s cinkom (razen šesterokotnih
mrež)

prosto

0

7314 42 10

šesterokotne mreže, iz železne ali jeklene žice, ne zvarjene na stičnih
točkah, prevlečene s plastično maso

prosto

0

7314 42 90

rešetke, mreže in ograje, iz železne ali jeklene žice, ne zvarjene na stič
nih točkah, prevlečene s plastično maso (razen šesterokotnih mrež)

prosto

0
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7314 49 00

rešetke, mreže in ograje, iz železne ali jeklene žice, ne zvarjene na stič
nih točkah (razen platiranih ali prevlečenih a cinkom ali prevlečenih s
plastično maso)

prosto

0

7314 50 00

rešetke, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem kosa pločevine ali
traku, iz železa ali jekla

prosto

0

7315 11 10

valjaste verige iz železa ali jekla, ki se uporabljajo za kolesa in motorna
kolesa

2,7

0

7315 11 90

valjaste verige iz železa ali jekla (razen valjastih verig, ki se uporabljajo
za kolesa in motorna kolesa)

2,7

0

7315 12 00

členaste verige iz železa ali jekla (razen valjastih verig)

2,7

0

7315 19 00

deli členastih verig, iz železa ali jekla

2,7

0

7315 20 00

verige zoper drsenje, iz železa ali jekla

2,7

0

7315 81 00

verige z ojačanimi členki iz železa ali jekla

2,7

0

7315 82 10

verige z varjenimi členki iz železa ali jekla, katerih sestavni členi imajo
največji prečni prerez do vključno 16 mm (razen členastih verig, verig
zoper drsenje in verig z ojačanimi členki)

2,7

0

7315 82 90

verige iz železa ali jekla, zvarjene na stičnih točkah, katerih sestavni
členi imajo največji prečni prerez več kot 16 mm (razen členastih verig,
verig zoper drsenje in verig z ojačanimi členki)

2,7

0

7315 89 00

verige iz železa ali jekla (razen členastih verig, verig zoper drsenje, ve
rig z ojačanimi členki, verig z varjenimi členki in njihovih delov; veri
žic za ure, verižic in podobno, verig za rezanje, žaginih verig, verig za
strgalni transporter, zobatih verig za tekstilne stroje in podobno, var
nostnih naprav z verigami za zaščito vrat in merilnih verig)

2,7

0

7315 90 00

deli verig zoper drsenje, verig z ojačanimi členki in drugih verig iz ta
rifne številke 7315 (razen členastih verig)

2,7

0

7316 00 00

ladijski kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz železa ali jekla

2,7

0

7317 00 10

risalni žebljički, iz železa ali jekla

prosto

0

7317 00 20

žeblji iz železne ali jeklene žice, v trakovih ali kolutih

prosto

0

7317 00 40

žeblji iz jeklene žice, ki vsebujejo 0,5 mas. % ali več ogljika, utrjeni
(razen žebljev v trakovih ali kolutih)

prosto

0
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7317 00 61

žičniki, žeblji, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke in podobni pred
meti, iz železne ali jeklene žice, platirani ali prevlečeni a cinkom (razen
žebljev v trakovih ali kolutih, utrjenih žebljev, ki vsebujejo 0,5 mas. %
ali več ogljika, in sponk „v trakovih“)

prosto

0

7317 00 69

žičniki, žeblji, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke in podobni pred
meti, iz železne ali jeklene žice, ne platirani ali prevlečeni a cinkom
(razen žebljev v trakovih ali kolutih, utrjenih žebljev, ki vsebujejo
0,5 mas. % ali več ogljika, sponk „v trakovih“ in risalnih žebljičkov)

prosto

0

7317 00 90

žičniki, žeblji, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke in podobni pred
meti, iz železa ali jekla (ne iz železne ali jeklene žice, razen sponk „v
trakovih“ in risalnih žebljičkov)

prosto

0

7318 11 00

tirni vijaki (tirfoni) iz železa ali jekla

3,7

0

7318 12 10

lesni vijaki iz nerjavnega jekla (razen tirnih vijakov (tirfonov))

3,7

0

7318 12 90

lesni vijaki iz železa ali jekla, razen nerjavnega (razen tirnih vijakov (tir
fonov))

3,7

0

7318 13 00

vijaki s kavljem in vijaki z obročem, iz železa ali jekla

3,7

0

7318 14 10

samovrezni vijaki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (razen lesnih vi
jakov)

3,7

0

7318 14 91

vijaki za pločevino, z navoji in koničnim deblom po celi dolžini, iz že
leza ali jekla, razen nerjavnega

3,7

0

7318 14 99

samovrezni vijaki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (razen vijakov za
pločevino, z navoji in koničnim deblom po celi dolžini, ter lesnih vija
kov)

3,7

0

7318 15 10

vijaki iz železa ali jekla, izdelani s struženjem iz palic, profilov ali žice,
s polnim prerezom, z navojem, debeline do vključno 6 mm

3,7

0

7318 15 20

vijaki in sorniki, iz železa ali jekla (s svojimi maticami ali podložkami
ali brez njih), za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire
(razen tirnih vijakov (tirfonov))

3,7

0

7318 15 30

vijaki in sorniki, iz nerjavnega jekla (s svojimi maticami ali podložkami
ali brez njih), brez glave (razen vijakov, izdelanih s struženjem iz palic,
profilov ali žice, s polnim prerezom, z navojem, debeline do vključno
6 mm, ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na
železniške tire)

3,7

0

7318 15 41

vijaki in sorniki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (s svojimi mati
cami ali podložkami ali brez njih), brez glave, z natezno trdnostjo
manj kot 800 MPa (razen vijakov, izdelanih s struženjem iz palic, profi
lov ali žice, s polnim prerezom, z navojem, debeline do vključno
6 mm, ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na
železniške tire)

3,7

0
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7318 15 49

vijaki in sorniki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (s svojimi mati
cami ali podložkami ali brez njih), brez glave, z natezno trdnostjo
800 MPa ali več (razen vijakov, izdelanih s struženjem iz palic, profilov
ali žice, s polnim prerezom, z navojem, debeline do vključno 6 mm,
ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na železni
ške tire)

3,7

0

7318 15 51

vijaki in sorniki z ravno ali križno zarezo, iz nerjavnega jekla (s svojimi
maticami ali podložkami ali brez njih), z glavo (razen lesnih vijakov in
samovreznih vijakov)

3,7

0

7318 15 59

vijaki in sorniki z ravno ali križno zarezo, iz železa ali jekla, razen ne
rjavnega (s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih), z glavo
(razen lesnih vijakov in samovreznih vijakov)

3,7

0

7318 15 61

vijaki in sorniki s šesterokotno glavo brez zareze, iz nerjavnega jekla (s
svojimi maticami ali podložkami ali brez njih) (razen lesnih vijakov,
samovreznih vijakov ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega
materiala na železniške tire)

3,7

0

7318 15 69

vijaki in sorniki s šesterokotno glavo brez zareze, iz železa ali jekla,
razen nerjavnega (s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih)
(razen lesnih vijakov, samovreznih vijakov ter vijakov in sornikov za
pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire)

3,7

0

7318 15 70

šesterokotni vijaki in sorniki, iz nerjavnega jekla (s svojimi maticami ali
podložkami ali brez njih), z glavo (razen vijakov z glavo brez zareze,
lesnih vijakov, samovreznih vijakov ter vijakov in sornikov za pritrjeva
nje sestavnega materiala na železniške tire)

3,7

0

7318 15 81

šesterokotni vijaki in sorniki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (s svo
jimi maticami ali podložkami ali brez njih), z natezno trdnostjo manj
kot 800 MPa, z glavo (razen vijakov z glavo brez zareze, lesnih vijakov,
samovreznih vijakov ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega
materiala na železniške tire)

3,7

0

7318 15 89

šesterokotni vijaki in sorniki, iz železa ali jekla, razen nerjavnega (s svo
jimi maticami ali podložkami ali brez njih), z natezno trdnostjo
800 MPa ali več, z glavo (razen vijakov z glavo brez zareze, lesnih vija
kov, samovreznih vijakov ter vijakov in sornikov za pritrjevanje sestav
nega materiala na železniške tire)

3,7

0

7318 15 90

vijaki in sorniki, iz železa ali jekla (s svojimi maticami ali podložkami
ali brez njih), z glavo (razen vijakov in sornikov z ravno ali križno za
rezo, vijakov in sornikov s šesterokotno glavo brez zareze; lesnih vija
kov, samovreznih vijakov, vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega
materiala na železniške tire, vijakov s kavljem, vijakov z obročem in vi
jakov s kvadratno ali šestrobo glavo)

3,7

0
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7318 16 10

matice iz železa ali jekla, izdelane s struženjem iz palic, profilov ali
žice, s polnim prerezom, z notranjim premerom do vključno 6 mm

3,7

0

7318 16 30

matice iz nerjavnega jekla (razen matic, izdelanih s struženjem iz palic,
profilov ali žice, s polnim prerezom, z notranjim premerom do
vključno 6 mm)

3,7

0

7318 16 50

samozaporne matice iz železa ali jekla, razen nerjavnega (razen takih
izdelkov, izdelanih s struženjem iz palic, profilov ali žice, s polnim pre
rezom, z notranjim premerom do vključno 6 mm)

3,7

0

7318 16 91

matice iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z notranjim premerom do
vključno 12 mm (razen takih izdelkov, izdelanih s struženjem iz palic,
profilov ali žice, s polnim prerezom, z notranjim premerom do
vključno 6 mm, in samozapornih matic)

3,7

0

7318 16 99

matice iz železa ali jekla, razen nerjavnega, z notranjim premerom več
kot 12 mm (razen samozapornih matic)

3,7

0

7318 19 00

izdelki z navojem, iz železa ali jekla, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

3,7

0

7318 21 00

vzmetne podložke in druge varnostne podložke, iz železa ali jekla

3,7

0

7318 22 00

podložke iz železa ali jekla (razen vzmetnih podložk in drugih varnost
nih podložk)

3,7

0

7318 23 00

kovice iz železa ali jekla (razen cevastih in razcepnih kovic za posebno
uporabo)

3,7

0

7318 24 00

zatiči in razcepke, iz železa ali jekla

3,7

0

7318 29 00

izdelki brez navoja, iz železa ali jekla

3,7

0

7319 20 00

varnostne zaponke iz železa ali jekla

2,7

0

7319 30 00

zaponke iz železa ali jekla, ki niso navedene ali zajete na drugem me
stu

2,7

0

7319 90 10

igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje, za ročno delo, iz železa ali
jekla

2,7

0

7319 90 90

pletilne igle, tope igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki, iz že
leza ali jekla (razen igel za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje)

2,7

0

7320 10 11

ploščate (laminirane) listnate vzmeti in peresa zanje, iz železa ali jekla

2,7

0

7320 10 19

listnate vzmeti in peresa zanje, iz železa ali jekla, toplo oblikovani
(razen ploščatih (laminiranih))

2,7

0
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7320 10 90

listnate vzmeti in peresa zanje, iz železa ali jekla (razen toplo oblikova
nih)

2,7

0

7320 20 20

spiralaste vzmeti, iz železa ali jekla, toplo oblikovane (razen ploščatih
spiralnih vzmeti, vzmeti za ure, vzmeti za palice in ročaje dežnikov ali
sončnikov in blažilnikov iz oddelka 17)

2,7

0

7320 20 81

tlačne navite vzmeti, iz železa ali jekla

2,7

0

7320 20 85

natezne navite vzmeti, iz železa ali jekla

2,7

0

7320 20 89

spiralaste vzmeti, iz železa ali jekla (razen toplo oblikovanih, tlačnih
navitih vzmeti in nateznih navitih vzmeti)

2,7

0

7320 90 10

ploščate spiralne vzmeti, iz železa ali jekla

2,7

0

7320 90 30

krožnikaste (obročne) vzmeti, iz železa ali jekla

2,7

0

7320 90 90

vzmeti in peresa, iz železa ali jekla (razen krožnikastih (obročnih)
vzmeti, ploščatih spiralnih vzmeti, spiralastih vzmeti, listnatih vzmeti
in peres zanje, vzmeti za ure, vzmeti za palice in ročaje dežnikov ali
sončnikov ter blažilnikov in vzmeti za vezne drogove ali torzijske pa
lice iz oddelka 17)

2,7

0

7321 11 10

aparati za peko, cvrtje, pečenje in kuhanje s pečico, vključno z ločenimi
pečicami, za domačo rabo, iz železa ali jekla, na plinsko gorivo ali
kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva (razen velikih apara
tov za kuhanje)

2,7

0

7321 11 90

aparati za peko, cvrtje, pečenje in kuhanje ter grelniki krožnikov, za do
mačo rabo, iz železa ali jekla, na plinsko gorivo ali kombinirani na
plinsko gorivo in na druga goriva (razen aparatov za kuhanje s pečico,
ločenih pečic in velikih aparatov za kuhanje)

2,7

0

7321 12 00

aparati za peko, cvrtje, pečenje in kuhanje ter grelniki krožnikov, za do
mačo rabo, iz železa ali jekla, na tekoča goriva (razen velikih aparatov
za kuhanje)

2,7

0

7321 19 00

aparati za peko, cvrtje, pečenje in kuhanje ter grelniki krožnikov, za do
mačo rabo, iz železa ali jekla, na trda goriva ali druge vire energije
(razen na tekoča goriva ali plinasta goriva in velikih aparatov za kuha
nje)

2,7

0

7321 81 10

peči za ogrevanje prostorov, grelniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske
peči, kotli za toplo vodo z rešetkastimi grelniki, prenosne pločevinaste
posode z žerjavico in podobni aparati iz železa ali jekla, na plinsko go
rivo ali kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva, z odvodom
v dimnik (razen aparatov za kuhanje, s pečico ali brez, ločenih pečic,
grelnikov krožnikov, kotlov za centralno ogrevanje, pretočnih grelnikov
za vodo in velikih aparatov za kuhanje)

2,7

0
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7321 81 90

peči za ogrevanje prostorov, grelniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske
peči, kotli za toplo vodo z rešetkastimi grelniki, prenosne pločevinaste
posode z žerjavico in podobni aparati, iz železa ali jekla, na plinsko go
rivo ali kombinirani na plinsko gorivo in na druga goriva, brez odvoda
v dimnik (razen aparatov za kuhanje, grelnikov krožnikov in velikih
aparatov za kuhanje)

2,7

0

7321 82 10

peči za ogrevanje prostorov, grelniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske
peči, kotli za toplo vodo z rešetkastimi grelniki, prenosne pločevinaste
posode z žerjavico in podobni aparati, iz železa ali jekla, na tekoča go
riva, z odvodom v dimnik (razen aparatov za kuhanje, s pečico ali
brez, ločenih pečic, grelnikov krožnikov, kotlov za centralno ogrevanje,
pretočnih grelnikov za vodo in velikih aparatov za kuhanje)

2,7

0

7321 82 90

peči za ogrevanje prostorov, grelniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske
peči, kotli za toplo vodo z rešetkastimi grelniki, prenosne pločevinaste
posode z žerjavico in podobni aparati, iz železa ali jekla, na tekoča go
riva, brez odvoda v dimnik (razen aparatov za kuhanje, grelnikov kro
žnikov in velikih aparatov za kuhanje)

2,7

0

7321 89 00

peči za ogrevanje prostorov, grelniki, rešetkasta ognjišča, kuhinjske
peči, kotli za toplo vodo z rešetkastimi grelniki, prenosne pločevinaste
posode z žerjavico in podobni aparati, iz železa ali jekla, na trda goriva
ali druge vire energije (razen na tekoča ali plinasta goriva in aparatov
za kuhanje, s pečico ali brez, ločenih pečic, grelnikov krožnikov, kotlov
za centralno ogrevanje, pretočnih grelnikov za vodo in velikih aparatov
za kuhanje)

2,7

0

7321 90 00

deli gospodinjskih aparatov, ki se ne ogrevajo z električno energijo, iz
tarifne številke 7321, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

7322 11 00

radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno ener
gijo, in njihovi deli, iz železa ali jekla (razen delov, ki so navedeni ali
zajeti na drugem mestu, in kotlov za centralno ogrevanje)

3,2

0

7322 19 00

radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno ener
gijo, in njihovi deli iz železa, razen litega železa, ali jekla (razen delov,
ki so navedeni ali zajeti na drugem mestu, in kotlov za centralno ogre
vanje)

3,2

0

7322 90 00

grelniki na topli zrak in distributerji toplega zraka, vključno z razdelilci,
ki lahko oddajajo tudi svež ali obnovljen zrak, ki se ne ogrevajo z elek
trično energijo, z vgrajenim električnim ventilatorjem, in njihovi deli, iz
železa ali jekla

3,2

0

7323 10 00

železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje posode in blazinice za čišče
nje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

3,2

0

7323 91 00

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
litega železa, neemajlirani (razen pločevink, škatel in podobnih kontej
nerjev iz tarifne številke 7310; košev za odpadke; lopat, odčepnikov in
drugih pripomočkov za delo; nožarskih izdelkov, žlic, zajemalk, vilic
itd. iz tarifnih številk od 8211 do 8215; okrasnih izdelkov; sanitarnih
izdelkov)

3,2

0
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7323 92 00

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
litega železa, emajlirani (razen pločevink, škatel in podobnih kontejne
rjev iz tarifne številke 7310; košev za odpadke; lopat, odčepnikov in
drugih pripomočkov za delo; nožarskih izdelkov, žlic, zajemalk, vilic
itd. iz tarifnih številk od 8211 do 8215; okrasnih izdelkov; sanitarnih
izdelkov)

3,2

0

7323 93 10

namizni izdelki za gospodinjstvo, iz nerjavnega jekla (razen pločevink,
škatel in podobnih kontejnerjev iz tarifne številke 7310; odčepnikov,
klešč za orehe in drugih pripomočkov za delo; nožarskih izdelkov, žlic,
zajemalk, vilic itd. iz tarifnih številk od 8211 do 8215; okrasnih izdel
kov; sanitarnih izdelkov)

3,2

0

7323 93 90

kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz nerjav
nega jekla (razen pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev iz tarifne
številke 7310; košev za odpadke; lopat, odčepnikov in drugih pripo
močkov za delo; nožarskih izdelkov, žlic, zajemalk, vilic itd. iz tarifnih
številk od 8211 do 8215; okrasnih izdelkov; sanitarnih izdelkov; na
miznih izdelkov)

3,2

0

7323 94 10

namizni izdelki, iz železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjav
nega, emajlirani (razen pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev iz ta
rifne številke 7310; žlic, zajemalk itd. iz tarifne številke 8215; okrasnih
izdelkov)

3,2

0

7323 94 90

kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa,
razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega, emajlirani (razen ploče
vink, škatel in podobnih kontejnerjev iz tarifne številke 7310; košev za
odpadke; lopat in drugih pripomočkov za delo; žlic, zajemalk itd. iz ta
rifne številke 8215; okrasnih izdelkov; sanitarnih izdelkov; namiznih
izdelkov)

3,2

0

7323 99 10

namizni izdelki, iz železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega
(razen emajliranih izdelkov; pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev
iz tarifne številke 7310; odčepnikov, klešč za orehe in drugih pripo
močkov za delo; nožarskih izdelkov, žlic, zajemalk, vilic itd. iz tarifnih
številk od 8211 do 8215; okrasnih izdelkov)

3,2

0

7323 99 91

kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa,
razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega, lakirani ali poslikani
(razen pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev iz tarifne številke
7310; košev za odpadke; lopat in drugih pripomočkov za delo; okras
nih izdelkov; sanitarnih izdelkov)

3,2

0

7323 99 99

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega (razen emajliranih,
poslikanih ali lakiranih; pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev iz
tarifne številke 7310; košev za odpadke; lopat, odčepnikov, pekačev za
vaflje itd.; nožarskih izdelkov, na primer žlic, zajemalk, vilic itd. iz ta
rifnih številk od 8211 do 8215; okrasnih izdelkov; sanitarnih izdelkov;
namiznih izdelkov)

3,2

0

7324 10 00

pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega jekla

2,7

0
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7324 21 00

kadi iz litega železa, emajlirane ali neemajlirane

3,2

0

7324 29 00

kopalne kadi, iz železa in jekla, razen iz litega železa

3,2

0

7324 90 00

sanitarni izdelki, vključno z njihovimi deli (razen pločevink, škatel in
podobnih kontejnerjev iz tarifne številke 7310, majhnih stenskih oma
ric za medicinske potrebščine ali toaletne potrebščine in drugega pohi
štva iz poglavja 94, ter pribora, kompletnih pomivalnih korit in umi
valnikov, iz nerjavnega jekla, kompletnih kadi in pribora)

3,2

0

7325 10 50

pokrovi in ohišja za vgradnjo, iz netempranega litega železa

1,7

0

7325 10 92

izdelki iz netempranega litega železa, za kanalizacijo, vodovodne si
steme ipd. (razen pokrovov in ohišij za vgradnjo)

1,7

0

7325 10 99

izdelki iz netempranega litega železa, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen pokrovov in ohišij za vgradnjo ter izdelkov za kana
lizacijo, vodovodne sisteme ipd.)

1,7

0

7325 91 00

krogle in podobni izdelki za mletje, liti (razen takih izdelkov iz netem
pranega litega železa)

2,7

0

7325 99 10

izdelki iz netempranega litega železa, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen krogel in podobnih izdelkov za mletje)

2,7

0

7325 99 90

izdelki iz železa ali jekla, liti, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen izdelkov iz tempranega ali netempranega litega železa, krogel
in podobnih izdelkov za mletje)

2,7

0

7326 11 00

krogle in podobni izdelki za mletje, iz železa ali jekla, odkovki ali sti
skanci, brez nadaljnje obdelave

2,7

0

7326 19 10

izdelki iz železa ali jekla, kovani v odprti matrici, brez nadaljnje obde
lave, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen krogel in pod
obnih izdelkov za mletje)

2,7

0

7326 19 90

izdelki iz železa ali jekla, utopno kovani ali stiskanci, brez nadaljnje ob
delave, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen krogel in
podobnih izdelkov za mletje)

2,7

0

7326 20 30

majhne kletke in velike kletke za ptice (aviariji), iz železa ali jeklene
žice

2,7

0

7326 20 50

košare iz železa ali jeklene žice

2,7

0

7326 20 80

izdelki iz železa ali jeklene žice, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen majhnih kletk in velikih kletk za ptice (aviariji) ter košar)

2,7

0

7326 90 10

škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične škatlice in pudrnice in
podobni žepni artikli, iz železa ali jekla

2,7

0

7326 90 30

lestve in stopnice, iz železa ali jekla

2,7

0
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7326 90 40

palete in podobni podesti za prekladanje blaga, iz železa ali jekla

2,7

0

7326 90 50

koluti za kable, cevi in podobno, iz železa ali jekla

2,7

0

7326 90 60

ventilatorji, nemehanični, žlebovi, kljuke in podobni izdelki, ki se upo
rabljajo v gradbeništvu, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, iz
železa ali jekla

2,7

0

7326 90 70

perforirana vedra in podobni izdelki iz pločevine, ki se uporabljajo za
filtriranje vode pri vstopu v drenažo

2,7

0

7326 90 91

izdelki iz železa ali jekla, kovani v odprti matrici, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,7

0

7326 90 93

izdelki iz železa ali jekla, utopno kovani, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,7

0

7326 90 95

sintrani izdelki iz železa ali jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

2,7

0

7326 90 98

izdelki iz železa ali jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

7401 00 00

bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

prosto

0

7402 00 00

baker, neprečiščen; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

prosto

0

7403 11 00

baker, prečiščen, v obliki katod (negativnih elektrod) in katodnih profi
lov

prosto

0

7403 12 00

baker, prečiščen, v obliki valjarniških gredic

prosto

0

7403 13 00

baker, prečiščen, v obliki valjarniških drogov

prosto

0

7403 19 00

baker, prečiščen, surov (razen bakra v obliki valjarniških drogov, valjar
niških gredic, katod (negativnih elektrod) in katodnih profilov)

prosto

0

7403 21 00

zlitine bakra in cinka (medenina), surove

prosto

0

7403 22 00

zlitine bakra in kositra (bron), surove

prosto

0

7403 29 00

bakrove zlitine, surove (razen zlitin bakra in cinka (medenina), zlitin
bakra in kositra (bron) in bakrovih zlitin iz tarifne številke 7405)

prosto

0

7404 00 10

odpadki in ostanki, iz prečiščenega bakra (razen ingotov ali drugih
podobnih neobdelanih oblik, iz pretaljenih prečiščenih bakrenih odpad
kov in ostankov, pepela in ostankov, ki vsebujejo prečiščeni baker, od
padkov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij ter električnih
akumulatorjev)

prosto

0
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7404 00 91

odpadki in ostanki, iz zlitin bakra in cinka (medenina) (razen ingotov
ali drugih podobnih neobdelanih oblik, iz pretaljenih odpadkov in os
tankov iz zlitin bakra in cinka, pepela in ostankov, ki vsebujejo zlitine
bakra in cinka, odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih bate
rij ter električnih akumulatorjev)

prosto

0

7404 00 99

odpadki in ostanki, iz bakrovih zlitin (razen iz zlitin bakra in cinka, in
gotov ali drugih podobnih neobdelanih oblik, iz pretaljenih odpadkov
in ostankov iz bakrovih zlitin, pepela in ostankov, ki vsebujejo bakrove
zlitine, odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij ter
električnih akumulatorjev)

prosto

0

7405 00 00

predzlitine bakra (razen spojin fosforja in bakra (bakrovega fosfida), ki
vsebujejo več kot 15 mas. % fosforja)

prosto

0

7406 10 00

prah iz bakra, nelamelarne strukture (razen zrn bakra)

prosto

0

7406 20 00

prah iz bakra, lamelarne strukture, in luskine iz bakra (razen zrn bakra
in bleščic iz tarifne številke 8308)

prosto

0

7407 10 00

palice in profili, iz prečiščenega bakra, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

4,8

0

7407 21 10

palice in profili, iz zlitin bakra in cinka (medenina), ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

4,8

0

7407 21 90

profili iz zlitin bakra in cinka (medenina), ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

4,8

0

7407 29 10

palice in profili iz zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja
in cinka (novo srebro), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,8

0

7407 29 90

palice in profili iz bakrovih zlitin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen takih izdelkov iz zlitin bakra in cinka (medenina), zlitin
bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja in cinka (novo srebro))

4,8

0

7408 11 00

žica iz prečiščenega bakra, s prečnim prerezom, katerega največja di
menzija presega 6 mm

4,8

0

7408 19 10

žica iz prečiščenega bakra, s prečnim prerezom, katerega največja di
menzija presega 0,5 mm, vendar ne več kot 6 mm

4,8

0

7408 19 90

žica iz prečiščenega bakra, s prečnim prerezom, katerega največja di
menzija je 0,5 mm ali manj

4,8

0

7408 21 00

žica iz zlitin bakra in cinka (medenina)

4,8

0

7408 22 00

žica iz zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja in cinka
(novo srebro)

4,8

0

L 356/566

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

7408 29 00

žica iz bakrovih zlitin (razen iz zlitin bakra in cinka (medenina), zlitin
bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja in cinka (novo srebro))

4,8

0

7409 11 00

plošče, pločevine in trakovi, iz prečiščenega bakra, v kolobarjih, debe
line več kot 0,15 mm (razen mrežaste pločevine in traku ter električno
izoliranega traku)

4,8

0

7409 19 00

plošče, pločevine in trakovi, iz prečiščenega bakra, ne v kolobarjih, de
beline več kot 0,15 mm (razen mrežaste pločevine in traku ter elek
trično izoliranega traku)

4,8

0

7409 21 00

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in cinka (medenina), debe
line več kot 0,15 mm, v kolobarjih (razen mrežaste pločevine in traku
ter električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 29 00

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in cinka (medenina), debe
line več kot 0,15 mm, ne v kolobarjih (razen mrežaste pločevine in
traku ter električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 31 00

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in kositra (bron), debeline
več kot 0,15 mm, v kolobarjih (razen mrežaste pločevine in traku ter
električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 39 00

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in kositra (bron), debeline
več kot 0,15 mm, ne v kolobarjih (razen mrežaste pločevine in traku
ter električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 40 10

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj), de
beline več kot 0,15 mm (razen mrežastih plošč, pločevin in traku ter
električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 40 90

plošče, pločevine in trakovi, iz zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj), de
beline več kot 0,15 mm (razen mrežastih plošč, pločevin in traku ter
električno izoliranega traku)

4,8

0

7409 90 00

plošče, pločevine in trakovi, iz bakrovih zlitin, debeline več kot
0,15 mm (razen iz zlitin bakra in cinka (medenina), zlitin bakra in ko
sitra (bron), zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj), zlitin bakra in niklja
in cinka (novo srebro), mrežaste pločevine in traku ter električno izoli
ranega traku)

4,8

0

7410 11 00

folije iz prečiščenega bakra, brez podlage, debeline do vključno
0,15 mm (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212, kovinskih niti
ter metalizirane preje in folij, predelanih v okrasni material za božično
drevesce)

5,2

0

7410 12 00

folije iz bakrovih zlitin, brez podlage, debeline do vključno 0,15 mm
(razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212, kovinskih niti ter metali
zirane preje in folij, predelanih v okrasni material za božično drevesce)

5,2

0
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7410 21 00

folije iz prečiščenega bakra, s podlago, debeline do vključno 0,15 mm
(brez podlage) (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212, kovinskih
niti ter metalizirane preje in folij, predelanih v okrasni material za bo
žično drevesce)

5,2

0

7410 22 00

folije iz bakrovih zlitin, s podlago, debeline do vključno 0,15 mm (brez
podlage) (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212, kovinskih niti
ter metalizirane preje in folij, predelanih v okrasni material za božično
drevesce)

5,2

0

7411 10 11

cevi iz prečiščenega bakra, ravne, z debelino sten več kot 0,6 mm

4,8

0

7411 10 19

cevi iz prečiščenega bakra, ravne, z debelino sten do vključno 0,6 mm

4,8

0

7411 10 90

cevi iz prečiščenega bakra, v kolobarjih ali drugače upognjene

4,8

0

7411 21 10

cevi iz zlitin bakra in cinka (medenina), ravne

4,8

0

7411 21 90

cevi iz zlitin bakra in cinka (medenina), v kolobarjih ali drugače upog
njene

4,8

0

7411 22 00

cevi iz zlitin bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja in cinka
(novo srebro)

4,8

0

7411 29 00

cevi iz bakrovih zlitin (razen iz zlitin bakra in cinka (medenina), zlitin
bakra in niklja (bakrov nikelj) ali bakra in niklja in cinka (novo srebro)

4,8

0

7412 10 00

pribor za cevi iz prečiščenega bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki)

5,2

0

7412 20 00

pribor za cevi iz bakrovih zlitin (npr. spojnice, kolena, oglavki)

5,2

0

7413 00 20

vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz prečiščenega bakra (razen
električno izoliranih izdelkov)

5,2

0

7413 00 80

vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakrovih zlitin (razen elek
trično izoliranih izdelkov)

5,2

0

7415 10 00

žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične sponke in podobni izdelki, iz
bakra ali z držalom iz železa ali jekla in glavo iz bakra (razen sponk v
„trakovih“)

4

0

7415 21 00

podložke (vključno z vzmetnimi podložkami in varnostnimi vzmetnimi
podložkami), iz bakra

3

0

7415 29 00

kovice, klini, razcepke in podobno, brez navoja, iz bakra (razen vzmet
nih podložk in varnostnih vzmetnih podložk)

3

0
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7415 33 00

vijaki, sorniki, matice in podobni izdelki, z navojem, iz bakra (razen vi
jakov s kavljem, sornikov z obročem, očesnih vijakov, vijakov s kva
dratno ali šestrobo glavo, vložkov za vijak, čepov in podobno, z navo
jem vijakov)

3

0

7415 39 00

vijaki s kavljem, vijaki z obročem in podobno, z navojem, iz bakra
(razen standardnih vijakov, sornikov in matic)

3

0

7418 11 00

gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice
ipd., iz bakra (razen sanitarnih izdelkov)

3

0

7418 19 10

aparati za kuhanje ali gretje, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, neelek
trični, in njihovi deli, iz bakra (razen grelnikov za toplo vodo in pretoč
nih grelnikov za vodo)

4

0

7418 19 90

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
bakra (razen gob za čiščenje posode in blazinic za čiščenje ali poliranje,
rokavic ipd., neelektričnih aparatov za kuhanje ali gretje, pločevink,
škatel in podobnih kontejnerjev iz tarifne številke 7419, pripomočkov
za delo, nožarskih izdelkov, žlic, zajemalk itd., okrasnih izdelkov in sa
nitarnih izdelkov)

3

0

7418 20 00

sanitarni izdelki in njihovi deli, iz bakra (razen aparatov za kuhanje in
gretje iz tarifne številke 7417 ter pribora)

3

0

7419 10 00

verige in njihovi deli, iz bakra (razen verižic za ure, verižic in pod
obno)

3

0

7419 91 00

izdelki iz bakra, odlitki, stiskanci ali odkovki, brez nadaljnje obdelave,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

7419 99 10

tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke in mreže, iz bakrene
žice, ter rešetke, dobljene z razrezovanjem ali raztegovanjem kosa plo
čevine ali traku, iz bakra (razen tkanin iz kovinskih vlaken, ki se upo
rabljajo za prekrivanje, oblaganje in podobno, bakrenih tkanin, prekri
tih s talilom, za spajkanje, ter tkanin, rešetk in mrež, predelanih v
ročna sita ali dele strojev)

4,3

0

7419 99 30

bakrene vzmeti (razen vzmeti za ure, vzmetnih podložk in drugih var
nostnih podložk)

4

0

7419 99 90

izdelki iz bakra, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

7501 10 00

nikljev kamen („matte“)

prosto

0

7501 20 00

sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja (razen
nikljevega kamna („matte“))

prosto

0

7502 10 00

nikelj, nelegirani, surovi

prosto

0

7502 20 00

surove nikljeve zlitine

prosto

0
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7503 00 10

odpadki in ostanki, iz nelegiranega niklja (razen ingotov ali drugih pod
obnih neobdelanih oblik, iz pretaljenih odpadkov in ostankov iz nelegi
ranega niklja, pepela in ostankov, ki vsebujejo nelegirani nikelj, odpad
kov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij ter električnih aku
mulatorjev)

prosto

0

7503 00 90

odpadki in ostanki, iz nelegiranega niklja (razen ingotov ali drugih pod
obnih neobdelanih oblik, iz pretaljenih odpadkov in ostankov iz niklje
vih zlitin, pepela in ostankov, ki vsebujejo nikljeve zlitine)

prosto

0

7504 00 00

prah in luske, iz niklja (razen sintranih oksidov niklja)

prosto

0

7505 11 00

palice, profili in žica, iz nelegiranega niklja, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen električno izoliranih izdelkov)

prosto

0

7505 12 00

palice, profili in žica, iz nikljevih zlitin, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen električno izoliranih izdelkov)

2,9

0

7505 21 00

žica iz nelegiranega niklja (razen električno izoliranih izdelkov)

prosto

0

7505 22 00

žica iz nikljevih zlitin (razen električno izoliranih izdelkov)

2,9

0

7506 10 00

plošče, pločevine, trakovi in folije, iz nelegiranega niklja (razen ekspan
diranih plošč, pločevin ali trakov)

prosto

0

7506 20 00

plošče, pločevine, trakovi in folije, iz nikljevih zlitin (razen ekspandira
nih plošč, pločevin ali trakov)

3,3

0

7507 11 00

cevi iz nelegiranega niklja

prosto

0

7507 12 00

cevi iz nikljevih zlitin

prosto

0

7507 20 00

pribor za cevi, iz niklja

2,5

0

7508 10 00

tkanine, rešetke, mreže in ograje, iz nikljeve žice

prosto

0

7508 90 00

izdelki iz niklja, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

7601 10 00

aluminij, nelegiran, surovi

6

5

7601 20 10

surove primarne aluminijeve zlitine

6

5
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7601 20 91

surove sekundarne aluminijeve zlitine, v ingotih ali v tekočem stanju

6

5

7601 20 99

surove sekundarne aluminijeve zlitine (razen v ingotih ali v tekočem
stanju)

6

5

7602 00 11

ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki ipd., iz aluminija; odpadki
barvanih, prevlečenih ali podloženih pločevin in folij, debeline (brez
podlage) do vključno 0,2 mm, iz aluminija

prosto

0

7602 00 19

odpadki iz aluminija, vključno z obdelovanci z napako in obdelovanci,
ki postanejo neuporabni med procesom proizvodnje ali predelave
(razen žlindre, škaje in drugih odpadkov pri proizvodnji železa ali jekla,
ki vsebujejo aluminij, ki ga je mogoče reciklirati, v obliki silikatov, ingo
tov ali drugih primarnih oblikah, iz staljenih odpadkov ali ostankov, iz
aluminija, pepela ali ostankov pri proizvodnji aluminija in odpadkov iz
tarifne številke 7602.00.11)

prosto

0

7602 00 90

ostanki aluminija (razen žlindre, škaje in podobno iz proizvodnje že
leza in jekla, ki vsebujejo aluminij, ki ga je mogoče predelati, v obliki
silikatov, ingotov ali drugih podobnih neobdelanih oblikah, iz pretalje
nih odpadkov in ostankov, iz aluminija, ter pepela in ostankov pri pro
izvodnji aluminija)

prosto

0

7603 10 00

prah iz aluminija, nelamelarne strukture (razen peletov iz aluminija)

5

0

7603 20 00

prah iz aluminija, lamelarne strukture, in luskine iz aluminija (razen pe
letov iz aluminija in bleščic)

5

0

7604 10 10

palice iz nelegiranega aluminija

7,5

0

7604 10 90

profili iz nelegiranega aluminija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

7,5

0

7604 21 00

votli profili iz aluminijevih zlitin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

7,5

0

7604 29 10

palice iz aluminijevih zlitin

7,5

0

7604 29 90

polni profili, iz aluminijevih zlitin, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

7,5

0

7605 11 00

žica iz nelegiranega aluminija, z največjo dimenzijo prečnega prereza
več kot 7 mm (razen vpredene žice, vrvi, pletenih trakov ipd. ter drugih
izdelkov iz tarifne številke 7614 in električno izoliranih žic)

7,5

0

7605 19 00

žica iz nelegiranega aluminija, z največjo dimenzijo prečnega prereza
7 mm ali manj (razen vpredenih žic, kablov, vrvi in drugih izdelkov iz
tarifne številke 7614, električno izoliranih žic in strun za glasbila)

7,5

0

7605 21 00

žica iz aluminijevih zlitin, z največjo dimenzijo prečnega prereza več
kot 7 mm (razen vpredene žice, vrvi, pletenih trakov ipd. ter drugih iz
delkov iz tarifne številke 7614 in električno izoliranih žic)

7,5

0
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7605 29 00

žica iz aluminijevih zlitin, z največjo dimenzijo prečnega prereza 7 mm
ali manj (razen vpredenih žic, kablov, vrvi in drugih izdelkov iz tarifne
številke 7614, električno izoliranih žic in strun za glasbila)

7,5

0

7606 11 10

plošče, pločevine in trakovi, iz nelegiranega aluminija, debeline več kot
0,2 mm, pravokotni ali kvadratni, pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
plastično maso

7,5

0

7606 11 91

plošče, pločevine in trakovi, iz nelegiranega aluminija, debeline več kot
0,2 mm, vendar manj kot 3 mm, pravokotni ali kvadratni (razen takih
izdelkov, ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso, ter
ekspandiranih plošč, pločevin in trakov)

7,5

0

7606 11 93

plošče, pločevine in trakovi, iz nelegiranega aluminija, debeline 3 mm
ali več, vendar manj kot 6 mm, pravokotni ali kvadratni (razen takih
izdelkov, ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso)

7,5

0

7606 11 99

plošče, pločevine in trakovi, iz nelegiranega aluminija, debeline 6 mm
ali več, pravokotni ali kvadratni (razen takih izdelkov, ki so pobarvani,
lakirani ali prevlečeni s plastično maso)

7,5

0

7606 12 10

trakovi iz aluminijevih zlitin, za žaluzije

7,5

0

7606 12 50

plošče, pločevine in trakovi, iz aluminijevih zlitin, debeline več kot
0,2 mm, pravokotni ali kvadratni, pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
plastično maso (razen trakov za žaluzije)

7,5

0

7606 12 91

plošče, pločevine in trakovi, iz aluminijevih zlitin, debeline več kot
0,2 mm, vendar manj kot 3 mm, pravokotni ali kvadratni (razen takih
izdelkov, ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso, tra
kov za žaluzije ter ekspandiranih plošč, pločevin in trakov)

7,5

0

7606 12 93

plošče, pločevine in trakovi, iz aluminijevih zlitin, debeline 3 mm ali
več, vendar manj kot 6 mm, pravokotni ali kvadratni (razen takih izdel
kov, ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso)

7,5

0

7606 12 99

plošče, pločevine in trakovi, iz aluminijevih zlitin, debeline 6 mm ali
več, pravokotni ali kvadratni (razen takih izdelkov, ki so pobarvani, la
kirani ali prevlečeni s plastično maso)

7,5

0

7606 91 00

plošče, pločevine in trakovi, iz nelegiranega aluminija, debeline več kot
0,2 mm (razen pravokotnih ali kvadratnih)

7,5

0

7606 92 00

plošče, pločevine in trakovi, iz aluminijevih zlitin, debeline več kot
0,2 mm (razen pravokotnih ali kvadratnih)

7,5

0

7607 11 10

aluminijaste folije, brez podlage, valjane, brez nadaljnje obdelave, debe
line manj kot 0,021 mm (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212
in folij, predelanih v okrasni material za božično drevesce)

7,5

0
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7607 11 90

aluminijaste folije, brez podlage, valjane, brez nadaljnje obdelave, debe
line najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm (razen tiskarskih folij
iz tarifne številke 3212 in folij, predelanih v okrasni material za bo
žično drevesce)

7,5

0

7607 19 10

aluminijaste folije, brez podlage, valjane in nadalje obdelane, debeline
manj kot 0,021 mm (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212 in
folij, predelanih v okrasni material za božično drevesce)

7,5

0

7607 19 91

aluminijaste folije, brez podlage, valjane in obdelane, debeline najmanj
0,021 mm, vendar največ 0,2 mm, samolepilne (razen tiskarskih folij
iz tarifne številke 3212 in folij, predelanih v okrasni material za bo
žično drevesce)

7,5

0

7607 19 99

aluminijaste folije, brez podlage, valjane in obdelane, debeline najmanj
0,021 mm, vendar največ 0,2 mm (brez podlage), ne samolepilne
(razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212 in folij, predelanih v
okrasni material za božično drevesce)

7,5

0

7607 20 10

aluminijaste folije, s podlago, debeline manj kot 0,021 mm (brez pod
lage) (razen tiskarskih folij iz tarifne številke 3212 in folij, predelanih v
okrasni material za božično drevesce)

10

0

7607 20 91

aluminijaste folije, s podlago, valjane in obdelane, debeline najmanj
0,021 mm, vendar največ 0,2 mm (brez podlage), samolepilne (razen
tiskarskih folij iz tarifne številke 3212 in folij, predelanih v okrasni ma
terial za božično drevesce)

7,5

0

7607 20 99

aluminijaste folije, s podlago, debeline najmanj 0,021 mm, vendar naj
več 0,2 mm (brez podlage), ne samolepilne (razen tiskarskih folij iz ta
rifne številke 3212 in folij, predelanih v okrasni material za božično
drevesce)

7,5

0

7608 10 00

cevi iz nelegiranega aluminija (razen votlih profilov)

7,5

0

7608 20 20

cevi iz aluminijevih zlitin, varjene (razen votlih profilov)

7,5

0

7608 20 81

cevi iz aluminijevih zlitin, iztiskane, brez nadaljnje obdelave (razen vo
tlih profilov)

7,5

0

7608 20 89

cevi iz aluminijevih zlitin (razen takih izdelkov, ki so varjeni ali izti
skani, brez nadaljnje obdelave, in votlih profilov)

7,5

0

7609 00 00

aluminijasti pribor za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki)

5,9

0
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7610 10 00

vrata, okna in okviri zanje ter pragovi za vrata, iz aluminija (razen
okovja za vrata)

6

0

7610 90 10

mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni stebri, iz aluminija

7

0

7610 90 90

konstrukcije in deli konstrukcij, iz aluminija, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu, ter pločevine, palice, profili, cevi in podobno, pri
pravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz aluminija, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen montažnih zgradb iz tarifne številke
9406, vrat, oken in okvirov zanje ter pragov za vrata, mostov in delov
mostov, stolpov in predalčnih stebrov)

6

0

7611 00 00

rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji, iz aluminija, za kakr
šen koli material (razen komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s pro
stornino več kot 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav, z oblogo
ali brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje (razen kontejnerjev, pose
bej izdelanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

6

0

7612 10 00

upogljivi cevaste posode (tube), iz aluminija

6

0

7612 90 10

togi cevasti kontejnerji, iz aluminija

6

0

7612 90 20

pločevinke, ki se uporabljajo za pršila (aerosole), iz aluminija

6

0

7612 90 91

sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji, iz aluminija, za
kakršen koli material (razen za komprimirane ali utekočinjene pline), s
prostornino 50 l ali več, vendar ne več kot 300 l, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

6

0

7612 90 98

sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni kontejnerji, iz aluminija, za
kakršen koli material (razen za komprimirane ali utekočinjene pline), s
prostornino manj kot 50 l, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen upogljivih cevastih posod (tub), togih cevastih kontejnerjev in
pločevink, ki se uporabljajo za pršila (aerosole))

6

0

7613 00 00

aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline

6

0

7614 10 00

vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz aluminija, z jeklenim jedrom
(razen takih izdelkov, ki so električno izolirani)

6

0

7614 90 00

vpredene žice, kabli, vrvi in podobni izdelki, iz aluminija (razen izdel
kov z jeklenim jedrom in električno izoliranih izdelkov)

6

0

7615 11 00

gobe za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali poliranje, rokavice
ipd., iz aluminija (razen sanitarnih izdelkov)

6

0

7615 19 10

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
aluminija, vliti (razen pločevink, škatel in podobnih kontejnerjev iz ta
rifne številke 7612, pripomočkov za delo, žlic, zajemalk in drugih iz
delkov iz tarifnih številk od 8211 do 8215, okrasnih izdelkov, pribora
in sanitarnih izdelkov)

6

0
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7615 19 90

namizni, kuhinjski ali drugi izdelki za gospodinjstvo in njihovi deli, iz
aluminija, ne vliti (razen gob za čiščenje posode in blazinic za čiščenje
ali poliranje, rokavic ipd., iz aluminija, pločevink, škatel in podobnih
kontejnerjev iz tarifne številke 7612, pripomočkov za delo, žlic, zaje
malk, vilic in drugih izdelkov iz tarifnih številk od 8211 do 8215,
okrasnih izdelkov, pribora in sanitarnih izdelkov)

6

0

7615 20 00

sanitarni izdelki in njihovi deli, iz aluminija (razen pločevink, škatel in
podobnih kontejnerjev iz tarifne številke 7612 ter pribora)

6

0

7616 10 00

žičniki, žeblji, žične sponke, vijaki, sorniki, zatiči, matice, vijaki s kav
ljem, kovice, klini, razcepke, podložke in podobni izdelki, iz aluminija
(razen sponk v „trakovih“, vložkov za vijak, čepov in podobno, z navo
jem)

6

0

7616 91 00

tkanine, rešetke, mreže in ograje, iz aluminijaste žice (razen tkanin iz
kovinskih vlaken, ki se uporabljajo za prekrivanje, oblaganje in pod
obno, ter tkanin, rešetk in mrež, predelanih v ročna sita ali dele stro
jev)

6

0

7616 99 10

izdelki iz aluminija, vliti, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

6

0

7616 99 90

izdelki iz aluminija, ne vliti, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

6

0

7801 10 00

surov svinec, prečiščen

2,5

0

7801 91 00

surov svinec, ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad drugimi
elementi

2,5

0

7801 99 10

surov svinec, ki vsebuje 0,02 mas. % ali več srebra, za prečiščevanje
(surovi svinec)

prosto

0

7801 99 91

surove svinčeve zlitine (razen svinca, ki vsebuje antimon, ki po masi
prevladuje nad drugimi elementi, in svinca, ki vsebuje 0,02 mas. % ali
več srebra, za prečiščevanje (surovi svinec))

2,5

0

7801 99 99

surov svinec (razen svinca, ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje
nad drugimi elementi, in svinca, ki vsebuje 0,02 mas. % ali več srebra,
za prečiščevanje (surovi svinec), svinčevih zlitin in prečiščenega svinca)

2,5

0

7802 00 00

svinčeni odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov pri proizvodnji
svinca (tarifna številka 2620) ter ingotov ali drugih podobnih neobdela
nih oblik, iz pretaljenih odpadkov in ostankov, iz svinca (tarifna šte
vilka 7801) ter odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih bate
rij in električnih akumulatorjev)

prosto

0

7804 11 00

svinčene pločevine, trakovi in folije, debeline do vključno 0,2 mm (brez
podlage)

5

0

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/575

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

7804 19 00

svinčene plošče; svinčene pločevine, trakovi in folije, debeline več kot
0,2 mm (brez podlage)

5

0

7804 20 00

svinčen prah in luskine (razen zrn svinca in bleščic iz tarifne številke
8308)

prosto

0

7806 00 10

kontejnerji s svinčeno prevleko proti radiacijam, za transport ali shra
njevanje radioaktivnih snovi [Euratom] (razen kontejnerjev, posebej iz
delanih ali opremljenih za eno ali več vrst transporta)

prosto

0

7806 00 30

svinčene palice, profili in žica, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

5

0

7806 00 50

svinčene cevi in pribor za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki)

5

0

7806 00 90

izdelki iz svinca, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

0

7901 11 00

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

2,5

0

7901 12 10

surov cink, nelegiran, ki vsebuje 99,95 mas. % ali več, vendar manj kot
99,99 mas. % cinka

2,5

0

7901 12 30

surov cink, nelegiran, ki vsebuje 98,5 mas. % ali več, vendar manj kot
99,95 mas. % cinka

2,5

0

7901 12 90

surov cink, nelegiran, ki vsebuje 97,5 mas. % ali več, vendar manj kot
98,5 mas. % cinka

2,5

0

7901 20 00

surove cinkove zlitine

2,5

0

7902 00 00

cinkovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov pri proizvodnji
cinka (tarifna številka 2620), ingotov ali drugih podobnih neobdelanih
oblik, iz pretaljenih odpadkov in ostankov, iz cinka (tarifna številka
7901) ter odpadkov in ostankov primarnih celic, primarnih baterij in
električnih akumulatorjev)

prosto

0

7903 10 00

cinkov prah

2,5

0

7903 90 00

cinkov prah in luskine (razen zrn cinka, bleščic iz tarifne številke 8308
in cinkovega prahu)

2,5

0

7904 00 00

cinkove palice, profili in žica, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

5

0

7905 00 00

cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije

5

0
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7907 00 10

cinkove cevi in pribor za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki)

5

0

7907 00 90

izdelki iz cinka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

0

8001 10 00

surov kositer, nelegiran

prosto

0

8001 20 00

surove kositrove zlitine

prosto

0

8002 00 00

kositrni odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov pri proizvodnji
kositra iz tarifne številke 2620 ter ingotov in drugega podobnega neob
delanega kositra iz taljenih kositrnih odpadkov in ostankov iz tarifne
številke 8001)

prosto

0

8003 00 00

kositrne palice, profili in žica, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

prosto

0

8007 00 10

kositrne plošče, pločevine in trakovi, debeline več kot 0,2 mm

prosto

0

8007 00 30

kositrne folije, debeline do vključno 0,2 mm (brez podlage), tudi ti
skane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
materialov; kositrni prah in luskine (razen zrn kositra in bleščic iz ta
rifne številke 8308)

prosto

0

8007 00 50

kositrne cevi in pribor za cevi (npr. spojnice, kolena, oglavki)

prosto

0

8007 00 90

izdelki iz kositra, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8101 10 00

volframov prah

5

0

8101 94 00

surov volfram, vključno s palicami iz volframa, dobljenimi samo s sin
tranjem

5

0

8101 96 00

volframova žica

6

0

8101 97 00

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

prosto

0

8101 99 10

volframove palice (razen palic, dobljenih samo s sintranjem), profili,
plošče, pločevine, trakovi in folije, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

6

0

8101 99 90

izdelki iz volframa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7

0

8102 10 00

molibdenov prah

4

0

8102 94 00

surov molibden, vključno s palicami, dobljenimi samo s sintranjem

3

0
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8102 95 00

molibdenove palice (razen palic, dobljenih samo s sintranjem), profili,
plošče, pločevine, trakovi in folije, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

5

0

8102 96 00

molibdenova žica

6,1

0

8102 97 00

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

prosto

0

8102 99 00

izdelki iz molibdena, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7

0

8103 20 00

surov tantal, vključno s palicami iz tantala, dobljenimi samo s sintra
njem; tantalov prah

prosto

0

8103 30 00

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

prosto

0

8103 90 10

tantalove palice (razen palic, dobljenih samo s sintranjem), profili, žica,
plošče, pločevine, trakovi in folije, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3

0

8103 90 90

izdelki iz tantala, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4

0

8104 11 00

surov magnezij, ki vsebuje najmanj 99,8 mas. % magnezija

5,3

0

8104 19 00

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

4

0

8104 20 00

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

prosto

0

8104 30 00

magnezijevi opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti; magnezijev
prah

4

0

8104 90 00

izdelki iz magnezija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4

0

8105 20 00

kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; surov kobalt;
kobaltov prah

prosto

0

8105 30 00

kobaltovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo ko
balt)

prosto

0

8105 90 00

izdelki iz kobalta, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8106 00 10

surov bizmut; bizmutov prah; bizmutovi odpadki in ostanki (razen pe
pela in ostankov, ki vsebujejo bizmut)

prosto

0
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8106 00 90

izdelki iz bizmuta, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2

0

8107 20 00

surov kadmij; kadmijev prah

3

0

8107 30 00

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

prosto

0

8107 90 00

izdelki iz kadmija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4

0

8108 20 00

surov titan; titanov prah

5

0

8108 30 00

titanovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo ti
tan)

5

0

8108 90 30

titanove palice, profili in žica, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

7

0

8108 90 50

titanove plošče, pločevine, trakovi in folije

7

0

8108 90 60

cevi iz titana

7

0

8108 90 90

izdelki iz titana, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7

0

8109 20 00

surov cirkonij; cirkonijev prah

5

0

8109 30 00

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

prosto

0

8109 90 00

izdelki iz cirkonija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

9

0

8110 10 00

surov antimon; antimonov prah

7

3

8110 20 00

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

prosto

0

8110 90 00

izdelki iz antimona, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

7

0

8111 00 11

surov mangan; manganov prah

prosto

0

8111 00 19

manganovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo
mangan)

prosto

0

8111 00 90

izdelki iz mangana, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

0

8112 12 00

surov berilij; berilijev prah

prosto

0

8112 13 00

berilijevi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo be
rilij)

prosto

0
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3

0

8112 19 00

izdelki iz berilija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

8112 21 10

kromove zlitine, ki vsebujejo več kot 10 mas. % niklja, surove; prah iz
teh zlitin (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo krom ali kromove zli
tine te vrste)

prosto

0

8112 21 90

surov krom; kromov prah (razen kromovih zlitin, ki vsebujejo več kot
10 mas. % niklja)

3

0

8112 22 00

kromovi odpadki in ostanki (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo
krom in kromove zlitine, ki vsebujejo več kot 10 mas. % niklja)

prosto

0

8112 29 00

izdelki iz kroma, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

0

8112 51 00

surov talij; talijev prah

1,5

0

8112 52 00

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

prosto

0

8112 59 00

izdelki iz talija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8112 92 10

surov hafnij; hafnijev prah; hafnijevi odpadki in ostanki (razen pepela
in ostankov, ki vsebujejo hafnij)

3

0

8112 92 21

odpadki in ostanki iz niobija, renija, galija, indija, vanadija in germanija
(razen pepela in ostankov, ki vsebujejo te kovine)

prosto

0

8112 92 31

surov niobij in renij; niobijev ali renijev prah

3

0

8112 92 81

surov indij, indijev prah

2

0

8112 92 89

surov galij; galijev prah

1,5

0

8112 92 91

surov vanadij; vanadijev prah; vanadijevi odpadki in ostanki (razen pe
pela in ostankov, ki vsebujejo vanadij)

prosto

0

8112 92 95

surov germanij; germanijev prah

4,5

0

8112 99 20

izdelki iz hafnija in germanija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

7

0

8112 99 30

izdelki iz niobija ali renija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

9

0

8112 99 70

izdelki iz galija, indija in vanadija, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3

0

8113 00 20

surovi kermeti

4

0
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8113 00 40

odpadki in ostanki iz kermetov (razen pepela in ostankov, ki vsebujejo
kermete)

prosto

0

8113 00 90

izdelki iz kermetov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

0

8201 10 00

rezače in lopate, z delovno površino iz navadnih kovin

1,7

0

8201 20 00

vile, vključno z vilami za seno, z delovno površino iz navadnih kovin

1,7

0

8201 30 00

krampi, kopače, motike in grablje, z delovno površino iz navadnih ko
vin (razen cepinov)

1,7

0

8201 40 00

sekire, vejniki in podobno rezalno orodje, z delovno površino iz navad
nih kovin (razen cepinov)

1,7

0

8201 50 00

vrtnarske škarje in podobne škarje, ki se uporabljajo z eno roko,
vključno s škarjami za perutnino, z delovno površino iz navadnih ko
vin

1,7

0

8201 60 00

škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej in podobne škarje, ki se
uporabljajo z obema rokama, z delovno površino iz navadnih kovin

1,7

0

8201 90 00

kose, srpi, kline za travo, klini za klanje debel in drugo ročno orodje,
ki se uporablja v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu, z delovno po
vršino iz navadnih kovin (razen rezač, lopat, vil, krampov, kopač, mo
tik, grabelj, sekir, vejnikov in podobnega rezalnega orodja, škarij za pe
rutnino, vrtnarskih škarij in podobnih škarij, ki se uporabljajo z eno
roko, ter škarij za živo mejo, škarij za obrezovanje mej in podobnih
škarij, ki se uporabljajo z obema rokama)

1,7

0

8202 10 00

ročne žage, z delovno površino iz navadnih kovin (razen žag na meha
nični pogon)

1,7

0

8202 20 00

listi za tračne žage, iz navadnih kovin

1,7

0

8202 31 00

listi za krožne žage, vključno z listi za žage za vrezovanje ali prerezova
nje, iz navadnih kovin, z delovno površino iz jekla

2,7

0

8202 39 00

listi za krožne žage, vključno z listi za žage za vrezovanje ali prerezova
nje, in njihovi deli, iz navadnih kovin, z delovno površino iz materia
lov, ki niso iz jekla

2,7

0

8202 40 00

listi za verižne žage, iz navadnih kovin

1,7

0

8202 91 00

ravni listi za žage, iz navadnih kovin, za obdelavo kovin

2,7

0
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8202 99 11

listi za žage, vključno z listi žag brez zob, iz navadnih kovin, z delovno
površino iz jekla, za obdelavo kovin (razen listov za tračne žage, listov
za krožne žage in ravnih listov za žage)

2,7

0

8202 99 19

listi za žage, vključno z listi žag brez zob, iz navadnih kovin, z delovno
površino iz jekla, za obdelavo materialov, ki niso iz kovin (razen listov
za tračne žage, listov za krožne žage, listov za žage za vrezovanje ali
prerezovanje in listov za verižne žage)

2,7

0

8202 99 90

listi za žage, vključno z listi žag brez zob, iz navadnih kovin, z delovno
površino iz materialov, ki niso iz jekla (razen listov za tračne žage, li
stov za krožne žage, listov za žage za vrezovanje ali prerezovanje in li
stov za verižne žage)

2,7

0

8203 10 00

pile, rašple in podobno ročno orodje iz navadnih kovin

1,7

0

8203 20 10

pincete za nemedicinsko uporabo, iz navadnih kovin

1,7

0

8203 20 90

klešče, vključno s kleščami za rezanje, pincete in podobno ročno oro
dje iz navadnih kovin (razen pincet za nemedicinsko uporabo)

1,7

0

8203 30 00

škarje za rezanje kovin in podobno ročno orodje iz navadnih kovin

1,7

0

8203 40 00

sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno ročno
orodje, iz navadnih kovin

1,7

0

8204 11 00

navadni in francoski ključi za vijake, ročni, vključno z momentnimi
ključi, iz navadnih kovin, nenastavljivi

1,7

0

8204 12 00

navadni in francoski ključi za vijake, ročni, vključno z momentnimi
ključi, iz navadnih kovin, nastavljivi (razen navojnih ključev)

1,7

0

8204 20 00

izmenljivi vložki za ključe, z držajem ali brez njega, iz navadnih kovin

1,7

0

8205 10 00

ročno orodje za vrtanje, narezovanje ali vrezovanje navojev

1,7

0

8205 20 00

kladiva in kovaška kladiva z delovno površino iz navadnih kovin

3,7

0

8205 30 00

obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno orodje za obdelavo lesa

3,7

0

8205 40 00

ročni izvijači

3,7

0

8205 51 00

ročno orodje za gospodinjstvo, nemehanično, z delovno površino iz
navadnih kovin, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu

3,7

0

8205 59 10

ročno orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in pleskarje, iz navadnih
kovin, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu

3,7

0
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8205 59 30

ročno orodje za zakovičenje in spenjanje (s kartušami) itd.

2,7

0

8205 59 90

ročno orodje, vključno s stekloreškimi diamanti, iz navadnih kovin, ki
ni navedeno ali zajeto na drugem mestu

2,7

0

8205 60 00

spajkalne plamenke in podobno (razen spajkalnih plamenk na plin)

2,7

0

8205 70 00

primeži, vpenjala in podobno (razen dodatkov in delov za obdelovalne
stroje)

3,7

0

8205 80 00

nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni pogon

2,7

0

8205 90 00

kompleti dveh ali več izdelkov iz predhodnih tarifnih podštevilk

3,7

0

8206 00 00

garniture dveh ali več orodij iz tarifnih številk od 8202 do 8205, pri
pravljeni za prodajo na drobno

3,7

0

8207 13 00

orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovno površino iz
sintranih kovinskih karbidov ali kermetov

2,7

0

8207 19 10

orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovno površino iz
diamanta ali aglomeriranega diamanta

2,7

0

8207 19 90

orodje za vrtanje kamna ali zemlje, izmenljivo, z delovno površino iz
materialov, ki niso sintrani kovinski karbidi, kermeti, diamant ali aglo
meriran diamant

2,7

0

8207 20 10

izmenljive matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin, z delovno površino
iz diamanta ali aglomeriranega diamanta

2,7

0

8207 20 90

izmenljive matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin, z delovno površino
iz materialov, ki niso diamant ali aglomeriran diamant

2,7

0

8207 30 10

izmenljivo orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje), za ob
delavo kovin

2,7

0

8207 30 90

izmenljivo orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štancanje), za ob
delavo materialov, ki niso kovine

2,7

0

8207 40 10

orodje za izdelavo notranjih navojev za obdelavo kovin, izmenljivo

2,7

0
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8207 40 30

orodje za izdelavo zunanjih navojev za obdelavo kovin, izmenljivo

2,7

0

8207 40 90

orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navojev za obdelavo materia
lov, ki niso kovine, izmenljivo

2,7

0

8207 50 10

orodje za vrtanje, izmenljivo, z delovno površino iz diamanta ali aglo
meriranega diamanta (razen orodja za vrtanje kamna ali zemlje in oro
dja za izdelavo notranjih navojev)

2,7

0

8207 50 30

izmenljivi zidarski svedri, z delovno površino iz materialov, ki niso dia
mant ali aglomeriran diamant

2,7

0

8207 50 50

orodje za vrtanje kovin, izmenljivo, z delovno površino iz sintranih ko
vinskih karbidov ali kermetov (razen orodja za izdelavo notranjih navo
jev)

2,7

0

8207 50 60

orodje za vrtanje, izmenljivo, za obdelavo kovin, z delovno površino iz
hitroreznega jekla (razen orodja za izdelavo notranjih navojev)

2,7

0

8207 50 70

orodje za vrtanje kovin, izmenljivo, z delovno površino iz materialov,
ki niso diamant, aglomeriran diamant, sintrani kovinski karbidi, ker
meti ali hitrorezno jeklo (razen orodja za izdelavo notranjih navojev)

2,7

0

8207 50 90

orodje za vrtanje, izmenljivo, za obdelavo materialov, ki niso kovine,
z delovno površino iz materialov, ki niso diamant ali aglomeriran dia
mant (razen orodja za vrtanje kamna ali zemlje, vrtalnih grezil in oro
dij za izdelavo notranjih navojev)

2,7

0

8207 60 10

izmenljivo orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (rajbla), greze
njem (razvrtala), s posnemanjem, z delovno površino iz diamanta ali
aglomeriranega diamanta

2,7

0

8207 60 30

izmenljivo orodje za grezenje ali vrtanje kovin

2,7

0

8207 60 50

izmenljiva vrtalna grezila za obdelavo materialov, ki niso kovine, z de
lovno površino iz materialov, ki niso diamant ali aglomeriran diamant

2,7

0

8207 60 70

izmenljivo posnemalno orodje za obdelavo kovin

2,7

0

8207 60 90

izmenljivo posnemalno orodje za obdelavo materialov, ki niso kovine,
z delovno površino iz materialov, ki niso diamant ali aglomeriran dia
mant

2,7

0

8207 70 10

izmenljivo orodje za rezkanje kovin, z delovno površino iz sintranih
kovinskih karbidov ali kermetov

2,7

0
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8207 70 31

izmenljivo orodje steblastega tipa za rezkanje kovin, z delovno po
vršino iz materialov, ki niso sintrani kovinski karbidi ali kermeti

2,7

0

8207 70 35

rezkala, izmenljiva, za obdelavo kovin, z delovno površino iz materia
lov, ki niso sintrani kovinski karbidi ali kermeti

2,7

0

8207 70 38

orodje za rezkanje, izmenljivo, za obdelavo kovin, z delovno površino
iz materialov, ki niso sintrani kovinski karbidi ali kermeti (razen stebla
stega tipa in rezkal)

2,7

0

8207 70 90

izmenljivo orodje za rezkanje materialov, ki niso kovine

2,7

0

8207 80 11

orodje, izmenljivo, za struženje kovin, z delovno površino iz sintranih
kovinskih karbidov ali kermetov

2,7

0

8207 80 19

orodje za struženje, izmenljivo, za obdelavo kovin, z delovno površino
iz materialov, ki niso sintrani kovinski karbidi ali kermeti

2,7

0

8207 80 90

izmenljivo orodje za struženje materialov, ki niso kovine

2,7

0

8207 90 10

izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon
ali brez njega ali za obdelovalne stroje, z delovno površino iz diamanta
ali aglomeriranega diamanta, ki ni navedeno ali zajeto na drugem me
stu

2,7

0

8207 90 30

izvijači iz navadnih kovin

2,7

0

8207 90 50

izmenljivo orodje za rezkanje zobnikov (razen rezkalnega orodja za
rezkanje zobnikov)

2,7

0

8207 90 71

izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon
ali brez njega ali za obdelovalne stroje, za obdelavo kovin, z delovno
površino iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, ki ni navedeno
ali zajeto na drugem mestu

2,7

0

8207 90 78

orodje, izmenljivo, ki se uporablja za mehanične ali nemehanične ročne
priprave ali obdelovalne stroje, za obdelavo materialov, ki niso kovine,
z delovno površino iz sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, ki ni
navedeno ali zajeto na drugem mestu

2,7

0

8207 90 91

orodje, izmenljivo, ki se uporablja za mehanične ali nemehanične ročne
priprave ali obdelovalne stroje, za obdelavo kovin, z delovno površino
iz materialov, ki niso diamant, aglomeriran diamant, sintrani kovinski
karbidi ali kermeti, ki ni navedeno ali zajeto na drugem mestu

2,7

0

8207 90 99

orodje, izmenljivo, ki se uporablja za mehanične ali nemehanične ročne
priprave ali obdelovalne stroje, za obdelavo materialov, ki niso kovine,
z delovno površino iz materialov, ki niso diamant, aglomeriran dia
mant, sintrani kovinski karbidi ali kermeti, ki ni navedeno ali zajeto na
drugem mestu

2,7

0
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8208 10 00

noži in rezila, iz navadnih kovin, za stroje ali mehanične priprave, za
obdelavo kovin

1,7

0

8208 20 00

noži in rezila, iz navadnih kovin, za stroje ali mehanične priprave, za
obdelavo lesa

1,7

0

8208 30 10

krožni noži iz navadnih kovin, za kuhinjske priprave ali stroje, ki se
uporabljajo v živilski industriji

1,7

0

8208 30 90

noži in rezila, iz navadnih kovin, za kuhinjske priprave ali stroje, ki se
uporabljajo v živilski industriji (razen krožnih nožev)

1,7

0

8208 40 00

noži in rezila, iz navadnih kovin, za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in
gozdarstvu (razen nožev in rezil za obdelavo lesa)

1,7

0

8208 90 00

noži in rezila, iz navadnih kovin, za stroje ali mehanične priprave
(razen nožev in rezil za obdelavo kovin ali lesa, kuhinjskih priprav ali
strojev, ki se uporabljajo v živilski industriji, ter nožev in rezil za stroje
v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu)

1,7

0

8209 00 20

vstavki, nastavljivi, za orodje, nemontirani, iz sintranih kovinskih karbi
dov ali kermetov

2,7

0

8209 00 80

ploščice, paličice, vrhovi in podobno za orodje, nemontirani, iz sintra
nih kovinskih karbidov ali kermetov (razen nastavljivih vstavkov)

2,7

0

8210 00 00

ročne mehanične priprave, mase do 10 kg ali manj, ki se uporabljajo
za pripravljanje ali strežbo hrane ali pijač

2,7

0

8211 10 00

garniture nožev iz tarifne številke 8211; garniture, v katerih je več no
žev iz tarifne številke 8211 kot katerih koli drugih izdelkov

8,5

0

8211 91 30

namizni noži z ročajem in nezložljivim rezilom iz nerjavnega jekla

8,5

0

8211 91 80

namizni noži s nezložljivimi rezili iz navadnih kovin (razen z ročajem
in rezilom iz nerjavnega jekla ter nožev za maslo in nožev za ribe)

8,5

0

8211 92 00

noži s nezložljivimi rezili iz navadnih kovin (razen nožev za rezanje
slame, mačet, nožev in rezil za stroje ali mehanične priprave, namiznih
nožev, nožev za ribe, nožev za maslo, brivskih aparatov, britev, britvic
in nožev iz tarifne številke 8214)

8,5

0

8211 93 00

noži z zložljivimi rezili, vključno z vrtnarskimi noži, iz navadnih kovin
(razen brivskih aparatov in britev)

8,5

0
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8211 94 00

rezila iz navadnih kovin za namizne nože, žepne nože in druge nože iz
tarifne številke 8211

6,7

0

8211 95 00

ročaji iz navadnih kovin za namizne nože, žepne nože in druge nože
iz tarifne številke 8211

2,7

0

8212 10 10

britvice z nezamenljivim rezilom iz navadnih kovin

2,7

0

8212 10 90

neelektrični brivski aparati in britve, iz navadnih kovin (razen britvic
z nezamenljivim rezilom iz navadnih kovin)

2,7

0

8212 20 00

rezila za britje iz navadnih kovin, vključno z nedokončanimi rezili v
trakovih

2,7

0

8212 90 00

deli neelektričnih brivskih aparatov in britvic, iz navadnih kovin (razen
rezil za britje in nedokončanih rezil v trakovih)

2,7

0

8213 00 00

škarje, krojaške škarje in podobne škarje ter rezila zanje, iz navadnih
kovin (razen škarij za živo mejo, škarij za obrezovanje vej in podobne
škarje, ki se uporabljajo z obema rokama, vrtnarskih škarij in podobnih
škarij, ki se uporabljajo z eno roko, ter škarij in kovaških klešč za ko
vače)

4,2

0

8214 10 00

noži za papir, odpiranje pisem, brisanje (strganje – radiranje), šiljenje
svinčnikov in rezila zanje, iz navadnih kovin (razen strojev in mehan
skih naprav iz poglavja 83)

2,7

0

8214 20 00

garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje, vključno s pilicami
za nohte, iz navadnih kovin (razen običajnih škarij)

2,7

0

8214 90 00

stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače in drugi nožarski iz
delki iz navadnih kovin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8215 10 20

garniture, ki vsebujejo enega ali več nožev iz tarifne številke 8211 in
najmanj enako število žlic, vilic ali drugih izdelkov iz tarifne številke
8215, iz navadnih kovin, ki vsebujejo le izdelke, prevlečene s plemeni
timi kovinami

4,7

0

8215 10 30

garniture, ki vsebujejo enega ali več nožev iz tarifne številke 8211 in
najmanj enako število žlic, vilic ali drugih izdelkov iz tarifne številke
8215, iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo najmanj en izdelek, prevlečen s
plemenitimi kovinami

8,5

0

8215 10 80

garniture, ki vsebujejo enega ali več nožev iz tarifne številke 8211 in
najmanj enako število žlic, vilic ali drugih izdelkov iz tarifne številke
8215, iz navadnih kovin, razen iz nerjavnega jekla, ki vsebujejo naj
manj en izdelek, prevlečen s plemenitimi kovinami

4,7

0

8215 20 10

garniture, ki vsebujejo enega ali več nožev iz tarifne številke 8211 in
najmanj enako število žlic, vilic ali drugih izdelkov iz tarifne številke
8215, iz nerjavnega jekla, ki ne vsebujejo izdelkov, prevlečenih s ple
menitimi kovinami

8,5

0
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8215 20 90

garniture, ki vsebujejo enega ali več nožev iz tarifne številke 8211 in
najmanj enako število žlic, vilic ali drugih izdelkov iz tarifne številke
8215, iz navadnih kovin, razen iz nerjavnega jekla, ki ne vsebujejo iz
delkov, prevlečenih s plemenitimi kovinami

4,7

0

8215 91 00

žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev,
noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski
ali namizni pribor, iz navadnih kovin, prevlečeni s plemenitimi kovi
nami (razen garnitur izdelkov, kot so rezalniki za jastoge in škarje za
perutnino)

4,7

0

8215 99 10

žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev,
noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski
ali namizni pribor, iz nerjavnega jekla, ki niso prevlečeni s plemenitimi
kovinami (razen garnitur izdelkov, kot so rezalniki za jastoge in škarje
za perutnino)

8,5

0

8215 99 90

žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev,
noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski
ali namizni pribor, iz navadnih kovin, razen iz nerjavnega jekla, ki niso
prevlečeni s plemenitimi kovinami (razen garnitur izdelkov, kot so re
zalniki za jastoge in škarje za perutnino)

4,7

0

8301 10 00

žabice iz navadnih kovin

2,7

0

8301 20 00

ključavnice za motorna vozila, iz navadnih kovin

2,7

0

8301 30 00

ključavnice za pohištvo, iz navadnih kovin

2,7

0

8301 40 11

cilindrične ključavnice za vrata (za stavbe), iz navadnih kovin

2,7

0

8301 40 19

ključavnice za vrata (za stavbe), iz navadnih kovin (razen cilindričnih
ključavnic in žabic)

2,7

0

8301 40 90

ključavnice iz navadnih kovin (razen žabic in ključavnic za motorna
vozila, pohištvo ali vrata (za stavbe))

2,7

0

8301 50 00

zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih
kovin

2,7

0

8301 60 00

deli žabic, ključavnic, zapiral in okovja z zapirali, ki imajo vgrajene
ključavnice, iz navadnih kovin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

2,7

0

8301 70 00

ključi, predloženi posebej, za žabice, ključavnice, zapirala in okovje
z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8302 10 00

tečaji vseh vrst, iz navadnih kovin

2,7

0

8302 20 00

koleščki (za pohištvo ipd.) z okovjem iz navadnih kovin

2,7

0

8302 30 00

okovje, pribor in podobni izdelki iz navadnih kovin, za motorna vozila
(razen tečajev in koleščkov)

2,7

0
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8302 41 00

okovje in pribor, iz navadnih kovin, stavbno (razen ključavnic s ključi
in tečajev)

2,7

0

8302 42 00

okovje, pribor in podobni izdelki iz navadnih kovin, za pohištvo (razen
ključavnic s ključi, tečajev in koleščkov)

2,7

0

8302 49 00

okovje, pribor in podobni izdelki iz navadnih kovin (razen ključavnic s
ključi, zapiral in okovja z zapirali, ki imajo vgrajene ključavnice, tečajev,
koleščkov ter okovja in pribora, stavbnega, za motorna vozila ali pohi
štvo)

2,7

0

8302 50 00

obešalniki za klobuke, konzole in podobno, iz navadnih kovin

2,7

0

8302 60 00

avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin

2,7

0

8303 00 10

prenosne varnostne kasete, iz navadnih kovin

2,7

0

8303 00 30

varnostna in ojačana vrata in ključavnice za sefe in podobne prostore,
iz navadnih kovin

2,7

0

8303 00 90

blagajne za denar, dokumente itd., iz navadnih kovin (razen prenosnih
varnostnih kaset, varnostnih in ojačanih vrat in ključavnic za sefe in
podobne prostore)

2,7

0

8304 00 00

arhivske omare, kartotečne omare, škatle za sortiranje dokumentov, re
gali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali
namizna oprema iz navadnih kovin (razen pisarniškega pohištva iz ta
rifne številke 9403 in košev za odpadni papir)

2,7

0

8305 10 00

mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, iz navadnih
kovin (razen risalnih žebljičkov in zapiral za knjige ali registre)

2,7

0

8305 20 00

sponke v „trakovih“, iz navadnih kovin

2,7

0

8305 90 00

pisarniški predmeti, kot so sponke za spise in pisma ter kartotečni jez
deci, iz navadnih kovin, vključno z deli predmetov iz tarifne številke
8305 (razen mehanizmov za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle,
sponk v „trakovih“, risalnih žebljičkov in zapiral za knjige ali registre)

2,7

0

8306 10 00

zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz navadnih kovin (razen glas
bil)

prosto

0

8306 21 00

kipci in drugi okraski, iz navadnih kovin, prevlečeni s plemenitimi ko
vinami (razen umetniških izdelkov, zbirk in starin)

prosto

0

8306 29 10

kipci in drugi okraski, iz bakra, ne prevlečeni s plemenitimi kovinami
(razen umetniških izdelkov, zbirk in starin)

prosto

0

8306 29 90

kipci in drugi okraski, iz navadnih kovin, razen iz bakra, ne prevlečeni
s plemenitimi kovinami (razen umetniških izdelkov, zbirk in starin)

prosto

0
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8306 30 00

okvirji za fotografije, slike in podobno, iz navadnih kovin; ogledala iz
navadnih kovin (razen optičnih elementov)

2,7

0

8307 10 00

upogljive cevi iz železa ali jekla, s priborom ali brez njega

2,7

0

8307 90 00

upogljive cevi iz navadnih kovin, razen iz železa ali jekla, s priborom
ali brez njega

2,7

0

8308 10 00

kaveljčki, zanke in očesca, iz navadnih kovin, za obleko, obutev, plat
nene strehe, ročne torbe, potovalne predmete ali druge gotove izdelke

2,7

0

8308 20 00

cevaste ali razcepne kovice, iz navadnih kovin

2,7

0

8308 90 00

zapirala, okovje z zapirali brez ključavnic, zaponke in zapirala z zapon
kami, iz navadnih kovin, za obleko, obutev, ročne torbe, potovalne
predmete ali druge gotove izdelke, vključno s predmeti iz tarifne šte
vilke 8308, iz navadnih kovin (razen kaveljčkov, zank, očesc in cevastih
ali razcepnih kovic)

2,7

0

8309 10 00

kronska zapirala iz navadnih kovin

2,7

0

8309 90 10

svinčene zalivke; aluminijaste kapsule s premerom več kot 21 mm
(razen kronastih zapiral)

3,7

0

8309 90 90

zamaški, vključno z navojnimi zamaški in zamaški, skozi katere se iz
liva, poklopci, pokrovčki za steklenice, pokrovčki iz pločevine z navo
jem ali brez, zalivke in drug pribor za pakiranje, iz navadnih kovin
(razen kronskih zamaškov, svinčenih zalivk in aluminijastih kapsul s
premerom več kot 21 mm)

2,7

0

8310 00 00

plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plošče, številke, črke in
drugi znaki, iz navadnih kovin, vključno s prometnimi znaki (razen iz
delkov iz tarifne številke 9405)

2,7

0

8311 10 10

varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s težkota
ljivim materialom, za električno obločno varjenje

2,7

0

8311 10 90

oplaščene elektrode iz navadnih kovin, za električno obločno varjenje
(razen tistih z železnim ali jeklenim jedrom ali prevlečenih s težkotalji
vim materialom)

2,7

0

8311 20 00

žica z jedrom, iz navadnih kovin, za električno obločno varjenje

2,7

0

8311 30 00

oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih kovin, za mehko spajka
nje, trdo spajkanje in plamensko varjenje (razen žice in palic, z jedrom
iz litine, ki brez talila vsebuje najmanj 2 mas. % plemenite kovine)

2,7

0
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8311 90 00

žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih ko
vin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporab
ljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovin
ali kovinskih karbidov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu;
žica in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo
z brizganjem, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

2,7

0

8401 10 00

jedrski reaktorji (Euratom)

5,7

0

8401 20 00

stroji in aparati za separacijo izotopov in njihovi deli, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu (Euratom)

3,7

0

8401 30 00

gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, v embalaži z nastavki za mani
pulacijo, za jedrske reaktorje (Euratom)

3,7

0

8401 40 00

deli jedrski reaktorjev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (Eu
ratom)

3,7

0

8402 11 00

vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad 45 t/h

2,7

0

8402 12 00

vodocevni kotli s pridobivanjem pare do vključno 45 t/h (razen kotlov
za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim
tlakom)

2,7

0

8402 19 10

plamenocevni kotli (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom)

2,7

0

8402 19 90

kotli za pridobivanje pare, vključno s hibridnimi kotli (razen vodocev
nih kotlov, plamenocevnih kotlov in kotlov za centralno kurjavo s to
plo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom)

2,7

0

8402 20 00

kotli za pregreto vodo

2,7

0

8402 90 00

deli kotlov za pridobivanje pare in kotlov za pregreto vodo, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8403 10 10

kotli za centralno kurjavo, iz litega železa (razen kotlov za pridobivanje
pare in kotlov za pregreto vodo iz tarifne številke 8402)

2,7

0

8403 10 90

kotli za centralno kurjavo, neelektrični, iz materialov, ki niso lito železo
(razen kotlov za pridobivanje pare in kotlov za pregreto vodo iz tarifne
številke 8402)

2,7

0

8403 90 10

deli kotlov za centralno kurjavo, iz litega železa, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

2,7

0

8403 90 90

deli kotlov za centralno kurjavo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

2,7

0

8404 10 00

pomožne naprave za kotle iz tarifne številke 8402 ali 8403, npr. ekono
mizerji, odstranjevalniki saj in lovilniki plina

2,7

0

24.12.2016
KN 2007

SL

Uradni list Evropske unije
Opis

L 356/591
Osnovna stopnja

Kategorija

8404 20 00

kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro

2,7

0

8404 90 00

deli pomožnih naprav iz tarifne številke 8402 ali 8403 in kondenzato
rji za energetske enote na vodno ali drugo paro, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

2,7

0

8405 10 00

generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez
njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek,
s svojimi čistilniki ali brez njih (razen koksarn, plinskih generatorjev na
elektrolitski postopek in karbidnih svetilk)

1,7

0

8405 90 00

deli generatorjev za generatorski ali vodni plin in acetilenskih generato
rjev ali podobnih generatorjev na moker postopek, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

1,7

0

8406 10 00

turbine na vodno in drugo paro za pogon plovil

2,7

0

8406 81 10

parne turbine za proizvodnjo elektrike, z močjo nad 40 MW

2,7

0

8406 81 90

turbine na vodno in drugo paro, z močjo nad 40 MW (razen turbin za
pogon plovil in proizvodnjo elektrike)

2,7

0

8406 82 11

parne turbine za proizvodnjo elektrike, z močjo do vključno 10 MW

2,7

0

8406 82 19

parne turbine za proizvodnjo elektrike, z močjo nad 10 MW, vendar
do vključno 40 MW

2,7

0

8406 82 90

turbine na vodno in drugo paro, z močjo do vključno 40 MW (razen
turbin za pogon plovil in proizvodnjo elektrike)

2,7

0

8406 90 10

statorske lopatice, rotorji in njihove lopatice, za turbine

2,7

0

8406 90 90

deli turbin na vodno in drugo paro, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen statorskih lopatic, rotorjev in njihovih lopatic)

2,7

0

8407 10 00

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmenič
nim ali vrtilnim gibanjem bata, za zrakoplove

1,7

0

8407 21 10

izvenkrmni motorji na vžig s svečkami, za pogon plovil, s prostornino
cilindrov do vključno 325 cm3

6,2

0

8407 21 91

izvenkrmni motorji na vžig s svečkami, za pogon plovil, s prostornino
cilindrov nad 325 cm3 in z močjo do vključno 30 kW

4,2

0

8407 21 99

izvenkrmni motorji na vžig s svečkami, za pogon plovil, s prostornino
cilindrov nad 325 cm3 in z močjo nad 30 kW

4,2

0

8407 29 20

motorji, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata,
za pogon plovil, z močjo do vključno 200 kW (razen izvenkrmnih mo
torjev)

4,2

0
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8407 29 80

motorji, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata,
za pogon plovil, z močjo nad 200 kW (razen izvenkrmnih motorjev)

4,2

0

8407 31 00

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za pogon vozil iz poglavja 87, s prostornino cilindrov do
vključno 50 cm3

2,7

0

8407 32 10

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za pogon vozil iz poglavja 87, s prostornino cilindrov nad
50 cm3 do vključno 125 cm3

2,7

0

8407 32 90

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za pogon vozil iz poglavja 87, s prostornino cilindrov nad
125 cm3 do vključno 250 cm3

2,7

0

8407 33 10

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za vozila iz poglavja 87, s prostornino cilindrov nad
250 cm3 do vključno 1 000 cm3, za industrijsko sestavljanje pedalno
vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10 in motornih vozil iz
tarifnih številk 8703, 8704 in 8705

2,7

0

8407 33 90

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za vozila iz poglavja 87, s prostornino cilindrov nad
250 cm3 do vključno 1 000 cm3 (razen motorjev za industrijsko se
stavljanje pedalno vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10 in
motornih vozil iz tarifnih številk 8703, 8704 in 8705)

2,7

0

8407 34 10

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, s pro
stornino cilindrov nad 1 000 cm3, za industrijsko sestavljanje: pedalno
vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10, motornih vozil iz ta
rifne številke 8703, motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorji s
prostornino cilindrov manj kot 2 800 cm3 in motornih vozil iz tarifne
številke 8705

2,7

0

8407 34 30

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za vozila iz poglavja 87, rabljen, s prostornino cilindrov
nad 1 000 cm3

4,2

0

8407 34 91

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za vozila iz poglavja 87, nov, s prostornino cilindrov nad
1 000 cm3 do vključno 1 500 cm3 (razen motorjev iz tarifne podšte
vilke 8407 34 10)

4,2

0

8407 34 99

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ki se
uporabljajo za vozila iz poglavja 87, nov, s prostornino cilindrov nad
1 500 cm3 (razen motorjev za industrijsko sestavljanje pedalno vode
nih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10, motornih vozil iz tarifne
številke 8703, motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorji s pro
stornino cilindrov manj kot 2 800 cm3 in motornih vozil iz tarifne šte
vilke 8705

4,2

0

8407 90 10

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmenič
nim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino cilindrov do vključno
250 cm3 (razen motorjev za zrakoplove ali pogon plovil in batnega
motorja z izmeničnim gibanjem bata, ki se uporabljajo za vozila iz po
glavja 87)

2,7

0
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8407 90 50

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z vrtilnim
gibanjem bata, s prostornino cilindrov nad 250 cm3, za industrijsko se
stavljanje: pedalno vodenih traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10,
motornih vozil iz tarifne številke 8703, motornih vozil iz tarifne šte
vilke 8704 z motorji s prostornino cilindrov manj kot 2 800 cm3 in
motornih vozil iz tarifne številke 8705

2,7

0

8407 90 80

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata, s prostornino cilindrov nad 250 cm3, z močjo do vključno
10 kW (razen motorjev iz tarifne podštevilke 8407 90 50, batnega
motorja z izmeničnim gibanjem bata, ki se uporabljajo za pogon vozil
iz poglavja 87, letalskih motorjev in pogonskih motorjev za plovila)

4,2

0

8407 90 90

batni motorji na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
bata, s prostornino cilindrov nad 250 cm3, z močjo nad 10 kW (razen
motorjev iz tarifne podštevilke 8407 90 50, batnega motorja z izme
ničnim gibanjem bata, ki se uporabljajo za pogon vozil iz poglavja 87,
letalskih motorjev in pogonskih motorjev za plovila)

4,2

0

8408 10 11

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), ki se uporabljajo za plovila za morsko plovbo iz
tarifnih številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke
8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00

prosto

0

8408 10 19

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo, ki se
uporabljajo za plovila (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih
številk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 22

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo do vključno
15 kW

prosto

0

8408 10 24

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo do vključno 15 kW
(razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do
8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz ta
rifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 26

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 15 kW do
vključno 50 kW

prosto

0

8408 10 28

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 15 kW do vključno
50 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901
do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz
tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 31

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 50 kW do
vključno 100 kW

prosto

0
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8408 10 39

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 50 kW do vključno
100 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901
do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz
tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 41

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 100 kW do
vključno 200 kW

prosto

0

8408 10 49

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 100 kW do
vključno 200 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 51

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 200 kW do
vključno 300 kW

prosto

0

8408 10 59

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 200 kW do
vključno 300 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 61

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 300 kW do
vključno 500 kW

prosto

0

8408 10 69

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 300 kW do
vključno 500 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 71

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 500 kW do
vključno 1 000 kW

prosto

0

8408 10 79

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 500 kW do
vključno 1 000 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih šte
vilk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 81

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 1 000 kW
do vključno 5 000 kW

prosto

0
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8408 10 89

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 1 000 kW do
vključno 5 000 kW (razen za plovila za morsko plovbo iz tarifnih šte
vilk od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in
bojne ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 10 91

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk
od 8901 do 8906, vlačilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne
ladje iz tarifne podštevilke 8906 10 00, nov, z močjo nad 5 000 kW

prosto

0

8408 10 99

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za plovila, nov, z močjo nad 5 000 kW (razen
za plovila za morsko plovbo iz tarifnih številk od 8901 do 8906, vla
čilce iz tarifne podštevilke 8904 00 10 in bojne ladje iz tarifne podšte
vilke 8906 10 00)

2,7

0

8408 20 10

batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih
traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 10, motornih vozil iz tarifne šte
vilke 8703, motornih vozil iz tarifne številke 8704 z motorji s prostor
nino cilindrov manj kot 2 800 cm3 in motornih vozil iz tarifne številke
8705

2,7

0

8408 20 31

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih,
z močjo do vključno 50 kW

4,2

0

8408 20 35

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih,
z močjo nad 50 kW do vključno 100 kW

4,2

0

8408 20 37

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih,
z močjo nad 100 kW

4,2

0

8408 20 51

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za vozila iz poglavja 87, z močjo do vključno
50 kW (razen motorjev iz tarifne podštevilke 8408 20 10 in motorjev
za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih)

4,2

0

8408 20 55

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za vozila iz poglavja 87, z močjo nad 50 kW do
vključno 100 kW (razen motorjev iz tarifne podštevilke 8408 20 10
in motorjev za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih)

4,2

0

8408 20 57

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za vozila iz poglavja 87, z močjo nad 100 kW
do vključno 200 kW (razen motorjev iz tarifne podštevilke
8408 20 10 in motorjev za kmetijske ali gozdarske traktorje na kole
sih)

4,2

0

8408 20 99

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za vozila iz poglavja 87, z močjo nad 200 kW
(razen motorjev iz tarifne podštevilke 8408 20 10 in motorjev za
kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih)

4,2

0
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8408 90 21

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), za tirno vleko

4,2

0

8408 90 27

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), rabljen (razen motorjev za tirno vleko ali pogon
plovil in motorjev za vozila iz poglavja 87)

4,2

0

8408 90 41

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo do vključno 15 kW (razen moto
rjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz poglavja 87)

4,2

0

8408 90 43

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 15 kW do vključno 30 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 45

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 30 kW do vključno 50 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 47

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 50 kW do vključno 100 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 61

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 100 kW do vključno 200 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 65

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 200 kW do vključno 300 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 67

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 300 kW do vključno 500 kW
(razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz
poglavja 87)

4,2

0

8408 90 81

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 500 kW do vključno
1 000 kW (razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev
za vozila iz poglavja 87)

4,2

0

8408 90 85

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 1 000 kW do vključno
5 000 kW (razen motorjev za tirno vleko ali pogon plovil in motorjev
za vozila iz poglavja 87)

4,2

0
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8408 90 89

batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski
ali poldizelski motor), nov, z močjo nad 5 000 kW (razen motorjev za
tirno vleko ali pogon plovil in motorjev za vozila iz poglavja 87)

4,2

0

8409 10 00

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim
izgorevanjem, za zrakoplove, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

1,7

0

8409 91 00

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim
izgorevanjem, na vžig s svečkami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

2,7

0

8409 99 00

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za batne motorje z notranjim
izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8410 11 00

hidravlične turbine in vodna kolesa, z močjo do vključno 1 000 kW
(razen hidravličnih strojev in motorjev iz tarifne številke 8412)

4,5

0

8410 12 00

hidravlične turbine in vodna kolesa, z močjo nad 1 000 kW do
vključno 10 000 kW (razen hidravličnih strojev in motorjev iz tarifne
številke 8412)

4,5

0

8410 13 00

hidravlične turbine in vodna kolesa, z močjo nad 10 000 kW (razen hi
dravličnih strojev in motorjev iz tarifne številke 8412)

4,5

0

8410 90 10

deli hidravličnih turbin, vodnih koles, vključno z regulatorji, iz litega
železa ali litega jekla

4,5

0

8410 90 90

deli hidravličnih turbin, vodnih koles, vključno z regulatorji (razen iz li
tega železa ali litega jekla)

4,5

0

8411 11 00

turboreaktivni motorji s potisno silo do vključno 25 kN

3,2

0

8411 12 10

turboreaktivni motorji s potisno silo nad 25 kN do vključno 44 kN

2,7

0

8411 12 30

turboreaktivni motorji s potisno silo nad 44 kN do vključno 132 kN

2,7

0

8411 12 80

turboreaktivni motorji s potisno silo nad 132 kN

2,7

0

8411 21 00

turbopropelerski motorji z močjo do vključno 1 100 kW

3,6

0

8411 22 20

turbopropelerski motorji z močjo nad 1 100 kW do vključno
3 730 kW

2,7

0

8411 22 80

turbopropelerski motorji z močjo nad 3 730 kW

2,7

0

8411 81 00

plinske turbine z močjo do vključno 5 000 kW (razen turboreaktivnih
motorjev in turbopropelerskih motorjev)

4,1

0
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8411 82 20

plinske turbine z močjo nad 5 000 kW do vključno 20 000 kW (razen
turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev)

4,1

0

8411 82 60

plinske turbine z močjo nad 20 000 kW do vključno 50 000 kW
(razen turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev)

4,1

0

8411 82 80

plinske turbine z močjo nad 50 000 kW (razen turboreaktivnih moto
rjev in turbopropelerskih motorjev)

4,1

0

8411 91 00

deli turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8411 99 00

deli plinskih turbin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,1

0

8412 10 00

reaktivni motorji, razen turboreaktivnih motorjev

2,2

0

8412 21 20

hidravlični sistemi z linearnim gibanjem (cilindri)

2,7

0

8412 21 80

hidravlično gnani stroji in motorji z linearnim gibanjem (cilindri)
(razen hidravličnih sistemov)

2,7

0

8412 29 20

hidravlični sistemi, ki jih poganjajo hidravlični motorji na tekočine
(razen hidravlično gnanih strojev in motorjev z linearnim gibanjem (ci
lindri)

4,2

0

8412 29 81

hidravlični motorji na tekočine (razen z linearnim gibanjem (cilindri) in
hidravličnih sistemov)

4,2

0

8412 29 89

hidravlično gnani stroji in motorji (razen z linearnim gibanjem (cilin
dri), hidravličnih sistemov, hidravličnih motorjev na tekočine, hidravlič
nih turbin in vodnih koles iz tarifne številke 8410 ter turbin na vodno
paro)

4,2

0

8412 31 00

pnevmatično gnani stroji in motorji z linearnim gibanjem (cilindri)

4,2

0

8412 39 00

pnevmatično gnani stroji in motorji (razen z linearnim gibanjem)

4,2

0

8412 80 10

parni stroji ali drugi stroji na parni pogon (razen kotlov za pridobiva
nje vodne in druge pare ter turbin)

2,7

0

8412 80 80

stroji in motorji, neelektrični (razen turbin na vodno paro, batnih mo
torjev z notranjim izgorevanjem, hidravličnih turbin, vodnih koles,
plinskih turbin, reaktivnih motorjev, hidravličnih strojev in motorjev,
pnevmatičnih strojev in motorjev, parnih strojev ali drugih strojev na
parni pogon ter elektromotorjev)

4,2

0

8412 90 20

deli reaktivnih motorjev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen turboreaktivnih motorjev)

1,7

0

8412 90 40

deli hidravličnih strojev in motorjev, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,7

0

8412 90 80

deli neelektričnih strojev in motorjev, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,7

0
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8413 11 00

črpalke z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje z merilnimi
napravami za gorivo ali mazivo, ki se uporabljajo na bencinskih posta
jah ali v garažah

1,7

0

8413 19 00

črpalke za tekočine z merilnimi napravami ali predvidene za delovanje
z merilnimi napravami (razen črpalk za gorivo ali mazivo, ki se upo
rabljajo na bencinskih postajah ali v garažah)

1,7

0

8413 20 00

ročne črpalke za tekočine (razen ročnih črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19)

1,7

0

8413 30 20

črpalke za vbrizgavanje goriva motorjev z notranjim zgorevanjem

1,7

0

8413 30 80

črpalke za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notra
njim zgorevanjem (razen črpalk za vbrizgavanje goriva)

1,7

0

8413 40 00

črpalke za beton

1,7

0

8413 50 20

hidravlične enote z izmeničnim gibanjem, s črpalkami

1,7

0

8413 50 40

dozirne in proporcionalne tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem s po
gonom

1,7

0

8413 50 61

hidravlično gnane batne črpalke (razen hidravličnih enot)

1,7

0

8413 50 69

batne črpalke s pogonom (razen črpalk iz tarifnih podštevilk 8413 11
in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih moto
rjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za beton, hidravličnih črpalk,
vključno s hidravličnimi enotami, ter dozirnih črpalk)

1,7

0

8413 50 80

tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem s pogonom (razen črpalk iz ta
rifnih podštevilk 8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in
hladilne medije batnih motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za
beton, hidravličnih enot, dozirnih črpalk ter splošnih batnih črpalk)

1,7

0

8413 60 20

hidravlične enote z rotacijskim gibanjem, s črpalkami

1,7

0

8413 60 31

hidravlično gnane zobniške črpalke (razen hidravličnih enot)

1,7

0

8413 60 39

zobniške črpalke s pogonom (razen črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije bat
nih motorjev z notranjim izgorevanjem ter hidravličnih črpalk,
vključno s hidravličnimi enotami)

1,7

0

8413 60 61

hidravlično gnane krilne črpalke (razen hidravličnih enot)

1,7

0
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8413 60 69

krilne črpalke s pogonom (razen črpalk iz tarifnih podštevilk 8413 11
in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih moto
rjev z notranjim izgorevanjem ter hidravličnih črpalk, vključno s hidra
vličnimi enotami)

1,7

0

8413 60 70

vijačne črpalke s pogonom (razen črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije bat
nih motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za beton ter hidravlič
nih enot)

1,7

0

8413 60 80

tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem s pogonom (razen črpalk iz tarif
nih podštevilk 8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hla
dilne medije batnih motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za be
ton, zobniških črpalk, krilnih črpalk, vijačnih črpalk ter hidravličnih
enot)

1,7

0

8413 70 21

potopne črpalke, enostopenjske

1,7

0

8413 70 29

potopne črpalke, večstopenjske

1,7

0

8413 70 30

obtočne črpalke za ogrevalne sisteme in toplo vodo

1,7

0

8413 70 35

črpalke s pogonom, z izhodnim premerom do vključno 15 mm (razen
črpalk iz tarifnih podštevilk 8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo,
mazalne in hladilne medije batnih motorjev z notranjim izgorevanjem
ter potopnih črpalk)

1,7

0

8413 70 45

kanalno lopataste in bočno kanalne črpalke

1,7

0

8413 70 51

centrifugalne črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka z izhodnim
premerom več kot 15 mm, enostopenjske, z enojnim vhodnim pogon
skim kolesom (rotorjem), monoblok (razen črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije bat
nih motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za beton, potopnih čr
palk ter obtočnih črpalk za ogrevalne sisteme in toplo vodo)

1,7

0

8413 70 59

centrifugalne črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka z izhodnim
premerom več kot 15 mm, enostopenjske, z enojnim vhodnim pogon
skim kolesom (rotorjem) (razen monoblok ter črpalk iz tarifnih podšte
vilk 8413 11 in 8413 19)

1,7

0

8413 70 65

centrifugalne črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka z izhodnim
premerom več kot 15 mm, enostopenjske, z več kot enim vhodnim po
gonskim kolesom (rotorjem) (razen črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19 ter potopnih črpalk)

1,7

0

8413 70 75

centrifugalne črpalke z lopatastim kolesom radialnega toka z izhodnim
premerom več kot 15 mm, večstopenjske (razen črpalk iz tarifnih pod
številk 8413 11 in 8413 19 ter potopnih črpalk)

1,7

0

8413 70 81

enostopenjske centrifugalne črpalke s pogonom, z izhodnim premerom
več kot 15 mm (razen črpalk iz tarifnih podštevilk 8413 11 in
8413 19; črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev
z notranjim izgorevanjem; črpalk za beton; potopnih črpalk; črpalk za
ogrevalne sisteme in toplo vodo; kanalno lopatastih črpalk, bočno ka
nalnih črpalk in splošnih črpalk z lopatastim kolesom radialnega toka)

1,7

0
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8413 70 89

večstopenjske centrifugalne črpalke s pogonom, z izhodnim premerom
več kot 15 mm (razen črpalk iz tarifnih podštevilk 8413 11 in
8413 19; črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije batnih motorjev
z notranjim izgorevanjem; črpalk za beton; potopnih črpalk; obtočnih
črpalk za ogrevalne sisteme in toplo vodo; kanalno lopatastih črpalk,
bočno kanalnih črpalk in splošnih črpalk z lopatastim kolesom radial
nega toka)

1,7

0

8413 81 00

črpalke za tekočine s pogonom (razen črpalk iz tarifnih podštevilk
8413 11 in 8413 19, črpalk za gorivo, mazalne in hladilne medije bat
nih motorjev z notranjim izgorevanjem, črpalk za beton, splošnih tlač
nih črpalk z izmeničnim ali rotacijskim gibanjem in centrifugalnih čr
palk vseh vrst)

1,7

0

8413 82 00

dvigala za tekočine (razen črpalk)

1,7

0

8413 91 00

deli črpalk za tekočine, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8413 92 00

deli dvigal za tekočine, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8414 10 20

vakuumske črpalke za uporabo v proizvodnji polprevodnikov

1,7

0

8414 10 25

rotacijske batne vakuumske črpalke, drsne krilne rotacijske črpalke,
molekularne črpalke in Roots črpalke

1,7

0

8414 10 81

difuzijske črpalke, krio črpalke in adsorbcijske črpalke

1,7

0

8414 10 89

vakuumske črpalke (razen vakuumskih črpalk za uporabo v proizvodnji
polprevodnikov, rotacijskih batnih vakuumskih črpalk, drsnih krilnih
rotacijskih črpalk, molekularnih črpalk, Roots črpalk, difuzijskih črpalk,
krio črpalk in adsorbcijskih črpalk)

1,7

0

8414 20 20

ročne črpalke za kolesa

1,7

0

8414 20 80

zračne črpalke na ročni ali nožni pogon (razen ročnih črpalk za kolesa)

2,2

0

8414 30 20

kompresorji za hladilne naprave z močjo do vključno 0,4 kW

2,2

0

8414 30 81

kompresorji za hladilne naprave z močjo več kot 0,4 kW, nepredušni
ali pol-nepredušni

2,2

0

8414 30 89

kompresorji za hladilne naprave z močjo več kot 0,4 kW (razen nepre
dušnih ali pol-nepredušnih)

2,2

0

8414 40 10

zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi, z zmogljivostjo do
vključno 2 m3/min.

2,2

0

8414 40 90

zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi, z zmogljivostjo več
kot 2 m3/min.

2,2

0

8414 51 00

namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali strešni ventilatorji z vgraje
nim elektromotorjem moči do vključno 125 W

3,2

0
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8414 59 20

osni ventilatorji (razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih
ali strešnih ventilatorjev z vgrajenim elektromotorjem moči do
vključno 125 W)

2,3

0

8414 59 40

centrifugalni ventilatorji (razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih,
stropnih ali strešnih ventilatorjev z vgrajenim elektromotorjem moči
do vključno 125 W)

2,3

0

8414 59 80

drugi ventilatorji (razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih
ali strešnih ventilatorjev z vgrajenim elektromotorjem moči do
vključno 125 W, osnih in centrifugalnih ventilatorjev)

2,3

0

8414 60 00

nape z vgrajenim ventilatorjem, s filtri ali ne, z največjo horizontalno
stranico do vključno 120 cm

2,7

0

8414 80 11

turbokompresorji, enostopenjski (razen kompresorjev za hladilne na
prave in zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 19

turbokompresorji, večstopenjski (razen kompresorjev za hladilne na
prave in zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 22

batni kompresorji z delovnim tlakom do vključno 15 barov, pri pre
toku na uro do vključno 60 m3 (razen kompresorjev za hladilne na
prave in zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 28

batni kompresorji z delovnim tlakom do vključno 15 barov, pri pre
toku na uro nad 60 m3 (razen kompresorjev za hladilne naprave in
zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 51

batni kompresorji z delovnim tlakom nad 15 barov, pri pretoku na uro
do vključno 120 m3 (razen kompresorjev za hladilne naprave in zrač
nih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 59

batni kompresorji z delovnim tlakom nad 15 barov, pri pretoku na uro
nad 120 m3 (razen kompresorjev za hladilne naprave in zračnih kom
presorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 73

rotacijski kompresorji, z eno gredjo (razen kompresorjev za hladilne
naprave in zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 75

vijačni kompresorji, z več gredmi (razen kompresorjev za hladilne na
prave in zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi)

2,2

0

8414 80 78

rotacijski kompresorji, z več gredmi (razen kompresorjev za hladilne
naprave, zračnih kompresorjev, vgrajenih na podvozje s kolesi, in vijač
nih kompresorjev)

2,2

0
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8414 80 80

zračne črpalke in ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ven
tilatorjem, s filtri ali ne, z največjo horizontalno stranico več kot
120 cm (razen vakuumskih črpalk, zračnih črpalk na ročni ali nožni
pogon in kompresorjev)

2,2

0

8414 90 00

deli zračnih ali vakuumskih črpalk, zračnih ali drugih plinskih kompre
sorjev, ventilacijskih ali recirkulacijskih nap z vgrajenim ventilatorjem,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

8415 10 10

okenske ali stenske klimatske naprave, v enem kosu

2,2

0

8415 10 90

okenske ali stenske klimatske naprave, deljene

2,7

0

8415 20 00

klimatske naprave za osebno rabo v motornih vozilih

2,7

0

8415 81 00

klimatske naprave z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom
za hlajenje ali gretje (povratna toplotna črpalka) (razen klimatskih na
prav za osebno rabo v motornih vozilih in okenskih ali stenskih kli
matskih naprav, v enem kosu ali deljenih)

2,7

0

8415 82 00

klimatske naprave z vgrajeno hladilno enoto, vendar brez regulacijskega
ventila za hlajenje ali gretje (razen klimatskih naprav za osebno rabo v
motornih vozilih in okenskih ali stenskih klimatskih naprav, v enem
kosu ali deljenih)

2,7

0

8415 83 00

klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon, brez vgrajene
hladilne enote, vendar z elementi za spreminjanje temperature in vlaž
nosti (razen klimatskih naprav za osebno rabo v motornih vozilih in
okenskih ali stenskih klimatskih naprav, v enem kosu ali deljenih)

2,7

0

8415 90 00

deli klimatskih naprav z ventilatorjem na motorni pogon ter elementi
za spreminjanje temperature in vlažnosti, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,7

0

8416 10 10

gorilniki za kurišča na tekoče gorivo z vgrajeno avtomatsko kontrolno
napravo

1,7

0

8416 10 90

gorilniki za kurišča na tekoče gorivo (razen tistih z vgrajeno avtomat
sko kontrolno napravo)

1,7

0

8416 20 10

gorilniki za kurišča samo za plin, monoblok, z vgrajenim ventilatorjem
in kontrolno napravo

1,7

0

8416 20 90

gorilniki za kurišča na trdno gorivo v prahu ali na plin, vključno s
kombiniranimi gorilniki (razen takih izdelkov samo za plin, monoblok,
z vgrajenim ventilatorjem in kontrolno napravo)

1,7

0
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8416 30 00

mehanske naprave za kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi rešet
kami, mehanskimi odstranjevalci pepela in podobnimi napravami
(razen gorilnikov)

1,7

0

8416 90 00

deli gorilnikov za kurišča, kot so mehanske naprave za kurjenje,
vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi odstranjevalci
pepela in podobnimi napravami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

1,7

0

8417 10 00

industrijske ali laboratorijske peči, neelektrične, za praženje, taljenje ali
drugo toplotno obdelavo rud, pirita ali kovin (razen sušilnih peči)

1,7

0

8417 20 10

tunelske pekarske peči, vključno s pečmi za kekse, neelektrične

1,7

0

8417 20 90

pekarske peči, vključno s pečmi za kekse, neelektrične (razen tunelskih
peči)

1,7

0

8417 80 10

peči za sežiganje ali upepeljevanje odpadkov, neelektrične

1,7

0

8417 80 20

tunelske peči in talilne peči za žganje keramičnih proizvodov, neelek
trične

1,7

0

8417 80 80

industrijske ali laboratorijske peči, vključno s pečmi za sežiganje, ne
električne (razen za praženje, taljenje ali drugo toplotno obdelavo rud,
pirita ali kovin, za sežiganje ali upepeljevanje odpadkov, pekarskih peči,
tunelskih peči in talilnih peči za žganje keramičnih proizvodov, sušilnih
peči in peči za razbijanje (kreking))

1,7

0

8417 90 00

deli industrijskih ali laboratorijskih peči, neelektričnih, vključno s
pečmi za sežiganje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8418 10 20

kombinacija hladilnika in zamrzovalnika prostornine nad 340 litrov s
posebnimi vrati

1,9

0

8418 10 80

kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s prostornino do vključno
340 litrov s posebnimi vrati

1,9

0

8418 21 10

hladilniki za gospodinjstva, kompresorski, s prostornino nad 340 litrov

1,5

0

8418 21 51

hladilniki za gospodinjstva, kompresorski, namizni, s prostornino do
vključno 340 litrov

2,5

0

8418 21 59

hladilniki za gospodinjstva, kompresorski, za vgradnjo, s prostornino
do vključno 340 litrov

1,9

0

8418 21 91

hladilniki za gospodinjstva, kompresorski, s prostornino do vključno
250 litrov (razen namiznih in za vgradnjo)

2,5

0
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8418 21 99

hladilniki za gospodinjstva, kompresorski, s prostornino od 250 litrov
do vključno 340 litrov (razen namiznih in za vgradnjo)

1,9

0

8418 29 00

hladilniki za gospodinjstva, absorpcijski

2,2

0

8418 30 20

zamrzovalniki – skrinje, s prostornino do vključno 400 litrov

2,2

0

8418 30 80

zamrzovalniki – skrinje, s prostornino od 400 litrov do vključno 800 li
trov

2,2

0

8418 40 20

zamrzovalniki – vertikalni, s prostornino do vključno 250 litrov

2,2

0

8418 40 80

zamrzovalniki – vertikalni, s prostornino od 250 litrov do vključno
900 litrov

2,2

0

8418 50 11

hladilne razstavne vitrine in pulti s hladilno enoto ali izparilnikom, za
shranjevanje zamrznjenih živil

2,2

0

8418 50 19

hladilne razstavne vitrine in pulti s hladilno enoto ali izparilnikom, za
shranjevanje nezamrznjenih živil

2,2

0

8418 50 91

pohištvo za shranjevanje in razstavljanje proizvodov, ki ima vgrajene
naprave za hlajenje ali zamrzovanje (razen zamrzovalnikov – skrinj s
prostornino do vključno 800 l, vertikalnih zamrzovalnikov s prostor
nino do vključno 900 l, hladilnih razstavnih vitrin in pultov s hladilno
enoto ali izparilnikom ter pohištva za globoko zamrzovanje)

2,2

0

8418 50 99

hladilno pohištvo s hladilno enoto ali izparilnikom (razen kombinacije
hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati, hladilnikov za gospo
dinjstva, hladilnih razstavnih vitrin in pultov ter pohištva za globoko
zamrzovanje)

2,2

0

8418 61 00

toplotne črpalke (razen klimatskih naprav iz tarifne številke 8415)

2,2

0

8418 69 00

druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje (razen hladilnega in zamrz
ovalnega pohištva)

2,2

0

8418 91 00

pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali zamrzovanje

2,2

0

8418 99 10

izparilniki in kondenzatorji za hladilne naprave (razen za hladilnike za
gospodinjstva)

2,2

0

8418 99 90

deli naprav za hlajenje ali zamrzovanje in toplotne črpalke, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (ne vključuje pohištva za vgraditev
naprav za hlajenje ali zamrzovanje in izparilnikov in kondenzatorjevza
hladilne naprave, razen za hladilnike za gospodinjstva)

2,2

0

8419 11 00

pretočni grelniki za vodo na plin (razen kotlov ali grelnikov za vodo za
centralno ogrevanje)

2,6

0

8419 19 00

pretočni ali akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični (razen pretoč
nih grelnikov za vodo na plin ter kotlov ali grelnikov za vodo za cen
tralno ogrevanje)

2,6

0
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prosto

0

8419 20 00

medicinski, kirurški ali laboratorijski aparati za sterilizacijo

8419 31 00

sušilnice za agroživilske proizvode in izdelke

1,7

0

8419 32 00

sušilnice za les, papirno maso, papir ali karton

1,7

0

8419 39 10

sušilnice za keramične izdelke

1,7

0

8419 39 90

sušilnice (razen sušilnic za keramične izdelke, kmetijske proizvode, les,
papirno maso, papir ali karton, preje, tkanine in druge tekstilne izdelke,
sušilnikov za steklenice in druge posode, sušilnikov za lase in roke ter
gospodinjskih aparatov)

1,7

0

8419 40 00

naprave za destilacijo ali prečiščevanje z destilacijo

1,7

0

8419 50 00

toplotni izmenjalniki (razen pretočnih grelnikov, akumulacijskih grelni
kov za vodo, kotlov in naprav brez predelne stene)

1,7

0

8419 60 00

naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov

1,7

0

8419 81 20

perkolatorji (precejevalniki) in druge naprave za pripravljanje kave in
drugih toplih napitkov (razen gospodinjskih aparatov)

2,7

0

8419 81 80

stroji, naprave in oprema za kuhanje ali gretje (pečenje) hrane (razen
perkolatorjev (precejevalnikov) in drugih naprav za pripravljanje toplih
napitkov ter gospodinjskih aparatov)

1,7

0

8419 89 10

hladilni stolpi in podobne naprave za neposredno hlajenje (brez pred
elne stene) s pomočjo kroženja vode

1,7

0

8419 89 30

naprave za naparevanje kovin v vakuumu

2,4

0

8419 89 98

stroji, naprave in laboratorijska oprema, električno ogrevani ali ne, za
obdelavo materiala s spremembo temperature, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

2,4

0

8419 90 15

deli medicinskih, kirurških ali laboratorijskih aparatov za sterilizacijo,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8419 90 85

deli strojev, naprav ali laboratorijske opreme, električno ogrevani ali ne,
za obdelavo materiala s spremembo temperature, ter neelektrični pre
točni in akumulacijski grelniki za vodo, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen medicinskih, kirurških ali laboratorijskih aparatov
za sterilizacijo, strojev in aparatov, ki se uporabljajo za izdelavo ingo
tov, rezin, polprevodniških naprav, elektronskih integriranih vezij ali
ploskih ravnih prikazovalnikov, ter peči, pečic in druge opreme iz ta
rifne številke 8514)

1,7

0

8420 10 10

kalandri in drugi stroji za valjanje, ki se uporabljajo v tekstilni industriji

1,7

0
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8420 10 30

kalandri in drugi stroji za valjanje, ki se uporabljajo v papirni industriji

1,7

0

8420 10 50

kalandri in drugi stroji za valjanje, ki se uporabljajo v gumarski indu
striji in industriji plastičnih mas

1,7

0

8420 10 90

kalandri in drugi stroji za valjanje (razen strojev, ki se uporabljajo v
tekstilni industriji, papirni industriji, gumarski industriji in industriji
plastičnih mas ali za kovine ali steklo)

1,7

0

8420 91 10

valji za kalandre ali druge stroje za valjanje iz litega železa (razen za
kovine ali steklo)

1,7

0

8420 91 80

valji za kalandre ali druge stroje za valjanje (razen tistih iz litega železa
in za kovine ali steklo)

2,2

0

8420 99 00

deli za kalandre ali druge stroje za valjanje, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen za kovine ali steklo in razen valjev)

2,2

0

8421 11 00

centrifugalni izločevalniki smetane

2,2

0

8421 12 00

centrifugalni sušilniki perila

2,7

0

8421 19 20

centrifuge, ki se uporabljajo v laboratorijih

1,5

0

8421 19 70

centrifuge, vključno s centrifugalnimi sušilniki (razen aparatov za loče
vanje izotopov, izločevalnikov smetane, sušilnikov perila in centrifug,
ki se uporabljajo v laboratorijih ter za izdelavo polprevodniških rezin)

prosto

0

8421 21 00

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje vode

1,7

0

8421 22 00

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje pijač (razen vode)

1,7

0

8421 23 00

filtri za olje ali gorivo za motorje z notranjim zgorevanjem

1,7

0

8421 29 00

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin (razen naprav in apa
ratov za vodo in druge pijače, filtrov za olje ali gorivo za motorje z no
tranjim zgorevanjem ter umetnih ledvic)

1,7

0

8421 31 00

filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim zgorevanjem

1,7

0

8421 39 20

naprave in aparati za filtriranje ali očiščevanje zraka (razen ločevalnikov
izotopov in filtrov za vsesani zrak za motorje z notranjim zgoreva
njem)

1,7

0
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8421 39 40

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov (razen zraka) s teko
čim procesom (razen ločevalnikov izotopov)

1,7

0

8421 39 60

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov (razen zraka) s katali
tičnim procesom (razen ločevalnikov izotopov)

1,7

0

8421 39 90

naprave in aparati za filtriranje in čiščenje plinov (razen zraka ter razen
tistih naprav in aparatov, ki delujejo po katalitičnem postopku, ter loče
valnikov izotopov)

1,7

0

8421 91 00

deli centrifug, vključno s centrifugalnimi sušilniki, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

1,7

0

8421 99 00

deli naprav in aparatov za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8422 11 00

pomivalni stroji, gospodinjski

2,7

0

8422 19 00

pomivalni stroji (razen gospodinjskih)

1,7

0

8422 20 00

stroji za pomivanje ali sušenje steklenic ali druge posode (razen pomi
valnih strojev)

1,7

0

8422 30 00

stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje ste
klenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje
steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; stroji za gazi
ranje pijač

1,7

0

8422 40 00

stroji za pakiranje ali zavijanje, vključno s stroji za zavijanje na osnovi
toplotnega krčenja (razen strojev za polnjenje, zapiranje, hermetično
zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih po
sod ter strojev za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in
podobnih posod)

1,7

0

8422 90 10

deli pomivalnih strojev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8422 90 90

deli strojev za pakiranje ali zavijanje in drugih strojev iz tarifne številke
8422, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen delov pomi
valnih strojev)

1,7

0

8423 10 10

gospodinjske tehtnice (razen osebnih tehtnic in tehtnic za dojenčke)

1,7

0

8423 10 90

osebne tehtnice, vključno s tehtnicami za dojenčke

1,7

0

8423 20 00

tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na transportnih trakovih

1,7

0

8423 30 00

tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za izpuščanje vnaprej do
ločene mase materiala v vrečko ali posodo, vključno s tehtnicami za
doziranje (razen tehtnic za kontinuirano tehtanje blaga na transportnih
trakovih)

1,7

0
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8423 81 10

tehtnice za preverjanje mase in stroji za avtomatsko kontrolo, ki delu
jejo glede na prej nastavljeno maso, s tehtalnim območjem do vključno
30 kg

1,7

0

8423 81 30

tehtnice – naprave za tehtanje in etiketiranje pakiranega blaga s tehtal
nim območjem do vključno 30 kg

1,7

0

8423 81 50

trgovske tehtnice s tehtalnim območjem do vključno 30 kg (razen teht
nic – naprav za tehtanje in etiketiranje pakiranega blaga)

1,7

0

8423 81 90

tehtnice – tehtalne naprave s tehtalnim območjem do vključno 30 kg
(razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 50 mg; osebnih tehtnic; gos
podinjskih tehtnic; tehtnic za kontinuirano tehtanje blaga na transport
nih trakovih; tehtnic za nespremenljivo maso in tehtnic za izpuščanje
vnaprej določene mase, vključno s tehtnicami za doziranje; tehtnic za
preverjanje mase in strojev za avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede
na prej nastavljeno maso; za tehtanje in etiketiranje pakiranega blaga;
za uporabo v trgovinah)

1,7

0

8423 82 10

tehtnice za preverjanje mase in stroji za avtomatsko kontrolo, ki delu
jejo glede na prej nastavljeno maso, s tehtalnim območjem nad 30 kg
do vključno 5 000 kg

1,7

0

8423 82 90

tehtnice – tehtalne naprave s tehtalnim območjem nad 30 kg do
vključno 5 000 kg (razen osebnih tehtnic, tehtnic za kontinuirano teh
tanje blaga na transportnih trakovih, tehtnic za nespremenljivo maso in
tehtnic za izpuščanje vnaprej določene mase materiala v vrečko ali po
sodo, vključno s tehtnicami za doziranje, tehtnic za preverjanje mase
in strojev za avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej nastavljeno
maso)

1,7

0

8423 89 00

tehtnice – tehtalne naprave s tehtalnim območjem nad 5 000 kg

1,7

0

8423 90 00

uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

1,7

0

8424 10 20

gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni, mase do vključno 21 kg
(razen bomb in granat za gašenje požara)

1,7

0

8424 10 80

gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni, mase nad 21 kg

1,7

0

8424 20 00

brizgalne pištole in podobne naprave (razen električnih strojev, apara
tov in drugih naprav za brizganje staljenih kovin ali karbidnih trdin iz
tarifne številke 8515 ter strojev za brizganje peska in podobnih strojev
za brizganje s curkom)

1,7

0

8424 30 01

vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem, z grelno napravo

1,7

0

8424 30 05

vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem, brez grelne naprave,
z močjo motorja do vključno 7,5 kW

1,7

0

8424 30 09

vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem, brez grelne naprave,
z močjo motorja nad 7,5 kW

1,7

0
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8424 30 10

stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s cur
kom, s pogonom na stisnjeni zrak

1,7

0

8424 30 90

stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s cur
kom (razen strojev s pogonom na stisnjeni zrak in vodnih čistilnih na
prav z vgrajenim motorjem ter aparatov za pomivanje posebne po
sode)

1,7

0

8424 81 10

škropilnice za kmetijstvo ali hortikulturo, na ročni pogon ali brez
njega

1,7

0

8424 81 30

prenosne naprave za kmetijstvo ali hortikulturo, na ročni pogon ali
brez njega, za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu

1,7

0

8424 81 91

razpršilniki in razpraševalci za kmetijstvo ali hortikulturo, prirejeni za
rabo na poljedelskih traktorjih ali za vleko z le-temi

1,7

0

8424 81 99

mehanske naprave za kmetijstvo ali hortikulturo, na ročni pogon ali
brez njega, za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu
(razen škropilnic, prenosnih naprav ter razpršilnikov in razpraševalcev,
prirejenih za rabo na poljedelskih traktorjih ali za vleko z le-temi)

1,7

0

8424 89 00

mehanske naprave, na ročni pogon ali brez njega, za brizganje, razprše
vanje ali pršenje tekočin ali prahu, ki niso navedene ali zajete na dru
gem mestu

1,7

0

8424 90 00

deli gasilskih aparatov, brizgalnih pištol in podobnih naprav, strojev za
brizganje pare ali peska in podobnih strojev za brizganje s curkom ter
strojev in aparatov za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali
prahu, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8425 11 00

škripčevja in škripci na električni pogon (razen dvigal v obliki kletke ali
za dviganje vozil)

prosto

0

8425 19 20

ročno vodeni verižni škripci

prosto

0

8425 19 80

škripčevja in škripci (razen dvigal v obliki kletke ali za dviganje vozil),
ki niso na električni pogon (razen ročno vodenih verižnih škripcev)

prosto

0

8425 31 00

vitli in vretenska dvigala na električni pogon

prosto

0

8425 39 30

vitli in vretenska dvigala na pogon z batnimi motorji z notranjim izgo
revanjem

prosto

0

8425 39 90

vitli in vretenska dvigala, ki niso na električni pogon (razen tistih na
pogon z batnimi motorji z notranjim izgorevanjem)

prosto

0

8425 41 00

nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah za popravilo cestnih vo
zil

prosto

0

8425 42 00

dvigalniki in škripci, hidravlični (razen nepremičnih dvigal za vgraditev
v delavnicah za popravilo cestnih vozil)

prosto

0
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8425 49 00

dvigalniki in škripci za dviganje vozil, ne hidravlični

prosto

0

8426 11 00

mostna dvigala na fiksnih stebrih

prosto

0

8426 12 00

portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in luška dvigala

prosto

0

8426 19 00

mostna, prekladalna in portalna dvigala, (razen mostnih dvigal na fiks
nih stebrih, portalnih dvigal na pnevmatičnih kolesih in luških dvigal
ter portalnih dvigal s pomolom)

prosto

0

8426 20 00

stolpna vrtljiva dvigala

prosto

0

8426 30 00

portalna dvigala s pomolom

prosto

0

8426 41 00

premični žerjavi in delovna vozila, opremljena z dvigalom, samovozna,
na pnevmatičnih kolesih (razen avtožerjavov, portalnih dvigal na pnev
matičnih kolesih in luških dvigal)

prosto

0

8426 49 00

premični žerjavi in delovna vozila, opremljena z dvigalom, samovozna
(razen tistih na pnevmatičnih kolesih in luških dvigal)

prosto

0

8426 91 10

hidravlični žerjavi za samonakladanje in razkladanje vozil

prosto

0

8426 91 90

dvigala, predvidena za vgraditev v cestna vozila (razen hidravličnih že
rjavov za samonakladanje in razkladanje vozil)

prosto

0

8426 99 00

ladijski žerjavi; dvigala, vključno s kabelskimi dvigali (razen mostnih,
prekladalnih in portalnih dvigal in luških dvigal, stolpnih vrtljivih dvi
gal, delovnih vozil, opremljenih z dvigalom, premičnih žerjavov ter dvi
gal, predvidenih za vgraditev v cestna vozila)

prosto

0

8427 10 10

samovozna delovna vozila na elektromotorni pogon, z dvigalno višino
1 m ali več

4,5

0

8427 10 90

samovozna delovna vozila na elektromotorni pogon, z dvigalno višino
do 1 m

4,5

0

8427 20 11

viličarji za težavne terene in drugi nakladalni kamioni, samovozni,
z dvigalno višino 1 m ali več

4,5

0

8427 20 19

delovna vozila, samovozna, z dvigalno višino 1 m ali več, ki niso na
elektromotorni pogon (razen viličarjev za težavne terene in drugih na
kladalnih kamionov)

4,5

0

8427 20 90

delovna vozila, samovozna, z dvigalno višino do 1 m, ki niso na elek
tromotorni pogon

4,5

0
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4

0

8427 90 00

vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo, nesamovozna

8428 10 20

dvigala in skipi, električno vodeni

prosto

0

8428 10 80

dvigala in skipi, ki niso električno vodeni

prosto

0

8428 20 30

transporterji, pnevmatični, za uporabo v kmetijstvu

prosto

0

8428 20 91

transporterji, pnevmatični, za razsuti tovor (razen tistih za uporabo v
kmetijstvu)

prosto

0

8428 20 98

transporterji, pnevmatični (razen za uporabo v kmetijstvu in za razsuti
tovor)

prosto

0

8428 31 00

transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material, za uporabo
pod zemljo (razen pnevmatičnih transporterjev)

prosto

0

8428 32 00

transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material, z vedri
(razen za uporabo pod zemljo)

prosto

0

8428 33 00

transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material, s trakom
(razen za uporabo pod zemljo)

prosto

0

8428 39 20

valjčni transporterji

prosto

0

8428 39 90

transporterji, ki delujejo kontinuirano, za blago ali material (razen spe
cialno predvidenih za uporabo pod zemljo, transporterjev, ki delujejo
kontinuirano, z vedri ali trakovi, transporterjev s kolesi in drugih valjč
nih transporterjev, pnevmatičnih transporterjev, ki delujejo kontinui
rano, ter avtomatskih naprav za prevoz materiala za polprevodniške
naprave, rokovanje z njim in njegovo shranjevanje)

prosto

0

8428 40 00

premične stopnice in premične steze

prosto

0

8428 60 00

žičnice in vlečnice; vlečni mehanizmi za tirne žičnice

prosto

0

8428 90 30

valjčne proge (za valjarne): vrtljive mize za prinašanje in odnašanje iz
delkov; prekucniki in manipulatorji za ingote, krogle, palice in plošče

prosto

0

8428 90 71

nakladalniki, prilagojeni priključitvi na kmetijske traktorje

prosto

0

8428 90 79

nakladalniki za uporabo v kmetijstvu (razen tistih, ki so prilagojeni
priključitvi na kmetijske traktorje)

prosto

0

8428 90 91

mehanski nakladalniki za razsuti tovor (razen tistih za uporabo v kme
tijstvu in samovoznih nakladalnikov z lopato)

prosto

0
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8428 90 95

stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8429 11 00

samovozni buldožerji in angledozerji, goseničarji

prosto

0

8429 19 00

samovozni buldožerji in angledozerji, na kolesih

prosto

0

8429 20 00

samovozni grejderji in ravnalniki

prosto

0

8429 30 00

samovozni skreperji

prosto

0

8429 40 10

samovozni cestni valjarji, vibracijski

prosto

0

8429 40 30

samovozni cestni valjarji (ki niso vibracijski)

prosto

0

8429 40 90

samovozni stroji za nabijanje (razen cestnih valjarjev)

prosto

0

8429 51 10

samovozni nakladalniki s prednjo lopato, prilagojeni za uporabo pod
zemljo

prosto

0

8429 51 91

samovozni nakladalniki s prednjo lopato – goseničarji (ki niso prilago
jeni za uporabo pod zemljo)

prosto

0

8429 51 99

samovozni nakladalniki s prednjo lopato (ki niso prilagojeni za upo
rabo pod zemljo in niso goseničarji)

prosto

0

8429 52 10

samovozni bagri – goseničarji z nadgradnjo, ki se vrti 360°

prosto

0

8429 52 90

samovozni bagri z nadgradnjo, ki se vrti 360o (ki niso goseničarji)

prosto

0

8429 59 00

samovozni bagri, kopači in nakladalniki z lopato (razen samovoznih
nakladalnikov z lopato z nadgradnjo, ki se vrti 360°, in nakladalnikov s
prednjo lopato)

prosto

0

8430 10 00

ovni in stroji za izdiranje pilotov (razen vgrajenih na železniških vago
nih, na podvozju vozil ali tovornjakov)

prosto

0

8430 20 00

snežni plugi in snežni odmetalniki (razen vgrajenih na železniških va
gonih, na podvozju vozil ali tovornjakov)

prosto

0

8430 31 00

samovozni stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za pre
bijanje predorov (razen samohodnega hidravličnega rudarskega podpo
rja)

prosto

0

8430 39 00

stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za prebijanje pred
orov, ne samovozni (razen orodja na ročni pogon in samohodnega hi
dravličnega rudarskega podporja)

prosto

0
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8430 41 00

samovozni stroji za kopanje ali vrtanje zemlje ali pridobivanje minera
lov ali rud (razen vgrajenih na železniških vagonih, na podvozju vozil
ali tovornjakov in strojev za prebijanje predorov)

prosto

0

8430 49 00

stroji za vrtanje zemlje ali kopanje mineralov ali rud, nesamovozni in
nehidravlični (razen strojev za prebijanje predorov in ročnega orodja)

prosto

0

8430 50 00

samovozni stroji za zemeljska dela, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

8430 61 00

stroji za nabijanje, nesamovozni (razen orodja na ročni pogon)

prosto

0

8430 69 00

stroji za zemeljska dela, nesamovozni, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

8431 10 00

deli škripčevja in škripcev (razen dvigal v obliki kletke), vodoravni in
navpični vitli ter dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8431 20 00

deli viličarjev in drugih vozil z napravami za dviganje ali manipulacijo,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4

0

8431 31 00

deli dvigal, skipov ali premičnih stopnic, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

8431 39 10

deli valjčnih prog iz tarifne podštevilke 8428 90 30, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8431 39 70

deli strojev za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.
transporterji in žičnice), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen dvigal, skipov ali premičnih stopnic in valjčnih prog iz tarifne
podštevilke 8428 90 30)

prosto

0

8431 41 00

vedra, lopate, grabeži in prijemala za stroje iz tarifnih številk 8426,
8429 in 8430

prosto

0

8431 42 00

lemeži za buldožerje ali angledozerje, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

8431 43 00

deli strojev za kopanje ali vrtanje iz tarifne podštevilke 8430 41 ali
8430 49, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8431 49 20

deli strojev iz litega železa ali litega jekla iz tarifnih številk 8426, 8429
in 8430, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8431 49 80

deli strojev iz tarifnih številk 8426, 8429 in 8430, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

prosto

0

8432 10 10

plugi z ukrivljeno odrivno ploščo, ki obrača prst (pri plugu), za upo
rabo v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

prosto

0

8432 10 90

plugi za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu (razen plu
gov z ukrivljeno odrivno ploščo, ki obrača prst (pri plugu))

prosto

0

8432 21 00

krožne brane za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

prosto

0
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8432 29 10

skarifaktorji in kultivatorji za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in
gozdarstvu

prosto

0

8432 29 30

brane za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu (razen krož
nih bran)

prosto

0

8432 29 50

roto kultivatorji za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu

prosto

0

8432 29 90

plevelniki in izkopalniki za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in goz
darstvu (razen roto kultivatorjev)

prosto

0

8432 30 11

sejalniki na centralni pogon s preciznim preslednikom za uporabo v
kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu

prosto

0

8432 30 19

sejalniki za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu (razen se
jalnikov na centralni pogon s preciznim preslednikom)

prosto

0

8432 30 90

stroji za sajenje in presajevanje za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi in
gozdarstvu

prosto

0

8432 40 10

trosilniki za mineralna ali kemična gnojila za uporabo v kmetijstvu,
hortikulturi in gozdarstvu (razen razpršilnikov)

prosto

0

8432 40 90

trosilniki hlevskega gnoja in komposta za uporabo v kmetijstvu, horti
kulturi in gozdarstvu (razen razpršilnikov)

prosto

0

8432 80 00

stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in
gozdarstvu; valjarji za travnike in športne terene (razen razpršilnikov in
razpraševalcev, plugov, bran, skarifaktorjev, kultivatorjev, plevelnikov,
izkopalnikov, sejalnikov, strojev za sajenje ter trosilnikov hlevskega
gnoja in kemičnih gnojil)

prosto

0

8432 90 00

deli strojev za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi
in gozdarstvu ali valjarjev za travnike in športne terene, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8433 11 10

motorne električne kosilnice za trate, parke ali športne terene, z rezalno
napravo, vrtljivo v vodoravni ravni

prosto

0

8433 11 51

samovozne kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelektrične,
z rezalno napravo, vrtljivo v vodoravni ravni, s sedežem

prosto

0

8433 11 59

samovozne kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelektrične,
z rezalno napravo, vrtljivo v vodoravni ravni, brez sedeža

prosto

0

8433 11 90

kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelektrične, z rezalno na
pravo, vrtljivo v vodoravni ravni, nesamovozne

prosto

0

8433 19 10

električne motorne kosilnice za trate, parke ali športne terene, z rezalno
napravo, vrtljivo v navpični ravni, ali z vzvodnimi priključnimi kosilni
cami

prosto

0
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8433 19 51

samovozne motorne kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelek
trične, z rezalno napravo, vrtljivo v navpični ravni, ali z vzvodnimi
priključnimi kosilnicami, s sedežem

prosto

0

8433 19 59

samovozne motorne kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelek
trične, z rezalno napravo, vrtljivo v navpični ravni, ali z vzvodnimi
priključnimi kosilnicami, brez sedeža

prosto

0

8433 19 70

motorne kosilnice za trate, parke ali športne terene, neelektrične, z re
zalno napravo, vrtljivo v navpični ravni, ali z vzvodnimi priključnimi
kosilnicami, nesamovozne

prosto

0

8433 19 90

kosilnice za trate, parke ali športne terene, brez motorja

prosto

0

8433 20 10

motorne kosilnice (razen kosilnic za trate, parke ali športne terene)

prosto

0

8433 20 51

kosilnice, vključno z vzvodnimi priključnimi kosilnicami, prilagojenimi
za prenašanje oziroma vlečenje s traktorjem, z rezalno napravo, vrtljivo
v vodoravni ravni

prosto

0

8433 20 59

kosilnice, vključno z vzvodnimi priključnimi kosilnicami, prilagojenimi
za prenašanje oziroma vlečenje s traktorjem, z rezalno napravo, vrtljivo
v navpični ravni, ali z vzvodnimi priključnimi kosilnicami

prosto

0

8433 20 90

kosilnice (razen kosilnic, prilagojenih za prenašanje oziroma vlečenje s
traktorjem, kosilnic za trate, parke ali športne terene, motornih kosilnic
ter kombajnov za pobiranje kmetijskih pridelkov in za ločevanje zrn
od rastline)

prosto

0

8433 30 10

obračalniki, stranski zgrabljalniki in rotacijski obračalniki za spravljanje
sena

prosto

0

8433 30 90

stroji za seno (razen obračalnikov, stranskih zgrabljalnikov, rotacijskih
obračalnikov in kosilnic)

prosto

0

8433 40 10

stroji za pobiranje in povezovanje v bale, za seno in krmo

prosto

0

8433 40 90

balarji za seno in krmo (razen strojev za pobiranje in povezovanje v
bale)

prosto

0

8433 51 00

kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in za ločevanje zrn od ras
tline

prosto

0

8433 52 00

stroji za ločevanje zrn od rastline (razen kombajnov za pobiranje kme
tijskih pridelkov in za ločevanje zrn od rastline)

prosto

0

8433 53 10

stroji za izkopavanje in pobiranje krompirja

prosto

0

8433 53 30

stroji za pobiranje repe in stroji za pobiranje pese

prosto

0

8433 53 90

stroji za izkopavanje korenastih ali gomoljastih plodov (razen strojev
za izkopavanje in pobiranje krompirja, strojev za pobiranje repe ter
strojev za pobiranje pese)

prosto

0
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8433 59 11

silažni kombajni, samovozni

prosto

0

8433 59 19

silažni kombajni, nesamovozni

prosto

0

8433 59 30

stroji za obiranje grozdja

prosto

0

8433 59 80

stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (razen kosilnic, strojev za seno,
balarjev za seno in krmo, vključno s stroji za pobiranje in povezovanje
v bale, kombajnov za pobiranje kmetijskih pridelkov in za ločevanje
zrn od rastline, drugih strojev za ločevanje zrn od rastline, strojev za
izkopavanje korenastih ali gomoljastih plodov, silažnih kombajnov in
strojev za obiranje grozdja)

prosto

0

8433 60 00

stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih
pridelkov (razen strojev za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semen, zrn
ali sušenih stročnic iz tarifne številke 8437)

prosto

0

8433 90 00

deli strojev za pobiranje kmetijskih pridelkov, za ločevanje zrn od ras
tline, kosilnic za trate in strojev za čiščenje, sortiranje ali selekcijo kme
tijskih pridelkov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8434 10 00

molzni stroji

prosto

0

8434 20 00

mlekarski stroji (razen naprav za hlajenje ali toplotno obdelavo, izloče
valnikov smetane, centrifug za očiščenje, stiskalnic s filtri in druge
opreme za filtriranje)

prosto

0

8434 90 00

deli molznih strojev in mlekarskih strojev, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

8435 10 00

stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se uporabljajo za pridobi
vanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač
(razen strojev za obdelavo teh pijač, vključno s centrifugami, stiskalni
cami s filtri, drugo opremo za filtriranje in gospodinjskimi aparati)

1,7

0

8435 90 00

deli stiskalnic, sadnih mlinov in podobnih strojev, ki se uporabljajo za
pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov ali
pijač, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8436 10 00

stroji za pripravo krme v kmetijskih gospodarstvih in podobnih podje
tjih (razen strojev za industrijo krme, silažnih kombajnov in avtoklavov
za kuhanje krme)

1,7

0

8436 21 00

valilniki in tople baterije za piščance

1,7

0

8436 29 00

stroji za perutninarstvo (razen strojev za sortiranje ali selekcijo jajc,
strojev za pobiranje perutnine iz tarifne številke 8438 ter valilnikov in
toplih baterij)

1,7

0

8436 80 10

gozdarski stroji, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8436 80 91

avtomatski napajalniki

1,7

0
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8436 80 99

stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perutninarstvo in čebelar
stvo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen avtomatskih
napajalnikov)

1,7

0

8436 91 00

deli strojev za perutninarstvo, valilnikov in toplih baterij za piščance, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8436 99 00

deli strojev za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi, gozdarstvu ali čebe
larstvu, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8437 10 00

stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja ali suhih stročnic

1,7

0

8437 80 00

stroji za mlinsko industrijo ali za predelavo žit ali suhih stročnic (razen
strojev za kmetijska gospodarstva, naprav za toplotno obdelavo, centri
fugalnih sušilnikov, zračnih filtrov in strojev za čiščenje, sortiranje ali
selekcijo semena, zrnja ali suhih stročnic)

1,7

0

8437 90 00

deli strojev za mlinsko industrijo ali za predelavo žit ali suhih stročnic
ali strojev za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semena, zrnja ali suhih
stročnic, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8438 10 10

pekarski stroji (razen peči in valjarjev za testo)

1,7

0

8438 10 90

stroji za industrijsko proizvodnjo makaronov, špagetov in podobnih iz
delkov (razen sušilnikov za testenine in valjarjev za testo)

1,7

0

8438 20 00

stroji za industrijsko proizvodnjo slaščic, kakava in čokolade (razen
centrifug in filtrov, naprav za hlajenje ali toplotno obdelavo)

1,7

0

8438 30 00

stroji za proizvodnjo sladkorja (razen centrifug in filtrov, naprav za hla
jenje ali toplotno obdelavo)

1,7

0

8438 40 00

pivovarniški stroji (razen centrifug in filtrov, naprav za hlajenje ali to
plotno obdelavo)

1,7

0

8438 50 00

stroji za industrijsko pripravljanje perutninskega in drugega mesa
(razen aparatov za kuhanje in gretje ter naprav za hlajenje ali zamrz
ovanje)

1,7

0

8438 60 00

stroji za industrijsko pripravljanje sadja, orehov in zelenjave (razen apa
ratov za kuhanje in gretje, naprav za hlajenje ali zamrzovanje in strojev
za sortiranje ali selekcijo sadja in zelenjave)

1,7

0

8438 80 10

stroji za industrijsko pripravo kave ali čaja (razen centrifug, opreme za
filtriranje, ražnjev, zamrzovalnih sušilnikov in drugih aparatov za gre
tje)

1,7

0

8438 80 91

stroji za industrijsko pripravo ali proizvodnjo pijač (razen centrifug,
opreme za filtriranje ter naprav za hlajenje ali toplotno obdelavo)

1,7

0
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8438 80 99

stroji za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8438 90 00

deli strojev za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8439 10 00

stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov (razen
avtoklavov, kotlov in drugih aparatov za gretje)

1,7

0

8439 20 00

stroji za proizvodnjo papirja ali kartona (razen sušilnikov in drugih
aparatov za gretje, kalandrov in strojev za proizvodnjo celuloze)

1,7

0

8439 30 00

stroji za dodelavo papirja ali kartona (razen kalandrov)

1,7

0

8439 91 10

deli strojev za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov,
iz litega železa ali litega jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

1,7

0

8439 91 90

deli strojev za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz litega železa ali li
tega jekla)

1,7

0

8439 99 10

deli strojev za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu, iz litega železa ali litega jekla

1,7

0

8439 99 90

deli strojev za proizvodnjo ali dodelavo papirja ali kartona, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz litega železa ali litega jekla)

1,7

0

8440 10 10

knjigoveški stroji za zgibanje

1,7

0

8440 10 20

knjigoveški stroji in naprave za znašanje

1,7

0

8440 10 30

knjigoveški stroji za šivanje, šivanje z žico in spenjanje s sponkami,
vključno s stroji za šivanje knjig

1,7

0

8440 10 40

stroji za vezavo brez šivanja (perfect) – lepljenje

1,7

0

8440 10 90

knjigoveški stroji (razen strojev iz tarifne številke 8441, tiskarskih stro
jev za splošni namen, tiskarskih strojev iz tarifne številke 8443 in stro
jev za pomožno uporabo pri tiskanju, strojev za zgibanje, strojev za
znašanje, strojev za šivanje, šivanje z žico in spenjanje s sponkami ter
strojev za vezavo brez šivanja)

1,7

0

8440 90 00

deli knjigoveških strojev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8441 10 10

stroji za rezanje zvitkov in premotavanje zvitkov za predelavo papirne
mase, papirja ali kartona

1,7

0

8441 10 20

stroji za vzdolžno in prečno rezanje za predelavo papirne mase, papirja
ali kartona (razen strojev za rezanje zvitkov in premotavanje zvitkov)

1,7

0

L 356/620

Uradni list Evropske unije

SL

KN 2007

Opis

24.12.2016
Osnovna stopnja

Kategorija

8441 10 30

giljotine za papir ali karton

1,7

0

8441 10 40

noži s tremi rezili (trorezniki) za papir ali karton

1,7

0

8441 10 80

stroji za rezanje papirja ali kartona (razen knjigoveških strojev iz ta
rifne številke 8440, strojev za rezanje zvitkov in premotavanje zvitkov,
drugih strojev za vzdolžno in prečno rezanje, giljotin ter nožev s tremi
rezili)

1,7

0

8441 20 00

stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih ovojnic iz papirne mase, pa
pirja ali kartona (razen strojev za šivanje in strojev za luknjanje)

1,7

0

8441 30 00

stroji za izdelavo škatel, trikotnih vrečk, cevi, bobnov in podobnih ška
tel (razen s stiskanjem) iz papirne mase, papirja ali kartona (razen
opreme za sušenje in strojev za šivanje)

1,7

0

8441 40 00

stroji za oblikovanje izdelkov iz papirne mase, papirja ali kartona s sti
skanjem (razen opreme za sušenje)

1,7

0

8441 80 00

stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8441 90 10

deli strojev za rezanje za predelavo papirne mase, papirja ali kartona,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8441 90 90

deli strojev za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8442 30 10

fotostavni stroji in komposerji (razen strojev za avtomatsko obdelavo
podatkov splošne namembnosti, ki se uporabljajo pri fotostavku)

1,7

0

8442 30 91

stroji za vlivanje in stavljanje (kombinirani), na primer linotip, monotip
in intertip

prosto

0

8442 30 99

stroji, aparati in naprave za pripravljanje ali izdelovanje klišejev, plošč,
valjev in drugih tiskarskih oblik; klišeji, plošče, valji in druge tiskarske
oblike (razen obdelovalnih strojev iz tarifnih številk od 8456 do 8465
ter strojev za vlivanje in stavljenje)

1,7

0

8442 40 00

deli strojev, aparatov in naprav za pripravljanje ali izdelovanje tiskar
skih klišejev, plošč, valjev ali drugih tiskarskih oblik, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8442 50 21

plošče, valji in druge tiskarske oblike s tiskarskim odtisom za reliefni
tisk

1,7

0

8442 50 23

plošče, valji, litografski kamni in druge tiskarske oblike s tiskarskim od
tisom za ploski tisk

1,7

0

8442 50 29

plošče, valji in druge tiskarske oblike s tiskarskim odtisom za globoki
tisk

1,7

0
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8442 50 80

litografski kamni, plošče in valji brez tiskarskega odtisa, pripravljeni za
tiskarske namene, npr. brušeni, uzrnjeni ali polirani

1,7

0

8443 11 00

stroji za ofsetni tisk na papirju v zvitku (rotacija)

1,7

0

8443 12 00

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih) največje veli
kosti pole do vključno 22 x 36 cm v neprepognjenem stanju

1,7

0

8443 13 10

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih), rabljeni, za
tisk na listih velikosti nad 22 x 36 cm

1,7

0

8443 13 31

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih), novi, za tisk
na listih velikosti nad 22 x 36 cm do vključno 52 x 74 cm

1,7

0

8443 13 35

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih), novi, za tisk
na listih velikosti nad 52 x 74 cm do vključno 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 39

pisarniški stroji za ofsetni tisk na papirju v polah (listih), novi, za tisk
na listih velikosti nad 74 x 107 cm

1,7

0

8443 13 90

stroji za ofsetni tisk (razen strojev za obdelavo listov ali zvitkov papi
rja)

1,7

0

8443 14 00

stroji za visoki tisk na papir v zvitku (razen fleksografskih strojev)

1,7

0

8443 15 00

stroji za visoki tisk (razen fleksografskih strojev in strojev za visoki
tisk, ki niso za na papir v zvitku)

1,7

0

8443 16 00

stroji za fleksografski tisk (za brezkončne obrazce)

1,7

0

8443 17 00

stroji za globoki tisk

1,7

0

8443 19 20

tiskarski stroji za tiskanje tekstilnih materialov (razen tiskarskih strojev
za ofsetni, fleksografski, visoki in globoki tisk)

1,7

0

8443 19 40

tiskarski stroji za uporabo v proizvodnji polprevodnikov

1,7

0

8443 19 70

tiskarski stroji, ki se uporabljajo za tiskanje s ploščami, valji in drugimi
tiskarskimi komponentami iz tarifne številke 8442 (razen strojev za ti
skanje tekstilnih materialov, strojev za uporabo v proizvodnji polpre
vodnikov, brizgalnih tiskalnikov, razmnoževalnih strojev – hektograf
skih ali na matrice, strojev za naslavljanje in drugih pisarniških strojev
za tiskanje iz tarifnih številk od 8469 do 8472 ter tiskarskih strojev za
ofsetni, fleksografski, visoki in globoki tisk)

1,7

0
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8443 31 10

stroji, ki se uporabljajo za kopiranje s prenosom telefaksa in ne morejo
kopirati več kot 12 enobarvnih strani na minuto, s funkcijo za tiskanje
ali brez nje, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomatsko obde
lavo podatkov ali z omrežjem

prosto

0

8443 31 91

stroji, ki zagotavljajo najmanj eno od naslednjih funkcij: tiskanje ali
prenos telefaksa ter kopiranje s skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij
z elektrostatičnim tiskalnim strojem, ki jih je mogoče povezati s stro
jem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem (razen strojev, ki
se uporabljajo za kopiranje s prenosom telefaksa in ne morejo kopirati
več kot 12 enobarvnih strani na minuto)

6

0

8443 31 99

stroji, ki zagotavljajo najmanj dve od naslednjih funkcij: tiskanje, kopi
ranje ali prenos telefaksa, ki jih je mogoče povezati s strojem za avto
matsko obdelavo podatkov ali z omrežjem (razen strojev, ki se uporab
ljajo za kopiranje s prenosom telefaksa in ne morejo kopirati več kot
12 enobarvnih strani na minuto, ter strojev, ki se uporabljajo za kopi
ranje s skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij z elektrostatičnim ti
skalnim strojem)

prosto

0

8443 32 10

tiskalniki, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomatsko obdelavo
podatkov ali z omrežjem

prosto

0

8443 32 30

stroji za pošiljanje telefaksov, ki jih je mogoče povezati s strojem za av
tomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem

prosto

0

8443 32 91

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje s skeniranjem izvirnika in ti
skanjem kopij z elektrostatičnim tiskalnim strojem, ki jih je mogoče
povezati s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem

6

0

8443 32 93

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje z vgrajenim optičnim siste
mom, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomatsko obdelavo pod
atkov ali z omrežjem (razen strojev, ki se uporabljajo za kopiranje s
skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij z elektrostatičnim tiskalnim
strojem)

prosto

0

8443 32 99

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje z vgrajenim neoptičnim si
stemom, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomatsko obdelavo
podatkov ali z omrežjem

2,2

0

8443 39 10

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje s skeniranjem izvirnika in ti
skanjem kopij z elektrostatičnim tiskalnim strojem (razen tistih, ki jih
je mogoče povezati s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali
z omrežjem)

6

0

8443 39 31

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje z vgrajenim optičnim siste
mom (razen tistih, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomatsko
obdelavo podatkov ali z omrežjem, in tistih, ki se uporabljajo za kopi
ranje s skeniranjem izvirnika in tiskanjem kopij z elektrostatičnim ti
skalnim strojem)

prosto

0

8443 39 39

stroji, ki se uporabljajo samo za kopiranje z vgrajenim neoptičnim si
stemom (razen tistih, ki jih je mogoče povezati s strojem za avtomat
sko obdelavo podatkov ali z omrežjem)

3

0
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8443 39 90

tiskalniki in stroji za pošiljanje telefaksov (razen tistih, ki jih je mogoče
povezati s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov ali z omrežjem)

2,2

0

8443 91 10

deli in pribor za stroje, ki se uporabljajo za tiskanje v proizvodnji po
lprevodnikov in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8443 91 91

deli in pribor za stroje, ki se uporabljajo za tiskanje s ploščami, valji in
drugimi tiskarskimi komponentami iz tarifne številke 8442, iz litega
železa ali litega jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen strojev, ki se uporabljajo za tiskanje v proizvodnji polprevodni
kov)

1,7

0

8443 91 99

deli in pribor za stroje, ki se uporabljajo za tiskanje s ploščami, valji in
drugimi tiskarskimi komponentami iz tarifne številke 8442, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen strojev, ki se uporabljajo za ti
skanje v proizvodnji polprevodnikov, in strojev iz litega železa ali litega
jekla)

1,7

0

8443 99 10

elektronski sklopi tiskalnikov, strojev za kopiranje in telefaksov (razen
strojev, ki se uporabljajo za tiskanje s ploščami, valji in drugimi tiskar
skimi komponentami iz tarifne številke 8442)

prosto

0

8443 99 90

deli in pribor za tiskalnike, stroje za kopiranje in telefakse, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elektronskih sklopov in stro
jev, ki se uporabljajo za tiskanje s ploščami, valji in drugimi tiskarskimi
komponentami iz tarifne številke 8442)

prosto

0

8444 00 10

stroji za ekstrudiranje (brizganje) umetnih ali sintetičnih tekstilnih fila
mentov

1,7

0

8444 00 90

stroji za izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih tek
stilnih filamentov

1,7

0

8445 11 00

mikalniki (karde) za pripravljanje tekstilnih vlaken

1,7

0

8445 12 00

česalniki za pripravljanje tekstilnih vlaken

1,7

0

8445 13 00

raztezalke in predpredilniki

1,7

0

8445 19 00

stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken (razen mikalnikov (karde), česal
nikov, raztezalk in predpredilnikov)

1,7

0

8445 20 00

tekstilni predilni stroji (razen strojev za ekstrudiranje ter raztezalk in
predpredilnikov)

1,7

0

8445 30 10

tekstilni stroji za združevanje (dubliranje)

1,7

0

8445 30 90

tekstilni stroji za sukanje

1,7

0

8445 40 00

tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje votka)

1,7

0
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8445 90 00

stroji za proizvodnjo tekstilne preje in stroji za pripravljanje tekstilne
preje za uporabo na strojih iz tarifne številke 8446 ali 8447 (razen
strojev iz tarifne številke 8444, predilnih strojev in strojev za združeva
nje (dubliranje) ali sukanje)

1,7

0

8446 10 00

tkalski stroji za tkanje tkanin širine do vključno 30 cm

1,7

0

8446 21 00

statve na motorni pogon za tkanje tkanin širine več kot 30 cm, s čol
ničkom

1,7

0

8446 29 00

ročne statve za tkanje tkanin širine več kot 30 cm, s čolničkom

1,7

0

8446 30 00

tkalski stroji za tkanje tkanin širine več kot 30 cm, brez čolnička

1,7

0

8447 11 10

stroji za krožno pletenje s premerom valja do vključno 165 mm,
z ukrivljeno iglo

1,7

0

8447 11 90

stroji za krožno pletenje s premerom valja do vključno 165 mm (razen
tistih z ukrivljeno iglo)

1,7

0

8447 12 10

stroji za krožno pletenje s premerom valja nad 165 mm, z ukrivljeno
iglo

1,7

0

8447 12 90

stroji za krožno pletenje s premerom valja nad 165 mm (razen tistih
z ukrivljeno iglo)

1,7

0

8447 20 20

prepletilniki, vključno s stroji tipa Raschel, in šivalni prepletilniki

1,7

0

8447 20 80

stroji za ravno pletenje (razen prepletilnikov, vključno s stroji tipa Ra
schel)

1,7

0

8447 90 00

stroji za proizvodnjo ovite preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, ple
tenic ali mrež in tafting stroji (razen strojev za verižni vbod ali ome
tični vbod)

1,7

0

8448 11 00

nitni in žakarski stroji; stroji za zmanjševanje, kopiranje ali luknjanje
kartic ali stroji za povezovanje luknjanih kartic

1,7

0

8448 19 00

pomožni stroji za uporabo s stroji iz tarifne številke 8444, 8445, 8446
ali 8447 (razen nitnih strojev, žakarskih strojev, strojev za zmanjševa
nje, kopiranje ali luknjanje kartic ali strojev za povezovanje luknjanih
kartic)

1,7

0

8448 20 00

deli in pribor za stroje za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje, teksturi
ranje ali rezanje umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov ali za nji
hove pomožne stroje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8448 31 00

obloge za mikalnike (karde) za pripravljanje tekstilnih vlaken

1,7

0
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8448 32 00

deli in pribor za stroje za pripravljanje tekstilnih vlaken, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu (razen oblog za mikalnike (karde))

1,7

0

8448 33 10

vretena in krilca za vretena za stroje iz tarifne številke 8445

1,7

0

8448 33 90

predilniški prstani in prstančni tekači za stroje iz tarifne številke 8445

1,7

0

8448 39 00

deli in pribor za stroje iz tarifne številke 8445, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

1,7

0

8448 42 00

brda za statve, nicalnice in listi za nicalnice

1,7

0

8448 49 00

deli in pribor za tkalske stroje (statve) in njihove pomožne stroje, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8448 51 10

zapletni plugi, ki se uporabljajo pri oblikovanju zank, za stroje iz ta
rifne številke 8447

1,7

0

8448 51 90

igle in drugi predmeti, ki se uporabljajo pri oblikovanju zank, za stroje
iz tarifne številke 8447 (razen zapletnih plugov)

1,7

0

8448 59 00

deli in pribor za stroje iz tarifne številke 8447, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

1,7

0

8449 00 00

stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo klobučevine ali netkanega
blaga v metraži ali v določenih oblikah, vključno s stroji za izdelovanje
klobukov iz klobučevine; kalupi za klobuke; njihovi deli (razen strojev
za pripravljanje klobučevine in kalandrov)

1,7

0

8450 11 11

popolnoma avtomatski pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice
z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega perila, ki se polnijo od spredaj

3

0

8450 11 19

popolnoma avtomatski pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice
z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega perila, ki se polnijo od zgoraj

3

0

8450 11 90

popolnoma avtomatski pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice
z zmogljivostjo od 6 kg do vključno 10 kg suhega perila

2,6

0

8450 12 00

pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice z vgrajeno centrifugalno na
pravo za ožemanje (razen popolnoma avtomatskih)

2,7

0

8450 19 00

pralni stroji za gospodinjstva ali pralnice z zmogljivostjo do vključno
6 kg suhega perila (razen popolnoma avtomatskih in z vgrajeno centri
fugalno napravo za ožemanje)

2,7

0

8450 20 00

pralni stroji za pralnice z zmogljivostjo več kot 10 kg suhega perila

2,2

0

8450 90 00

deli pralnih strojev za gospodinjstva ali pralnice, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,7

0
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8451 10 00

stroji za kemično čiščenje gotovih tekstilnih izdelkov

2,2

0

8451 21 10

stroji za sušenje z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega perila (razen
centrifugalnih)

2,2

0

8451 21 90

stroji za sušenje z zmogljivostjo od 6 kg do vključno 10 kg suhega pe
rila (razen centrifugalnih)

2,2

0

8451 29 00

stroji za sušenje za tekstilno prejo, tkanine ali gotove tekstilne izdelke
(razen strojev za sušenje z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega pe
rila in centrifugalnih strojev za sušenje)

2,2

0

8451 30 10

stroji in stiskalnice za likanje, električno ogrevani, z močjo do vključno
2 500 W

2,2

0

8451 30 30

stroji in stiskalnice za likanje, električno ogrevani, z močjo nad
2 500 W

2,2

0

8451 30 80

stroji in stiskalnice za likanje (razen električno ogrevanih in kalandrov)

2,2

0

8451 40 00

stroji za pranje, beljenje ali barvanje tekstilne preje, tkanin ali gotovih
tekstilnih izdelkov (razen pralnih strojev za gospodinjstva ali pralnice)

2,2

0

8451 50 00

stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto izrezovanje
tekstilnih materialov

2,2

0

8451 80 10

stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo linoleja ali drugih talnih oblog,
za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo podlago (razen kalan
drov in stiskalnic za splošno uporabo)

2,2

0

8451 80 30

stroji za apretiranje ali dodelavo tekstilne preje, tkanin ali drugih goto
vih tekstilnih izdelkov (razen strojev za apretiranje ali dovrševanje klo
bučevine, kalandrov in stiskalnic za splošno uporabo)

2,2

0

8451 80 80

stroji za prevlačenje ali impregniranje tekstilne preje, tkanin ali drugih
gotovih tekstilnih izdelkov (razen kalandrov in stiskalnic za splošno
uporabo)

2,2

0

8451 90 00

deli strojev za pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje, likanje, sti
skanje, beljenje, barvanje, apretiranje, dodelavo, prevlačenje ali impreg
niranje tekstilne preje, tkanin ali drugih gotovih tekstilnih izdelkov; deli
strojev, ki se uporabljajo za proizvodnjo linoleja ali drugih talnih oblog,
za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo podlago; deli strojev
za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstil
nih materialov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

8452 10 11

šivalni stroji za gospodinjstva (samo lock-stitch) z glavami z maso do
vključno 16 kg brez motorja oziroma do vključno 17 kg z motorjem,
z vrednostjo (brez okvirjev, miz ali pohištva) nad 65 EUR za kos

5,7

0
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8452 10 19

šivalni stroji za gospodinjstva (samo lock-stitch) z glavami z maso do
vključno 16 kg brez motorja oziroma do vključno 17 kg z motorjem,
z vrednostjo (brez okvirjev, miz ali pohištva) do vključno 65 EUR za
kos; glave za te šivalne stroje z maso do vključno 16 kg brez motorja
oziroma do vključno 17 kg z motorjem

9,7

0

8452 10 90

šivalni stroji in glave za gospodinjstva (razen šivalnih strojev lock-stitch
z glavami z maso do vključno 16 kg brez motorja oziroma do vključno
17 kg z motorjem in glav z maso do vključno 16 kg brez motorja ozi
roma do vključno 17 kg z motorjem)

3,7

0

8452 21 00

avtomatski šivalni stroji, industrijski

3,7

0

8452 29 00

šivalni stroji, industrijski (razen avtomatov)

3,7

0

8452 30 10

igle za šivalne stroje z na eni strani ploščatim steblom

2,7

0

8452 30 90

igle za šivalne stroje (razen tistih, ki imajo na eni strani ploščato steblo)

2,7

0

8452 40 00

omarice, stojala in pokrovi za šivalne stroje ter njihovi deli

2,7

0

8452 90 00

deli šivalnih strojev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8453 10 00

stroji za pripravljanje, strojenje ali obdelavo surovih ali strojenih kož,
z dlako ali brez nje (razen strojev za sušenje, brizgalnih pištol, strojev
za odstranjevanje prašičje dlake, šivalnih strojev in stiskalnic za splošno
uporabo)

1,7

0

8453 20 00

stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve iz surovih ali strojenih kož,
z dlako ali brez nje (razen šivalnih strojev)

1,7

0

8453 80 00

stroji za proizvodnjo ali popravilo izdelkov iz surovih ali strojenih kož,
z dlako ali brez nje (razen obutve in šivalnih stroje)

1,7

0

8453 90 00

deli strojev za pripravljanje, strojenje ali obdelavo surovih ali strojenih
kož, z dlako ali brez nje, za proizvodnjo ali popravilo obutve ali drugih
predmetov iz surovih ali strojenih kož, z dlako ali brez nje, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8454 10 00

konvertorji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin

1,7

0

8454 20 00

forme za ingote in livarski lonci, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livar
nah kovin

1,7

0

8454 30 10

stroji za vlivanje pod pritiskom, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livar
nah kovin

1,7

0

8454 30 90

livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin (razen
strojev za vlivanje pod pritiskom)

1,7

0

8454 90 00

deli konvertorjev, livarskih loncev, form za ingote in livarskih strojev,
ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

1,7

0
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8455 10 00

valjarniška ogrodja in proge za cevi

2,7

0

8455 21 00

valjarniška ogrodja in proge za vroče ali kombinirano vroče in hladno
valjanje (razen za cevi)

2,7

0

8455 22 00

valjarniška ogrodja za kovine, za hladno valjanje (razen za cevi)

2,7

0

8455 30 10

valji za valjarniška ogrodja in proge za kovine, litoželezni

2,7

0

8455 30 31

delovni valji za vroče valjanje; podporni valji za vroče in hladno valja
nje, iz kovanega jekla, za kovino

2,7

0

8455 30 39

delovni valji za hladno valjanje, za kovino, iz kovanega jekla

2,7

0

8455 30 90

valji za valjarniška ogrodja in proge za kovine, iz litega ali varjenega je
kla

2,7

0

8455 90 00

deli valjarniških ogrodij in prog za kovine, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,7

0

8456 10 00

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom (razen naprav
za mehko spajkanje in varjenje, vključno s tistimi, s katerimi se lahko
reže, strojev za preskušanje materialov in strojev za proizvodnjo po
lprevodniških naprav ali elektronskih integriranih vezij)

4,5

0

8456 20 00

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z ultrazvokom (razen naprav za čiščenje z ultrazvokom in strojev za
preskušanje materialov)

3,5

0

8456 30 11

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z elektroerozijo, žični, numerično krmiljeni

3,5

0

8456 30 19

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z elektroerozijo, numerično krmiljeni (razen žičnih)

3,5

0

8456 30 90

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z elektroerozijo, žični, ne numerično krmiljeni

3,5

0

8456 90 00

stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala
z elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim sno
pom ali snopom plazme (razen naprav za mehko spajkanje in varjenje,
strojev za preskušanje materialov in strojev za proizvodnjo polprevod
niških naprav ali elektronskih integriranih vezij)

3,5

0

8457 10 10

horizontalni centri za strojno obdelavo kovin

2,7

0

8457 10 90

centri za strojno obdelavo kovin (razen horizontalnih centrov)

2,7

0
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8457 20 00

stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo), za obde
lavo kovin

2,7

0

8457 30 10

prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin, numerično krmi
ljeni

2,7

0

8457 30 90

prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin, ne numerično
krmiljeni

2,7

0

8458 11 20

horizontalni stružni centri za odstranjevanje kovin, numerično krmi
ljeni

2,7

0

8458 11 41

horizontalne avtomatske stružnice z enim vretenom za odstranjevanje
kovin, numerično krmiljene

2,7

0

8458 11 49

horizontalne avtomatske stružnice z več vreteni za odstranjevanje ko
vin, numerično krmiljene

2,7

0

8458 11 80

horizontalne stružnice za odstranjevanje kovin, numerično krmiljene
(razen stružnih centrov in avtomatskih stružnic)

2,7

0

8458 19 20

horizontalni stružni centri za odstranjevanje kovin, ne numerično
krmiljeni

2,7

0

8458 19 40

horizontalne avtomatske stružnice za odstranjevanje kovin, ne nume
rično krmiljene

2,7

0

8458 19 80

horizontalne stružnice za odstranjevanje kovin, ne numerično krmi
ljene (razen stružnih centrov)

2,7

0

8458 91 20

stružni centri za odstranjevanje kovin, numerično krmiljeni (razen ho
rizontalnih)

2,7

0

8458 91 80

stružnice za odstranjevanje kovin, numerično krmiljene (razen horizon
talnih stružnic in stružnih centrov)

2,7

0

8458 99 00

stružnice, vključno s stružnimi centri, za odstranjevanje kovin, ne nu
merično krmiljene (razen horizontalnih)

2,7

0

8459 10 00

stroji z delovnimi enotami na vodilih za vrtanje, struženje, rezkanje,
vrezovanje ali narezovanje navojev kovin

2,7

0

8459 21 00

stroji za vrtanje s svedrom, numerično krmiljeni (razen strojev z delov
nimi enotami na vodilih)

2,7

0

8459 29 00

stroji za vrtanje s svedrom, ne numerično krmiljeni (razen strojev z de
lovnimi enotami na vodilih in strojev na ročni pogon)

2,7

0

8459 31 00

kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in rezkanjem, nume
rično krmiljeni (razen strojev z delovnimi enotami na vodilih)

1,7

0
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8459 39 00

kombinirani stroji za obdelavo odprtin z vrtanjem in rezkanjem, ne nu
merično krmiljeni (razen strojev z delovnimi enotami na vodilih)

1,7

0

8459 40 10

stroji za povečevanje odprtin, numerično krmiljeni (razen strojev z de
lovnimi enotami na vodilih in strojev za obdelavo odprtin z vrtanjem
in rezkanjem)

1,7

0

8459 40 90

stroji za povečevanje odprtin, ne numerično krmiljeni (razen strojev
z delovnimi enotami na vodilih in strojev za obdelavo odprtin z vrta
njem in rezkanjem)

1,7

0

8459 51 00

konzolni rezkalni stroji za kovine, numerično krmiljeni

2,7

0

8459 59 00

konzolni rezkalni stroji za kovine, ne numerično krmiljeni

2,7

0

8459 61 10

orodni rezkalni stroji za kovine, numerično krmiljeni

2,7

0

8459 61 90

rezkalni stroji za kovine, numerično krmiljeni (razen strojev z delovnimi
enotami na vodilih, strojev za obdelavo kovin z vrtanjem in rezkanjem,
konzolnih rezkalnih strojev, orodnih rezkalnih strojev in strojev za iz
delavo zobnikov z rezanjem)

2,7

0

8459 69 10

orodni rezkalni stroji za kovine, ne numerično krmiljeni

2,7

0

8459 69 90

rezkalni stroji za kovine, ne numerično krmiljeni (razen strojev z delov
nimi enotami na vodilih, kombiniranih strojev za obdelavo odprtin z vr
tanjem in rezkanjem, konzolnih rezkalnih strojev, orodnih rezkalnih
strojev in strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem)

2,7

0

8459 70 00

stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev (razen strojev z delovnimi
enotami na vodilih)

2,7

0

8460 11 00

stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi
lahko nastavi s točnostjo vsaj 0,01 mm, numerično krmiljeni

2,7

0

8460 19 00

stroji za ravno brušenje, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi
lahko nastavi s točnostjo vsaj 0,01 mm, ne numerično krmiljeni

2,7

0

8460 21 11

stroji za notranje brušenje za dodelavo kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
točnostjo najmanj 0,01 mm, numerično krmiljeni (razen strojev za do
delavo zobnikov)

2,7

0

8460 21 15

brezkonični brusilni stroji (centreless) za dodelavo kovin, kovinskih kar
bidov ali kermetov, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko
nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm, numerično krmiljeni (razen stro
jev za dodelavo zobnikov)

2,7

0
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8460 21 19

brusilni stroji za cilindrične površine za dodelavo kovin, kovinskih kar
bidov ali kermetov, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko
nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm, numerično krmiljeni (razen stro
jev za dodelavo zobnikov, strojev za notranje brušenje in brezkoničnih
brusilnih strojev)

2,7

0

8460 21 90

brusilni stroji za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kermetov, pri
katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo naj
manj 0,01 mm, numerično krmiljeni (razen strojev za ravno brušenje
ali brušenje cilindričnih površin in strojev za izdelavo zobnikov z reza
njem, brušenjem ali dodelavo zobnikov)

2,7

0

8460 29 11

stroji za notranje brušenje za dodelavo kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
točnostjo najmanj 0,01 mm, ne numerično krmiljeni (razen strojev za
dodelavo zobnikov)

2,7

0

8460 29 19

brusilni stroji za cilindrične površine za dodelavo kovin, kovinskih kar
bidov ali kermetov, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko
nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm, ne numerično krmiljeni (razen
strojev za dodelavo zobnikov)

2,7

0

8460 29 90

brusilni stroji za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kermetov, pri
katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo naj
manj 0,01 mm, ne numerično krmiljeni (razen strojev za ravno bruše
nje ali brušenje cilindričnih površin in strojev za izdelavo zobnikov z re
zanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov)

2,7

0

8460 31 00

stroji za ostrenje orodij ali rezil, numerično krmiljeni

1,7

0

8460 39 00

stroji za ostrenje orodij ali rezil, ne numerično krmiljeni

1,7

0

8460 40 10

stroji za honanje ali lepanje, za dodelavo kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov, numerično krmiljeni (razen strojev za dodelavo zobnikov)

1,7

0

8460 40 90

stroji za honanje ali lepanje, za dodelavo kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov, ne numerično krmiljeni (razen strojev za dodelavo zobnikov)

1,7

0

8460 90 10

stroji za čiščenje ali poliranje kovin, kovinskih karbidov ali kermetov,
pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo
najmanj 0,01 mm (razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, bru
šenjem ali dodelavo zobnikov)

2,7

0

8460 90 90

stroji za čiščenje, brušenje ali poliranje kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov (razen strojev za brušenje in poliranje, pri katerih se pozicio
niranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm,
strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobni
kov ter strojev za ročno delo)

1,7

0
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8461 20 00

kratkogibni skobeljniki za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali ker
metov

1,7

0

8461 30 10

stroji za posnemanje za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kerme
tov, numerično krmiljeni

1,7

0

8461 30 90

stroji za posnemanje za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kerme
tov, ne numerično krmiljeni

1,7

0

8461 40 11

stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, vključno z brušenjem, za izde
lavo cilindričnih zobnikov, numerično krmiljeni, za obdelavo kovin, ko
vinskih karbidov ali kermetov (razen strojev za skobljanje, izdelavo uto
rov in posnemanje)

2,7

0

8461 40 19

stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, vključno z brušenjem, za izde
lavo cilindričnih zobnikov, ne numerično krmiljeni, za obdelavo kovin,
kovinskih karbidov ali kermetov (razen strojev za skobljanje, izdelavo
utorov in posnemanje)

2,7

0

8461 40 31

stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, vključno z brušenjem, ne za ci
lindrične zobnike, numerično krmiljeni, za obdelavo kovin, kovinskih
karbidov ali kermetov (razen strojev za skobljanje, izdelavo utorov in
posnemanje)

1,7

0

8461 40 39

stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, vključno z brušenjem, ne za ci
lindrične zobnike, ne numerično krmiljeni, za obdelavo kovin, kovin
skih karbidov ali kermetov (razen strojev za skobljanje, izdelavo utorov
in posnemanje)

1,7

0

8461 40 71

stroji za dodelavo zobnikov, vključno z brušenjem, pri katerih se pozi
cioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm,
numerično krmiljeni, za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kerme
tov

2,7

0

8461 40 79

stroji za dodelavo zobnikov, vključno z brušenjem, pri katerih se pozi
cioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm,
ne numerično krmiljeni, za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali ker
metov

2,7

0

8461 40 90

stroji za dodelavo zobnikov za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali
kermetov (razen tistih, pri katerih se pozicioniranje v kateri koli osi
lahko nastavi s točnostjo najmanj 0,01 mm)

1,7

0

8461 50 11

cirkularne žage za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kermetov
(razen strojev za ročno delo)

1,7

0

8461 50 19

strojne žage za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kermetov (razen
strojev za ročno delo in cirkularnih žag)

1,7

0

8461 50 90

stroji za odrezovanje za obdelavo kovin, kovinskih karbidov ali kerme
tov (razen strojev za ročno delo in cirkularnih žag)

1,7

0
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8461 90 00

stroji za skobljanje in drugi stroji za obdelavo kovin, kovinskih karbi
dov ali kermetov z odvzemanjem materiala, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

2,7

0

8462 10 10

stroji za kovanje ali kovanje v kalupih, vključno s stiskalnicami, in kla
diva, numerično krmiljeni

2,7

0

8462 10 90

stroji za kovanje ali kovanje v kalupih, vključno s stiskalnicami, in kla
diva, ne numerično krmiljeni

1,7

0

8462 21 10

stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, vključno
s stiskalnicami, numerično krmiljeni, za obdelavo ploščatih kovinskih
izdelkov

2,7

0

8462 21 80

stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, vključno
s stiskalnicami, numerično krmiljeni, za obdelavo kovin (razen strojev
za proizvodnjo polprevodniških naprav ali elektronskih integriranih ve
zij)

2,7

0

8462 29 10

stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, vključno
s stiskalnicami, ne numerično krmiljeni, za obdelavo ploščatih kovin
skih izdelkov

1,7

0

8462 29 91

stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, vključno
s stiskalnicami, hidravlični, ne numerično krmiljeni, za obdelavo kovin
(razen strojev za obdelavo ploščatih izdelkov)

1,7

0

8462 29 98

stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, vključno
s stiskalnicami, ne hidravlični, ne numerično krmiljeni, za obdelavo ko
vin (razen strojev za obdelavo ploščatih izdelkov in strojev za proiz
vodnjo polprevodniških naprav ali elektronskih integriranih vezij)

1,7

0

8462 31 00

škarje za striženje, vključno s stiskalnicami, numerično krmiljene, za
obdelavo kovin (razen kombiniranih strojev za štancanje in rezanje s
striženjem)

2,7

0

8462 39 10

škarje za striženje, vključno s stiskalnicami, ne numerično krmiljene,
za obdelavo ploščatih kovinskih izdelkov (razen kombiniranih strojev
za štancanje in rezanje s striženjem)

1,7

0

8462 39 91

škarje za striženje, vključno s stiskalnicami, hidravlične, ne numerično
krmiljene, za obdelavo kovin (razen strojev za obdelavo ploščatih ko
vinskih izdelkov ter kombiniranih strojev za štancanje in rezanje s stri
ženjem)

1,7

0

8462 39 99

škarje za striženje, vključno s stiskalnicami, ne hidravlične, ne nume
rično krmiljene, za obdelavo kovin (razen strojev za obdelavo ploščatih
kovinskih izdelkov ter kombiniranih strojev za štancanje in rezanje s
striženjem)

1,7

0
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8462 41 10

stroji za štancanje ali zarezovanje, vključno s stiskalnicami, ter kombi
nirani stroji za štancanje in rezanje s striženjem, numerično krmiljeni,
za obdelavo ploščatih kovinskih izdelkov

2,7

0

8462 41 90

stroji za štancanje ali zarezovanje, vključno s stiskalnicami, ter kombi
nirani stroji za štancanje in rezanje s striženjem, numerično krmiljeni,
za obdelavo kovin (razen strojev za obdelavo ploščatih kovinskih izdel
kov)

2,7

0

8462 49 10

stroji za štancanje ali zarezovanje, vključno s stiskalnicami, ter kombi
nirani stroji za štancanje in rezanje s striženjem, ne numerično krmi
ljeni, za obdelavo ploščatih kovinskih izdelkov

1,7

0

8462 49 90

stroji za štancanje ali zarezovanje, vključno s stiskalnicami, ter kombi
nirani stroji za štancanje in rezanje s striženjem, ne numerično krmi
ljeni, za obdelavo kovin (razen strojev za obdelavo ploščatih kovinskih
izdelkov)

1,7

0

8462 91 10

hidravlične stiskalnice za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ali
stiskalnice za stiskanje odpadnih kovin v bale

2,7

0

8462 91 50

hidravlične stiskalnice, numerično krmiljene, za obdelavo kovin (razen
stiskalnic za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje, sti
skalnic za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ter stiskalnic za sti
skanje odpadnih kovin v bale)

2,7

0

8462 91 90

hidravlične stiskalnice, ne numerično krmiljene, za obdelavo kovin
(razen stiskalnic za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje
ter stiskalnic za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ali stiskalnic
za stiskanje odpadnih kovin v bale)

2,7

0

8462 99 10

stiskalnice, ne hidravlične, za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem
ali stiskalnice za stiskanje odpadnih kovin v bale

2,7

0

8462 99 50

stiskalnice, ne hidravlične, numerično krmiljene, za obdelavo kovin
(razen stiskalnic za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje,
stiskalnic za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ter stiskalnic za
stiskanje odpadnih kovin v bale)

2,7

0

8462 99 90

stiskalnice, ne hidravlične, ne numerično krmiljene, za obdelavo kovin
(razen stiskalnic za upogibanje, prepogibanje, ravnanje in poravnavanje,
stiskalnic za stiskanje kovinskih praškov s sintranjem ali stiskalnic za
stiskanje odpadnih kovin v bale)

2,7

0

8463 10 10

stroji za vlečenje kovinske žice

2,7

0

8463 10 90

stroji za vlečenje kovinskih palic, cevi, profilov, žic ipd. (razen strojev
za vlečenje žice)

2,7

0

8463 20 00

stroji za valjanje navojev, za obdelavo kovin

2,7

0
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8463 30 00

stroji za obdelavo in predelavo kovinske žice, brez odvzemanja mate
riala (razen strojev za upogibanje žice iz tarifne številke 8461 in strojev
za ročno delo)

2,7

0

8463 90 00

stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov,
brez odvzemanja materiala (razen stiskalnic za upogibanje, prepogiba
nje, ravnanje in poravnavanje, strojev za rezanje s striženjem, strojev za
štancanje ali zarezovanje, stiskalnic, strojev za vlečenje, strojev za valja
nje navojev, strojev za obdelavo žice in strojev za ročno delo)

2,7

0

8464 10 00

strojne žage za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in
podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla (razen
strojev za ročno delo)

2,2

0

8464 20 11

stroji za brušenje in poliranje za hladno obdelavo optičnega stekla

2,2

0

8464 20 19

stroji za brušenje in poliranje za hladno obdelavo stekla (razen optič
nega)

2,2

0

8464 20 20

stroji za brušenje in poliranje, za obdelavo keramike (razen strojev na
ročni pogon)

2,2

0

8464 20 95

stroji za brušenje in poliranje, za obdelavo kamna, betona, azbesta, ce
menta in podobnih mineralnih snovi (razen za obdelavo keramike in
hladno obdelavo stekla ter strojev na ročni pogon in strojev za obde
lavo polprevodniških rezin)

2,2

0

8464 90 20

stroji za obdelavo keramike (razen strojev za žaganje, strojev za bruše
nje, strojev za poliranje in strojev na ročni pogon)

2,2

0

8464 90 80

stroji za obdelavo kamna, betona, azbesta, cementa in podobnih mine
ralnih snovi ali za hladno obdelavo stekla (razen strojev za žaganje,
strojev za brušenje, strojev za poliranje, strojev na ročni pogon, strojev
za obdelavo keramike in strojev za pisanje ali skiciranje polprevodni
ških rezin)

2,2

0

8465 10 10

stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podob
nih trdih materialov, s katerimi so mogoče različne vrste strojne obde
lave brez zamenjave orodja med takimi obdelavami, z ročnim preno
som obdelovanca med operacijami

2,7

0

8465 10 90

stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podob
nih trdih materialov, s katerimi so mogoče različne vrste strojne obde
lave brez zamenjave orodja med takimi obdelavami, z avtomatskim
prenosom obdelovanca med operacijami

2,7

0

8465 91 10

tračne žage za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali
podobnih trdih materialov (razen strojev za ročno delo)

2,7

0

8465 91 20

krožne žage za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali
podobnih trdih materialov (razen strojev za ročno delo)

2,7

0
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8465 91 90

strojne žage za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali
podobnih trdih materialov (razen tračnih žag, krožnih žag in strojev za
ročno delo)

2,7

0

8465 92 00

stroji za skobljanje, rezkanje ali oblikovanje z rezanjem za obdelavo
lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov
(razen strojev za ročno delo ter strojev iz tarifne podštevilke 8465 10)

2,7

0

8465 93 00

stroji za brušenje, glajenje ali poliranje za obdelavo lesa, plute, kosti,
trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov (razen strojev za
ročno delo)

2,7

0

8465 94 00

stroji za upogibanje ali sestavljanje za obdelavo lesa, plute, kosti, trde
gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov (razen strojev za
ročno delo)

2,7

0

8465 95 00

stroji za vrtanje ali dolbenje za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume,
trde plastike ali podobnih trdih materialov (razen strojev za ročno delo
ter strojev iz tarifne podštevilke 8465 10)

2,7

0

8465 96 00

stroji za cepljenje ali lupljenje, za obdelavo lesa

2,7

0

8465 99 10

stružnice za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali pod
obnih trdih materialov

2,7

0

8465 99 90

stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podob
nih trdih materialov (razen strojev za ročno delo, strojev iz tarifne pod
številke 8465 10, strojnih žag, strojev za skobljanje, rezkanje ali obli
kovanje z rezanjem, strojev za brušenje, glajenje ali poliranje, strojev za
upogibanje ali sestavljanje, strojev za vrtanje ali dolbenje, strojev za
cepljenje ali lupljenje in stružnic)

2,7

0

8466 10 20

nasadilna, elastična in cevasta držala, ki se uporabljajo kot držala za
orodje pri strojih, vključno z držali za katero koli vrsto orodja, ki se
pri delu držijo v roki

1,2

0

8466 10 31

držala za orodje za stružnice (razen nasadilnih, elastičnih in cevastih
držal)

1,2

0

8466 10 38

držala za orodje za stroje, vključno z držali za katero koli vrsto orodja,
ki se pri delu držijo v roki (razen držal za orodja za stružnice ter nasa
dilnih, elastičnih in cevastih držal)

1,2

0

8466 10 80

samoodpiralne glave za rezanje za stroje

1,2

0

8466 20 20

držala za obdelovance za stroje v obliki pomožnih orodij za pritrjeva
nje posebnih naprav, vključno s kompleti standardnih pomožnih orodij
za pritrjevanje

1,2

0

8466 20 91

držala za obdelovance za stružnice (razen držal za obdelovance v obliki
pomožnih orodij za pritrjevanje posebnih naprav, vključno s kompleti
standardnih pomožnih orodij za pritrjevanje)

1,2

0
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8466 20 98

držala za obdelovance za stroje (razen držal za obdelovance za stru
žnice in v obliki pomožnih orodij za pritrjevanje posebnih naprav,
vključno s kompleti standardnih pomožnih orodij za pritrjevanje)

1,2

0

8466 30 00

razdelilne glave in druge posebne dodatne naprave za obdelovalne
stroje, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

1,2

0

8466 91 20

deli in pribor za stroje za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta,
cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo ste
kla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, iz litega železa ali li
tega jekla

1,2

0

8466 91 95

deli in pribor za stroje za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta,
cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo ste
kla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen iz litega železa
ali litega jekla)

1,2

0

8466 92 20

deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde
plastike ali podobnih trdih materialov, iz litega železa ali litega jekla, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,2

0

8466 92 80

deli in pribor za stroje za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde
plastike ali podobnih trdih materialov, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen iz litega železa ali litega jekla)

1,2

0

8466 93 00

deli in pribor za stroje za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,2

0

8466 94 00

deli in pribor za stroje za obdelavo kovin brez odvzemanja materiala,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,2

0

8467 11 10

ročno orodje, pnevmatsko, rotacijsko, za obdelavo kovin

1,7

0

8467 11 90

ročno orodje, pnevmatsko, rotacijsko, za obdelavo kovin (razen za ob
delavo kovin)

1,7

0

8467 19 00

pnevmatsko ročno orodje, ne rotacijsko

1,7

0

8467 21 10

ročni vrtalniki vseh vrst, z vdelanim električnim motorjem, ki delujejo
brez zunanjega napajanja

2,7

0

8467 21 91

elektropnevmatski ročni vrtalniki vseh vrst

2,7

0

8467 21 99

ročni vrtalniki vseh vrst, z vdelanim električnim motorjem, ki delujejo
z zunanjim napajanjem (razen elektropnevmatskih vrtalnikov)

2,7

0

8467 22 10

verižne žage za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem

2,7

0

8467 22 30

cirkularne žage za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem

2,7

0
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8467 22 90

žage za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem (razen verižnih
in cirkularnih žag)

2,7

0

8467 29 10

elektromehanično orodje za ročno delo, z vdelanim električnim moto
rjem, za obdelavo tekstilnih materialov

2,7

0

8467 29 30

elektromehanično orodje za ročno delo, z vdelanim električnim moto
rjem, ki deluje brez zunanjega napajanja (razen orodja za obdelavo tek
stilnih materialov, žag in vrtalnikov)

2,7

0

8467 29 51

kotni brusilniki za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem, ki de
lujejo z zunanjim napajanjem

2,7

0

8467 29 53

tračni brusilniki za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem, ki
delujejo z zunanjim napajanjem

2,7

0

8467 29 59

grobi in fini brusilniki za ročno delo, z vdelanim električnim moto
rjem, ki delujejo z zunanjim napajanjem (razen kotnih in tračnih bru
silnikov)

2,7

0

8467 29 70

skobelniki za ročno delo, z vdelanim električnim motorjem, ki delujejo
z zunanjim napajanjem

2,7

0

8467 29 80

rezalniki žive meje in kosilnice robov travnikov za ročno delo, z vdela
nim električnim motorjem, ki delujejo z zunanjim napajanjem

2,7

0

8467 29 90

elektromehanično orodje za ročno delo, z vdelanim električnim moto
rjem, ki deluje z zunanjim napajanjem (razen orodja za obdelavo tek
stilnih materialov, žag, vrtalnikov, grobih in finih brusilnikov, skobelni
kov ter rezalnikov žive meje in kosilnic robov travnikov)

2,7

0

8467 81 00

verižne žage za ročno delo, z vdelanim neelektričnim motorjem

1,7

0

8467 89 00

ročno orodje, hidravlično ali z vdelanim neelektričnim motorjem
(razen verižnih žag in pnevmatskega orodja)

1,7

0

8467 91 00

deli verižnih žag za ročno delo, z vdelanim električnim ali neelektrič
nim motorjem, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8467 92 00

deli pnevmatskega ročnega orodja, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

1,7

0

8467 99 00

deli pnevmatskega ročnega orodja, hidravličnega ali z vdelanim elek
tričnim ali neelektričnim motorjem, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

1,7

0

8468 10 00

ročne plamenke na plin, za mehko spajkanje, trdo spajkanje ali varjenje

2,2

0

8468 20 00

stroji in aparati na plin za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje
ali za površinsko kaljenje (razen ročnih plamenk na plin)

2,2

0
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8468 80 00

stroji in aparati za varjenje, ki niso na plin (razen električnih strojev in
aparatov iz tarifne številke 8515)

2,2

0

8468 90 00

deli strojev in aparatov za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje
ali za površinsko kaljenje, neelektrični, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,2

0

8469 00 10

stroji za obdelavo besedila (razen strojev za avtomatsko obdelavo pod
atkov in njihovih enot iz tarifne številke 8443 ter laserskih, termalnih
in elektroobčutljivih tiskalnikov)

prosto

0

8469 00 91

pisalni stroji, električni (razen enot strojev za avtomatsko obdelavo
podatkov iz tarifne številke 8443 ter laserskih, termalnih in elektroob
čutljivih tiskalnikov)

2,3

0

8469 00 99

pisalni stroji, neelektrični

2,5

0

8470 10 00

elektronski računski stroji, ki delujejo brez zunanjega vira električne
energije, ter stroji za snemanje, reprodukcijo in prikazovanje podatkov
z računskimi funkcijami žepne velikosti (dimenzij do vključno
170 mm x 100 mm x 45 mm)

prosto

0

8470 21 00

elektronski računski stroji z vgrajeno napravo za tiskanje, s priključ
kom (razen strojev za obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471)

prosto

0

8470 29 00

elektronski računski stroji brez vgrajene naprave za tiskanje, s priključ
kom (razen strojev za obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471)

prosto

0

8470 30 00

računski stroji, neelektronski

prosto

0

8470 50 00

registrirne blagajne z računskimi funkcijami

prosto

0

8470 90 00

frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z računskimi
funkcijami (razen registrirnih blagajn in avtomatskih strojev za prodajo
blaga)

prosto

0

8471 30 00

stroji za obdelavo podatkov, avtomatski, prenosni, z maso do vključno
10 kg, ki imajo v istem ohišju najmanj eno centralno procesno enoto,
tipkovnico in prikazovalnik (razen perifernih enot)

prosto

0

8471 41 00

stroji za obdelavo podatkov, avtomatski, ki imajo v skupnem ohišju
najmanj eno centralno procesno enoto ter eno vhodno enoto in eno iz
hodno enoto, medsebojno povezani ali ne (razen prenosnih, z maso do
vključno 10 kg, in strojev, predloženih v obliki sistema, ter perifernih
enot)

prosto

0

8471 49 00

stroji za obdelavo podatkov, avtomatski, predloženi v obliki sistema (ki
imajo v skupnem ohišju najmanj eno centralno procesno enoto ter eno
vhodno enoto in eno izhodno enoto) (razen prenosnih, z maso do
vključno 10 kg, in perifernih enot)

prosto

0

8471 50 00

procesne enote za avtomatske stroje za obdelavo podatkov, ki imajo v
istem ohišju ali ločeno še naslednje vrste enot: eno ali dve pomnilniški
enoti, eno ali dve vhodni enoti in eno ali dve izhodni enoti (razen tistih
iz tarifne podštevilke 8471 41 ali 8471 49 in razen perifernih enot)

prosto

0
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8471 60 60

tipkovnice za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov, vštevši tudi ti
ste, ki imajo ali nimajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote

prosto

0

8471 60 70

vhodne ali izhodne enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov,
vštevši tudi tiste, ki imajo ali nimajo v istem ohišju tudi pomnilniške
enote (razen tipkovnic)

prosto

0

8471 70 20

centralne pomnilne enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov

prosto

0

8471 70 30

diskovne pomnilne enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov,
optične, vključno z magnetno-optičnimi (npr. CD-ROM gonilniki)
(razen centralnih pomnilnih enot)

prosto

0

8471 70 50

trdi diski za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov, niti optični niti
magnetno-optični (razen centralnih pomnilnih enot)

prosto

0

8471 70 70

diskovne pomnilne enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov,
niti optične niti magnetno-optične (razen trdih diskov in centralnih po
mnilnih enot)

prosto

0

8471 70 80

pomnilne enote z magnetnimi trakovi za stroje za avtomatsko obdelavo
podatkov (razen centralnih pomnilnih enot)

prosto

0

8471 70 98

pomnilne enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov (razen dis
kov, pomnilnih enot z magnetnimi trakovi in centralnih pomnilnih
enot)

prosto

0

8471 80 00

enote za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov (razen procesnih
enot, vhodnih ali izhodnih enot in pomnilniških enot)

prosto

0

8471 90 00

magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na no
silce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8472 10 00

razmnoževalni stroji (hektografski ali na matrice) (razen tiskalnikov ter
strojev za fotokopiranje in termično kopiranje)

2

0

8472 30 00

stroji za sortiranje, prepogibanje, dajanje v ovitke ali zavoje, odpiranje,
zapiranje ali pečatenje pošte in stroji za lepljenje ali žigosanje poštnih
znamk

2,2

0

8472 90 10

stroji za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev

2,2

0

8472 90 30

bankomati

prosto

0

8472 90 70

pisarniški stroji, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

8473 10 11

elektronski sklopi strojev za obdelavo besedila iz tarifne številke 8469,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8473 10 19

elektronski sklopi pisalnih strojev iz tarifne številke 8469, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8473 10 90

deli in pribor za pisalne stroje ali stroje za obdelavo besedila iz tarifne
številke 8469, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elek
tronskih sklopov)

prosto

0
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8473 21 10

elektronski sestavi elektronskih računskih strojev iz tarifne podštevilke
8470 10, 8470 21 ali 8470 29, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

prosto

0

8473 21 90

deli in pribor za elektronske računske stroje iz tarifne podštevilke
8470 10, 8470 21 ali 8470 29, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen elektronskih sestavov)

prosto

0

8473 29 10

elektronski sestavi knjigovodskih strojev, registrirnih blagajn ali drugih
strojev z vdelanimi računskimi napravami iz tarifne številke 8470, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8473 29 90

deli in pribor za neelektronske računske stroje, za knjigovodske stroje,
registrirne blagajne ali druge stroje z vdelanimi računskimi napravami
iz tarifne številke 8470, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen elektronskih sestavov)

prosto

0

8473 30 20

elektronski sestavi za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in za
druge stroje iz tarifne številke 8471, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

8473 30 80

deli in pribor za stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in za druge
stroje iz tarifne številke 8471, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen elektronskih sestavov)

prosto

0

8473 40 11

elektronski sestavi bankomatov iz tarifne podštevilke 8472 90 30, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8473 40 18

elektronski sestavi drugih pisarniških strojev iz tarifne številke 8472, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen bankomatov)

3

0

8473 40 80

deli in pribor za druge pisarniške stroje iz tarifne številke 8472, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elektronskih sestavov)

prosto

0

8473 50 20

elektronski sestavi, ki so enako primerni za uporabo v dveh ali več
elektronskih pisalnih strojih, strojih za obdelavo besedila, računskih
strojih ali drugih strojih, opremi ali napravah iz tarifnih številk od
8469 do 8472, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8473 50 80

deli in pribor, ki so enako primerni za uporabo v dveh ali več pisalnih
strojih, strojih za obdelavo besedila, računskih strojih, strojih za avto
matsko obdelavo podatkov ali drugih strojih, opremi ali napravah iz ta
rifnih številk od 8469 do 8472, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen elektronskih sestavov)

prosto

0

8474 10 00

stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali pranje trdnih mineralnih
snovi, vključno s prahom ali pasto (razen centrifug in stiskalnic s filtri)

prosto

0

8474 20 10

stroji za drobljenje ali mletje mineralnih snovi, vrst, ki se uporabljajo v
keramični industriji

prosto

0

8474 20 90

stroji za drobljenje ali mletje trdnih mineralnih snovi (razen vrst mine
ralnih snovi, ki se uporabljajo v keramični industriji)

prosto

0

8474 31 00

mešalniki za beton ali malto (razen vgrajenih na železniške vagone ali
na podvozje tovornjakov)

prosto

0
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8474 32 00

stroji za mešanje mineralnih snovi z bitumnom

prosto

0

8474 39 10

stroji za mešanje ali gnetenje mineralnih snovi, vrst, ki se uporabljajo v
keramični industriji

prosto

0

8474 39 90

stroji za mešanje ali gnetenje trdnih mineralnih snovi, vključno s pra
hom ali pasto (razen mešalnikov za beton ali malto, strojev za mešanje
mineralnih snovi z bitumnom, strojev, ki se uporabljajo v keramični in
dustriji, in kalandrov)

prosto

0

8474 80 10

stroji za aglomeracijo, oblikovanje ali vlivanje keramične mase

prosto

0

8474 80 90

stroji za aglomeracijo, oblikovanje ali vlivanje trdnih mineralnih goriv,
cementa, sadre ali drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali paste
in stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov (razen za keramično
maso in strojev za vlivanje ali stiskanje stekla)

prosto

0

8474 90 10

deli strojev iz tarifne številke 8474, iz litega železa ali litega jekla

prosto

0

8474 90 90

deli strojev iz tarifne številke 8474 (razen iz litega železa ali litega je
kla)

prosto

0

8475 10 00

stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijalk ali elek
tronk ali bliskovnih žarnic v steklene plašče

1,7

0

8475 21 00

stroji za izdelavo optičnih kablov ali polizdelkov zanje

1,7

0

8475 29 00

stroji za proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in steklenih izdelkov
(razen strojev za izdelavo optičnih kablov ali polizdelkov zanje, peči in
naprav za ogrevanje za proizvodnjo kaljenega stekla)

1,7

0

8475 90 00

deli strojev za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijalk ali
elektronk ali bliskovnih žarnic v steklene plašče, ter strojev za proiz
vodnjo ali vročo obdelavo stekla in steklenih izdelkov, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8476 21 00

avtomatski stroji za prodajo pijač z vgrajeno napravo za gretje ali hlaje
nje

1,7

0

8476 29 00

avtomatski stroji za prodajo pijač brez vgrajene naprave za gretje ali
hlajenje

1,7

0

8476 81 00

avtomatski stroji za prodajo blaga z vgrajeno napravo za gretje ali hla
jenje (razen avtomatskih strojev za prodajo pijač)

1,7

0

8476 89 00

avtomatski stroji za prodajo blaga brez vgrajene naprave za gretje ali
hlajenje; stroji za menjanje denarja za drobiž (razen avtomatskih strojev
za prodajo pijač)

1,7

0

8476 90 00

deli avtomatskih strojev za prodajo blaga, vključno s stroji za menjanje
denarja za drobiž, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0
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8477 10 00

stroji za brizgalno vlivanje v kalupe za gumo ali plastične mase

1,7

0

8477 20 00

ekstruderji za gumo ali plastične mase

1,7

0

8477 30 00

stroji za oblikovanje s pihanjem za gumo ali plastične mase

1,7

0

8477 40 00

stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi stroji za termično oblikova
nje za gumo ali plastične mase

1,7

0

8477 51 00

stroji za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za oblikovanje zračnic
iz gume ali plastične mase

1,7

0

8477 59 10

stiskalnice za oblikovanje ali za proizvodnjo izdelkov iz gume ali pla
stične mase (razen strojev za brizgalno vlivanje, ekstruderjev, strojev za
termično oblikovanje in strojev za oblikovanje ali protektiranje plaščev)

1,7

0

8477 59 80

stroji za oblikovanje ali za proizvodnjo izdelkov iz gume ali plastične
mase (razen strojev za brizgalno vlivanje, ekstruderjev, strojev za obli
kovanje s pihanjem, strojev za oblikovanje z vakuumom in drugih stro
jev za termično oblikovanje; strojev za oblikovanje ali protektiranje pla
ščev ali za oblikovanje zračnic; strojev za proizvodnjo polprevodniških
naprav ali elektronskih integriranih vezij)

1,7

0

8477 80 11

stroji za proizvodnjo reaktivnih smol

1,7

0

8477 80 19

stroji za proizvodnjo penastih izdelkov (razen za proizvodnjo reaktiv
nih smol)

1,7

0

8477 80 91

oprema za manjšanje velikosti pri proizvodnji gume ali plastičnih mas

1,7

0

8477 80 93

mešalniki in mesilniki za pripravo gume in plastike

1,7

0

8477 80 95

stroji za rezanje, cepljenje in lupljenje, za obdelavo gume ali plastičnih
mas ali za proizvodnjo izdelkov iz teh materialov

1,7

0

8477 80 99

stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz
teh materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
poglavju

1,7

0

8477 90 10

deli strojev za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdel
kov iz teh materialov iz tarifnih podštevilk od 8477 10 90 do
8477 80 99, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem po
glavju, iz litega železa ali litega jekla (razen delov strojev za proizvod
njo polprevodniških naprav ali elektronskih integriranih vezij)

1,7

0
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8477 90 80

deli strojev za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdel
kov iz teh materialov iz tarifnih podštevilk od 8477 10 90 do
8477 80 99, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen delov
strojev za proizvodnjo polprevodniških naprav ali elektronskih integri
ranih vezij in delov iz litega železa ali litega jekla)

1,7

0

8478 10 00

stroji za pripravo ali predelavo tobaka (razen sušilnikov in drugih apa
ratov za gretje, centrifug in stiskalnic s filtri)

1,7

0

8478 90 00

deli strojev za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

1,7

0

8479 10 00

stroji za javna dela, gradnjo stavb ali podobno, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

prosto

0

8479 20 00

stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih ali rastlinskih olj ali masti
(razen centrifug, stiskalnic s filtri in aparatov za gretje)

1,7

0

8479 30 10

stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali vlaknenih plošč iz lesa ali
drugega lesnatega materiala ali za obdelovanje lesa ali plute (razen stro
jev iz tarifne številke 8465)

1,7

0

8479 30 90

stroji za obdelovanje lesa ali plute (razen sušilnikov, brizgalnih pištol in
podobnih naprav, strojev in stiskalnic za proizvodnjo ivernih plošč ali
vlaknenih plošč)

1,7

0

8479 40 00

stroji za izdelavo vrvi ali kablov (razen strojev za sukanje, ki se uporab
ljajo v predilnicah)

1,7

0

8479 50 00

industrijski roboti, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8479 60 00

hladilci zraka na osnovi izparevanja, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

1,7

0

8479 81 00

stroji za obdelovanje kovin, vključno z napravami za navijanje elek
trične žice, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen industrij
skih robotov, peči, sušilnikov, brizgalnih pištol in podobnih naprav, vi
sokotlačne opreme za čiščenje in drugih strojev za čiščenje s curkom,
valjarniških ogrodij ali strojev, obdelovalnih strojev ter strojev za izde
lavo vrvi ali kablov)

1,7

0

8479 82 00

stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje, sejanje, rešetanje, homo
geniziranje ali emulgiranje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen industrijskih robotov)

1,7

0

8479 89 30

prenosno hidravlično rudarsko jamsko podporje

1,7

0

8479 89 60

centralni mazalni sistemi

1,7

0

8479 89 91

stroji za glaziranje in okraševanje keramičnih izdelkov

1,7

0
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8479 89 97

stroji, aparati in mehanske naprave, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

1,7

0

8479 90 20

deli strojev in mehanskih naprav s posebnimi funkcijami iz litega že
leza ali litega jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8479 90 80

deli strojev in mehanskih naprav s posebnimi funkcijami, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu (razen iz litega železa ali litega jekla)

1,7

0

8480 10 00

livarski okvirji za livarne kovin

1,7

0

8480 20 00

modelne plošče (razen plošč iz grafita ali drugega ogljika, keramičnih
materialov ali stekla)

1,7

0

8480 30 10

modeli za kalupe, leseni

1,7

0

8480 30 90

modeli za kalupe (razen modelov za kalupe iz grafita ali drugega og
ljika in keramičnih, steklenih ali lesenih modelov za kalupe)

2,7

0

8480 41 00

kalupi za kovino ali kovinske karbide, za brizganje ali kompresijo
(razen kalupov iz grafita ali drugih ogljikov in keramičnih ali steklenih
kalupov)

1,7

0

8480 49 00

kalupi za kovino ali kovinske karbide (razen kalupov iz grafita ali dru
gih ogljikov, keramičnih ali steklenih kalupov, linotipnih kalupov ali
matric, kalupov za brizganje ali kompresijo in kalupov za ingote)

1,7

0

8480 50 00

kalupi za steklo (razen kalupov iz grafita ali drugih ogljikov in keramič
nih kalupov)

1,7

0

8480 60 10

kalupi za mineralne materiale, za kompresijo (razen kalupov iz grafita
ali drugih ogljikov in keramičnih ali steklenih kalupov)

1,7

0

8480 60 90

kalupi za mineralne materiale (razen kalupov za kompresijo, kalupov iz
grafita ali drugih ogljikov, keramičnih ali steklenih kalupov)

1,7

0

8480 71 00

kalupi za brizganje ali kompresijo, za gumo ali plastične mase

1,7

0

8480 79 00

kalupi za gumo ali plastične mase (razen kalupov za brizganje ali kom
presijo)

1,7

0

8481 10 05

ventili za zmanjšanje pritiska, kombinirani s filtri ali naoljevalci

2,2

0

8481 10 19

ventili za zmanjšanje pritiska iz litega železa ali jekla (ne kombinirani s
filtri ali naoljevalci)

2,2

0
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8481 10 99

ventili za zmanjšanje pritiska (ne kombinirani s filtri ali naoljevalci)
(razen tistih iz litega železa ali jekla)

2,2

0

8481 20 10

ventili za upravljanje oljnohidravlično poganjanih prenosov

2,2

0

8481 20 90

ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih prenosov

2,2

0

8481 30 91

nepovratni ventili za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in pod
obno, iz litega železa ali jekla

2,2

0

8481 30 99

nepovratni ventili za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in pod
obno (razen tistih iz litega železa ali jekla)

2,2

0

8481 40 10

varnostni ventili iz litega železa ali jekla

2,2

0

8481 40 90

varnostni ventili (razen tistih iz litega železa ali jekla)

2,2

0

8481 80 11

mešalni ventili za odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, ba
nje in podobne instalacije

2,2

0

8481 80 19

pipe, ventili in podobne naprave za odtoke, pomivalna korita, bideje,
vodne kotličke, banje in podobne instalacije (razen mešanih ventilov)

2,2

0

8481 80 31

termostatski ventili za radiatorje centralnega ogrevanja

2,2

0

8481 80 39

ventili za radiatorje centralnega ogrevanja (razen termostatskih venti
lov)

2,2

0

8481 80 40

ventili za pnevmatske gume in zračnice

2,2

0

8481 80 51

temperaturni regulacijski ventili (razen termostatskih ventilov za radia
torje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 59

regulacijski ventili (razen temperaturnih regulacijskih ventilov, ventilov
za zmanjšanje pritiska, ventilov za upravljanje oljnohidravlično ali
pnevmatsko poganjanih prenosov, nepovratnih ventilov in varnostnih
ventilov, pip, ventilov in podobnih naprav za odtoke, pomivalna korita,
bideje, vodne kotličke, banje in podobne instalacije ter ventilov za ra
diatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 61

zasuni, litoželezni, za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in
podobno (razen pip, ventilov in podobnih naprav za odtoke, pomi
valna korita, bideje, vodne kotličke, banje in podobne instalacije ter
ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 63

zasuni, jekleni, za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in pod
obno (razen pip, ventilov in podobnih naprav za odtoke, pomivalna
korita, bideje, vodne kotličke, banje in podobne instalacije ter ventilov
za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 69

zasuni za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno
(razen litoželeznih in jeklenih zasunov ter pip, ventilov in podobnih
naprav za odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje in
podobne instalacije ter ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0
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8481 80 71

sedežni ventili, litoželezni (razen temperaturnih regulacijskih ventilov,
ventilov za zmanjšanje pritiska, ventilov za upravljanje oljnohidravlično
ali pnevmatsko poganjanih prenosov, nepovratnih ventilov in varnost
nih ventilov, regulacijskih ventilov, pip, ventilov in podobnih naprav za
odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje in podobne in
stalacije ter ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 73

sedežni ventili, jekleni (razen temperaturnih regulacijskih ventilov, ven
tilov za zmanjšanje pritiska, ventilov za upravljanje oljnohidravlično ali
pnevmatsko poganjanih prenosov, nepovratnih ventilov in varnostnih
ventilov, regulacijskih ventilov, pip, ventilov in podobnih naprav za od
toke, pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje in podobne insta
lacije ter ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 79

sedežni ventili (razen litoželeznih in jeklenih ventilov, temperaturnih
regulacijskih ventilov, ventilov za zmanjšanje pritiska, ventilov za
upravljanje oljnohidravlično ali pnevmatsko poganjanih prenosov, ne
povratnih ventilov in varnostnih ventilov, regulacijskih ventilov, pip,
ventilov in podobnih naprav za odtoke, pomivalna korita, bideje, vodne
kotličke, banje in podobne instalacije ter ventilov za radiatorje central
nega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 81

kroglaste pipe in pipe s čepom za cevovode, kotle, rezervoarje, velike
posode in podobno (razen pip, ventilov in podobnih naprav za odtoke,
pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje in podobne instalacije
ter ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja)

2,2

0

8481 80 85

lopute za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno (razen
nepovratnih ventilov)

2,2

0

8481 80 87

membranski ventili za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in
podobno

2,2

0

8481 80 99

naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno
(razen ventilov za zmanjšanje pritiska, ventilov za upravljanje pnevmat
sko poganjanih prenosov, nepovratnih ventilov, varnostnih ventilov,
pip, ventilov in podobnih naprav za odtoke, banje in podobne instala
cije, ventilov za radiatorje centralnega ogrevanja, ventilov za pnevmat
ske gume in zračnice, regulacijskih ventilov, sedežnih ventilov, zasunov,
kroglastih pip in pip s čepom, loput in membranskih ventilov)

2,2

0

8481 90 00

deli ventilov in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike
posode in podobno, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

8482 10 10

kroglični ležaji z največjim zunanjim premerom do vključno 30 mm

8

0

8482 10 90

kroglični ležaji z največjim zunanjim premerom nad 30 mm

8

0

8482 20 00

stožčasti ležaji, vključno s sestavi iz notranjega obroča in kletke s stož
častimi valjčki

8

0

8482 30 00

sodčkasti ležaji

8

0

8482 40 00

iglično-valjčni ležaji

8

0

8482 50 00

valjčni ležaji (razen iglično-valjčnih ležajev)

8

0
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8482 80 00

kotalni ležaji, vključno s kombiniranimi kroglično-valjčnimi ležaji
(razen krogličnih ležajev, stožčastih ležajev, vključno s sestavi iz notra
njega obroča in kletke s stožčastimi valjčki, sodčkastimi ležaji, igličnovaljčnimi in valjčnimi ležaji)

8

0

8482 91 10

stožčasti valjčki za ležaje

8

0

8482 91 90

kroglice, iglice in valjčki za ležaje (razen stožčastih valjčkov in jeklenih
kroglic iz tarifne številke 7326)

7,7

0

8482 99 00

deli krogličnih ali kotalnih ležajev (razen kroglic, iglic in valjčkov), ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

8

0

8483 10 21

odmične in kolenaste gredi in ročice iz litega železa ali litega jekla

4

0

8483 10 25

odmične in kolenaste gredi in ročice, odprto utopno kovane

4

0

8483 10 29

ročice in kolenaste gredi (razen odprto utopno kovanih ali iz litega že
leza ali litega jekla)

4

0

8483 10 50

kolenasti valji

4

0

8483 10 95

pogonske gredi, predležne gredi, odmične gredi, ekscentrične gredi in
druge transmisijske gredi (razen ročic, kolenastih gredi in kolenastih va
ljev)

4

0

8483 20 10

ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji za stroje, ki se uporabljajo
v zračnem in vesoljskem prometu

6

0

8483 20 90

ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji za stroje (razen za tiste, ki
se uporabljajo v zračnem in vesoljskem prometu)

6

0

8483 30 32

ohišja za ležaje za stroje, za kotalne ležaje

5,7

0

8483 30 38

ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev za stroje in drsne ležaje
(razen za kotalne ležaje)

3,4

0

8483 30 80

drsni ležaji za stroje

3,4

0

8483 40 21

čelni in spiralni zobniki in zobniški prenosi za stroje (razen tornih pre
stav, menjalnikov in drugih prenosov hitrosti)

3,7

0

8483 40 23

stožčasti in stožčasto čelni zobniki in zobniški prenosi za stroje (razen
tornih prestav, menjalnikov in drugih prenosov hitrosti)

3,7

0

8483 40 25

polžasti zobniki in zobniški prenosi za stroje (razen tornih prestav, me
njalnikov in drugih prenosov hitrosti)

3,7

0

8483 40 29

zobniki in zobniški prenosi za stroje (razen tornih prestav, čelnih, spi
ralnih, stožčastih, stožčasto čelnih in polžastih zobnikov in zobniških
prenosov ter drugih prenosov hitrosti)

3,7

0
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8483 40 30

navojna vretena s kroglicami ali valji za stroje

3,7

0

8483 40 51

menjalniki za stroje

3,7

0

8483 40 59

prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora, za stroje (razen menjal
nikov)

3,7

0

8483 40 90

zobniki in zobniški prenosi za stroje (razen navojnih vreten s krogli
cami ali valji ter zobnikov in zobniških prenosov na splošno, zobatih
kolesij, zobnikov za verige in drugih elementov prenosov, predloženih
ločeno)

3,7

0

8483 50 20

vztrajniki, jermenice in vrvenice, vključno s tistimi za škripčevja, iz li
tega železa ali litega jekla

2,7

0

8483 50 80

vztrajniki, jermenice in vrvenice, vključno s tistimi za škripčevja (razen
iz litega železa ali litega jekla)

2,7

0

8483 60 20

sklopke in gredne vezi, vključno s križnimi in kardanskimi zglobi, iz li
tega železa ali litega jekla

2,7

0

8483 60 80

sklopke in gredne vezi, vključno s križnimi in kardanskimi zglobi
(razen iz litega železa ali litega jekla)

2,7

0

8483 90 20

deli ohišij ležajev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5,7

0

8483 90 81

zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov, predloženi
ločeno, ter deli transmisijskih gredi in ročic; ohišja za ležaje in drsni le
žaji; zobniki in zobniški prenosi, navojna vretena s kroglicami ali valji,
menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vztrajniki, jermenice in vrvenice,
sklopke in gredne vezi, iz litega železa ali litega jekla, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8483 90 89

zobata kolesja, zobniki za verige in drugi elementi prenosov, predloženi
ločeno, ter deli transmisijskih gredi in ročic; ohišja za ležaje in drsni le
žaji; zobniki in zobniški prenosi, navojna vretena s kroglicami ali valji,
menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vztrajniki, jermenice in vrvenice,
sklopke in gredne vezi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen iz litega železa ali litega jekla)

2,7

0

8484 10 00

tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz
dveh ali več plasti kovine;

1,7

0

8484 20 00

mehanska tesnila

1,7

0

8484 90 00

garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali
podobnih pakiranjih

1,7

0

8486 10 00

stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških ingotov ali rezin

prosto

0
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8486 20 10

stroji za obdelavo materialov z odvzemanjem materiala z ultrazvokom,
za proizvodnjo polprevodniških naprav ali elektronskih integriranih ve
zij

3,5

0

8486 20 90

stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških naprav in elektronskih
integriranih vezij (razen strojev za obdelovanje materialov vseh vrst
z odvzemanjem materiala z ultrazvokom)

prosto

0

8486 30 10

aparati za kemično naparevanje na podlage prikazovalnikov iz tekočih
kristalov (LCD)

2,4

0

8486 30 30

aparati za suho jedkanje oblik na podlage prikazovalnikov iz tekočih
kristalov (LCD)

3,5

0

8486 30 50

aparati za fizično nanašanje z brizganjem na podlage prikazovalnikov
iz tekočih kristalov (LCD)

3,7

0

8486 30 90

stroji in aparati za proizvodnjo ploskih ravnih prikazovalnikov (razen
aparatov za kemično naparevanje ali za suho jedkanje oblik na podlage
prikazovalnikov iz tekočih kristalov ter za fizično nanašanje z brizga
njem na podlage prikazovalnikov iz tekočih kristalov)

prosto

0

8486 40 00

stroji in aparati, opredeljeni v opombi 9(C) k poglavju 84

prosto

0

8486 90 10

držala za orodje, samoodpiralne glave in držala za obdelovance, ki se
uporabljajo samo ali predvsem za izdelavo polprevodniških ingotov, re
zin, polprevodniških naprav, elektronskih integriranih vezij ali ploskih
ravnih prikazovalnikov

1,2

0

8486 90 20

deli centrifug za nanašanje fotografske emulzije na podlage prikazoval
nikov iz tekočih kristalov (LCD), ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

1,7

0

8486 90 30

deli ožarjevalnih strojev za čiščenje kovinskih vodnikov polprevodni
ških omotov pred elektroplatiniranjem, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

1,7

0

8486 90 40

deli aparatov za fizično nanašanje z brizganjem na podlage prikazoval
nikov iz tekočih kristalov (LCD), ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3,7

0

8486 90 50

deli in pribor za aparate za suho jedkanje oblik na podlage prikazoval
nikov iz tekočih kristalov (LCD), ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

1,2

0

8486 90 60

deli in pribor za aparate za kemično naparevanje na podlage prikazo
valnikov iz tekočih kristalov (LCD), ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

1,7

0

8486 90 70

deli in pribor za stroje z ultrazvokom, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

1,2

0
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8486 90 90

deli in pribor za stroje in aparate, ki se uporabljajo samo ali predvsem
za izdelavo polprevodniških ingotov, rezin, polprevodniških naprav,
elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov, ter za
stroje in aparate, opredeljene v opombi 9(C) k poglavju 84, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen držal za orodje, samoodpiral
nih glav, držal za obdelovance, delov in pribora za centrifuge za nana
šanje fotografske emulzije, za fizično nanašanje z brizganjem, suho jed
kanje oblik, kemično naparevanje na podlage prikazovalnikov iz teko
čih kristalov (LCD), za ožarjevalne stroje za čiščenje kovinskih vodni
kov polprevodniških omotov pred elektroplatiniranjem ter za stroje
z ultrazvokom)

prosto

0

8487 10 10

propelerji in lopatice za ladje in čolne, bronasti

1,7

0

8487 10 90

propelerji in lopatice za ladje in čolne, razen bronastih

1,7

0

8487 90 10

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz nekovnega li
tega železa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8487 90 30

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz kovnega li
tega železa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8487 90 51

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz litega jekla,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8487 90 53

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz odprto
utopno kovanega železa ali jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

1,7

0

8487 90 55

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz zaprto
utopno kovanega železa ali jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

1,7

0

8487 90 59

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene, iz železa ali je
kla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen kovanega, od
prto utopno kovanega ali zaprto utopno kovanega)

1,7

0

8487 90 90

deli strojev iz poglavja 84, ki niso za posebne namene ter niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8501 10 10

sinhroni motorji z izhodno močjo do vključno 18 W

4,7

0

8501 10 91

univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok z izhodno močjo
do vključno 37,5 W

2,7

0

8501 10 93

motorji na izmenični tok z izhodno močjo do vključno 37,5 W (razen
sinhronih motorjev z izhodno močjo do vključno 18 W)

2,7

0

8501 10 99

motorji na enosmerni tok z izhodno močjo do vključno 37,5 W

2,7

0

8501 20 00

univerzalni motorji na izmenični ali enosmerni tok z izhodno močjo
nad 37,5 W

2,7

0

8501 31 00

motorji na enosmerni tok z izhodno močjo nad 37,5 W do vključno
750 W in generatorji enosmernega toka z izhodno močjo do vključno
750 W

2,7

0
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8501 32 20

motorji na enosmerni tok in generatorji enosmernega toka z izhodno
močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW

2,7

0

8501 32 80

motorji na enosmerni tok in generatorji enosmernega toka z izhodno
močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW

2,7

0

8501 33 00

motorji na enosmerni tok in generatorji enosmernega toka z izhodno
močjo nad 75 kW do vključno 375 kW

2,7

0

8501 34 50

vlečni motorji na enosmerni tok z izhodno močjo nad 375 kW

2,7

0

8501 34 92

motorji na enosmerni tok in generatorji enosmernega toka z izhodno
močjo nad 375 kW do vključno 750 kW (razen vlečnih motorjev)

2,7

0

8501 34 98

motorji na enosmerni tok in generatorji enosmernega toka z izhodno
močjo nad 750 kW (razen vlečnih motorjev)

2,7

0

8501 40 20

motorji na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo nad 37,5 W do
vključno 750 W

2,7

0

8501 40 80

motorji na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo nad 750 W

2,7

0

8501 51 00

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 37,5 W do
vključno 750 W

2,7

0

8501 52 20

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 750 W do
vključno 7,5 kW

2,7

0

8501 52 30

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 7,5 kW do
vključno 37 kW

2,7

0

8501 52 90

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 37 kW do
vključno 75 kW

2,7

0

8501 53 50

vlečni motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 75 kW

2,7

0

8501 53 81

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 75 kW do
vključno 375 kW (razen vlečnih motorjev)

2,7

0

8501 53 94

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 375 kW do
vključno 750 kW (razen vlečnih motorjev)

2,7

0

8501 53 99

motorji na izmenični tok, večfazni, z izhodno močjo nad 750 kW
(razen vlečnih motorjev)

2,7

0

8501 61 20

generatorji izmeničnega toka (alternatorji), z izhodno močjo do
vključno 7,5 kVA

2,7

0

8501 61 80

generatorji izmeničnega toka (alternatorji), z izhodno močjo nad
7,5 kVA do vključno 75 kVA

2,7

0
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8501 62 00

generatorji izmeničnega toka (alternatorji), z izhodno močjo nad
75 kVA do vključno 375 kVA

2,7

0

8501 63 00

generatorji izmeničnega toka (alternatorji), z izhodno močjo nad
375 kVA do vključno 750 kVA

2,7

0

8501 64 00

generatorji izmeničnega toka (alternatorji), z izhodno močjo nad
750 kVA

2,7

0

8502 11 20

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo do
vključno 7,5 kVA

2,7

0

8502 11 80

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo nad
7,5 kVA do vključno 75 kVA

2,7

0

8502 12 00

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo nad
75 kVA do vključno 375 kVA

2,7

0

8502 13 20

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo nad
375 kVA do vključno 750 kVA

2,7

0

8502 13 40

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo nad
750 kVA do vključno 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 80

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motor), z izhodno močjo nad
2 000 kVA

2,7

0

8502 20 20

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s svečkami, z izhodno močjo do vključno 7,5 kVA

2,7

0

8502 20 40

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s svečkami, z izhodno močjo nad 7,5 kVA do vključno 375 kVA

2,7

0

8502 20 60

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s svečkami, z izhodno močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA

2,7

0

8502 20 80

generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem na
vžig s svečkami, z izhodno močjo nad 750 kVA

2,7

0

8502 31 00

generatorski agregati, na veter

2,7

0

8502 39 20

turbogeneratorji

2,7

0

8502 39 80

generatorski agregati, ki niso na veter in nimajo batnega motorja z no
tranjim zgorevanjem na vžig s svečkami (razen turbogeneratorjev)

2,7

0
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8502 40 00

električni rotacijski pretvorniki

2,7

0

8503 00 10

nemagnetni varnostni obroči za elektromotorje in električne generator
ske agregate

2,7

0

8503 00 91

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za elektromotorje in elek
trične generatorje, električne generatorske agregate in rotacijske pre
tvornike, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, iz litega železa
ali litega jekla

2,7

0

8503 00 99

deli, ki so primerni izključno ali pretežno za elektromotorje in elek
trične generatorje, električne generatorske agregate in rotacijske pre
tvornike, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen nemagnet
nih varnostnih obročev in delov iz litega železa ali litega jekla)

2,7

0

8504 10 20

indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane s kondenzatorjem

3,7

0

8504 10 80

predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje (razen indukcijskih tu
ljav, povezanih ali nepovezanih s kondenzatorjem)

3,7

0

8504 21 00

transformatorji s tekočim dielektrikom, s prenosno močjo do vključno
650 kVA

3,7

0

8504 22 10

transformatorji s tekočim dielektrikom, s prenosno močjo nad
650 kVA do vključno 1 600 kVA

3,7

0

8504 22 90

transformatorji s tekočim dielektrikom, s prenosno močjo nad
1 600 kVA do vključno 10 000 kVA

3,7

0

8504 23 00

transformatorji s tekočim dielektrikom, s prenosno močjo nad
10 000 kVA

3,7

0

8504 31 21

merilni transformatorji za merjenje napetosti, s prenosno močjo do
vključno 1 kVA

3,7

0

8504 31 29

merilni transformatorji, s prenosno močjo do vključno 1 kVA (razen za
merjenje napetosti)

3,7

0

8504 31 80

transformatorji, s prenosno močjo do vključno 1 kVA (razen transfor
matorjev s tekočim dielektrikom)

3,7

0

8504 32 20

merilni transformatorji, s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno
16 kVA

3,7

0

8504 32 80

transformatorji, s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA
(razen transformatorjev s tekočim dielektrikom)

3,7

0

8504 33 00

transformatorji, s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA
(razen transformatorjev s tekočim dielektrikom)

3,7

0

8504 34 00

transformatorji, s prenosno močjo nad 500 kVA (razen transformato
rjev s tekočim dielektrikom)

3,7

0
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8504 40 30

statični pretvorniki za telekomunikacijske aparate, stroje za avtomatsko
obdelavo podatkov in njihove enote

prosto

0

8504 40 40

polikristalni polprevodniški usmerniki

3,3

0

8504 40 55

polnilniki akumulatorjev (razen za telekomunikacijske aparate, stroje za
avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote ter polikristalnih po
lprevodniških usmernikov)

3,3

0

8504 40 81

usmerniki (razen polikristalnih polprevodniških usmernikov in tistih za
telekomunikacijske aparate, stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in
njihove enote)

3,3

0

8504 40 84

razsmerniki, z močjo do vključno 7,5 kVA (razen za telekomunikacij
ske aparate, stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote)

3,3

0

8504 40 88

razsmerniki, z močjo nad 7,5 kVA (razen za telekomunikacijske apa
rate, stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote)

3,3

0

8504 40 90

statični pretvorniki (razen za telekomunikacijske aparate, stroje za avto
matsko obdelavo podatkov in njihove enote, polnilnikov akumulato
rjev, polikristalnih polprevodniških in drugih usmernikov ter pretvorni
kov izmeničnega toka)

3,3

0

8504 50 20

indukcijske tuljave za telekomunikacijske aparate in za napajanje stro
jev za avtomatsko obdelavo podatkov ter njihovih enot (razen za ža
rnice na razelektrenje)

prosto

0

8504 50 95

indukcijske tuljave (razen za telekomunikacijske aparate in za napajanje
strojev za avtomatsko obdelavo podatkov ter njihovih enot in za ža
rnice na razelektrenje)

3,7

0

8504 90 05

elektronski sklopi indukcijskih tuljav za telekomunikacijske aparate in
za napajanje strojev za avtomatsko obdelavo podatkov ter njihovih
enot, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8504 90 11

feritna jedra za transformatorje in indukcijske tuljave

2,2

0

8504 90 18

deli transformatorjev in indukcijskih tuljav, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen elektronskih sklopov indukcijskih tuljav, ki se
uporabljajo skupaj s telekomunikacijskimi aparati in za napajanje stro
jev za avtomatsko obdelavo podatkov in njihovih enot, ter feritnih je
der)

2,2

0

8504 90 91

elektronski sklopi statičnih pretvornikov za telekomunikacijske aparate,
stroje za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0
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8504 90 99

deli statičnih pretvornikov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen elektronskih sklopov za telekomunikacijske aparate, stroje za av
tomatsko obdelavo podatkov in njihove enote)

2,2

0

8505 11 00

trajni kovinski magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju
postanejo trajni magneti (razen vpenjalnih glav, vpenjalnih naprav in
podobnih držal za obdelovance)

2,2

0

8505 19 10

trajni magneti iz aglomeriranega ferita

2,2

0

8505 19 90

trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo
trajni magneti, razen kovinskih ali iz aglomeriranega ferita

2,2

0

8505 20 00

elektromagnetne sklopke in zavore

2,2

0

8505 90 10

elektromagneti (razen magnetov za medicinsko uporabo)

1,8

0

8505 90 30

elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala, sponke in podobna dr
žala

1,8

0

8505 90 50

elektromagnetne dvigalne glave

2,2

0

8505 90 90

deli trajnih magnetov, elektromagnetov, elektromagnetnih sklopk, zavor
in dvigalnih glav, elektromagnetnih ali trajnomagnetnih držal, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,8

0

8506 10 11

celice in baterije z manganovim dioksidom, alkalne, v obliki cilindrič
nih celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 10 15

celice in baterije z manganovim dioksidom, alkalne, v obliki gumbastih
celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 10 19

celice in baterije z manganovim dioksidom, alkalne (razen iztrošenih in
v obliki cilindričnih celic ter gumbastih celic)

4,7

0

8506 10 91

celice in baterije z manganovim dioksidom, nealkalne, v obliki cilin
dričnih celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 10 95

celice in baterije z manganovim dioksidom, nealkalne, v obliki gumba
stih celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 10 99

celice in baterije z manganovim dioksidom, nealkalne (razen iztrošenih
in v obliki cilindričnih ali gumbastih celic)

4,7

0

8506 30 10

celice in baterije z živosrebrovim oksidom, v obliki cilindričnih celic
(razen iztrošenih)

4,7

0
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8506 30 30

celice in baterije z živosrebrovim oksidom, v obliki gumbastih celic
(razen iztrošenih)

4,7

0

8506 30 90

celice in baterije z živosrebrovim oksidom (razen iztrošenih in v obliki
cilindričnih ali gumbastih celic)

4,7

0

8506 40 10

celice in baterije s srebrovim oksidom, v obliki cilindričnih celic (razen
iztrošenih)

4,7

0

8506 40 30

celice in baterije s srebrovim oksidom, v obliki gumbastih celic (razen
iztrošenih)

4,7

0

8506 40 90

celice in baterije s srebrovim oksidom (razen iztrošenih in v obliki ci
lindričnih ali gumbastih celic)

4,7

0

8506 50 10

litijeve celice in baterije, v obliki cilindričnih celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 50 30

litijeve celice in baterije, v obliki gumbastih celic (razen iztrošenih)

4,7

0

8506 50 90

litijeve celice in baterije (razen iztrošenih in v obliki cilindričnih ali
gumbastih celic)

4,7

0

8506 60 10

zrak-cinkove celice in baterije, v obliki cilindričnih celic (razen iztroše
nih)

4,7

0

8506 60 30

zrak-cinkove celice in baterije, v obliki gumbastih celic (razen iztroše
nih)

4,7

0

8506 60 90

zrak-cinkove celice in baterije (razen iztrošenih in v obliki cilindričnih
ali gumbastih celic)

4,7

0

8506 80 05

suhe cink-ogljikove baterije napetosti nad 5,5 V do vključno 6,5 V
(razen iztrošenih)

prosto

0

8506 80 11

primarne celice in primarne baterije, električne, v obliki cilindričnih ce
lic (razen iztrošenih ter tistih z manganovim dioksidom, živosrebrovim
oksidom, srebrovim oksidom, litijem in zrak-cinkom)

4,7

0

8506 80 15

primarne celice in primarne baterije, električne, v obliki gumbastih ce
lic (razen iztrošenih ter tistih z manganovim dioksidom, živosrebrovim
oksidom, srebrovim oksidom, litijem in zrak-cinkom)

4,7

0

8506 80 90

primarne celice in primarne baterije, električne (razen iztrošenih ter ti
stih v obliki cilindričnih in gumbastih celic, suhih cink-ogljikovih bate
rij napetosti nad 5,5 V do vključno 6,5 V ter tistih z manganovim
dioksidom, živosrebrovim oksidom, srebrovim oksidom, litijem in
zrak-cinkom)

4,7

0
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8506 90 00

deli primarnih celic in primarnih baterij, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

4,7

0

8507 10 41

svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev (zagonske baterije),
z maso do vključno 5 kg, s tekočim elektrolitom (razen iztrošenih)

3,7

0

8507 10 49

svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev (zagonske baterije),
z maso do vključno 5 kg, z netekočim elektrolitom (razen iztrošenih)

3,7

0

8507 10 92

svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev (zagonske baterije),
z maso nad 5 kg, s tekočim elektrolitom (razen iztrošenih)

3,7

0

8507 10 98

svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev (zagonske baterije),
z maso nad 5 kg, z netekočim elektrolitom (razen iztrošenih)

3,7

0

8507 20 41

svinčevi vlečni akumulatorji, s tekočim elektrolitom (razen iztrošenih
in zagonskih baterij)

3,7

0

8507 20 49

svinčevi vlečni akumulatorji, z netekočim elektrolitom (razen iztrošenih
in zagonskih baterij)

3,7

0

8507 20 92

svinčevi akumulatorji, s tekočim elektrolitom (razen iztrošenih, zagon
skih baterij in vlečnih akumulatorjev)

3,7

0

8507 20 98

svinčevi akumulatorji, z netekočim elektrolitom (razen iztrošenih, za
gonskih baterij in vlečnih akumulatorjev)

3,7

0

8507 30 20

hermetično zaprti nikelj-kadmijevi akumulatorji (razen iztrošenih)

2,6

0

8507 30 81

nikelj-kadmijevi vlečni akumulatorji, ne hermetično zaprti (razen iztro
šenih)

2,6

0

8507 30 89

nikelj-kadmijevi akumulatorji, ne hermetično zaprti (razen iztrošenih in
vlečnih akumulatorjev)

2,6

0

8507 40 00

nikelj-železovi akumulatorji (razen iztrošenih)

2,7

0

8507 80 20

nikelj-hidridni akumulatorji (razen iztrošenih)

2,7

0

8507 80 30

litij-ionski akumulatorji (razen iztrošenih)

2,7

0

8507 80 80

električni akumulatorji (razen iztrošenih, svinčevih, nikelj-kadmijevih,
nikelj-železovih, nikelj-hidridnih in litij-ionskih akumulatorjev)

2,7

0
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8507 90 20

plošče za električne akumulatorje (razen plošč iz vulkaniziranega kav
čuka (gume), vendar ne trde gume, ali iz tekstila)

2,7

0

8507 90 30

separatorji za električne akumulatorje (razen separatorjev iz vulkanizi
ranega kavčuka (gume), vendar ne trde gume, ali iz tekstila)

2,7

0

8507 90 90

deli za električne akumulatorje (razen plošč in separatorjev)

2,7

0

8508 11 00

sesalniki za prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesanje, z vdela
nim električnim motorjem, z močjo do vključno 1 500 W in z zmoglji
vostjo zbiralnika za prah do vključno 20 l

2,2

0

8508 19 00

sesalniki za prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesanje, z vdela
nim električnim motorjem (razen sesalnikov z močjo do vključno
1 500 W in z zmogljivostjo zbiralnika za prah do vključno 20 l)

1,7

0

8508 60 00

sesalniki za prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesanje (razen
sesalnikov z vdelanim električnim motorjem)

1,7

0

8508 70 00

deli sesalnikov za prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesanje,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8509 40 00

gospodinjski aparati za mletje in mešanje hrane ter sokovniki za sadje
in zelenjavo, z vdelanim elektromotorjem

2,2

0

8509 80 00

elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim elektromotorjem
(razen sesalnikov za prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesa
nje, aparatov za mletje in mešanje hrane, sokovnikov za sadje in
zelenjavo ter naprav za odstranjevanje dlak)

2,2

0

8509 90 00

deli elektromehanskih gospodinjskih aparatov z vdelanim elektromoto
rjem, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen sesalnikov za
prah, vključno s sesalniki za suho in mokro sesanje)

2,2

0

8510 10 00

brivski aparati, električni

2,2

0

8510 20 00

aparati za striženje, z vdelanim elektromotorjem

2,2

0

8510 30 00

naprave za odstranjevanje dlak, z vdelanim elektromotorjem

2,2

0

8510 90 00

deli električnih aparatov za britje in striženje ter naprav za odstranjeva
nje dlak z vdelanim elektromotorjem, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,2

0

8511 10 00

vžigalne svečke, ki se uporabljajo pri motorjih z notranjim izgoreva
njem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo

3,2

0

8511 20 00

vžigalni magneti, magnetna dinama in magnetni vztrajniki, ki se upo
rabljajo pri motorjih z notranjim izgorevanjem, ki se vžigajo s svečko
ali kompresijo

3,2

0
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8511 30 00

razdelilniki in vžigalne tuljave, ki se uporabljajo pri motorjih z notra
njim izgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo

3,2

0

8511 40 00

električni zaganjalniki in stroji z dvojnim namenom (električni zaga
njalniki-generatorji), ki se uporabljajo pri motorjih z notranjim izgore
vanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo

3,2

0

8511 50 00

generatorji, ki se uporabljajo za motorje z notranjim izgorevanjem
(razen magnetnih dinamov in strojev z dvojnim namenom (električnih
zaganjalnikov-generatorjev))

3,2

0

8511 80 00

električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgo
revanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo, vključno z regulatorji
zanje (razen generatorjev, električnih zaganjalnikov, razdelilnikov, vži
galnih tuljav, vžigalnih magnetov, magnetnih vztrajnikov in vžigalnih
svečk)

3,2

0

8511 90 00

deli električne opreme za vžiganje in zaganjanje, generatorji itd. iz ta
rifne številke 8511, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,2

0

8512 10 00

električna oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za dvokolesa
(razen svetilk iz tarifne številke 8539)

2,7

0

8512 20 00

električna oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za motorna
vozila (razen svetilk iz tarifne številke 8539)

2,7

0

8512 30 10

električna oprema za zvočno signalizacijo (protivlomni alarmi) za mo
torna vozila

2,2

0

8512 30 90

električna oprema za zvočno signalizacijo za kolesa

2,7

0

8512 40 00

električni vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za
razmeglitev, za motorna vozila

2,7

0

8512 90 10

deli električne opreme za zvočno signalizacijo (protivlomni alarmi) za
motorna vozila, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

8512 90 90

deli električne opreme za razsvetljavo in signalizacijo, vetrobranski bri
salci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev, za motorna vo
zila, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen opreme za
zvočno signalizacijo (protivlomni alarmi))

2,7

0

8513 10 00

prenosne električne svetilke z lastnim virom energije

5,7

0

8513 90 00

deli prenosnih električnih svetilk z lastnim virom energije, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

5,7

0

8514 10 10

električne uporovne krušne in slaščičarske pečice

2,2

0

8514 10 80

industrijske ali laboratorijske peči in pečice, električne uporovne (razen
za proizvodnjo polprevodniških naprav na polprevodniških rezinah)

2,2

0
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8514 20 10

peči in pečice, ki delujejo na principu indukcije

2,2

0

8514 20 80

peči in pečice, ki delujejo na principu dielektrične izgube (razen za pro
izvodnjo polprevodniških naprav na polprevodniških rezinah)

2,2

0

8514 30 19

infrardeče pečice (razen pečic za sušenje, naprav za ogrevanje sob ali
tal in podobno ter za proizvodnjo polprevodniških naprav na polpre
vodniških rezinah)

2,2

0

8514 30 99

industrijske in laboratorijske električne peči in (razen električnih upo
rovnih peči in pečic z indukcijskimi pečicami s posrednim segrevanjem,
dielektričnih pečic, infrardečih pečic, pečic za sušenje ter pečic za pro
izvodnjo polprevodniških naprav na polprevodniških rezinah)

2,2

0

8514 40 00

oprema za segrevanje materialov na principu indukcije ali dielektrične
izgube (razen pečic in peči)

2,2

0

8514 90 00

deli industrijskih ali laboratorijskih električnih peči, vključno s tistimi,
ki delujejo na principu indukcije ali dielektrične izgube, in industrijske
ali laboratorijske opreme za segrevanje materialov na principu induk
cije ali dielektrične izgube, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen za proizvodnjo polprevodniških naprav na polprevodniških rezi
nah)

2,2

0

8515 11 00

električni spajkalniki in pištole za mehko spajkanje

2,7

0

8515 19 00

stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje (razen spajkalnikov in pi
štol za mehko spajkanje)

2,7

0

8515 21 00

avtomatski ali polavtomatski stroji za električno uporovno varjenje ko
vin

2,7

0

8515 29 10

stroji za čelno varjenje kovin, razen avtomatskih in polavtomatskih

2,7

0

8515 29 90

stroji za uporovno varjenje kovin, razen avtomatskih in polavtomatskih
(razen za čelno varjenje)

2,7

0

8515 31 00

avtomatski ali polavtomatski stroji za varjenje kovin z električnim ob
lokom, vključno s plazemskim oblokom

2,7

0

8515 39 13

stroji za ročno varjenje kovin z električnim oblokom, s prekritimi elek
trodami, skupaj s priborom za rezanje ali varjenje in dobavljeno skupaj
s transformatorji

2,7

0

8515 39 18

stroji in aparati za ročno varjenje kovin z električnim oblokom, s pre
kritimi elektrodami, skupaj s priborom za rezanje ali varjenje, generato
rji ali rotacijskimi pretvorniki ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
usmerjevalnimi napravami

2,7

0

8515 39 90

stroji za varjenje kovin z električnim oblokom, vključno s plazemskim
oblokom, ki niso avtomatski ali polavtomatski (razen strojev za ročno
varjenje s prekritimi elektrodami)

2,7

0
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8515 80 11

električni stroji in aparati za varjenje kovin (razen strojev in aparatov
za uporovno varjenje in varjenje z električnim ali s plazemskim oblo
kom)

2,7

0

8515 80 19

električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali kovinskih karbi
dov (razen pištol za metalizacijo z brizganjem, ki so navedene ali zajete
na drugem mestu)

2,7

0

8515 80 91

električni stroji in naprave za uporovno varjenje plastičnih mas

2,7

0

8515 80 99

električni stroji in aparati za varjenje termoplastičnih materialov (razen
strojev in aparatov za uporovno varjenje plastičnih mas ter spojilnikov
žic, ki se uporabljajo pri proizvodnji polprevodniških naprav)

2,7

0

8515 90 00

deli strojev in aparatov za spajkanje ali varjenje ali vroče brizganje ko
vin, kovinskih karbidov ali kermetov, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen spojilnikov žic, ki se uporabljajo pri proizvodnji po
lprevodniških naprav)

2,7

0

8516 10 11

električni pretočni grelniki vode

2,7

0

8516 10 19

električni grelniki vode (razen pretočnih in potopnih)

2,7

0

8516 10 90

električni potopni grelniki

2,7

0

8516 21 00

električni akumulacijski radiatorji, za ogrevanje prostorov

2,7

0

8516 29 10

električni radiatorji, polnjeni s tekočino, za ogrevanje prostorov in tal

2,7

0

8516 29 50

električni konvekcijski grelniki, za ogrevanje prostorov in tal

2,7

0

8516 29 91

električni aparati za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogre
vanje tal z vgrajenimi ventilatorji (razen akumulacijskih radiatorjev)

2,7

0

8516 29 99

električni aparati za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogre
vanje tal, brez vgrajenih ventilatorjev (razen konvekcijskih grelnikov in
radiatorjev, polnjenih s tekočino)

2,7

0

8516 31 10

električne sušilne avbe

2,7

0

8516 31 90

električni aparati za sušenje las (razen sušilnih avb)

2,7

0

8516 32 00

elektrotermični aparati za urejanje las (razen aparatov za sušenje las)

2,7

0

8516 33 00

elektrotermični aparati za sušenje rok

2,7

0
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8516 40 10

električni likalniki na paro

2,7

0

8516 40 90

likalniki, električni (razen likalnikov na paro)

2,7

0

8516 50 00

mikrovalovne pečice

5

0

8516 60 10

električni kuhalniki, ki imajo vgrajeno vsaj pečico in grelno ploščo, za
domačo rabo

2,7

0

8516 60 51

električne kuhalne plošče, kuhalni prstani in grelne plošče za vgradnjo,
za domačo rabo

2,7

0

8516 60 59

električne kuhalne plošče, kuhalni prstani in grelne plošče, za domačo
rabo (razen tistih za vgradnjo)

2,7

0

8516 60 70

električne grelne mrežice in ražnji, za domačo rabo

2,7

0

8516 60 80

električne pečice za vgradnjo, za domačo rabo

2,7

0

8516 60 90

električne pečice, za domačo rabo (razen peči za ogrevanje prostorov,
električnih kuhalnikov, ki imajo vgrajeno vsaj pečico in grelno ploščo,
mikrovalovnih pečic in električnih pečic za vgradnjo)

2,7

0

8516 71 00

elektrotermični aparati za pripravljanje kave ali čaja, za domačo rabo

2,7

0

8516 72 00

električni opekači, za domačo rabo

2,7

0

8516 79 20

električni cvrtniki, za domačo rabo

2,7

0

8516 79 70

elektrotermične naprave, za domačo rabo (razen naprav za urejanje las
in aparatov za sušenje rok, aparatov za ogrevanje prostorov in naprav
za ogrevanje tal, grelnikov vode, potopnih grelnikov, likalnikov, mikro
valovnih pečic, pečic, kuhalnikov, kuhalnih plošč, kuhalnih prstanov,
grelnih mrežic, ražnjev, aparatov za pripravljanje kave ali čaja, opeka
čev in cvrtnikov)

2,7

0

8516 80 20

električni grelni upori, vgrajeni v izoliranem ohišju

2,7

0

8516 80 80

električni grelni upori (razen električnih grelnih uporov, vgrajenih v iz
oliranem ohišju iz aglomeriranega ogljika ali grafita)

2,7

0

8516 90 00

deli električnih grelnikov vode, potopnih grelnikov, aparatov za ogreva
nje prostorov in naprav za ogrevanje tal, aparatov za urejanje las in
aparatov za sušenje rok, elektrotermičnih naprav za domačo rabo in
električnih grelnih uporov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8517 11 00

žični telefonski aparati z brezžično slušalko

prosto

0

8517 12 00

telefoni za mobilno telefonijo (mobilni telefoni) in druga brezžična om
režja

prosto

0
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8517 18 00

telefonski aparati (razen žičnih telefonskih aparatov z brezžično slu
šalko ter telefonov za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja)

prosto

0

8517 61 00

bazne postaje za aparate za prenos ali sprejem zvoka, slike ali drugih
podatkov

prosto

0

8517 62 00

stroji za sprejem, konverzijo in prenos ali regeneracijo zvoka, slike ali
drugih podatkov, vključno s stikalnimi in usmerjevalnimi aparati (razen
telefonskih aparatov ter telefonov za mobilno telefonijo in druga brez
žična omrežja)

prosto

0

8517 69 10

videofoni

prosto

0

8517 69 20

domofonski sistemi

prosto

0

8517 69 31

prenosni sprejemniki klicev, opozoril ali obvestil (pozivniki – „paging“)

prosto

0

8517 69 39

sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo (razen prenosnih spre
jemnikov klicev, opozoril ali obvestil (pozivniki – „paging“))

9,3

0

8517 69 90

aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno
z aparati za komunikacijo v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot npr.
lokalno ali prostrano omrežje) (razen telefonskih aparatov, telefonov za
mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja, baznih postaj, aparatov
za sprejem, konverzijo in prenos ali regeneracijo zvoka, slike ali drugih
podatkov, videofonov, domofonskih sistemov, sprejemnikov za radiote
lefonijo ali radiotelegrafijo ter aparatov za prenos ali sprejem iz tarifne
številke 8443, 8525, 8527 ali 8528)

prosto

0

8517 70 11

antene za radiotelegrafske ali radiotelefonske aparate

prosto

0

8517 70 15

teleskopske in paličaste antene za prenosne aparate ali za aparate, mon
tirane v motorna vozila

5

0

8517 70 19

antene in antenski reflektorji vseh vrst ter deli, namenjeni za uporabo
z njimi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen anten za ra
diotelegrafske ali radiotelefonske aparate ter teleskopskih in paličastih
anten za prenosne aparate ali za aparate, montirane v motorna vozila)

3,6

0

8517 70 90

deli telefonskih aparatov, telefonov za mobilno telefonijo in druga brez
žična omrežja in aparatov za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih
podatkov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen anten in
antenskih reflektorjev vseh vrst ter delov, namenjenih za uporabo
z njimi)

prosto

0

8518 10 30

mikrofoni s frekvenčnim območjem od 300 Hz do 3,4 kHz, katerih
premer ne presega 10 mm in katerih višina ne presega 3 mm, vrst, ki
se uporabljajo v telekomunikacijah

prosto

0

8518 10 95

mikrofoni in njihova stojala (razen mikrofonov s frekvenčnim območ
jem od 300 Hz do 3,4 kHz, katerih premer ne presega 10 mm in kate
rih višina ne presega 3 mm, vrst, ki se uporabljajo v telekomunikacijah,
ter brezžičnih mikrofonov z vgrajenim oddajnikom)

2,5

0
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8518 21 00

zvočne omarice z enim zvočnikom

4,5

0

8518 22 00

zvočne omarice z več zvočniki

4,5

0

8518 29 30

zvočniki, brez zvočnih omaric, s frekvenčnim območjem od 300 Hz
do 3,4 kHz, katerih premer ne presega 50 mm, vrst, ki se uporabljajo v
telekomunikacijah

prosto

0

8518 29 95

zvočniki, brez zvočnih omaric (razen tistih s frekvenčnim območjem
od 300 Hz do 3,4 kHz, katerih premer ne presega 50 mm, vrst, ki se
uporabljajo v telekomunikacijah)

3

0

8518 30 20

telefonske slušalke za žične telefonske aparate, z mikrofonom ali brez,
in kompleti, ki so iz mikrofona in enega ali več zvočnikov

prosto

0

8518 30 95

naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne,
in kompleti, ki so iz mikrofona in enega ali več zvočnikov (razen tele
fonskih slušalk za žične telefonske aparate, telefonskih aparatov, apara
tov za izboljšanje sluha in čelad z vgrajenimi slušalkami, z mikrofonom
ali brez)

2

0

8518 40 30

avdiofrekvenčni električni telefonski in merilni ojačevalniki

3

0

8518 40 81

avdiofrekvenčni električni ojačevalniki, enokanalni (razen telefonskih
ali merilnih)

4,5

0

8518 40 89

avdiofrekvenčni električni ojačevalniki, večkanalni (razen telefonskih ali
merilnih)

4,5

0

8518 50 00

kompletne električne enote za ojačevanje zvoka

2

0

8518 90 00

deli mikrofonov, zvočnikov, naglavnih in ušesnih slušalk, avdiofre
kvenčnih električnih ojačevalnikov ali električnih enot za ojačevanje
zvoka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2

0

8519 20 10

gramofoni, ki se vklopijo s kovancem ali žetonom

6

0

8519 20 91

aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka, ki se poženejo s kovancem,
bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom,
z laserskim sistemom optičnega odčitavanja (razen gramofonov, ki se
vklopijo s kovancem ali žetonom)

9,5

0

8519 20 99

aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka, ki se poženejo s kovancem,
bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom,
brez laserskega sistema optičnega odčitavanja (razen gramofonov, ki se
vklopijo s kovancem ali žetonom)

4,5

0

8519 30 00

gramofoni brez ojačevalnika

2

0

8519 50 00

aparati za odgovarjanje na telefonske klice

prosto

0
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8519 81 11

diktafoni (samo predvajanje), vključno s kasetofoni, z uporabo magnet
nega, optičnega ali polprevodniškega medija, brez naprave za snemanje
zvoka

5

0

8519 81 15

kasetofoni žepne velikosti (samo predvajanje) (mere do vključno
170 mm x 100 mm x 45 mm), z uporabo magnetnega, optičnega ali
polprevodniškega medija, brez naprave za snemanje zvoka (razen dikta
fonov)

prosto

0

8519 81 21

kasetofoni (samo predvajanje), z uporabo magnetnega, optičnega ali
polprevodniškega medija, z analognim in digitalnim bralnim sistemom,
brez naprave za snemanje zvoka (razen diktafonov in kasetofonov
žepne velikosti)

9

0

8519 81 25

kasetofoni (samo predvajanje), z uporabo magnetnega, optičnega ali
polprevodniškega medija, brez naprave za snemanje zvoka (razen kase
tofonov z analognim in digitalnim bralnim sistemom, diktafonov in ka
setofonov žepne velikosti)

2

0

8519 81 31

aparati za reprodukcijo zvoka z laserskim sistemom optičnega odčita
vanja (CD-predvajalniki), ki se uporabljajo v motornih vozilih, za diske
premera do vključno 6,5 cm, brez naprave za snemanje zvoka

9

0

8519 81 35

aparati za reprodukcijo zvoka z laserskim sistemom optičnega odčita
vanja (CD-predvajalniki), brez naprave za snemanje zvoka (razen tistih,
ki se uporabljajo v motornih vozilih, za diske premera do vključno
6,5 cm)

9,5

0

8519 81 45

aparati za reprodukcijo zvoka, z uporabo magnetnega, optičnega ali
polprevodniškega medija, brez laserskega sistema optičnega odčitavanja,
brez naprave za snemanje zvoka (razen tistih, ki se poženejo s kovan
cem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim sred
stvom, gramofonov brez ojačevalnika, diktafonov, aparatov za odgova
rjanje na telefonske klice, kasetofonov in CD-predvajalnikov)

4,5

0

8519 81 51

diktirni aparati, z uporabo magnetnega, optičnega ali polprevodniškega
medija, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ki delujejo samo
preko zunanjega vira energije (razen diktafonov (samo predvajanje))

4

0

8519 81 55

magnetofoni, kasetni, z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgraje
nimi zvočniki, ki delujejo brez zunanjega vira energije (razen diktirnih
aparatov)

prosto

0

8519 81 61

magnetofoni, kasetni, z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgraje
nimi zvočniki, ki delujejo samo preko zunanjega vira energije

2

0

8519 81 65

magnetofoni, kasetni, žepne velikosti (mere do vključno 170 mm x
100 mm x 45 mm), z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka
(razen tistih z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgrajenimi
zvočniki)

prosto

0
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8519 81 75

magnetofoni, kasetni, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka
(razen tistih z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več vgrajenimi
zvočniki ter žepnih)

2

0

8519 81 81

magnetofoni s kolutnimi magnetnimi trakovi, z možnostjo snemanja
ali predvajanja zvoka pri enojni hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več
hitrostih, če so le-te 19 cm na sekundo in nižje

2

0

8519 81 85

magnetofoni z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka (razen tistih,
ki se poženejo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali
drugim plačilnim sredstvom, aparatov za odgovarjanje na telefonske
klice, diktirnih aparatov, kasetofonov in aparatov s kolutnimi magnet
nimi trakovi z možnostjo snemanja ali predvajanja zvoka pri enojni hi
trosti 19 cm na sekundo ali pri več hitrostih, če so le-te 19 cm na se
kundo in nižje)

7

0

8519 81 95

aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka, z uporabo magnetnega, op
tičnega ali polprevodniškega medija (razen tistih, ki se poženejo s ko
vancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim
sredstvom, gramofonov brez ojačevalnika, aparatov za odgovarjanje na
telefonske klice, diktirnih aparatov in magnetofonov)

2

0

8519 89 11

gramofoni (razen gramofonov z uporabo magnetnega, optičnega ali po
lprevodniškega medija, ki se poženejo s kovancem, bankovcem, bančno
kartico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom)

2

0

8519 89 15

diktafoni (samo predvajanje), brez naprave za snemanje zvoka (razen
z uporabo magnetnega, optičnega ali polprevodniškega medija)

5

0

8519 89 19

aparati za reprodukcijo zvoka, brez naprave za snemanje zvoka (razen
z uporabo magnetnega, optičnega ali polprevodniškega medija in tistih,
ki se poženejo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali
drugim plačilnim sredstvom, gramofonov brez ojačevalnika, aparatov
za odgovarjanje na telefonske klice, gramofonov in diktafonov)

4,5

0

8519 89 90

aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka (razen z uporabo magnet
nega, optičnega ali polprevodniškega medija in tistih, ki se poženejo s
kovancem, bankovcem, bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim
sredstvom, gramofonov brez ojačevalnika, aparatov za odgovarjanje na
telefonske klice ter aparatov za reprodukcijo zvoka brez naprave za
snemanje zvoka)

2

0

8521 10 20

aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner
(TV – sprejemno enoto) ali ne, za magnetni trak širine do vključno
1,3 cm, ki lahko snemajo ali predvajajo pri hitrosti traku do vključno
50 mm/s (razen video snemalnih kamer)

14

0

8521 10 95

aparati za snemanje ali reprodukcijo slike z magnetnim trakom, ki
imajo vgrajen videotuner (TV – sprejemno) ali ne (razen video snemal
nih kamer in aparatov z magnetnim trakom širine do vključno 1,3 cm,
ki lahko snemajo ali predvajajo pri hitrosti traku do vključno 50 mm/s)

8

0
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8521 90 00

aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner
(TV – sprejemno enoto) ali ne (razen tistih z magnetnim trakom in vi
deo snemalnih kamer)

13,9

0

8522 10 00

odjemne glave

4

0

8522 90 30

gramofonske igle ipd.; diamanti, safirji in drugi dragi ali poldragi kamni
(naravni, sintetični ali rekonstruirani) za gramofonske igle aparatov za
reprodukcijo zvoka

prosto

0

8522 90 41

elektronski sklopi aparatov za odgovarjanje na telefonske klice, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8522 90 49

elektronski sklopi za aparate za snemanje ali reprodukcijo zvoka in
aparate za snemanje ali reprodukcijo slike, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen aparatov za odgovarjanje na telefonske klice)

4

0

8522 90 70

enojni kasetni sklopi z debelino do vključno 53 mm, vrste, ki se upo
rablja v proizvodnji naprav za reprodukcijo in snemanje zvoka

prosto

0

8522 90 80

deli in pribor, ki so primerni za uporabo izključno ali pretežno z aparati
za snemanje ali reprodukcijo zvoka ter z video opremo za snemanje in
reprodukcijo slike in zvoka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

4

0

8523 21 00

kartice z vdelanim magnetnim trakom za snemanje zvočnih zapisov ali
drugih pojavov

3,5

0

8523 29 15

magnetni trakovi in magnetne plošče, neposneti, za snemanje zvočnih
zapisov ali drugih pojavov

prosto

0

8523 29 31

magnetni trakovi in magnetne plošče, posneti, za reprodukcijo pojavov
(razen za reprodukcijo zvoka ali slike, za reprodukcijo prikaza navodil,
podatkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki
se jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s po
močjo avtomatskega stroja za obdelavo podatkov, ter proizvodov iz po
glavja 37)

prosto

0

8523 29 33

magnetni trakovi in magnetne plošče, posneti, za reprodukcijo prikaza
navodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni ob
liki, in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku
s pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo podatkov

prosto

0

8523 29 39

magnetni trakovi in magnetne plošče, posneti, za reprodukcijo zvoka
ali slike (razen za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in
slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja
ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega
stroja za obdelavo podatkov, ter proizvodov iz poglavja 37)

3,5

0

8523 29 90

magnetni mediji za reprodukcijo zvočnih ali slikovnih pojavov (razen
kartic z vdelanim magnetnim trakom, magnetnih plošč in proizvodov
iz poglavja 37)

3,5

0
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8523 40 11

optični diski za laserske bralne sisteme, neposneti, s snemalno zmoglji
vostjo do vključno 900 megabitov, neizbrisljivi (CD-R)

prosto

0

8523 40 13

optični diski za laserske bralne sisteme, neposneti, s snemalno zmoglji
vostjo več kot 900 megabitov, vendar manj kot 18 gigabitov, neizbris
ljivi (digitalni vsestranski diski) (DVD-/+R)

prosto

0

8523 40 19

optični mediji, neposneti, za snemanje zvočnih zapisov ali drugih poja
vov (npr. CD-RW, DVD-/+RW, DVD-RAM, MiniDiscs) (razen neizbrislji
vih diskov za laserske bralne sisteme s snemalno zmogljivostjo do
vključno 18 gigabitov (CD-R, DVD-/+R) ter izdelkov iz poglavja 37)

prosto

0

8523 40 25

optični mediji za laserske bralne sisteme, posneti, za reprodukcijo poja
vov (razen za reprodukcijo zvoka ali slike, za reprodukcijo prikaza na
vodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki,
in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s
pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo podatkov, ter izdelkov iz po
glavja 37)

prosto

0

8523 40 31

optični diski za laserske bralne sisteme, posneti, za reprodukcijo samo
zvoka, premera do vključno 6,5 cm

3,5

0

8523 40 39

optični diski za laserske bralne sisteme, posneti, za reprodukcijo samo
zvoka, premera več kot 6,5 cm

3,5

0

8523 40 45

optični diski za laserske bralne sisteme, posneti, za reprodukcijo pri
kaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni
obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporab
niku s pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo podatkov

prosto

0

8523 40 51

digitalni vsestranski diski (DVD), posneti

3,5

0

8523 40 59

optični diski za laserske bralne sisteme, posneti, za reprodukcijo zvoka
in slike ali samo slike (razen digitalnih vsestranskih diskov (DVD) in
diskov za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posne
tih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogo
čajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja za obde
lavo podatkov)

3,5

0

8523 40 91

optični mediji, posneti, za reprodukcijo pojavov (razen diskov za laser
ske bralne sisteme, za reprodukcijo zvoka ali slike, za reprodukcijo pri
kaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni
obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporab
niku s pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo podatkov, ter izdelkov
iz poglavja 37)

prosto

0

8523 40 93

optični mediji, posneti, za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov,
zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko
upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomat
skega stroja za obdelavo podatkov (razen diskov za laserske bralne si
steme)

prosto

0

L 356/670

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

8523 40 99

optični mediji, posneti, za reprodukcijo zvoka ali slike (razen diskov za
laserske bralne sisteme, za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov,
zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko
upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomat
skega stroja za obdelavo podatkov, ter izdelkov iz poglavja 37)

3,5

0

8523 51 10

polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem za snemanje podatkov
z zunanjega vira (bliskovne pomnilniške kartice ali bliskovne elektron
ske pomnilniške kartice), neposneti

prosto

0

8523 51 91

polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem za snemanje podatkov
z zunanjega vira (bliskovne pomnilniške kartice ali bliskovne elektron
ske pomnilniške kartice), posneti, za reprodukcijo pojavov (razen za re
produkcijo zvoka ali slike, za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov,
zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko
upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomat
skega stroja za obdelavo podatkov, ter izdelkov iz poglavja 37)

prosto

0

8523 51 93

polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem za snemanje podatkov
z zunanjega vira (bliskovne pomnilniške kartice ali bliskovne elektron
ske pomnilniške kartice), posneti, za reprodukcijo prikaza navodil, pod
atkov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se
jih lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo
avtomatskega stroja za obdelavo podatkov)

prosto

0

8523 51 99

polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem za snemanje podatkov
z zunanjega vira (bliskovne pomnilniške kartice ali bliskovne elektron
ske pomnilniške kartice), posneti, za reprodukcijo zvoka ali slike (razen
za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v
strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo
interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo
podatkov, ter izdelkov iz poglavja 37)

3,5

0

8523 52 10

kartice, ki imajo vgrajeni najmanj dve elektronski integrirani vezji („pa
metne kartice“)

3,7

0

8523 52 90

kartice in ploščice, ki imajo vgrajeno samo eno elektronsko integrirano
vezje („pametne kartice“)

prosto

0

8523 59 10

polprevodniški mediji, neposneti, za snemanje zvočnih zapisov ali dru
gih pojavov (razen polprevodniških nosilcev s trajnim pomnjenjem in
pametnih kartic)

prosto

0

8523 59 91

polprevodniški mediji, posneti, za reprodukcijo pojavov (razen za re
produkcijo zvoka ali slike, za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov,
zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko
upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomat
skega stroja za obdelavo podatkov, polprevodniških nosilcev s trajnim
pomnjenjem, pametnih kartic ter proizvodov iz poglavja 37)

prosto

0
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8523 59 93

polprevodniški mediji, posneti, za reprodukcijo prikaza navodil, podat
kov, zvoka in slik, posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih
lahko upravlja ali omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo av
tomatskega stroja za obdelavo podatkov (razen polprevodniških nosil
cev s trajnim pomnjenjem, pametnih kartic ter proizvodov iz po
glavja 37)

prosto

0

8523 59 99

polprevodniški mediji, posneti, za reprodukcijo zvoka ali slike (razen
za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posnetih v
strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogočajo
interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja za obdelavo
podatkov, polprevodniških nosilcev s trajnim pomnjenjem, pametnih
kartic ter izdelkov iz poglavja 37)

3,5

0

8523 80 10

gramofonske plošče in drugi mediji za snemanje zvočnih zapisov ali
drugih pojavov, neposnete, vključno z matricami in galvanskimi odtisi
za proizvodnjo plošč (razen magnetnih, optičnih in polprevodniških
medijev ter proizvodov iz poglavja 37)

prosto

0

8523 80 91

posneti mediji za reprodukcijo pojavov (razen za reprodukcijo zvoka
ali slike, za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik, po
snetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali
omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja
za obdelavo podatkov, magnetnih, optičnih in polprevodniških medijev
ter proizvodov iz poglavja 37)

prosto

0

8523 80 93

posneti mediji za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik,
posnetih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali
omogočajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja
za obdelavo podatkov (razen magnetnih, optičnih in polprevodniških
medijev ter proizvodov iz poglavja 37)

prosto

0

8523 80 99

gramofonske plošče in drugi mediji, posneti, za reprodukcijo zvoka ali
slike, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč
(razen za reprodukcijo prikaza navodil, podatkov, zvoka in slik, posne
tih v strojno čitljivi binarni obliki, in ki se jih lahko upravlja ali omogo
čajo interaktivnost uporabniku s pomočjo avtomatskega stroja za obde
lavo podatkov, magnetnih, optičnih in polprevodniških medijev ter iz
delkov iz poglavja 37)

3,5

0

8525 50 00

oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, brez vgrajenega sprejemnika

3,6

0

8525 60 00

oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom

prosto

0

8525 80 11

televizijske kamere, s tremi ali več snemalnimi cevmi

3

0

8525 80 19

televizijske kamere (razen tistih s tremi ali več snemalnimi cevmi in vi
deo snemalnih kamer)

4,9

0
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prosto

0

8525 80 30

digitalni fotoaparati

8525 80 91

video snemalne kamere, primerne za snemanje zvoka in slike, posnete
samo s televizijsko kamero

4,9

0

8525 80 99

video snemalne kamere, primerne za snemanje televizijskih programov
ter zvoka in slike, posnete samo s televizijsko kamero

12,5

0

8526 10 00

radarji

3,7

0

8526 91 20

radionavigacijski sprejemniki (razen radarjev)

3,7

0

8526 91 80

naprave za radionavigacijo (razen sprejemnikov in radarjev)

3,7

0

8526 92 00

naprave za radijsko daljinsko krmiljenje

3,7

0

8527 12 10

radio kasetofoni žepne velikosti (mere do vključno 170 mm x 100 mm
x 45 mm), z analognim in digitalnim bralnim sistemom, z vgrajenim
ojačevalnikom, brez vgrajenih zvočnikov, ki lahko delujejo brez zuna
njega vira energije

14

0

8527 12 90

radio kasetofoni žepne velikosti (mere do vključno 170 mm x 100 mm
x 45 mm), z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenih zvočnikov, ki
lahko delujejo brez zunanjega vira energije (razen z analognim in digi
talnim bralnim sistemom)

10

0

8527 13 10

sprejemniki za radiodifuzijo, ki lahko delujejo brez zunanjega vira ener
gije, kombinirani z aparatom za reprodukcijo zvoka z laserskim siste
mom optičnega odčitavanja (razen radio kasetofonov žepne velikosti)

12

0

8527 13 91

kasetni radii, ki lahko delujejo brez zunanjega vira energije, kombini
rani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka, z analognim in
digitalnim bralnim sistemom (razen radio kasetofonov žepne velikosti)

14

0

8527 13 99

sprejemniki za radiodifuzijo, ki lahko delujejo brez zunanjega vira ener
gije, kombinirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka
(razen radio kasetofonov žepne velikosti, z laserskim sistemom optič
nega odčitavanja in kasetnih sklopov z analognim in digitalnim bralnim
sistemom)

10

0

8527 19 00

sprejemniki za radiodifuzijo, ki lahko delujejo brez zunanjega vira ener
gije, brez aparata za reprodukcijo zvoka

prosto

0

8527 21 20

sprejemniki za radiodifuzijo, z možnostjo sprejemanja in dekodiranja
digitalnega RDS (Radio Data System) signala, ki se uporabljajo v motor
nih vozilih in delujejo samo preko zunanjega vira energije, kombinirani
z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka z laserskim siste
mom optičnega odčitavanja

14

0
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8527 21 52

sprejemniki za radiodifuzijo, kasetni, z možnostjo sprejemanja in deko
diranja digitalnega RDS (Radio Data System) signala, ki se uporabljajo v
motornih vozilih in delujejo samo preko zunanjega vira energije, kom
binirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka z analognim
in digitalnim bralnim sistemom

14

0

8527 21 59

sprejemniki za radiodifuzijo, kasetni, z možnostjo sprejemanja in deko
diranja digitalnega RDS (Radio Data System) signala, ki se uporabljajo v
motornih vozilih in delujejo samo preko zunanjega vira energije, kom
binirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka (razen tistih
z analognim in digitalnim bralnim sistemom ter kasetnih sklopov z ana
lognim in digitalnim bralnim sistemom)

10

0

8527 21 70

sprejemniki za radiodifuzijo, ki se uporabljajo v motornih vozilih in de
lujejo samo preko zunanjega vira energije, kombinirani z aparatom za
snemanje ali za reprodukcijo zvoka z laserskim sistemom optičnega
odčitavanja (razen z možnostjo sprejemanja in dekodiranja digitalnega
RDS (Radio Data System) signala)

14

0

8527 21 92

sprejemniki za radiodifuzijo, kasetni, ki se uporabljajo v motornih vozi
lih in delujejo samo preko zunanjega vira energije, kombinirani z apara
tom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka z analognim in digitalnim
bralnim sistemom (razen tistih z možnostjo sprejemanja in dekodiranja
digitalnega RDS (Radio Data System) signala)

14

0

8527 21 98

sprejemniki za radiodifuzijo, ki se uporabljajo v motornih vozilih in de
lujejo samo preko zunanjega vira energije, kombinirani z aparatom za
snemanje ali za reprodukcijo zvoka (razen aparatov za reprodukcijo
zvoka z laserskim sistemom optičnega odčitavanja, sprejemnikov z mo
žnostjo sprejemanja in dekodiranja digitalnega RDS (Radio Data Sy
stem) signala ter kasetnih sklopov z analognim in digitalnim bralnim
sistemom)

10

0

8527 29 00

sprejemniki za radiodifuzijo, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira
energije, za uporabo v motornih vozilih, brez aparata za snemanje ali
za reprodukcijo zvoka

12

0

8527 91 11

kasetni radii, napajani samo iz električnega omrežja, v istem ohišju,
z enim ali več zvočniki, kombinirani z aparatom za snemanje ali za re
produkcijo zvoka z analognim in digitalnim bralnim sistemom

14

0

8527 91 19

radijski sprejemniki, napajani samo iz električnega omrežja, v istem
ohišju, z enim ali več zvočniki, kombinirani z aparatom za snemanje
ali za reprodukcijo zvoka (razen kasetnih sklopov z analognim in digi
talnim bralnim sistemom)

10

0

8527 91 35

sprejemniki za radiodifuzijo, samo za napajanje iz električnega om
režja, brez vgrajenih zvočnikov, kombinirani z aparatom za reproduk
cijo zvoka z laserskim sistemom optičnega odčitavanja (razen sprejem
nikov za uporabo v motornih vozilih)

12

0
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8527 91 91

kasetni radii, napajani samo iz električnega omrežja, brez vgrajenih
zvočnikov, kombinirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo
zvoka z analognim in digitalnim bralnim sistemom (razen radiov za
uporabo v motornih vozilih)

14

0

8527 91 99

radijski sprejemniki, napajani samo iz električnega omrežja, brez vgra
jenih zvočnikov, kombinirani z aparatom za snemanje ali za reproduk
cijo zvoka (razen z laserskim sistemom optičnega odčitavanja, kasetnih
sklopov z analognim in digitalnim bralnim sistemom ter opreme za
uporabo v motornih vozilih)

10

0

8527 92 10

radijske budilke, samo za napajanje iz električnega omrežja, brez apa
rata za snemanje ali za reprodukcijo zvoka

prosto

0

8527 92 90

sprejemniki za radiodifuzijo, samo za napajanje iz električnega om
režja, brez aparata za snemanje ali za reprodukcijo zvoka, vendar z uro
(razen sprejemnikov za uporabo v motornih vozilih in radijskih budilk)

9

0

8527 99 00

sprejemniki za radiodifuzijo, samo za napajanje iz električnega om
režja, brez aparata za snemanje ali za reprodukcijo zvoka in brez ure
(razen sprejemnikov za uporabo v motornih vozilih)

9

0

8528 41 00

monitorji s katodno cevjo, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v
stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471

prosto

0

8528 49 10

monitorji s katodno cevjo, črno-beli ali drugi enobarvni, ki nimajo
vgrajenega televizijskega sprejemnika (razen monitorjev, ki so name
njeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo pod
atkov iz tarifne številke 8471)

14

0

8528 49 35

monitorji s katodno cevjo, barvni, s katodno cevjo z razmerjem med
širino in višino zaslona manj kot 1,5, ki nimajo vgrajenega televizij
skega sprejemnika (razen monitorjev, ki so namenjeni samo ali zlasti
za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne šte
vilke 8471)

14

0

8528 49 91

monitorji s katodno cevjo, barvni, s katodno cevjo z razmerjem med
širino in višino zaslona več kot 1,5, z vrstičnim zapisom do vključno
625 vrstic, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika (razen mo
nitorjev, ki so namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avto
matsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471)

14

0

8528 49 99

monitorji s katodno cevjo, barvni, s katodno cevjo z razmerjem med
širino in višino zaslona več kot 1,5, z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic,
ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika (razen monitorjev, ki so
namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo
podatkov iz tarifne številke 8471)

14

0

8528 51 00

monitorji, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko
obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471 (razen s katodno cevjo)

prosto

0
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8528 59 10

monitorji, črno-beli ali drugi enobarvni, ki nimajo vgrajenega televizij
skega sprejemnika (razen s katodno cevjo in tistih, ki so namenjeni
samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov
iz tarifne številke 8471)

14

0

8528 59 90

monitorji, barvni, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika
(razen s katodno cevjo in tistih, ki so namenjeni samo ali zlasti za upo
rabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke
8471)

14

0

8528 61 00

projektorji, namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomat
sko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471

prosto

0

8528 69 10

projektorji, ki delujejo na principu ploščatih ravnih prikazovalnikov
(npr. na tekoče kristale), ki lahko prikazujejo digitalne informacije, ge
nerirane s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov

prosto

0

8528 69 91

projektorji, črno-beli ali drugi enobarvni, ki nimajo vgrajenega televizij
skega sprejemnika (razen tistih, ki so namenjeni samo ali zlasti za upo
rabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke
8471, in tistih, ki delujejo na principu ploščatih ravnih prikazovalnikov
(npr. na tekoče kristale), ki lahko prikazujejo digitalne informacije, ge
nerirane s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov)

2

0

8528 69 99

projektorji, barvni, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika
(razen tistih, ki so namenjeni samo ali zlasti za uporabo v stroju za av
tomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471, in tistih, ki delu
jejo na principu ploščatih ravnih prikazovalnikov (npr. na tekoče kri
stale), ki lahko prikazujejo digitalne informacije, generirane s strojem
za avtomatsko obdelavo podatkov)

14

0

8528 71 11

video tunerji, elektronski sklopi za vgradnjo v stroje za avtomatsko ob
delavo podatkov

prosto

0

8528 71 13

naprave z mikroprocesorsko enoto, ki vsebujejo modem za dostop do
interneta in imajo funkcijo za interaktivno izmenjavo informacij,
zmožne sprejemanja televizijskih signalov („set-top naprave s komuni
kacijsko funkcijo“)

prosto

0

8528 71 19

video tunerji (razen elektronskih sklopov za vgradnjo v stroje za avto
matsko obdelavo podatkov in naprav z mikroprocesorsko enoto, ki
vsebujejo modem za dostop do interneta in imajo funkcijo za interak
tivno izmenjavo informacij, zmožne sprejemanja televizijskih signalov
(„set-top naprave s komunikacijsko funkcijo“)

14

0

8528 71 90

televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju
z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka
ali slike, ki niso namenjeni za vgradnjo video prikazovalnika ali zaslona
(razen video tunerjev)

14

0

8528 72 10

televizijska projekcijska oprema, barvna, namenjena za vgradnjo video
prikazovalnika ali zaslona

14

0
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8528 72 20

televizijski sprejemniki, barvni, ki vsebujejo video snemalne ali repro
dukcijske enote

14

0

8528 72 31

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona manj kot 1,5, z diagonalno izmero zaslona do
vključno 42 cm (razen tistih, ki vsebujejo video snemalne ali reproduk
cijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 33

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona manj kot 1,5, z diagonalno izmero zaslona nad
42 cm do vključno 52 cm (razen tistih, ki vsebujejo video snemalne ali
reprodukcijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 35

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona manj kot 1,5, z diagonalno izmero zaslona nad
52 cm do vključno 72 cm (razen tistih, ki vsebujejo video snemalne ali
reprodukcijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 39

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona manj kot 1,5, z diagonalno izmero zaslona nad
72 cm (razen tistih, ki vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske
enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 51

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona več kot 1,5, z vrstičnim zapisom do vključno
625 vrstic in z diagonalno izmero zaslona do vključno 75 cm (razen ti
stih, ki vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske enote, in monito
rjev)

14

0

8528 72 59

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona več kot 1,5, z vrstičnim zapisom do vključno
625 vrstic in z diagonalno izmero zaslona nad 75 cm (razen tistih, ki
vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 75

televizijski sprejemniki, barvni, s katodno cevjo, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona več kot 1,5, z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic
(razen tistih, ki vsebujejo video snemalne ali reprodukcijske enote, in
monitorjev)

14

0

8528 72 91

televizijski sprejemniki, barvni, z razmerjem med širino in višino za
slona manj kot 1,5, (razen s katodno cevjo ali tistih, ki vsebujejo video
snemalne ali reprodukcijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 72 99

televizijski sprejemniki, barvni, z razmerjem med širino in višino za
slona več kot 1,5, (razen s katodno cevjo ali tistih, ki vsebujejo video
snemalne ali reprodukcijske enote, in monitorjev)

14

0

8528 73 00

televizijski sprejemniki, črno-beli ali drugi enobarvni, kombinirani ali
nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za
snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike, namenjeni za vgradnjo video
prikazovalnika ali zaslona

2

0
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8529 10 11

teleskopske in paličaste antene za prenosne aparate ali za aparate, mon
tirane v motorna vozila

5

0

8529 10 31

zunanje antene za radijske ali televizijske difuzne sprejemnike, za sate
litski sprejem

3,6

0

8529 10 39

zunanje antene za radijske ali televizijske difuzne sprejemnike (razen ti
stih za satelitski sprejem)

3,6

0

8529 10 65

notranje (sobne) antene za radijske ali televizijske omrežne sprejemnike,
vključno z izvedbami za vgradnjo v sprejemnike (razen teleskopskih in
paličastih anten za prenosne aparate ali za aparate, montirane v mo
torna vozila)

4

0

8529 10 69

antene (razen notranjih (sobnih) in zunanjih anten za radijske ali televi
zijske difuzne sprejemnike ter teleskopskih in paličastih anten za pre
nosne aparate ali za aparate, montirane v motorna vozila)

3,6

0

8529 10 80

antenski filtri in kretnice

3,6

0

8529 10 95

antenski reflektorji vseh vrst ter deli, namenjeni za uporabo z njimi, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen antenskih filtrov in
kretnic)

3,6

0

8529 90 20

deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z oddajniki
z vgrajenim sprejemnikom za radiodifuzijo ali televizijo, digitalnimi fo
toaparati, monitorji in projektorji, namenjenimi samo ali zlasti za upo
rabo v stroju za avtomatsko obdelavo podatkov, video snemalnimi ka
merami, radarji, napravami za radionavigacijo in aparati za radijsko da
ljinsko krmiljenje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
anten in antenskih reflektorjev ter elektronskih sklopov)

prosto

0

8529 90 41

omarice in ohišja, leseni, za oddajnike in sprejemnike za radiodifuzijo
ali televizijo, televizijske kamere, digitalne fotoaparate, video snemalne
kamere, radarje, naprave za radionavigacijo ali aparate za radijsko da
ljinsko krmiljenje, monitorje ter projektorje, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

2

0

8529 90 49

omarice in ohišja, razen leseni, za oddajnike in sprejemnike za radiodi
fuzijo ali televizijo, televizijske kamere, digitalne fotoaparate, video sne
malne kamere, radarje, naprave za radionavigacijo ali aparate za radij
sko daljinsko krmiljenje, monitorje ter projektorje, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

3

0

8529 90 65

elektronski sklopi, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo
z oddajniki in sprejemniki za radiodifuzijo ali televizijo, televizijskimi
kamerami, digitalnimi fotoaparati, video snemalnimi kamerami, radarji,
napravami za radionavigacijo ali aparati za radijsko daljinsko krmilje
nje, monitorji ter projektorji, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

3

0

8529 90 92

deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo s televizijskimi
kamerami, sprejemniki za radiodifuzijo ali televizijo ter monitorji in
projektorji, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen anten,
omaric in ohišij, elektronskih sklopov ter delov za monitorje in projek
torje, namenjenih samo ali zlasti za uporabo v stroju za avtomatsko
obdelavo podatkov)

5

0
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8529 90 97

deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z oddajniki
brez vgrajenega sprejemnika za radiodifuzijo ali televizijo, video sne
malnimi kamerami, radarji, napravami za radionavigacijo in aparati za
radijsko daljinsko krmiljenje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen sklopov in podsklopov, delov za digitalne fotoaparate, antene
in antenske reflektorje ter elektronskih sklopov)

3

0

8530 10 00

električna oprema za signalizacijo, varnost, nadzor ali upravljanje pro
meta po železniških ali tramvajskih progah (razen mehanske ali elek
tromehanske opreme iz tarifne številke 8608)

1,7

0

8530 80 00

električna oprema za signalizacijo, varnost, nadzor ali upravljanje pro
meta (razen opreme za železniške ali tramvajske proge in mehanske ali
elektromehanske opreme iz tarifne številke 8608)

1,7

0

8530 90 00

deli električne opreme za signalizacijo, varnost, nadzor ali upravljanje
prometa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8531 10 30

protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave, za uporabo
v stavbah

2,2

0

8531 10 95

protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave (razen tistih
za uporabo v motornih vozilih ali stavbah)

2,2

0

8531 20 20

indikatorske plošče s svetlečimi diodami (LED) (razen tistih za uporabo
pri motornih vozilih, kolesih ali za signalizacijo v prometu)

prosto

0

8531 20 40

indikatorske plošče z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi kristali
(razen tistih za uporabo pri motornih vozilih, kolesih ali za signaliza
cijo v prometu)

prosto

0

8531 20 95

indikatorske plošče z napravami s tekočimi kristali (LCD) (razen z aktiv
nimi matričnimi sklopi s tekočimi kristali in tistih za uporabo pri mo
tornih vozilih, kolesih ali za signalizacijo v prometu)

prosto

0

8531 80 20

električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo, z ravnimi plošča
timi prikazovalniki (razen indikatorskih plošč z napravami s tekočimi
kristali ali svetlečimi diodami, alarmnih aparatov proti tatvini ali po
žaru in aparatov za uporabo pri kolesih, motornih vozilih in za signali
zacijo v prometu)

prosto

0

8531 80 95

električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (razen z ravnimi
ploščatimi prikazovalniki, indikatorskih plošč z napravami s tekočimi
kristali ali svetlečimi diodami, alarmnih aparatov proti tatvini ali po
žaru in aparatov za uporabo pri kolesih, motornih vozilih in za signali
zacijo v prometu)

2,2

0

8531 90 20

deli panojev z zasloni s tekočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami
(LED) in električne opreme za zvočno ali vizualno signalizacijo z rav
nimi ploščatimi prikazovalniki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen integriranega vezja z več čipi)

prosto

0
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8531 90 85

deli električne opreme za zvočno ali vizualno signalizacijo, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu (razen indikatorskih plošč z napra
vami s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami, električnih aparatov za
zvočno ali vizualno signalizacijo z ravnimi ploščatimi prikazovalniki in
integriranega vezja z več čipi)

2,2

0

8532 10 00

konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s fre
kvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo jalove moči vsaj 0,5 kVAr (moč
nostni kondenzatorji)

prosto

0

8532 21 00

konstantni električni kondenzatorji, tantalski (razen močnostnih kon
denzatorjev)

prosto

0

8532 22 00

konstantni električni kondenzatorji, aluminijski elektrolitski (razen
močnostnih kondenzatorjev)

prosto

0

8532 23 00

konstantni električni kondenzatorji, keramični, enoplastni (razen moč
nostnih kondenzatorjev)

prosto

0

8532 24 00

konstantni električni kondenzatorji, keramični, večplastni (razen moč
nostnih kondenzatorjev)

prosto

0

8532 25 00

konstantni električni kondenzatorji, s papirnim ali plastičnim dielektri
kom (razen močnostnih kondenzatorjev)

prosto

0

8532 29 00

konstantni električni kondenzatorji (razen tantalskih, aluminijskih elek
trolitskih, dielektričnih keramičnih, papirnih, plastičnih in močnostnih
kondenzatorjev)

prosto

0

8532 30 00

spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni) električni kondenzatorji

prosto

0

8532 90 00

deli električnih (vnaprej nastavljenih) kondenzatorjev, konstantni, spre
menljivi ali nastavljivi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8533 10 00

stalni ogljeni upori, kompozitni ali naparjeni (razen grelnih uporov)

prosto

0

8533 21 00

stalni električni upori, z močjo do vključno 20 W (razen grelnih upo
rov)

prosto

0

8533 29 00

stalni električni upori, z močjo nad 20 W (razen grelnih uporov)

prosto

0

8533 31 00

spremenljivi žični električni upori, vključno z reostati in potenciometri,
z močjo do vključno 20 W (razen grelnih uporov)

prosto

0

8533 39 00

spremenljivi žični električni upori, vključno z reostati in potenciometri,
z močjo nad 20 W (razen grelnih uporov)

prosto

0

8533 40 10

spremenljivi električni upori, vključno z reostati in potenciometri,
z močjo do vključno 20 W (razen spremenljivih žičnih električnih upo
rov in grelnih uporov)

prosto

0
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8533 40 90

spremenljivi električni upori, vključno z reostati in potenciometri,
z močjo nad 20 W (razen spremenljivih žičnih električnih uporov in
grelnih uporov)

prosto

0

8533 90 00

deli električnih uporov, vključno z reostati in potenciometri, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8534 00 11

večslojna tiskana vezja, ki vsebujejo samo prevodne elemente in stike

prosto

0

8534 00 19

tiskana vezja, ki vsebujejo samo prevodne elemente in stike (razen več
slojnih tiskanih vezij)

prosto

0

8534 00 90

tiskana vezja, ki vsebujejo prevodne elemente, stike in druge pasivne
elemente (razen tistih s pasivnimi in aktivnimi elementi)

prosto

0

8535 10 00

varovalke za napetosti nad 1 000 V

2,7

0

8535 21 00

avtomatski odklopniki tokokrogov za napetosti nad 1 000 V, vendar
manj kot 72,5 kV

2,7

0

8535 29 00

avtomatski odklopniki tokokrogov za napetosti vsaj 72,5 kV

2,7

0

8535 30 10

ločilniki in vklopno-izklopna stikala za napetost nad 1 000 V, vendar
manj kot 72,5 kV

2,7

0

8535 30 90

ločilniki in vklopno-izklopna stikala za napetost nad 72,5 kV

2,7

0

8535 40 00

prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni elementi
motečih valov za napetost nad 1 000 V

2,7

0

8535 90 00

električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali za zaščito električnih to
kokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih za
napetosti nad 1 000 V (razen varovalk, avtomatskih odklopnikov toko
krogov, ločilnikov, vklopno-izklopnih stikal, prenapetostnih odvodni
kov, omejevalnikov napetosti, dušilnih elementov motečih valov ter
upravljalne mize, omare, plošče itd. iz tarifne številke 8537)

2,7

0

8536 10 10

varovalke za tokove do vključno 10 A, za napetost do vključno
1 000 V

2,3

0

8536 10 50

varovalke za tokove od 10 A do vključno 63 A, za napetost do
vključno 1 000 V

2,3

0

8536 10 90

varovalke za tokove nad 63 A, za napetost do vključno 1 000 V

2,3

0

8536 20 10

avtomatski odklopniki tokokrogov za napetost do vključno 1 000 V,
za tokove do vključno 63 A

2,3

0

8536 20 90

avtomatski odklopniki tokokrogov za napetost do vključno 1 000 V,
za tokove nad 63 A

2,3

0

8536 30 10

aparati za zaščito električnih tokokrogov, za napetost do vključno
1 000 V, za tokove do vključno 16 A (razen varovalk in avtomatskih
odklopnikov tokokrogov)

2,3

0
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8536 30 30

aparati za zaščito električnih tokokrogov, za napetost do vključno
1 000 V, za tokove od 16 A do vključno 125 A (razen varovalk in av
tomatskih odklopnikov tokokrogov)

2,3

0

8536 30 90

aparati za zaščito električnih tokokrogov, za napetost do vključno
1 000 V, za tokove nad 125 A (razen varovalk in avtomatskih odklop
nikov tokogrogov)

2,3

0

8536 41 10

releji za napetost do vključno 60 V, za tokove do vključno 2 A

2,3

0

8536 41 90

releji za napetost do vključno 60 V, za tokove nad 2 A

2,3

0

8536 49 00

releji za napetost nad 60 V do vključno 1 000 V

2,3

0

8536 50 03

elektronska AC stikala iz optično združene vhodne in izhodne naprave
(izolirana tiristorska AC stikala) (razen relejev in avtomatskih odklopni
kov tokokrogov)

prosto

0

8536 50 05

elektronska stikala, vključno s toplotno zaščitenimi elektronskimi sti
kali, ki sestoje iz tranzistorja in logičnega čipa (tehnologija čip na čip)
(razen relejev in avtomatskih izklopnih stikal)

prosto

0

8536 50 07

elektromehanska povratna stikala za tokove do vključno 11 A (razen
relejev in avtomatskih odklopnikov tokokrogov)

prosto

0

8536 50 11

pritisna stikala za napetost do vključno 60 V

2,3

0

8536 50 15

vrtljiva stikala za napetost do vključno 60 V

2,3

0

8536 50 19

stikala za napetost do vključno 60 V (razen relejev, pritisnih stikal in
vrtljivih stikal)

2,3

0

8536 50 80

stikala za napetost od 60 V do vključno 1 000 V (razen relejev, avto
matskih odklopnikov tokokrogov, elektronskih AC stikal iz optično
združene vhodne in izhodne naprave (izolirana tiristorska AC stikala),
elektronskih stikal, vključno s toplotno zaščitenimi elektronskimi sti
kali, ki sestoje iz tranzistorja in logičnega čipa (tehnologija čip na čip)
ter elektromehanskih povratnih stikal za tokove do vključno 11 A)

2,3

0

8536 61 10

okovi žarnic z Edisonovim navojem, električni

2,3

0

8536 61 90

okovi žarnic za napetost do vključno 1 000 V (razen okovov žarnic
z Edisonovim navojem)

2,3

0

8536 69 10

vtiči in vtičnice za napetost do vključno 1 000 V, za koaksialne kable

prosto

0

8536 69 30

vtiči in vtičnice za napetost do vključno 1 000 V, za tiskana vezja

prosto

0
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8536 69 90

vtiči in vtičnice za napetost do vključno 1 000 V (razen za koaksialne
kable in tiskana vezja)

2,3

0

8536 70 00

spojniki za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih
vlaken

3

0

8536 90 01

predpripravljeni elementi za električna vezja za napetost do vključno
1 000 V

2,3

0

8536 90 10

vezni in kontaktni elementi, za žice in kable, za napetost do vključno
1 000 V (razen vtičev, vtičnic in predpripravljenih elementov)

prosto

0

8536 90 20

kontaktno polje za rezine

prosto

0

8536 90 85

električni aparati za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih,
za napetost do vključno 1 000 V (razen varovalk, odklopnikov toko
krogov in drugih aparatov za zaščito električnih tokokrogov, relejev in
drugih stikal, okovov žarnic, vtičev in vtičnic, predpripravljenih ele
mentov za električna vezja ter drugih veznih in kontaktnih elementov
za žice in kable ter za kontaktna polja za rezine)

2,3

0

8537 10 10

numerične upravljalne plošče, omare, pulti, table, mize z vgrajenimi na
pravami za avtomatsko obdelavo podatkov

2,1

0

8537 10 91

krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko programirajo (razen numeričnih
upravljalnih plošč, omar, pultov, tabel, miz z vgrajenimi napravami za
avtomatsko obdelavo podatkov)

2,1

0

8537 10 99

table, omare in podobne kombinacije aparatov za električno krmiljenje
ali razdeljevanje električnega toka, za napetosti do vključno 1 000 V
(razen telefonskih central za žično telefonijo ali žično telegrafijo, nume
ričnih upravljalnih plošč, omar, pultov, tabel, miz z vgrajenimi napra
vami za avtomatsko obdelavo podatkov in krmilnikov s pomnilnikom,
ki se lahko programirajo)

2,1

0

8537 20 91

table, omare in podobne kombinacije aparatov za električno krmiljenje
ali razdeljevanje električnega toka, za napetosti nad 1 000 V do
vključno 72,5 kV

2,1

0

8537 20 99

table, omare in podobne kombinacije aparatov za električno krmiljenje
ali razdeljevanje električnega toka, za napetosti nad 72,5 kV

2,1

0

8538 10 00

table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove za izdelke iz tarifne
številke 8537, ki niso opremljene s svojimi aparati

2,2

0

8538 90 11

elektronski sklopi za kontaktna polja za rezine iz tarifne podštevilke
8536 90 20

3,2

0

8538 90 19

deli za kontaktna polja za rezine iz tarifne podštevilke 8536 90 20, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elektronskih sklopov)

1,7

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/683

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

8538 90 91

elektronski sklopi za električne aparate iz tarifne številke 8535 ali
8536 za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali
za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih ter za upravljalne
mize, omare in podobne kombinacije aparatov iz tarifne številke 8537
(razen za kontaktna polja za rezine iz tarifne podštevilke 8536 90 20)

3,2

0

8538 90 99

deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno z aparati iz tarifne šte
vilke 8535, 8536 ali 8537, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen z elektronskimi sklopi ter tablami, ploščami, pulti, mizami, oma
rami in drugimi osnovami za izdelke iz tarifne številke 8537, ki niso
opremljene s svojimi aparati, ter s kontaktnimi polji za rezine iz tarifne
podštevilke 8536 90 20)

1,7

0

8539 10 00

zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom (sealed beam lamp
units)

2,7

0

8539 21 30

volframove halogenske žarnice z nitko za motorna kolesa ali druga
motorna vozila (razen zaprtih reflektorskih žarnic z naparjenim zrca
lom)

2,7

0

8539 21 92

volframove halogenske žarnice z nitko za napetost nad 100 V

2,7

0

8539 21 98

volframove halogenske žarnice z nitko za napetost do vključno 100 V
(razen za motorna kolesa ali druga motorna vozila)

2,7

0

8539 22 10

reflektorske žarnice z nitko, z močjo do vključno 200 W in za nape
tost nad 100 V (razen volframovih halogenskih žarnic z nitko)

2,7

0

8539 22 90

žarnice z nitko, z močjo do vključno 200 W in za napetost nad 100 V
(razen volframovih halogenskih žarnic, reflektorskih žarnic in ultravijo
ličnih ali infrardečih žarnic)

2,7

0

8539 29 30

žarnice z nitko za motorna kolesa ali druga motorna vozila (razen vol
framovih halogenskih žarnic)

2,7

0

8539 29 92

žarnice z nitko za napetost nad 100 V (razen volframovih halogenskih
žarnic, žarnic z močjo do vključno 200 W in ultravijoličnih ali infra
rdečih žarnic)

2,7

0

8539 29 98

žarnice z nitko za napetost do vključno 100 V (razen volframovih ha
logenskih žarnic ter žarnic za motorna kolesa in druga motorna vozila)

2,7

0

8539 31 10

žarnice na razelektrenje, fluorescenčne, s termokatodo, z dvojnim pod
nožjem

2,7

0

8539 31 90

žarnice na razelektrenje, fluorescenčne, s termokatodo (razen žarnic
z dvojnim podnožjem)

2,7

0

8539 32 10

žarnice, napolnjene s parami živega srebra

2,7

0

8539 32 50

žarnice, napolnjene s parami natrija

2,7

0
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8539 32 90

kovinsko-halogenske žarnice

2,7

0

8539 39 00

žarnice na razelektrenje (razen fluorescenčnih žarnic, žarnic s termoka
todo, žarnic, napolnjenih s parami živega srebra ali natrija, kovinskohalogenskih žarnic in ultravijoličnih žarnic)

2,7

0

8539 41 00

obločnice

2,7

0

8539 49 10

ultravijolične žarnice

2,7

0

8539 49 30

infrardeče žarnice

2,7

0

8539 90 10

podnožja za žarnice z nitko ali žarnice na razelektrenje in druge ža
rnice iz tarifne številke 8539, ki niso navedena ali zajeta na drugem
mestu

2,7

0

8539 90 90

deli električnih žarnic z nitko ali električnih žarnic na razelektrenje, za
prtih reflektorskih žarnic z naparjenim zrcalom, ultravijoličnih ali in
frardečih žarnic in obločnic, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen podnožij žarnic)

2,7

0

8540 11 11

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona
manj kot 1,5 ter diagonalo zaslona do vključno 42 cm

14

0

8540 11 13

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona
manj kot 1,5 ter diagonalo zaslona nad 42 cm do vključno 52 cm

14

0

8540 11 15

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona
manj kot 1,5 ter diagonalo zaslona nad 52 cm do vključno 72 cm

14

0

8540 11 19

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona
manj kot 1,5 ter diagonalo zaslona nad 72 cm

14

0

8540 11 91

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona več
kot 1,5 ter diagonalo zaslona do vključno 75 cm

14

0

8540 11 99

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, barvne, z razmerjem med širino in višino zaslona več
kot 1,5 ter diagonalo zaslona nad 75 cm

14

0

8540 12 00

katodne cevi za televizijske sprejemnike, vključno s katodnimi cevmi za
video monitorje, črno-bele ali druge enobarvne, z razmerjem med ši
rino in višino zaslona manj kot 1,5 ter diagonalo zaslona nad 72 cm

7,5

0
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8540 20 10

slikovne cevi za televizijske kamere

2,7

0

8540 20 80

pretvorniki in ojačevalniki slike ter druge fotokatodne cevi (razen sli
kovnih cevi za televizijske kamere in katodnih cevi za televizijske spre
jemnike, vključno s katodnimi cevmi za video monitorje)

2,7

0

8540 40 00

prikazovalne cevi za prikazovanje barvnih podatkov ali grafičnih zapi
sov z razmikom svetlečih točk na ekranu, manjšim od 0,4 mm (razen
fotokatodnih in katodnih cevi)

2,6

0

8540 50 00

prikazovalne cevi za prikazovanje črno-belih ali enobarvnih podatkov
ali grafičnih zapisov (razen fotokatodnih in katodnih cevi)

2,6

0

8540 60 00

katodne cevi (razen katodnih cevi za televizije in video monitorje, sli
kovnih cevi za televizijske kamere, pretvornikov in ojačevalnikov slike,
drugih fotokatodnih cevi, prikazovalnih cevi za prikazovanje črno-belih
ali enobarvnih podatkov ali grafičnih zapisov ter prikazovalnih cevi za
prikazovanje barvnih podatkov ali grafičnih zapisov z razmikom svetle
čih točk na ekranu, manjšim od 0,4 mm)

2,6

0

8540 71 00

magnetroni

2,7

0

8540 72 00

klistroni

2,7

0

8540 79 00

mikrovalovne cevi, npr. cevi s potujočimi valovi in karcinotroni (razen
magnetronov, klistronov in cevi s krmilno mrežico)

2,7

0

8540 81 00

sprejemne ali ojačevalne elektronke (razen mikrovalovnih elektronk, fo
tokatodnih in katodnih cevi)

2,7

0

8540 89 00

elektronske elektronke in cevi (razen sprejemnih ali ojačevalnih elek
tronk, mikrovalovnih elektronk, fotokatodnih cevi, katodnih cevi, pri
kazovalnih cevi za prikazovanje črno-belih ali enobarvnih podatkov ali
grafičnih zapisov ter prikazovalnih cevi za prikazovanje barvnih podat
kov ali grafičnih zapisov z razmikom svetlečih točk na ekranu, manj
šim od 0,4 mm)

2,7

0

8540 91 00

deli katodnih cevi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8540 99 00

deli žarilnokatodnih, hladnokatodnih ali fotokatodnih elektronk in cevi,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen delov katodnih cevi)

2,7

0

8541 10 00

diode (razen fotoobčutljivih diod in diod za sevanje svetlobe)

prosto

0

8541 21 00

tranzistorji z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od 1 W (razen fo
toobčutljivih tranzistorjev)

prosto

0

8541 29 00

tranzistorji z disipacijo (izgubljeno močjo), večjo od 1 W (razen fo
toobčutljivih tranzistorjev)

prosto

0

8541 30 00

tiristorji, diac in triac elementi (razen fotoobčutljivih polprevodniških
elementov)

prosto

0
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8541 40 10

diode za sevanje svetlobe, vključno z laserskimi diodami

prosto

0

8541 40 90

fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno s fotonapetostnimi ce
licami

prosto

0

8541 50 00

polprevodniški elementi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

8541 60 00

montirani piezoelektrični kristali

prosto

0

8541 90 00

deli diod, tranzistorjev in podobnih polprevodniških elementov, fotoob
čutljivih polprevodniških elementov, diod za sevanje svetlobe in monti
ranih piezoelektričnih kristalov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

prosto

0

8542 31 10

elektronska integrirana vezja kot procesorji in krmilniki, kombinirani
ali nekombinirani s pomnilniki, pretvorniki, logičnimi vezji, ojačeval
niki, urami, vezji za nastavitev časa ali drugimi vezji v obliki integrira
nega vezja z več čipi, sestavljenega iz dveh ali več monolitnih medse
bojno povezanih integriranih vezij, kot je navedeno v opombi 8(b)(3) k
poglavju 85

prosto

0

8542 31 90

elektronska integrirana vezja kot procesorji in krmilniki, kombinirani
ali nekombinirani s pomnilniki, pretvorniki, logičnimi vezji, ojačeval
niki, urami, vezji za nastavitev časa ali drugimi vezji (razen v obliki in
tegriranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 10

elektronska integrirana vezja kot pomnilniki v obliki integriranega
vezja z več čipi, sestavljenega iz dveh ali več monolitnih medsebojno
povezanih integriranih vezij, kot je določeno v opombi 8(b)(3) k po
glavju 85

prosto

0

8542 32 31

elektronska integrirana vezja kot dinamični RAM (random access me
mories) pomnilniki (D-RAM), s shranjevalno zmogljivostjo do vključno
512 Mbit (razen v obliki integriranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 39

elektronska integrirana vezja kot dinamični RAM (random access me
mories) pomnilniki (D-RAM), s shranjevalno zmogljivostjo več kot
512 Mbit (razen v obliki integriranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 45

elektronska integrirana vezja kot statični RAM pomnilniki (S-RAM),
vključno s cache RAM pomnilniki (cache-RAM) (razen v obliki integri
ranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 55

elektronska integrirana vezja kot UV izbrisljivi, programabilni bralni
pomnilniki (E2PROM) (razen v obliki integriranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 61

elektronska integrirana vezja kot električno izbrisljivi, programabilni
bralni pomnilniki (flash EE2PROM), s shranjevalno zmogljivostjo do
vključno 512 Mbit (razen v obliki integriranega vezja z več čipi)

prosto

0
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8542 32 69

elektronska integrirana vezja kot električno izbrisljivi, programabilni
bralni pomnilniki (flash E2PROM), s shranjevalno zmogljivostjo več kot
512 Mbit (razen v obliki integriranega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 75

elektronska integrirana vezja kot električno izbrisljivi, programabilni
bralni pomnilniki (E2PROM) (razen flash E2PROM in v obliki integrira
nega vezja z več čipi)

prosto

0

8542 32 90

pomnilniki in večkombinacijske oblike, kot so npr. pogrezni D-RAM-i
in moduli (razen v obliki integriranega vezja z več čipi), ter D-RAM-i,
S-Ram-i, cache-RAM-i, EPROM-i in flash E2PROM-i

prosto

0

8542 33 00

elektronska integrirana vezja kot ojačevalniki

prosto

0

8542 39 10

elektronska integrirana vezja v obliki integriranega vezja z več čipi, se
stavljenega iz dveh ali več monolitnih medsebojno povezanih integrira
nih vezij, kot je določeno v opombi 8(b)(3) k poglavju 85 (razen na
primer procesorjev, krmilnikov, pomnilnikov in ojačevalnikov)

prosto

0

8542 39 90

elektronska integrirana vezja (razen v obliki integriranega vezja z več
čipi in na primer procesorjev, krmilnikov, pomnilnikov in ojačevalni
kov)

prosto

0

8542 90 00

deli elektronskih integriranih vezij, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

8543 10 00

električni pospeševalniki delcev za elektrone, protone itd. (razen strojev
za implantiranje ionov za dopiranje polprevodniških materialov)

4

0

8543 20 00

signalni generatorji, električni

3,7

0

8543 30 00

stroji in aparati za galvanoplastiko, elektrolizo in elektroforezo

3,7

0

8543 70 10

električni stroji za prevajanje ali stroji s funkcijo slovarja

prosto

0

8543 70 30

antenski ojačevalniki

3,7

0

8543 70 51

solarne postelje, luči za sončenje in podobna oprema za svetlobnobarvno terapijo, s fluorescenčnimi cevmi z ultravijoličnimi A žarki,
z največjo dolžino cevi do vključno 100 cm

3,7

0

8543 70 55

solarne postelje, luči za sončenje in podobna oprema za svetlobnobarvno terapijo, za fluorescenčne cevi z ultravijoličnimi A žarki, z naj
večjo dolžino cevi več kot 100 cm

3,7

0

8543 70 59

solarne postelje, luči za sončenje in podobna oprema za svetlobnobarvno terapijo (razen s fluorescenčnimi cevmi z ultravijoličnimi
A žarki)

3,7

0

8543 70 60

spodbujevalniki električne ograje

3,7

0
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8543 70 90

električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu v poglavju 85

3,7

0

8543 90 00

deli električnih strojev in naprav s posebnimi funkcijami, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85

3,7

0

8544 11 10

žica za navijanje, za električne namene, iz bakra, lakirana ali emajlirana

3,7

0

8544 11 90

žica za navijanje, za električne namene, iz bakra, izolirana (razen laki
rana ali emajlirana)

3,7

0

8544 19 10

žica za navijanje, za električne namene, iz katerega koli materiala razen
bakra, lakirana ali emajlirana

3,7

0

8544 19 90

žica za navijanje, za električne namene, iz katerega koli materiala razen
bakra, izolirana (razen lakirana ali emajlirana)

3,7

0

8544 20 00

koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki, izolirani

3,7

0

8544 30 00

kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, zrako
plove ali ladje

3,7

0

8544 42 10

električni vodniki, ki se uporabljajo za telekomunikacije, za napetost do
vključno 1 000 V, izolirani, s konektorji, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

prosto

0

8544 42 90

električni vodniki za napetost do vključno 1 000 V, izolirani, s konek
torji, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih, ki se
uporabljajo za telekomunikacije)

3,3

0

8544 49 20

vodniki, električni, za napetost do vključno 80 V, izolirani, brez konek
torjev, ki se uporabljajo za telekomunikacije in niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

prosto

0

8544 49 91

električna žica in kabli, za napetost do vključno 1 000 V, izolirani,
brez konektorjev, s premerom posamičnega žičnega vodnika nad
0,51 mm, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

8544 49 93

vodniki, električni, za napetost do vključno 80 V, izolirani, brez konek
torjev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen žice za navi
janje, koaksialnih vodnikov, kompletov vodnikov za vozila, zrakoplove
ali ladje ter žice in kablov s premerom posamičnega žičnega vodnika
nad 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 95

električni vodniki za napetost nad 80 V, vendar manj kot 1 000 V, iz
olirani, brez konektorjev, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen žice za navijanje, koaksialnih vodnikov, kompletov vodnikov za
vozila, zrakoplove ali ladje ter žice in kablov s premerom posamičnega
žičnega vodnika nad 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 99

električni vodniki za napetost 1 000 V, izolirani, brez konektorjev, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen žice za navijanje, koak
sialnih vodnikov, kompletov vodnikov za vozila, zrakoplove ali ladje ter
žice in kablov s premerom posamičnega žičnega vodnika nad
0,51 mm)

3,7

0

8544 60 10

električni vodniki za napetost do vključno 1 000 V, izolirani, z bakre
nimi vodniki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0
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8544 60 90

električni vodniki za napetost nad 1 000 V, izolirani, brez bakrenih
vodnikov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

8544 70 00

kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken,
z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

prosto

0

8545 11 00

elektrode iz grafita ali drugega ogljika, za električne peči

2,7

0

8545 19 10

elektrode iz grafita ali drugega ogljika, za elektrolize

2,7

0

8545 19 90

elektrode iz grafita ali drugega ogljika, za električne namene (razen
elektrod za elektrolize ali peči)

2,7

0

8545 20 00

ogljene ščetke, za električne namene

2,7

0

8545 90 10

grelni upori za električne namene, iz grafita ali drugega ogljika

1,7

0

8545 90 90

izdelki iz grafita ali drugega ogljika, za električne namene (razen elek
trod, ogljenih ščetk in grelnih uporov)

2,7

0

8546 10 00

električni izolatorji iz stekla (razen izolirnih delov)

3,7

0

8546 20 10

keramični električni izolatorji, brez kovinskih delov (razen izolirnih de
lov)

4,7

0

8546 20 91

keramični električni izolatorji, s kovinskimi deli, za prenos toka nad
zemljo ali za napajalno omrežje železnice, tramvaja

4,7

0

8546 20 99

keramični električni izolatorji, s kovinskimi deli (razen za prenos toka
nad zemljo ali za napajalno omrežje železnice, tramvaja in razen izolir
nih delov)

4,7

0

8546 90 10

električni izolatorji iz plastičnih mas (razen izolirnih delov)

3,7

0

8546 90 90

električni izolatorji (razen tistih iz stekla, keramičnih materialov ali pla
stičnih mas in izolirnih delov)

3,7

0

8547 10 10

izolirni deli za električne namene, iz keramičnih materialov, ki vsebu
jejo 80 mas. % ali več kovinskih oksidov

4,7

0

8547 10 90

izolirni deli za električne namene, iz keramičnih materialov, ki vsebu
jejo do 80 mas. % kovinskih oksidov

4,7

0

8547 20 00

izolirni deli, za električne namene, iz plastičnih mas

3,7

0
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8547 90 00

izolirni deli za električne namene, iz katerega koli materiala razen kera
mičnih materialov in plastičnih mas; cevi za električne vodnike in
spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

3,7

0

8548 10 10

iztrošene primarne celice in iztrošene primarne baterije, električne

4,7

0

8548 10 21

iztrošeni električni svinčevo-kislinski akumulatorji

2,6

0

8548 10 29

iztrošeni električni akumulatorji (razen svinčevo-kislinskih)

2,6

0

8548 10 91

odpadki in ostanki električnih primarnih celic, primarnih baterij in
akumulatorjev, ki vsebujejo svinec

prosto

0

8548 10 99

odpadki in ostanki električnih primarnih celic, primarnih baterij in
akumulatorjev (razen tistih, ki vsebujejo svinec)

prosto

0

8548 90 20

pomnilniki in večkombinacijske oblike, kot so npr. pogrezni D-RAM-i
in moduli

prosto

0

8548 90 90

električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti drugje v
poglavju 85

2,7

0

8601 10 00

tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije

1,7

0

8601 20 00

tirne lokomotive, napajane iz električnih akumulatorjev

1,7

0

8602 10 00

električne dizelske lokomotive

1,7

0

8602 90 00

tirne lokomotive (razen tistih, napajanih iz zunanjega vira električne
energije ali iz električnih akumulatorjev in električnih dizelskih loko
motiv)

1,7

0

8603 10 00

samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, napajani
iz zunanjega vira električne energije (razen tistih iz tarifne številke
8604)

1,7

0

8603 90 00

samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni (razen ti
stih, napajanih iz zunanjega vira električne energije, in tistih iz tarifne
številke 8604)

1,7

0

8604 00 00

železniška ali tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje, vključno
s samovoznimi, na primer vagoni-delavnice, vagoni-dvigala, vagonipodbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni va
goni in progovna inšpekcijska vozila

1,7

0

8605 00 00

železniški ali tramvajski potniški vagoni, prtljažni vagoni, poštni vagoni
in drugi železniški in tramvajski vagoni za posebne namene (razen
samovoznih železniških in tramvajskih potniških in tovornih vagonov,
železniških ali tramvajskih vozil za vzdrževanje ali servisiranje in tovor
nih vagonov)

1,7

0

8606 10 00

železniški ali tramvajski vagoni cisterne in podobno (razen samovoz
nih)

1,7

0
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8606 30 00

železniški ali tramvajski samopraznilni tovorni vagoni (razen vagonov
cistern in podobnega ter izoliranih ali hladilnih tovornih vagonov)

1,7

0

8606 91 10

železniški ali tramvajski tovorni vagoni, s streho in zaprti, posebej pri
rejeni za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom) (razen vagonov
cistern in podobnega ter izoliranih, hladilnih ali samopraznilnih tovor
nih vagonov)

1,7

0

8606 91 80

železniški ali tramvajski tovorni vagoni, s streho in zaprti (razen pose
bej prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi, vagonov cistern in
podobnega ter samopraznilnih tovornih vagonov)

1,7

0

8606 92 00

železniški ali tramvajski tovorni vagoni, odprti, s fiksnimi stranicami,
visokimi več kot 60 cm (razen samopraznilnih vagonov)

1,7

0

8606 99 00

železniški ali tramvajski tovorni vagoni (razen tistih, posebej prirejenih
za prevoz visokoradioaktivnih snovi, vagonov cistern in podobnega, iz
oliranih, hladilnih ali samopraznilnih tovornih vagonov in odprtih to
vornih vagonov s fiksnimi stranicami, visokimi več kot 60 cm)

1,7

0

8607 11 00

pogonski podstavni vozički za železniške ali tramvajske lokomotive ali
tirna vozila

1,7

0

8607 12 00

vozički in podstavni vozički za železniške ali tramvajske lokomotive ali
tirna vozila (razen pogonskih vozičkov)

1,7

0

8607 19 01

osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli, iz litega železa
ali litega jekla, za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna vozila

2,7

0

8607 19 11

osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli, iz zaprto utopno
kovanega jekla, za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna vozila

2,7

0

8607 19 18

osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa in njihovi deli (razen iz tarifnih
številk 8607 19 01 in 8607 19 11), za železniške ali tramvajske loko
motive ali tirna vozila

2,7

0

8607 19 91

deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd., za železniške ali
tramvajske lokomotive ali tirna vozila, iz litega železa ali litega jekla, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 19 99

deli tovornih tirnih vozil, tovornih podstavkov itd., za železniške ali
tramvajske lokomotive ali tirna vozila (razen iz litega železa ali litega je
kla)

1,7

0

8607 21 10

zračne zavore in njihovi deli, za železniške ali tramvajske lokomotive
ali tirna vozila, iz litega železa ali litega jekla

1,7

0

8607 21 90

zračne zavore in njihovi deli, za železniške ali tramvajske lokomotive
ali tirna vozila (razen iz litega železa ali litega jekla)

1,7

0
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8607 29 10

zavore in njihovi deli, iz litega železa ali litega jekla (razen zračnih za
vor), za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna vozila

1,7

0

8607 29 90

zavore in njihovi deli (razen zračnih zavor in zavor iz litega železa ali
litega jekla), za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna vozila, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 30 01

vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli, iz litega
železa ali litega jekla, za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna
vozila, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 30 99

vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki in njihovi deli za žele
zniške ali tramvajske lokomotive ali tirna vozila, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 91 10

ohišja osi in njihovi deli, za lokomotive, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3,7

0

8607 91 91

deli železniških ali tramvajskih lokomotiv ali tirnih vozil, iz litega že
leza ali litega jekla, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 91 99

deli železniških ali tramvajskih lokomotiv, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

1,7

0

8607 99 10

ohišja osi in njihovi deli, za železniške ali tramvajske lokomotive ali
tirna vozila iz tarifne številke 8603, 8604, 8605 ali 8606, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

8607 99 30

karoserije in njihovi deli, za tirna vozila iz tarifne številke 8603, 8604,
8605 ali 8606, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 99 50

šasije in njihovi deli, za železniške ali tramvajske lokomotive ali tirna
vozila iz tarifne številke 8603, 8604, 8605 ali 8606, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8607 99 90

deli tirnih vozil iz tarifne številke 8603, 8604, 8605 ali 8606, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8608 00 10

tirni sklopi in pribor ter mehanska oprema za signalizacijo, varnost,
nadzor in upravljanje prometa v železniškem ali tramvajskem prometu
(razen lesenih, betonskih ali jeklenih pragov, vodil tirnic in drugih tir
nih sklopov, ki še niso sestavljeni, ter delov za tire)

1,7

0

8608 00 30

mehanska, vključno z elektromehansko, oprema za signalizacijo, var
nost, nadzor in upravljanje prometa

1,7

0

8608 00 90

deli železniških in tramvajskih tirnih sklopov in pribora; mehanske
(vključno z elektromehansko) opreme za signalizacijo, varnost, nadzor
in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem pro
metu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališ
čih

1,7

0

8609 00 10

zabojniki za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s protiradiacijsko pre
vleko (Euratom)

prosto

0

8609 00 90

zabojniki, posebej oblikovani in opremljeni za enega ali več načinov
prevoza (razen zabojnikov za prevoz radioaktivnih snovi, zaščitenih s
protiradiacijsko prevleko)

prosto

0
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8701 10 00

kmetijski traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža) in podobni trak
torji za uporabo v industriji (razen vlečnih vozil za zgibne tovornjake)

3

0

8701 20 10

cestni vlačilci za polpriklopnike, novi

16

0

8701 20 90

cestni vlačilci za polpriklopnike, rabljeni

16

0

8701 30 10

vozila za urejanje in vzdrževanje smučarskih prog

prosto

0

8701 30 90

traktorji goseničarji (razen traktorjev, ki se upravljajo stoje, in vozil za
urejanje in vzdrževanje smučarskih prog)

prosto

0

8701 90 11

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja do
vključno 18 kW (razen traktorjev, ki se upravljajo stoje)

prosto

0

8701 90 20

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja nad
18 kW do vključno 37 kW (razen traktorjev, ki se upravljajo stoje)

prosto

0

8701 90 25

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja nad
37 kW do vključno 59 kW (razen traktorjev, ki se upravljajo stoje)

prosto

0

8701 90 31

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja nad
59 kW do vključno 75 kW (razen vlečnih vozil in zgibnih tovornjakov)

prosto

0

8701 90 35

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja nad
75 kW do vključno 90 kW (razen vlečnih vozil za zgibne tovornjake)

prosto

0

8701 90 39

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, novi, z močjo motorja nad
90 kW (razen vlečnih vozil za zgibne tovornjake)

prosto

0

8701 90 50

kmetijski in gozdarski traktorji, na kolesih, rabljeni (razen vlečnih vozil
za zgibne tovornjake ter traktorjev, ki se upravljajo stoje)

prosto

0

8701 90 90

traktorji, vključno z vlečnimi vozili za zgibne tovornjake (razen trakto
rjev iz tarifne številke 8709, traktorjev, ki se upravljajo stoje, cestnih
vlačilcev za polpriklopnike, traktorjev goseničarjev ter kmetijskih in
gozdarskih traktorjev)

7

0

8702 10 11

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (di
zelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov več kot 2 500 cm3,
nova

16

0

8702 10 19

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (di
zelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov več kot 2 500 cm3,
rabljena

16

0

8702 10 91

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (di
zelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, nova

10

0
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8702 10 99

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (di
zelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov do vključno
2 500 cm3, rabljena

10

0

8702 90 11

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, s
prostornino cilindrov več kot 2 800 cm3, nova

16

0

8702 90 19

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, s
prostornino cilindrov več kot 2 800 cm3, rabljena

16

0

8702 90 31

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, s
prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3, nova

10

0

8702 90 39

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, s
prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3, rabljena

10

0

8702 90 90

motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, vključno z voznikom,
brez batnega motorja z notranjim zgorevanjem

10

0

8703 10 11

vozila, konstruirana za vožnjo po snegu, z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem

5

0

8703 10 18

vozila za prevoz ljudi po snegu, brez batnega motorja z notranjim zgo
revanjem; specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za golf in pod
obna vozila

10

0

8703 21 10

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov do vključno 1 000 cm3, novi (razen
vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz
tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 21 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov do vključno 1 000 cm3, rabljeni
(razen vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih
vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 22 10

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov nad 1 000 cm3, vendar do vključno
1 500 cm3, novi (razen tistih iz tarifne številke 8702 ter vozil za pre
voz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz tarifne pod
številke 8703 10)

10

0

8703 22 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov nad 1 000 cm3, vendar do vključno
1 500 cm3, rabljeni (razen vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih po
sebej konstruiranih vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0
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8703 23 11

avtodomi z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
svečko, s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3, vendar vključno do
3 000 cm3, novi

10

0

8703 23 19

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb (razen tistih iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili
za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in
dirkalnimi avtomobili, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na
vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, s prostornino cilindrov
nad 1 500 cm3, vendar do vključno 3 000 cm3, novi (razen iz tarifnih
številk 8703 10 10 in 8703 23 11)

10

0

8703 23 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3, vendar do vključno
3 000 cm3, rabljeni (razen vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih po
sebej konstruiranih vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 24 10

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov nad 3 000 cm3, novi (razen vozil za
prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz tarifne
podštevilke 8703 10)

10

0

8703 24 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim giba
njem bata, s prostornino cilindrov nad 3 000 cm3, rabljeni (razen vozil
za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz ta
rifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 31 10

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim), s prostornino cilindrov do vključno 1 500 cm3, novi (razen
vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz
tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 31 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim), s prostornino cilindrov do vključno 1 500 cm3, rabljeni
(razen vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih
vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 32 11

avtodomi z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kom
presijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov nad
1 500 cm3, vendar do vključno 2 500 cm3, novi

10

0

8703 32 19

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.), z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino
cilindrov nad 1 500 cm3, vendar vključno do 2 500 cm3, novi (razen
avtodomov ter vozil, konstruiranih za vožnjo po snegu, in drugih vozil
za posebne namene iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0
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8703 32 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim), s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3, vendar do vključno
2 500 cm3, rabljeni (razen vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih po
sebej konstruiranih vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 33 11

avtodomi z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kom
presijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino cilindrov nad
2 500 cm3, novi

10

0

8703 33 19

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.), z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), s prostornino
cilindrov nad 2 500 cm3, novi (razen avtodomov ter vozil, konstruira
nih za vožnjo po snegu, in drugih vozil za posebne namene iz tarifne
podštevilke 8703 10)

10

0

8703 33 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim), s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3, rabljeni (razen vozil
za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz ta
rifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 90 10

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, z električnimi motorji (razen motornih vozil iz tarifne številke
8702, vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih
vozil iz tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8703 90 90

avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili, s kakršnim koli
motorjem, razen batnega motorja z notranjim zgorevanjem na vžig s
svečkami, z izmeničnim gibanjem bata, ali električnih motorjev (razen
vozil za prevoz ljudi po snegu in drugih posebej konstruiranih vozil iz
tarifne podštevilke 8703 10)

10

0

8704 10 10

samorazkladalna vozila (prekucniki), konstruirana za delo zunaj cest
nega omrežja, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
kompresijo (dizelskim ali poldizelskim) ali z batnim motorjem z notra
njim zgorevanjem na vžig s svečkami

prosto

0

8704 10 90

samorazkladalna vozila (prekucniki), konstruirana za delo zunaj cest
nega omrežja, s kakršnim koli motorjem, razen batnega motorja z no
tranjim zgorevanjem

prosto

0

8704 21 10

motorna vozila za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom), z bat
nim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizel
skim ali poldizelskim), bruto mase do vključno 5 t

3,5

0

8704 21 31

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
do vključno 5 ton, s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3, nova (razen
samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cest
nega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za po
sebne namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prire
jenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

22

0
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8704 21 39

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
do vključno 5 ton, s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3, rabljena
(razen samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zu
naj cestnega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil
za posebne namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil, posebej
prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

22

0

8704 21 91

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
do vključno 5 ton, s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3,
nova (razen samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za
delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih
vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil,
posebej prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

10

0

8704 21 99

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
do vključno 5 ton, s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3, rab
ljena (razen samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za
delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih
vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil,
posebej prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

10

0

8704 22 10

motorna vozila, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase nad 5 t, vendar do
vključno 20 t, za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom)

3,5

0

8704 22 91

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
nad 5 t, vendar do vključno 20 t, nova (razen samorazkladalnih vozil
(prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne
podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz tarifne šte
vilke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz visokora
dioaktivnih snovi)

22

0

8704 22 99

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
nad 5 t, vendar do vključno 20 t, rabljena (razen samorazkladalnih vo
zil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz ta
rifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz ta
rifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz vi
sokoradioaktivnih snovi)

22

0

8704 23 10

motorna vozila, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase nad 20 t, za pre
voz visokoradioaktivnih snovi (Euratom)

3,5

0

8704 23 91

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
nad 20 t, nova (razen samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruira
nih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10,
motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705 in motor
nih vozil, posebej prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

22

0
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8704 23 99

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim), bruto mase
nad 20 t, rabljena (razen samorazkladalnih vozil (prekucnikov), kon
struiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne podštevilke
8704 10, motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705
in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz visokoradioaktivnih
snovi)

22

0

8704 31 10

motorna vozila, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
svečkami, bruto mase do vključno 5 t, za prevoz visokoradioaktivnih
snovi (Euratom)

3,5

0

8704 31 31

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase do vključno 5 ton, s prostor
nino cilindrov nad 2 800 cm3, nova (razen samorazkladalnih vozil
(prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne
podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz tarifne šte
vilke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz visokora
dioaktivnih snovi)

22

0

8704 31 39

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase do vključno 5 ton, s prostor
nino cilindrov nad 2 800 cm3, rabljena (razen samorazkladalnih vozil
(prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne
podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz tarifne šte
vilke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz visokora
dioaktivnih snovi)

22

0

8704 31 91

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase do vključno 5 ton, s prostor
nino cilindrov do vključno 2 800 cm3, nova (razen samorazkladalnih
vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz
tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz ta
rifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz vi
sokoradioaktivnih snovi)

10

0

8704 31 99

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase do vključno 5 ton, s prostor
nino cilindrov do vključno 2 800 cm3, rabljena (razen samorazkladal
nih vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja,
iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne namene iz
tarifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih za prevoz
visokoradioaktivnih snovi)

10

0

8704 32 10

motorna vozila, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s
svečkami, bruto mase nad 5 t, za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Eu
ratom)

3,5

0

8704 32 91

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase nad 5 ton, nova (razen samo
razkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega
omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za posebne
namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prirejenih
za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

22

0

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/699

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

8704 32 99

motorna vozila za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgo
revanjem na vžig s svečkami, bruto mase nad 5 ton, rabljena (razen
samorazkladalnih vozil (prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cest
nega omrežja, iz tarifne podštevilke 8704 10, motornih vozil za po
sebne namene iz tarifne številke 8705 in motornih vozil, posebej prire
jenih za prevoz visokoradioaktivnih snovi)

22

0

8704 90 00

motorna vozila za prevoz blaga, s kakršnim koli motorjem, razen bat
nim motorjem z notranjim zgorevanjem (razen samorazkladalnih vozil
(prekucnikov), konstruiranih za delo zunaj cestnega omrežja, iz tarifne
podštevilke 8704 10 in motornih vozil za posebne namene iz tarifne
številke 8705)

10

0

8705 10 00

vozila z dvigali (razen samonakladalnih vozil za prevoz poškodovanih
vozil)

3,7

0

8705 20 00

mobilni vrtalni stolpi

3,7

0

8705 30 00

gasilska vozila (razen vozil za prevoz ljudi)

3,7

0

8705 40 00

vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

3,7

0

8705 90 10

samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih vozil

3,7

0

8705 90 30

vozila z betonskimi črpalkami

3,7

0

8705 90 90

motorna vozila za posebne namene (razen motornih vozil, ki so kon
struirana predvsem za prevoz oseb ali blaga, ter vozil z vgrajenimi be
tonskimi mešalniki, gasilskih vozil, mobilnih vrtalnih stolpov, vozil
z dvigali, vozil z betonskimi črpalkami in samonakladalnih vozil za
prevoz poškodovanih vozil)

3,7

0

8706 00 11

šasije z motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s pro
stornino cilindrov nad 2 500 cm3 ali z motorji z notranjim zgoreva
njem na vžig s prostornino cilindrov nad 2 800 cm3, za motorna vo
zila za prevoz desetih oseb ali več in za motorna vozila za prevoz
blaga

19

0

8706 00 19

šasije z motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s pro
stornino cilindrov nad 2 500 cm3 ali z motorji z notranjim zgoreva
njem na vžig s prostornino cilindrov nad 2 800 cm3, za avtomobile in
druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi; šasije
z motorji za traktorje iz tarifne številke 8701

6

0

8706 00 91

šasije z motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s pro
stornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z motorji z notranjim
zgorevanjem na vžig s svečkami s prostornino cilindrov do vključno
2 800 cm3, za avtomobile in motorna vozila, konstruirana predvsem
za prevoz ljudi

4,5

0

8706 00 99

šasije z motorji z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo s pro
stornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z motorji z notranjim
zgorevanjem na vžig s svečkami s prostornino cilindrov do vključno
2 800 cm3, za motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več in za mo
torna vozila za prevoz blaga; šasije za motorna vozila za posebne na
mene iz tarifne številke 8705

10

0
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8707 10 10

karoserije za industrijsko sestavljanje avtomobilov in drugih motornih
vozil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb

4,5

0

8707 10 90

karoserije za avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb (razen tistih za industrijsko sestavljanje iz tarifne
podštevilke 8707 10 10)

4,5

0

8707 90 10

karoserije za industrijsko sestavljanje traktorjev, ki se upravljajo stoje
(brez sedeža) iz tarifne podštevilke 8701 10, motornih vozil za prevoz
blaga, 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 notranjim zgorevanjem na vžig s
svečkami, s prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3, in motornih
vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705

4,5

0

8707 90 90

karoserije za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več,
motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene
(razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8707 90 10)

4,5

0

8708 10 10

odbijači in njihovi deli, za industrijsko sestavljanje avtomobilov in dru
gih motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz ljudi, vozil za
prevoz blaga, 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 prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3, in
motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8708 10 90

odbijači in njihovi deli za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih
oseb ali več, avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih za industrijsko sestavljanje določenih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8708 10 10)

4,5

0

8708 21 10

varnostni pasovi za industrijsko sestavljanje: avtomobilov in drugih
motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz ljudi, vozil za pre
voz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kom
presijo (dizelskim 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, in motornih
vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705

3

0

8708 21 90

varnostni pasovi za motorna vozila (razen tistih za industrijsko sestav
ljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 21 10)

4,5

0

8708 29 10

deli in pribor za industrijsko sestavljanje karoserij: traktorjev, ki se
upravljajo stoje, avtomobilov in vozil, konstruiranih predvsem za pre
voz oseb, vozil za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgore
vanjem 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 prostornino cilindrov do vključno
2 800 cm3; motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke 8705
(razen odbijačev in varnostnih pasov)

3

0
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8708 29 90

deli in pribor za industrijsko sestavljanje karoserij: traktorjev, motornih
vozil za prevoz desetih oseb ali več, avtomobilov in vozil, konstruira
nih predvsem za prevoz oseb, motornih vozil za prevoz blaga, motor
nih vozil za posebne namene (razen odbijačev in njihovih delov, var
nostnih pasov ter delov in pribora za industrijsko sestavljanje motornih
vozil iz tarifne podštevilke 8708 29 10)

4,5

0

8708 30 10

zavore in servozavore ter njihovi deli, za industrijsko sestavljanje: trak
torjev, ki se upravljajo stoje, avtomobilov in vozil, konstruiranih pred
vsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga, z batnim motorjem z no
tranjim 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 prostornino cilindrov
do vključno 2 800 cm3, in motornih vozil za posebne namene iz ta
rifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8708 30 91

deli za kolutne zavore, za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih
oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana
predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna
vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8708 30 10)

4,5

0

8708 30 99

zavore in servozavore ter njihovi deli za traktorje, motorna vozila za
prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vo
zila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz
blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih
motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 30 10 in za kolutne zavore)

4,5

0

8708 40 20

menjalniki in njihovi deli, za industrijsko sestavljanje: traktorjev, ki se
upravljajo stoje, avtomobilov in vozil, konstruiranih predvsem za pre
voz oseb, vozil za prevoz blaga, z batnim motorjem z notranjim zgore
vanjem 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 prostornino cilindrov do vključno
2 800 cm3, in motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke
8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8708 40 50

menjalniki za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več,
avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne na
mene (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil
iz tarifne podštevilke 8708 40 20)

4,5

0

8708 40 91

deli za menjalnike iz zaprto utopno kovanega jekla, za traktorje, mo
torna vozila za prevoz desetih oseb ali več, avtomobile in druga mo
torna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za
prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje ne
katerih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 40 20)

4,5

0

8708 40 99

deli za menjalnike za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb
ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz
tarifne podštevilke 8708 40 20 in tistih iz kovanega jekla v zaprtem
utopu)

3,5

0
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8708 50 20

pogonske osi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmisijske
komponente, osi (razen pogonskih), in njihovi deli za industrijsko se
stavljanje: traktorjev, ki se upravljajo stoje, osebnih avtomobilov in vo
zil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z bat
nim motorjem z notranjim izgorevanjem na vžig s kompresijo (dizel
skim ali poldizelskim) s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3
ali z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko
s prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za
posebne namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3

0

8708 50 35

pogonske osi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmisijske
komponente, in osi (razen pogonskih) za traktorje, motorna vozila za
prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vo
zila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz
blaga in motorna vozila za posebne namene (razen tistih za industrij
sko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 50 20)

4,5

0

8708 50 55

deli za pogonske osi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmi
sijske komponente, in za osi (razen pogonskih), iz kovanega jekla v za
prtem utopu, za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali
več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8708 50 20)

4,5

0

8708 50 91

deli za osi (razen pogonskih) za traktorje, motorna vozila za prevoz de
setih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, kon
struirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in
motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih
vozil iz tarifne podštevilke 8708 50 20 in tistih iz kovanega jekla v za
prtem utopu)

4,5

0

8708 50 99

deli za pogonske osi z diferencialom, tudi tiste, ki imajo druge transmi
sijske komponente, za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb
ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8708 50 20, za osi (razen pogonskih) in tistih iz ko
vanega jekla v zaprtem utopu)

3,5

0

8708 70 10

kolesa, njihovi deli in pribor za industrijsko sestavljanje: traktorjev, ki
se upravljajo stoje, osebnih avtomobilov in motornih vozil, konstruira
nih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim) s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z batnim
motorjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko s prostor
nino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za posebne
namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3

0

8708 70 50

aluminijasta kolesa, njihovi aluminijasti deli in pribor za traktorje, mo
torna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga
motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila
za prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene (razen tistih za
industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 70 10)

4,5

0
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8708 70 91

pesto kolesa v obliki zvezde, vlivana v celem, jeklena ali železna, za
traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avto
mobile in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne na
mene (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil
iz tarifne podštevilke 8708 70 10)

3

0

8708 70 99

kolesa, njihovi deli in pribor za traktorje, motorna vozila za prevoz de
setih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, kon
struirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in
motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih
vozil iz tarifne podštevilke 8708 70 10, tistih iz aluminija in pesto ko
les v obliki zvezde, vlivanih v celem, jeklenih ali železnih)

4,5

0

8708 80 20

sistem obes in njihovi deli, vključno z blažilniki obes, za industrijsko
sestavljanje: osebnih avtomobilov in drugih motornih vozil, konstruira
nih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z batnim moto
rjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali pol
dizelskim) s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z batnim
motorjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko s prostor
nino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za posebne
namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3

0

8708 80 35

blažilniki obes za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali
več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene (razen delov za industrijsko sestavljanje nekate
rih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 80 20)

4,5

0

8708 80 55

stabilizacijski in torzijski drogovi za traktorje, motorna vozila za pre
voz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila,
konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga
in motorna vozila za posebne namene (razen delov za industrijsko se
stavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 80 20)

3,5

0

8708 80 91

sistem obes in njihovi deli iz kovanega jekla v zaprtem utopu za trakto
rje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile
in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, mo
torna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko
sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 80 20, blažilnikov obes, stabilizacijskih in torzijskih drogov)

4,5

0

8708 80 99

sistem obes in njihovi deli iz kovanega jekla za traktorje, motorna vo
zila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga mo
torna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za
prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje ne
katerih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 80 20, blažilnikov
obes, stabilizacijskih in torzijskih drogov ter tistih iz kovanega jekla v
zaprtem utopu)

3,5

0
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8708 91 20

radiatorji in njihovi deli za industrijsko sestavljanje: traktorjev, ki se
upravljajo stoje, osebnih avtomobilov in motornih vozil, konstruiranih
predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z batnim motorjem
z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizel
skim) s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z batnim mo
torjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko s prostornino
cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za posebne na
mene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

3

0

8708 91 35

radiatorji za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več,
osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za
prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za po
sebne namene (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motor
nih vozil iz tarifne podštevilke 8708 91 20)

4,5

0

8708 91 91

deli za radiatorje iz kovanega jekla v zaprtem utopu za traktorje, mo
torna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga
motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila
za prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje
nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 91 20)

4,5

0

8708 91 99

deli za radiatorje iz kovanega jekla za traktorje, motorna vozila za pre
voz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila,
konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga
in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motor
nih vozil iz tarifne podštevilke 8708 91 20 in tistih iz kovanega jekla v
zaprtem utopu)

3,5

0

8708 92 20

izpušni lonci in izpušne cevi ter njihovi deli za industrijsko sestavljanje:
traktorjev, ki se upravljajo stoje, osebnih avtomobilov in motornih vo
zil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z bat
nim 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 izgorevanjem in z vžigom s svečko
s prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za
posebne namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3

0

8708 92 35

izpušni lonci in izpušne cevi za traktorje, motorna vozila za prevoz de
setih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, kon
struirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in
motorna vozila za posebne namene (razen tistih za industrijsko sestav
ljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 92 20)

4,5

0

8708 92 91

deli za izpušne lonce in izpušne cevi iz kovanega jekla v zaprtem utopu
za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne av
tomobile in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne na
mene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za indu
strijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 92 20)

4,5

0
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8708 92 99

deli za izpušne lonce in izpušne cevi za traktorje, motorna vozila za
prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vo
zila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz
blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih
motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 92 20 in tistih iz kovanega
jekla v zaprtem utopu)

3,5

0

8708 93 10

vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli za industrijsko sestavljanje:
traktorjev, ki se upravljajo stoje, osebnih avtomobilov in motornih vo
zil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z bat
nim 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 izgorevanjem in z vžigom s svečko
s prostornino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za
posebne namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3

0

8708 93 90

vklopno-izklopne sklopke in njihovi deli za traktorje, motorna vozila
za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna
vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za pre
voz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekate
rih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 93 10)

4,5

0

8708 94 20

volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi ter njihovi deli za indu
strijsko sestavljanje: traktorjev, osebnih avtomobilov in motornih vozil,
konstruiranih predvsem za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z batnim
motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali
poldizelskim) s prostornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z bat
nim motorjem z notranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko s pro
stornino cilindrov do vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za po
sebne namene iz tarifne številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3

0

8708 94 35

volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi za traktorje, motorna vo
zila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga mo
torna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za
prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene (razen tistih za in
dustrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 94 20)

4,5

0

8708 94 91

deli za volane, krmilne drogove in krmilne mehanizme iz kovanega je
kla v zaprtem utopu za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih
oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana
predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna
vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz ta
rifne podštevilke 8708 94 20)

4,5

0

8708 94 99

deli za volane, krmilne drogove in krmilne mehanizme za traktorje,
motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in
druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna
vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestav
ljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 94 20 in ti
stih iz kovanega jekla v zaprtem utopu)

3,5

0
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8708 95 10

varnostne zračne blazine s sistemom za napihovanje (airbags) in njihovi
deli za industrijsko sestavljanje: traktorjev, ki se upravljajo stoje, oseb
nih avtomobilov in motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz
oseb, vozil za prevoz blaga z batnim motorjem z notranjim zgoreva
njem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim) s prostornino ci
lindrov do vključno 2 500 cm3 ali z batnim motorjem z notranjim iz
gorevanjem in z vžigom s svečko s prostornino cilindrov do vključno
2 800 cm3 ter motornih vozil za posebne namene iz tarifne številke
8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8708 95 91

varnostne zračne blazine s sistemom za napihovanje (airbags) in njihovi
deli iz kovanega jekla v zaprtem utopu za traktorje, motorna vozila za
prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga motorna vo
zila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz
blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu (razen tistih za industrijsko sestavljanje nekaterih
motornih vozil iz tarifne podštevilke 8708 95 10)

4,5

0

8708 95 99

varnostne zračne blazine s sistemom za napihovanje (airbags) in njihovi
deli za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne
avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz
oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vozila za posebne na
mene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen tistih za indu
strijsko sestavljanje nekaterih motornih vozil iz tarifne podštevilke
8708 95 10 in tistih iz kovanega jekla v zaprtem utopu)

3,5

0

8708 99 10

deli in pribor za industrijsko sestavljanje: traktorjev, ki se upravljajo
stoje, osebnih avtomobilov in motornih vozil, konstruiranih predvsem
za prevoz oseb, vozil za prevoz blaga z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo (dizelskim ali poldizelskim) s pro
stornino cilindrov do vključno 2 500 cm3 ali z batnim motorjem z no
tranjim izgorevanjem in z vžigom s svečko s prostornino cilindrov do
vključno 2 800 cm3 ter motornih vozil za posebne namene iz tarifne
številke 8705, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3

0

8708 99 93

deli in pribor iz kovanega jekla v zaprtem utopu za traktorje, motorna
vozila za prevoz desetih oseb ali več, osebne avtomobile in druga mo
torna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb, motorna vozila za
prevoz blaga in motorna vozila za posebne namene, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

4,5

0

8708 99 97

deli in pribor za traktorje, motorna vozila za prevoz desetih oseb ali
več, osebne avtomobile in druga motorna vozila, konstruirana pred
vsem za prevoz oseb, motorna vozila za prevoz blaga in motorna vo
zila za posebne namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen tistih iz kovanega jekla v zaprtem utopu)

3,5

0

8709 11 10

električna vozila, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, za prevoz
visokoradioaktivnih snovi (Euratom)

2

0

8709 11 90

električna vozila, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se upo
rabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na
kratkih razdaljah, vključno z vlečnimi vozili, ki se uporabljajo na pero
nih železniških postaj (razen vozil, posebej konstruiranih za prevoz vi
sokoradioaktivnih snovi)

4

0
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8709 19 10

samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje,
za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom) (razen električnih vozil)

2

0

8709 19 90

samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje,
ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz
blaga na kratkih razdaljah, vključno z vlečnimi vozili, ki se uporabljajo
na peronih železniških postaj (razen vozil, posebej konstruiranih za
prevoz visokoradioaktivnih snovi, in električnih vozil)

4

0

8709 90 00

deli za samovozne delovne vozičke, brez naprav za dviganje ali mani
puliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih
za prevoz blaga na kratkih razdaljah, vključno z vlečnimi vozili, ki se
uporabljajo na peronih železniških postaj, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3,5

0

8710 00 00

tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno s tistimi, ki so
opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8711 10 00

motorna kolesa, vključno z mopedi, in kolesa s pomožnim motorjem,
z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in z izmeničnim giba
njem bata s prostornino cilindrov do vključno 50 cm3

8

0

8711 20 10

skuterji s prostornino cilindrov nad 50 cm3, do vključno 250 cm3

8

0

8711 20 91

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 50 cm3, do vključno 80 cm3 (razen skuterjev)

8

0

8711 20 93

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 80 cm3, do vključno 125 cm3 (razen skuterjev)

8

0

8711 20 98

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 125 cm3, do vključno 250 cm3 (razen skuterjev)

8

0

8711 30 10

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 250 cm3, do vključno 380 cm3

6

0

8711 30 90

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 380 cm3, do vključno 500 cm3

6

0

8711 40 00

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 500 cm3, do vključno 800 cm3

6

0

8711 50 00

motorna kolesa, vključno z mopedi, z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem, z izmeničnim gibanjem bata in prostornino cilindrov
nad 800 cm3

6

0
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8711 90 00

bočne prikolice za motorna kolesa

6

0

8712 00 10

dvokolesa brez krogličnih ležajev

15

0

8712 00 30

dvokolesa, brez motornega pogona, s krogličnimi ležaji

14

0

8712 00 80

kolesa, tudi dostavni tricikli, brez motornega pogona, s krogličnimi le
žaji (razen dvokoles)

15

0

8713 10 00

vozički za invalidne osebe, brez mehanskega pogona

prosto

0

8713 90 00

vozički za invalidne osebe z motornim ali drugačnim mehanskim po
gonom (razen posebej oblikovanih motornih koles in dvokoles)

prosto

0

8714 11 00

sedeži za motorna kolesa, tudi za mopede

3,7

0

8714 19 00

deli in pribor za motorna kolesa, tudi mopede, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

3,7

0

8714 20 00

deli in pribor za vozičke za invalidne osebe, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

prosto

0

8714 91 10

okvirji za dvokolesa, brez motornega pogona

4,7

0

8714 91 30

sprednje vilice za dvokolesa

4,7

0

8714 91 90

deli za sprednje vilice za dvokolesa

4,7

0

8714 92 10

platišča za dvokolesa

4,7

0

8714 92 90

napere za dvokolesa

4,7

0

8714 93 10

pesta brez zavornih naprav ali prostih verižnih koles za dvokolesa

4,7

0

8714 93 90

prosta verižna kolesa za dvokolesa

4,7

0

8714 94 10

pesta z zavoro in zavore za pesta za dvokolesa

4,7

0

8714 94 30

zavore (razen pest z zavoro in zavor za pesta) za dvokolesa

4,7

0

8714 94 90

deli za zavore, vključno s pesti z zavoro in zavorami za pesta, za dvo
kolesa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,7

0

8714 95 00

sedeži za dvokolesa

4,7

0

8714 96 10

pedala za dvokolesa

4,7

0
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8714 96 30

pogonske garniture za dvokolesa

4,7

0

8714 96 90

deli za pedala in pogonske garniture za dvokolesa, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

4,7

0

8714 99 10

balance za dvokolesa

4,7

0

8714 99 30

prtljažniki za dvokolesa

4,7

0

8714 99 50

prednje in zadnje verižne prestave („derailleur“ menjalniki) za dvoko
lesa

4,7

0

8714 99 90

deli in pribor za dvokolesa ter njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

4,7

0

8715 00 10

otroški vozički

2,7

0

8715 00 90

deli za otroške vozičke, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8716 10 10

priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje, zložljivi

2,7

0

8716 10 91

priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje, nezložljivi, teže
do vključno 750 kg

2,7

0

8716 10 94

priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje, teže nad
750 kg, do vključno 1 600 kg

2,7

0

8716 10 96

priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje, teže nad
1 600 kg, do vključno 3 500 kg

2,7

0

8716 10 99

priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje, nezložljivi, teže
nad 3 500 kg

2,7

0

8716 20 00

samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki in polpriklopniki za
kmetijske namene

2,7

0

8716 31 00

priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne, ki niso konstruirani za
vožnjo po tirnicah

2,7

0

8716 39 10

priklopniki in polpriklopniki, ki niso konstruirani za vožnjo po tirni
cah, za prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom)

2,7

0

8716 39 30

polpriklopniki za prevoz blaga, novi (razen samonakladalnih ali samo
razkladalnih polpriklopnikov za kmetijske namene, polpriklopnikov-ci
stern in polpriklopnikov, ki niso konstruirani za vožnjo po tirnicah, za
prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom))

2,7

0
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8716 39 51

priklopniki za prevoz blaga, enoosni, novi (razen samonakladalnih ali
samorazkladalnih priklopnikov za kmetijske namene, priklopnikov-ci
stern in priklopnikov, ki niso konstruirani za vožnjo po tirnicah, za
prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom))

2,7

0

8716 39 59

priklopniki za prevoz blaga, večosni, novi (razen samonakladalnih ali
samorazkladalnih priklopnikov za kmetijske namene, priklopnikov-ci
stern in priklopnikov, ki niso konstruirani za vožnjo po tirnicah, za
prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom))

2,7

0

8716 39 80

priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga, rabljeni (razen samona
kladalnih ali samorazkladalnih priklopnikov in polpriklopnikov za
kmetijske namene, priklopnikov in polpriklopnikov-cistern ter priklop
nikov in polpriklopnikov, ki niso konstruirani za vožnjo po tirnicah, za
prevoz visokoradioaktivnih snovi (Euratom))

2,7

0

8716 40 00

priklopniki in polpriklopniki, ki niso konstruirani za vožnjo po tirni
cah (razen priklopnikov in polpriklopnikov za prevoz blaga in za biva
nje ali kampiranje)

2,7

0

8716 80 00

vozila za ročno potiskanje ali vlečenje in druga vozila brez mehanskega
pogona (razen priklopnikov in polpriklopnikov)

1,7

0

8716 90 10

šasije priklopnikov, polpriklopnikov in drugih vozil brez mehanskega
pogona, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

1,7

0

8716 90 30

karoserije priklopnikov, polpriklopnikov in drugih vozil brez mehan
skega pogona, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

1,7

0

8716 90 50

osi priklopnikov, polpriklopnikov in drugih vozil brez mehanskega po
gona, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

1,7

0

8716 90 90

deli za priklopnike, polpriklopnike in druga vozila brez mehanskega
pogona, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen šasij, karo
serij in osi)

1,7

0

8801 00 10

jadralna letala brez motorja in možnosti za namestitev motorja ter pi
lotirani zmaji; baloni in vodljivi zrakoplovi (razen balonov za zabave)

3,7

0

8801 00 90

zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona (razen jadralnih letal, pilotiranih
zmajev, balonov in otroških zmajev)

2,7

0

8802 11 00

helikopterji prazne neoperativne mase do vključno 2 000 kg

7,5

0

8802 12 00

helikopterji prazne neoperativne mase nad 2 000 kg

2,7

0

8802 20 00

letala in drugi zrakoplovi z lastnim pogonom prazne neoperativne
mase do vključno 2 000 kg (razen helikopterjev in vodljivih zrakoplo
vov)

7,7

0
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8802 30 00

letala in drugi zrakoplovi z lastnim pogonom prazne neoperativne
mase nad 2 000 kg, do vključno 15 000 kg (razen helikopterjev in
vodljivih zrakoplovov)

2,7

0

8802 40 00

letala in drugi zrakoplovi z lastnim pogonom prazne neoperativne
mase nad 15 000 kg (razen helikopterjev in vodljivih zrakoplovov)

2,7

0

8802 60 10

vesoljska vozila, vključno s sateliti

4,2

0

8802 60 90

sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil

4,2

0

8803 10 00

propelerji in rotorji ter njihovi deli za zrakoplove, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,7

0

8803 20 00

podvozja in njihovi deli za zrakoplove, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,7

0

8803 30 00

deli za letala ali helikopterje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu (razen delov za jadralna letala)

2,7

0

8803 90 10

deli za zmaje

1,7

0

8803 90 20

deli za vesoljska vozila, vključno s sateliti, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

1,7

0

8803 90 30

deli za sredstva za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vo
zil, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8803 90 90

deli za zrakoplove, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
delov za vesoljska vozila, vključno s sateliti in sredstvi za orbitalno ali
izvenorbitalno lansiranje vesoljskih vozil)

2,7

0

8804 00 00

padala, vključno z jadralnimi padali in rotošuti; njihovi deli in pribor,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

8805 10 10

lansirne naprave za zrakoplove in njihovi deli, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu (razen motornih vitlov za lansiranje jadralnih le
tal)

2,7

0

8805 10 90

krovna prestrezala letal ali podobne naprave za zrakoplove in njihovi
deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1,7

0

8805 21 00

simulatorji za zračne bitke in njihovi deli

1,7

0

8805 29 00

naprave za treniranje letenja na tleh in njihovi deli, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen simulatorjev za zračne bitke in njihovih
delov)

1,7

0

8901 10 10

potniške ladje za morsko plovbo, izletniške ladje in podobna plovila,
konstruirana predvsem za prevoz potnikov, in trajekti za morsko
plovbo vseh vrst

prosto

0

8901 10 90

potniške ladje, izletniške ladje in podobna plovila, konstruirana pred
vsem za prevoz potnikov, in trajekti vseh vrst (razen plovil za morsko
plovbo)

1,7

0
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prosto

0

1,7

0

prosto

0

1,7

0

8901 20 10

tankerji za morsko plovbo

8901 20 90

tankerji (razen tankerjev za morsko plovbo)

8901 30 10

plovila-hladilnice za morsko plovbo (razen tankerjev)

8901 30 90

plovila-hladilnice (razen plovil in tankerjev za morsko plovbo)

8901 90 10

plovila za morsko plovbo za prevoz blaga ter plovila za morsko plovbo
za prevoz blaga in oseb (razen plovil-hladilnic, tankerjev, trajektov in
plovil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb)

prosto

0

8901 90 91

plovila za prevoz blaga ter plovila za prevoz blaga in oseb, brez me
hanskega pogona (razen plovil za morsko plovbo, plovil-hladilnic, tan
kerjev, trajektov in plovil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb)

1,7

0

8901 90 99

plovila za prevoz blaga ter plovila za prevoz blaga in oseb, z mehan
skim pogonom (razen plovil za morsko plovbo, plovil-hladilnic, tanke
rjev, trajektov in plovil, konstruiranih predvsem za prevoz oseb)

1,7

0

8902 00 12

ribiška plovila, ladje-tovarne in druga plovila za morsko plovbo za
predelavo in konzerviranje ribjih izdelkov z bruto tonažo nad 250

prosto

0

8902 00 18

ribiška plovila, ladje-tovarne in druga plovila za morsko plovbo za
predelavo in konzerviranje ribjih izdelkov z bruto tonažo do
vključno 250

prosto

0

8902 00 90

ribiška plovila; ladje-tovarne in druga plovila za predelavo in konzervi
ranje ribjih izdelkov (razen plovil za morsko plovbo in plovil za športni
ribolov)

1,7

0

8903 10 10

napihljiva plovila za šport ali razvedrilo z maso do vključno 100 kg na
kos

2,7

0

8903 10 90

napihljiva plovila za šport ali razvedrilo z maso nad 100 kg na kos

1,7

0

8903 91 10

jadrnice in jahte za morsko plovbo, s pomožnim motorjem ali brez
njega, za šport ali razvedrilo

prosto

0

8903 91 92

jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega, dolžine do vključno
7,5 m

1,7

0

8903 91 99

jadrnice in jahte, s pomožnim motorjem ali brez njega, za šport ali raz
vedrilo, dolžine nad 7,5 m (razen plovil za morsko plovbo)

1,7

0
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8903 92 10

motorni čolni in motorne jahte za morsko plovbo, za šport ali razve
drilo (razen čolnov z izvenkrmnimi motorji)

prosto

0

8903 92 91

motorni čolni za šport ali razvedrilo dolžine do vključno 7,5 m (razen
čolnov z izvenkrmnimi motorji)

1,7

0

8903 92 99

motorni čolni za šport ali razvedrilo dolžine nad 7,5 m (razen čolnov
z izvenkrmnimi motorji in motornih čolnov za morsko plovbo)

1,7

0

8903 99 10

plovila za šport ali razvedrilo, čolni na vesla in kanuji z maso do
vključno 100 kg na kos (razen motornih čolnov, ki nimajo izvenkrm
nega motorja, jadrnic s pomožnim motorjem ali brez njega in napihlji
vih čolnov)

2,7

0

8903 99 91

plovila za šport ali razvedrilo, čolni na vesla in kanuji z maso nad
100 kg in dolžine nad 7,5 m (razen motornih čolnov in motornih jaht,
ki nimajo izvenkrmnega motorja, jadrnic in jaht s pomožnim moto
rjem ali brez njega in napihljivih čolnov)

1,7

0

8903 99 99

plovila za šport ali razvedrilo, čolni na vesla in kanuji z maso nad
100 kg in dolžine nad 7,5 m (razen motornih čolnov in motornih jaht,
ki nimajo izvenkrmnega motorja, jadrnic in jaht s pomožnim moto
rjem ali brez njega in napihljivih čolnov)

1,7

0

8904 00 10

vlačilci, za morsko plovbo in za plovbo po notranjih vodnih poteh

prosto

0

8904 00 91

potiskači za morsko plovbo

prosto

0

8904 00 99

potiskači (razen tistih za morsko plovbo)

1,7

0

8905 10 10

plavajoči bagri za morsko plovbo

prosto

0

8905 10 90

plavajoči bagri (razen tistih za morsko plovbo)

1,7

0

8905 20 00

plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

prosto

0

8905 90 10

plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoče dvigalne naprave in druga
plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji (razen
plavajočih bagrov, plavajočih ali potapljajočih se vrtalnih ali proizvod
nih ploščadi; ribiških in vojnih ladij)

prosto

0

8905 90 90

plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoče dvigalne naprave in druga
plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji (razen
plovil za morsko plovbo, plavajočih bagrov, plavajočih ali potapljajočih
se vrtalnih ali proizvodnih ploščadi; ribiških in vojnih ladij)

1,7

0

8906 10 00

vojne ladje vseh vrst

prosto

0

8906 90 10

plovila za morsko plovbo, vključno z reševalnimi čolni (razen vojnih
ladij, čolnov na vesla in drugih plovil iz tarifnih številk 8901 do 8905
ter plovil za razrez)

prosto

0
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8906 90 91

plovila, vključno z reševalnimi čolni z maso do vključno 100 kg na
kos (razen čolnov na vesla in drugih plovil iz tarifnih številk 8901 do
8905 ter plovil za razrez)

2,7

0

8906 90 99

plovila, vključno z reševalnimi čolni z maso nad 100 kg na kos (razen
plovil za morsko plovbo, vojnih ladij, čolnov na vesla in drugih plovil
iz tarifnih številk 8901 do 8905 ter plavajočih konstrukcij za razrez)

1,7

0

8907 10 00

napihljivi splavi

2,7

0

8907 90 00

splavi, rezervoarji, kesoni, pristaniški odri, boje, svetilniki in druge pla
vajoče konstrukcije (razen napihljivih splavov, plovil iz tarifnih številk
8901 do 8906 in plavajočih konstrukcij za razrez)

2,7

0

8908 00 00

plovila in druge plavajoče konstrukcije za razrez

prosto

0

9001 10 10

kabli za prenos slike iz optičnih vlaken (razen kablov, izdelanih iz po
samično oplaščenih vlaken iz tarifne številke 8544)

2,9

0

9001 10 90

optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli iz optičnih vlaken (razen
tistih, ki so izdelani iz posamično oplaščenih vlaken iz tarifne številke
8544 in kablov za prenos slike)

2,9

0

9001 20 00

listi in plošče iz polarizirajočega materiala

2,9

0

9001 30 00

kontaktne leče

2,9

0

9001 40 20

steklene leče za očala, ki niso namenjene izboljšanju vida

2,9

0

9001 40 41

steklene leče za očala, dokončane z obeh strani, za izboljšanje vida,
z enojnim žariščem

2,9

0

9001 40 49

steklene leče za očala, dokončane z obeh strani, za izboljšanje vida,
z dvojnim žariščem ali več

2,9

0

9001 40 80

steklene leče za očala (razen dokončanih z obeh strani)

2,9

0

9001 50 20

leče za očala iz drugih materialov razen stekla, ki niso namenjene iz
boljšanju vida

2,9

0

9001 50 41

leče za očala iz drugih materialov razen stekla, dokončane z obeh
strani, za izboljšanje vida, z enojnim žariščem

2,9

0

9001 50 49

leče za očala iz drugih materialov razen stekla, dokončane z obeh
strani, za izboljšanje vida (razen tistih z dvojnim žariščem ali več)

2,9

0

9001 50 80

leče za očala iz drugih materialov (razen stekla), delno dokončane

2,9

0

9001 90 00

leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli mate
riala, nemontirani (razen takih optično neobdelanih steklenih elemen
tov, kontaktnih leč in leč za očala)

2,9

0
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9002 11 00

objektivi za fotoaparate, projektorje ali aparate za fotografsko poveče
vanje ali pomanjševanje

6,7

0

9002 19 00

objektivi (razen tistih za fotoaparate, projektorje ali aparate za fotograf
sko povečevanje ali pomanjševanje)

6,7

0

9002 20 00

filtri, optični, ki so deli ali pribor instrumentov, aparatov in naprav,
z okvirjem ali montirani

6,7

0

9002 90 00

leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, montirani, iz kakršnega
koli materiala, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov (razen ob
jektivov za fotoaparate, projektorje ali aparate za fotografsko povečeva
nje ali pomanjševanje, takih optično neobdelanih steklenih elementov
in filtrov)

6,7

0

9003 11 00

okviri za očala ali podobni izdelki iz plastičnih mas

2,2

0

9003 19 10

okviri za očala ali podobni izdelki iz plemenitih kovin ali valjanih ple
menitih kovin

2,2

0

9003 19 30

okviri za očala ali podobni izdelki iz navadnih kovin

2,2

0

9003 19 90

okviri za očala ali podobni izdelki (razen izdelkov iz kovin ali plastič
nih mas)

2,2

0

9003 90 00

deli okvirjev za očala ali podobni izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,2

0

9004 10 10

sončna očala z optično obdelanimi stekli ali lečami

2,9

0

9004 10 91

sončna očala z optično neobdelanimi plastičnimi stekli ali lečami

2,9

0

9004 10 99

sončna očala z optično neobdelanimi steklenimi stekli ali lečami

2,9

0

9004 90 10

očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi, s pla
stičnimi stekli ali lečami (razen očal za preizkušanje vida, sončnih očal,
kontaktnih leč, leč za očala in okvirjev za očala)

2,9

0

9004 90 90

očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi (razen
tistih s plastičnimi stekli ali lečami, očal za preizkušanje vida, sončnih
očal, kontaktnih leč, leč za očala in okvirjev za očala)

2,9

0

9005 10 00

daljnogledi z dvema objektivoma

4,2

0

9005 80 00

daljnogledi z enim objektivom, astronomski in drugi optični teleskopi
ter drugi astronomski instrumenti (razen daljnogledov z dvema objekti
voma, instrumentov za radioastronomijo in drugih instrumentov ali
aparatov, navedenih na drugem mestu)

4,2

0

9005 90 00

deli in pribor, vključno s stojali, za daljnoglede (z enim ali dvema ob
jektivoma), astronomske in druge optične teleskope ter druge astro
nomske instrumente, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,2

0
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9006 10 00

aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali valjev

4,2

0

9006 30 00

aparati, posebej konstruirani za fotografiranje pod vodo, za geodetsko
snemanje iz zraka ali za medicinsko ali kirurško preiskavo notranjih or
ganov; primerjalni aparati za sodnomedicinske ali kriminalistične labo
ratorije

4,2

0

9006 40 00

fotografski aparati za trenutno – hitro fotografijo (razen posebnih apa
ratov iz tarifne podštevilke 9006 10 ali 9006 30)

3,2

0

9006 51 00

fotografski aparati z iskalom skozi objektiv (refleksni z enim objekti
vom(SLR)) za film v zvitku, širine do vključno 35 mm (razen fotograf
skih aparatov za trenutno – hitro fotografijo in posebnih aparatov iz ta
rifne podštevilke 9006 10 ali 9006 30)

4,2

0

9006 52 00

Fotografski aparati za film v zvitku, širine manj kot 35 mm (razen fo
tografskih aparatov za trenutno – hitro fotografijo, refleksnih fotograf
skih aparatov z enim objektivom (SLR) in posebnih aparatov iz tarifne
podštevilke 9006 10 ali 9006 30)

4,2

0

9006 53 10

fotoaparati za enkratno uporabo za film v zvitku, širine 35 mm

4,2

0

9006 53 80

fotografski aparati za film v zvitku, širine 35 mm (razen fotografskih
aparatov za trenutno-hitro fotografijo, refleksnih fotografskih aparatov
z enim objektivom, posebnih aparatov iz tarifne podštevilke 9006 10
ali 9006 30 in fotoaparatov za enkratno uporabo)

4,2

0

9006 59 00

fotografski aparati za film v zvitku, širine nad 35 mm, ali za plan
filme (razen fotografskih aparatov za trenutno-hitro fotografijo in po
sebnih aparatov iz tarifne podštevilke 9006 10 ali 9006 30)

4,2

0

9006 61 00

elektronski bliskovni aparati z žarnico na razelektrenje za fotografske
namene

3,2

0

9006 69 00

fotografski bliskovni aparati (razen tistih z žarnico na razelektrenje)

3,2

0

9006 91 00

deli in pribor za fotografske aparate, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

3,7

0

9006 99 00

deli in pribor za fotografske bliskovne aparate, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu

3,2

0

9007 11 00

kinematografske kamere za film širine manj kot 16 mm ali 2 x 8 mm

3,7

0

9007 19 00

kinematografske kamere za film širine vsaj 16 mm (razen za film širine
2 x 8 mm)

3,7

0

9007 20 00

kinematografski projektorji

3,7

0

9007 91 00

deli in pribor za kinematografske kamere, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

3,7

0
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9007 92 00

deli in pribor za kinematografske projektorje, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

3,7

0

9008 10 00

projektorji diapozitivov

3,7

0

9008 20 00

čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo mikroobliko, ki lahko izdelajo
kopijo ali ne

3,7

0

9008 30 00

projektorji slik (razen projektorjev diapozitivov in čitalnikov za mikro
film, mikrofiš ali drugo mikro obliko)

3,7

0

9008 40 00

fotografski aparati za povečevanje in pomanjševanje

3,7

0

9008 90 00

deli in pribor za projektorje slik ter fotografske aparate za povečevanje
in pomanjševanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

9010 10 00

aparati in oprema za avtomatsko razvijanje fotografskega ali kinemato
grafskega filma ali papirja v zvitku ali za avtomatsko prenašanje po
snetka z razvitega filma na zvitke fotografskega papirja

2,7

0

9010 50 00

aparati in oprema za fotografske ali kinematografske laboratorije, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; negatoskopi

2,7

0

9010 60 00

zasloni za projekcije

2,7

0

9010 90 00

deli in pribor za aparate in opremo za fotografske ali kinematografske
laboratorije, negatoskope in zaslone za projekcije, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,7

0

9011 10 10

stereoskopski optični mikroskopi, opremljeni s priborom, namenjenim
posebej za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali mrežic

prosto

0

9011 10 90

stereoskopski optični mikroskopi (razen tistih, ki so opremljeni s pribo
rom, namenjenim posebej za rokovanje in prevoz polprevodniških re
zin ali mrežic)

6,7

0

9011 20 10

fotomikrografski mikroskopi, opremljeni s priborom, namenjenim po
sebej za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali mrežic (razen
stereoskopskih mikroskopov)

prosto

0

9011 20 90

optični mikroskopi za mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mi
kroprojekcijo (razen tistih, ki so opremljeni s priborom, namenjenim
posebej za rokovanje ali prevoz polprevodniških rezin ali mrežic, in
stereoskopskih mikroskopov)

6,7

0

9011 80 00

optični mikroskopi (razen tistih za mikrofotografijo, mikrokinemato
grafijo ali mikroprojekcijo, stereoskopskih mikroskopov, binokularnih
mikroskopov za oftalmologijo ter instrumentov, aparatov in strojev iz
tarifne številke 9031)

6,7

0
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9011 90 10

deli in pribor za stereoskopske optične mikroskope in fotomikrografske
optične mikroskope, opremljene s priborom, namenjenim posebej za
rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali mrežic, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9011 90 90

deli in pribor za sestavljene optične mikroskope, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen delov in pribora za stereoskopske op
tične mikroskope in fotomikrografske optične mikroskope, opremljene
s priborom, namenjenim posebej za rokovanje in prevoz polprevodni
ških rezin ali mrežic)

6,7

0

9012 10 10

elektronski mikroskopi, opremljeni s priborom, namenjenim posebej
za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali mrežic

prosto

0

9012 10 90

elektronski mikroskopi, protonski mikroskopi in difrakcijski apa
rati (razen elektronskih mikroskopov, ki so opremljeni s priborom, na
menjenim posebej za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali
mrežic)

3,7

0

9012 90 10

deli in pribor za elektronske mikroskope, opremljene s priborom, na
menjenim posebej za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali
mrežic, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9012 90 90

deli in pribor za elektronske mikroskope, protonske mikroskope in di
frakcijske aparate, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
elektronskih mikroskopov, opremljenih s priborom, namenjenim pose
bej za rokovanje in prevoz polprevodniških rezin ali mrežic)

3,7

0

9013 10 00

teleskopske namerilne naprave za orožje; periskopi; teleskopi za stroje,
naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90 ali oddelka 16, pogla
vij 84 in 85

4,7

0

9013 20 00

laserji (razen laserskih diod)

4,7

0

9013 80 20

sklopi s tekočimi kristali z aktivno matriko

prosto

0

9013 80 30

naprave s tekočimi kristali, ki niso navedene ali zajete na drugem me
stu

prosto

0

9013 80 90

povečevalna stekla, merilniki gostote tkanja, stereoskopi, kalejdoskopi
ter drugi optični instrumenti in aparati, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu v poglavju 90

4,7

0

9013 90 10

deli in pribor za prikazovalnike s tekočimi kristali (LCD)

prosto

0

9013 90 90

deli in pribor za laserje in druge instrumente, aparate in naprave, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90

4,7

0

9014 10 00

kompasi

2,7

0

9014 20 20

inercijski navigacijski sistemi za aeronavtično ali vesoljsko naviga
cijo (razen kompasov in opreme za radionavigacijo)

3,7

0
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9014 20 80

instrumenti in aparati za aeronavtično ali vesoljsko navigacijo (razen
inercijskih navigacijskih sistemov, kompasov in opreme za radionaviga
cijo)

3,7

0

9014 80 00

navigacijski instrumenti in aparati (razen tistih za aeronavtično ali ve
soljsko navigacijo, kompasov in opreme za radionavigacijo)

3,7

0

9014 90 00

deli in pribor za kompase ter druge navigacijske instrumente in aparate,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9015 10 10

elektronski daljinomeri

3,7

0

9015 10 90

neelektronski daljinomeri

2,7

0

9015 20 10

elektronski teodoliti in tahimetri

3,7

0

9015 20 90

neelektronski teodoliti in tahimetri

2,7

0

9015 30 10

elektronski nivelirji

3,7

0

9015 30 90

neelektronski nivelirji

2,7

0

9015 40 10

elektronski instrumenti in aparati za fotogrametrijo

3,7

0

9015 40 90

neelektronski instrumenti in aparati za fotogrametrijo

2,7

0

9015 80 11

elektronski meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti ter apa
rati (razen kompasov, daljinomerov, teodolitov, tahimetrov, nivelirjev
ter instrumentov in aparatov za fotogrametrijo)

3,7

0

9015 80 19

elektronski instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v geodeziji, topo
grafiji, hidrografiji ali oceanografiji (razen kompasov, daljinomerov, teo
dolitov, tahimetrov, nivelirjev ter instrumentov in aparatov za fotogra
metrijo)

3,7

0

9015 80 91

neelektronski instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v geodeziji, topo
grafiji, terenskem merjenju ali niveliranju, in hidrografski instru
menti (razen kompasov, daljinomerov, teodolitov, tahimetrov, nivelirjev
ter instrumentov in aparatov za fotogrametrijo)

2,7

0

9015 80 93

neelektronski meteorološki, hidrološki in geofizikalni instrumenti ter
aparati (razen kompasov, daljinomerov, teodolitov, tahimetrov, niveli
rjev ter instrumentov in aparatov za fotogrametrijo)

2,7

0

9015 80 99

neelektronski instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v oceanogra
fiji (razen kompasov, daljinomerov, teodolitov, tahimetrov, nivelirjev ter
instrumentov in aparatov za fotogrametrijo)

2,7

0
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9015 90 00

deli in pribor za instrumente in aparate, ki se uporabljajo v geodeziji,
topografiji, fotogrametriji, hidrografiji, oceanografiji, hidrologiji, meteo
rologiji ali geofiziki, ter daljinomere, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,7

0

9016 00 10

tehtnice z občutljivostjo vsaj 50 mg, z utežmi ali brez njih

3,7

0

9016 00 90

deli in pribor za tehtnice z občutljivostjo vsaj 50 mg, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

9017 10 10

risalniki (ploterji) kot instrumenti za risanje načrtov

prosto

0

9017 10 90

mize in aparati za risanje načrtov, vključno z avtomatskimi (razen risal
nikov)

2,7

0

9017 20 05

risalniki kot instrumenti za risanje ali označevanje

prosto

0

9017 20 11

risalni pribori v kompletu

2,7

0

9017 20 19

risalni instrumenti (razen miz in aparatov za risanje načrtov, risalnikov
in risalnih priborov v kompletu)

2,7

0

9017 20 39

instrumenti za označevanje

2,7

0

9017 20 90

instrumenti za matematično računanje, vključno z logaritemskim raču
nalom, diskastim računalom itd. (razen računskih strojev)

2,7

0

9017 30 10

mikrometrska merila in kljunasta merila z nonijem

2,7

0

9017 30 90

kalibrska merila (razen kalibrskih meril brez nastavljivih delov)

2,7

0

9017 80 10

merilne palice in trakovi ter merila s skalo

2,7

0

9017 80 90

ročni instrumenti za merjenje dolžine, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,7

0

9017 90 00

deli in pribor za instrumente za risanje, označevanje ali matematično
računanje in ročne instrumente za merjenje dolžine, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9018 11 00

elektrokardiografi

prosto

0

9018 12 00

aparati za ultrazvočno skeniranje

prosto

0

9018 13 00

aparati za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc

prosto

0

9018 14 00

scintigrafski aparati

prosto

0

9018 19 10

elektrodiagnostični aparati za hkratno opazovanje dveh ali več fiziolo
ških parametrov

prosto

0

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/721

KN 2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

9018 19 90

elektrodiagnostični aparati, tudi aparat za funkcionalne raziskovalne
preiskave ali za preverjanje fizioloških parametrov (razen elektrokardio
grafov, aparatov za ultrazvočno skeniranje, aparatov za odslikavanje
podob na osnovi magnetnih resonanc, scintigrafskih aparatov in apara
tov za hkratno opazovanje dveh ali več fizioloških parametrov)

prosto

0

9018 20 00

medicinski, kirurški, zobozdravniški ali veterinarski aparati z ultravijo
ličnimi ali infrardečimi žarki

prosto

0

9018 31 10

plastične brizgalke, z iglami ali brez, za medicinsko, kirurško, zoboz
dravniško ali veterinarsko uporabo

prosto

0

9018 31 90

brizgalke, z iglami ali brez, za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali
veterinarsko uporabo (razen plastičnih)

prosto

0

9018 32 10

cevaste kovinske igle, za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali vete
rinarsko uporabo

prosto

0

9018 32 90

igle za šivanje, za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali veterinar
sko uporabo

prosto

0

9018 39 00

igle, katetri, kanile in podobno, za medicinsko, kirurško, zobozdravni
ško ali veterinarsko uporabo (razen brizgalk, cevastih kovinskih igel in
igel za šivanje)

prosto

0

9018 41 00

zobozdravniški vrtalni stroji, tudi kombinirani z drugo zobozdravniško
opremo na skupnem stojalu

prosto

0

9018 49 10

brusi, koluti, svedri in ščetke, ki se uporabljajo v zobozdravniških vrtal
nikih

prosto

0

9018 49 90

instrumenti in aparati za zobozdravniško uporabo, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

prosto

0

9018 50 10

instrumenti in aparati za oči – oftalmologijo, neoptični, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9018 50 90

instrumenti in aparati za oči – oftalmologijo, optični, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9018 90 10

instrumenti in naprave za merjenje krvnega pritiska

prosto

0

9018 90 20

endoskopi za medicinsko, kirurško ali veterinarsko uporabo

prosto

0

9018 90 30

oprema za renalno dializo (umetne ledvice, stroji, ki nadomeščajo led
vice, in aparati za dializo)

prosto

0

9018 90 41

diatermični aparati za ultrazvočno skeniranje

prosto

0

9018 90 49

diatermični aparati (razen aparatov za ultrazvočno skeniranje in tistih
z ultravijoličnimi ali infrardečimi žarki)

prosto

0
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9018 90 50

aparati za transfuzijo za medicinsko uporabo

prosto

0

9018 90 60

aparati in instrumenti za anestezijo

prosto

0

9018 90 70

instrumenti za ultrazvočno litotripsijo

prosto

0

9018 90 75

aparati za stimulacijo živcev

prosto

0

9018 90 85

instrumenti in aparati za medicinsko, kirurško ali veterinarsko upo
rabo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9019 10 10

električne naprave za vibro-masažo

prosto

0

9019 10 90

aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka te
stiranja (razen električnih naprav za vibro-masažo)

prosto

0

9019 20 00

aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno di
hanje in drugi terapevtski dihalni aparati

prosto

0

9020 00 00

dihalni aparati in plinske maske (razen varovalnih mask brez mehan
skih delov in zamenljivih filtrov ter aparatov za umetno dihanje ali dru
gih terapevtskih dihalnih aparatov)

1,7

0

9021 10 10

ortopedski pripomočki

prosto

0

9021 10 90

opornice in drugi pripomočki za zlome

prosto

0

9021 21 10

plastično umetno zobovje

prosto

0

9021 21 90

umetno zobovje iz neplastičnih materialov

prosto

0

9021 29 00

zobne proteze (razen umetnega zobovja)

prosto

0

9021 31 00

umetni sklepi za ortopedske namene

prosto

0

9021 39 10

očesne proteze

prosto

0

9021 39 90

umetni deli telesa (razen umetnega zobovja, zobnih protez, umetnih
sklepov in očesnih protez)

prosto

0

9021 40 00

aparati za izboljšanje sluha (razen delov in pribora)

prosto

0

9021 50 00

aparati za spodbujanje dela srčnih mišic (razen delov in pribora)

prosto

0

9021 90 10

deli in pribor za aparate za izboljšanje sluha, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

prosto

0
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9021 90 90

izdelki in pripomočki, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi od
pravili hibo ali invalidnost (razen umetnih delov telesa, aparatov za iz
boljšanje sluha, vključno z deli in priborom, ter kompletnih aparatov
za spodbujanje dela srčnih mišic)

prosto

0

9022 12 00

aparati za računalniško tomografijo

prosto

0

9022 13 00

rentgenski aparati za zobozdravniško uporabo

prosto

0

9022 14 00

rentgenski aparati za medicinsko, kirurško ali veterinarsko upo
rabo (razen rentgenskih aparatov za zobozdravniško uporabo in apara
tov za računalniško tomografijo)

prosto

0

9022 19 00

rentgenski aparati (razen tistih za medicinsko, kirurško, zobozdravni
ško ali veterinarsko uporabo)

prosto

0

9022 21 00

aparati z alfa, beta ali gama žarki za medicinsko, kirurško, zobozdrav
niško ali veterinarsko uporabo

prosto

0

9022 29 00

aparati z alfa, beta ali gama žarki (razen tistih za medicinsko, kirurško,
zobozdravniško ali veterinarsko uporabo)

2,1

0

9022 30 00

rentgenske cevi

2,1

0

9022 90 10

rentgenski fluorescenčni zasloni in zasloni za ojačanje rentgenskih žar
kov; predmeti in mreže za zaščito pred sevanjem

2,1

0

9022 90 90

generatorji rentgenskih žarkov, razen rentgenskih cevi, visokonape
tostni generatorji, komandne plošče in komandne mize, zasloni, mize,
stoli in podobno za preiskovanje in zdravljenje ter splošni deli in pribor
za aparate iz tarifne številke 9022, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,1

0

9023 00 10

instrumenti, aparati in modeli, ki se uporabljajo za poučevanje fizike,
kemije ali tehničnih predmetov

1,4

0

9023 00 80

instrumenti, aparati in modeli za demonstriranje, npr. pri pouku ali na
razstavah, ki niso primerni za kaj drugega (razen naprav za treniranje
letenja na tleh iz tarifne številke 8805, predmetov za zbirke iz tarifne
številke 9705, starin, starih več kot 100 let, iz tarifne številke 9706 in
instrumentov, aparatov in modelov, ki se uporabljajo za poučevanje fi
zike, kemije ali tehničnih predmetov)

1,4

0

9024 10 10

elektronski stroji in aparati za preizkušanje mehanskih lastnosti kovin

3,2

0

9024 10 91

elektronski stroji in aparati za preizkušanje mehanskih lastnosti kovin,
univerzalni ali za preizkušanje trdnosti, neelektronski

2,1

0

9024 10 93

stroji in aparati za preizkušanje trdote kovin, neelektronski

2,1

0

9024 10 99

stroji in aparati za preizkušanje mehanskih lastnosti kovin, neelektron
ski (razen univerzalnih ali tistih za preizkušanje trdnosti in trdote)

2,1

0
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9024 80 10

elektronski stroji in aparati za preizkušanje mehanskih lastnosti mate
rialov (razen kovin)

3,2

0

9024 80 91

stroji in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti tekstila, papirja in
kartona, neelektronski

2,1

0

9024 80 99

stroji in aparati za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov, neelek
tronski (razen kovin, tekstila, papirja ali kartona)

2,1

0

9024 90 00

deli in pribor za stroje in aparate za preizkušanje mehanskih lastnosti
materialov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,1

0

9025 11 20

klinični ali veterinarski termometri, tekočinski, za direktno odčitavanje

prosto

0

9025 11 80

termometri, tekočinski, za direktno odčitavanje, ki niso kombinirani
z drugimi instrumenti (razen kliničnih ali veterinarskih termometrov)

2,8

0

9025 19 20

termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti,
elektronski

3,2

0

9025 19 80

termometri in pirometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti,
neelektronski (razen tekočinskih termometrov za direktno odčitavanje)

2,1

0

9025 80 20

barometri, ki niso kombinirani z drugimi instrumenti

2,1

0

9025 80 40

hidrometri in podobni merilniki, higrometri (vlagomeri) in psihrometri
ter katera koli kombinacija teh instrumentov ali kombinacija s termo
metri ali barometri, elektronski

3,2

0

9025 80 80

hidrometri in podobni merilniki, higrometri (vlagomeri) in psihrometri
ter katera koli kombinacija teh instrumentov ali kombinacija s termo
metri ali barometri, neelektronski

2,1

0

9025 90 00

deli in pribor za hidrometre in podobne merilnike, termometre, piro
metre, barometre, higrometre (vlagomere) in psihrometre, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

3,2

0

9026 10 21

elektronski merilniki pretoka za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja
tekočin (razen merilnikov in regulatorjev)

prosto

0

9026 10 29

elektronski instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka ali
nivoja tekočin (razen merilnikov pretoka, merilnikov in regulatorjev)

prosto

0

9026 10 81

merilniki pretoka za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja tekočin,
neelektronski (razen merilnikov in regulatorjev)

prosto

0

9026 10 89

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka ali nivoja teko
čin, neelektronski (razen merilnikov pretoka, merilnikov in regulato
rjev)

prosto

0

9026 20 20

elektronski instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo tlaka tekočin
ali plinov (razen regulatorjev)

prosto

0
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9026 20 40

spiralni ali kovinski tlačni merilniki z membrano

prosto

0

9026 20 80

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo tlaka tekočin ali plinov,
neelektronski (razen spiralnih ali kovinskih tlačnih merilnikov z mem
brano in regulatorjev)

prosto

0

9026 80 20

elektronski instrumenti ali aparati za merjenje ali kontrolo spremenlji
vih veličin pri tekočinah ali plinih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

prosto

0

9026 80 80

neelektronski instrumenti ali aparati za merjenje ali kontrolo spremen
ljivih veličin pri tekočinah ali plinih, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

9026 90 00

deli in pribor za instrumente in aparate za merjenje ali kontrolo pre
toka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali pli
nih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9027 10 10

elektronski aparati za analizo plina ali dima

2,5

0

9027 10 90

neelektronski aparati za analizo plina ali dima

2,5

0

9027 20 00

kromatografi in instrumenti z elektroforezo

prosto

0

9027 30 00

spektrometri, spektrofotometri in spektrografi na podlagi optičnega se
vanja, kot je ultravijolično, vidno ali infrardeče

prosto

0

9027 50 00

instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize na podlagi ultra
vijoličnega, vidnega ali infrardečega optičnega sevanja (razen spektro
metrov, spektrofotometrov, spektrografov in aparatov za analizo plina
ali dima)

prosto

0

9027 80 05

ekspozimetri

2,5

0

9027 80 11

elektronski merilniki pH, merilniki rH in drugi aparati za merjenje pre
vodnosti

prosto

0

9027 80 13

elektronski aparati in oprema za prikaz meritev fizikalnih lastnosti po
lprevodniških materialov ali podlag tekočih kristalov ali vsebovanih za
pornih ali prevodnih slojev med proizvodnjo polprevodniških rezin ali
prikazovalnikov na tekoče kristale

prosto

0

9027 80 17

elektronski instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize ali za
merjenje viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti ali
podobnega ali za merjenje toplote, zvoka ali svetlobe, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9027 80 91

neelektronski merilniki viskoznosti, poroznosti in raztezanja

prosto

0

9027 80 93

aparati in oprema za prikaz meritev fizikalnih lastnosti polprevodni
ških materialov ali podlag tekočih kristalov ali vsebovanih zapornih ali
prevodnih slojev med proizvodnjo polprevodniških rezin ali prikazo
valnikov na tekoče kristale, neelektronski

prosto

0
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9027 80 97

neelektronski instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize ali
za določanje površinske napetosti ali podobnega ali za merjenje toplote
ali zvoka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9027 90 10

mikrotomi (drobnorezni noži)

2,5

0

9027 90 50

deli in pribor za instrumente in aparate za fizikalne ali kemične analize,
npr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, za instrumente in apa
rate za merjenje ali kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, po
vršinske napetosti ali podobnega ter za instrumente in aparate za me
rjenje ali kontrolo toplote, zvoka ali svetlobe, vključno z ekspozimetri,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen aparatov za analizo
plina ali dima)

prosto

0

9027 90 80

deli in pribor za mikrotome ali aparate za analizo plinov ali dima, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,5

0

9028 10 00

plinomeri, vključno z merilniki za njihovo umerjanje

2,1

0

9028 20 00

merilniki tekočin, vključno z merilniki za njihovo umerjanje

2,1

0

9028 30 11

merilniki porabe ali proizvodnje električne energije, za izmenični tok,
enofazni, vključno z merilniki za njihovo umerjanje

2,1

0

9028 30 19

merilniki porabe ali proizvodnje električne energije, za izmenični tok,
večfazni, vključno z merilniki za njihovo umerjanje

2,1

0

9028 30 90

merilniki porabe ali proizvodnje električne energije, za enosmerni tok,
vključno z merilniki za njihovo umerjanje

2,1

0

9028 90 10

deli in pribor za električne števce, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

2,1

0

9028 90 90

deli in pribor za plinomere ali merilnike tekočin, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,1

0

9029 10 00

števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci
korakov in podobno (razen plinomerov, merilnikov tekočin in električ
nih števcev)

1,9

0

9029 20 31

kazalniki hitrosti za kopenska vozila

2,6

0

9029 20 38

kazalniki hitrosti in tahometri (razen tistih za kopenska vozila)

2,6

0

9029 20 90

stroboskopi

2,6

0

9029 90 00

deli in pribor za števce vrtljajev, števce proizvodnje, taksimetre, kilo
metrske števce, števce korakov in podobno, kazalnike hitrosti in taho
metre ter stroboskope, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

9030 10 00

instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj

4,2

0

9030 20 10

osciloskopi in oscilografi s katodno cevjo

4,2

0
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9030 20 30

osciloskopi in oscilografi z napravo za registriranje (razen osciloskopov
in oscilografov s katodno cevjo)

prosto

0

9030 20 91

elektronski osciloskopi in oscilografi brez naprave za registriranje (razen
osciloskopov in oscilografov s katodno cevjo)

prosto

0

9030 20 99

osciloskopi in oscilografi, neelektronski, brez naprave za registrira
nje (razen osciloskopov in oscilografov s katodno cevjo)

2,1

0

9030 31 00

multimetri za električno napetost, tok, upornost ali moč, brez naprave
za registriranje

4,2

0

9030 32 00

multimetri, z napravo za registriranje

prosto

0

9030 33 10

elektronski instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električne
napetosti, toka, upornosti ali moči, brez naprave za registriranje (razen
multimetrov ter osciloskopov in oscilografov)

4,2

0

9030 33 91

voltmetri, brez naprave za registriranje

2,1

0

9030 33 99

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električne napetosti,
toka, upornosti ali moči, neelektronski, brez naprave za registrira
nje (razen multimetrov, voltmetrov ter osciloskopov in oscilografov)

2,1

0

9030 39 00

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električne napetosti,
toka, upornosti ali moči, z napravo za registriranje (razen multimetrov
ter osciloskopov in oscilografov)

prosto

0

9030 40 00

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, pose
bej za telekomunikacije, npr. instrumenti za merjenje presluha, instru
menti za merjenje ojačenja, instrumenti za merjenje popačenja in pso
fometri

prosto

0

9030 82 00

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo polprevodniških rezin
ali naprav

prosto

0

9030 84 00

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, z na
pravo za registriranje (razen naprav, posebej namenjenih za telekomu
nikacije, multimetrov, osciloskopov in oscilografov ter aparatov za me
rjenje ali kontrolo polprevodniških rezin ali naprav)

prosto

0

9030 89 30

elektronski instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih
veličin, brez naprave za registriranje, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

prosto

0

9030 89 90

instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, brez
naprave za registriranje, neelektronski, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

2,1

0

9030 90 20

deli in pribor za instrumente in aparate za merjenje ali kontrolo po
lprevodniških rezin ali naprav, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu

prosto

0
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9030 90 85

deli in pribor za instrumente in aparate za merjenje ali kontrolo elek
tričnih veličin ali za odkrivanje ionizirajočih sevanj, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen tistih za instrumente in aparate za me
rjenje ali kontrolo polprevodniških rezin ali naprav)

2,5

0

9031 10 00

stroji za uravnoteženje mehanskih delov

2,8

0

9031 20 00

merilne mize za motorje, generatorje, črpalke itd.

2,8

0

9031 41 00

optični instrumenti in naprave za pregledovanje polprevodniških rezin
ali naprav ali za pregledovanje fotomask ali mrežic, ki se uporabljajo
pri izdelavi polprevodniških naprav

prosto

0

9031 49 10

projektorji profilov

2,8

0

9031 49 90

optični instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90

prosto

0

9031 80 32

elektronski instrumenti, aparati in stroji za pregledovanje polprevodni
ških rezin ali naprav ali za pregledovanje fotomask ali mrežic, ki se
uporabljajo pri proizvodnji polprevodniških naprav

2,8

0

9031 80 34

elektronski instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo geo
metrijskih veličin (razen tistih za pregledovanje polprevodniških rezin
ali naprav ali za pregledovanje fotomask ali mrežic, ki se uporabljajo
pri izdelavi polprevodniških naprav)

2,8

0

9031 80 38

elektronski instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90

4

0

9031 80 91

instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo geometrijskih ve
ličin, neoptični, neelektronski (razen ročnih instrumentov za merjenje
dolžine)

2,8

0

9031 80 98

neelektronski in neoptični instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali
kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90

4

0

9031 90 20

deli in pribor za optične instrumente in aparate za pregledovanje po
lprevodniških rezin ali naprav ali za pregledovanje fotomask ali mrežic,
ki se uporabljajo pri proizvodnji polprevodniških naprav, ali za merje
nje delne onesnaženosti površine polprevodniških rezin, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9031 90 30

deli in pribor za elektronske instrumente, aparate in stroje za pregledo
vanje polprevodniških rezin ali naprav ali za pregledovanje fotomask
ali mrežic, ki se uporabljajo pri proizvodnji polprevodniških naprav, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,8

0

9031 90 85

deli in pribor za instrumente, aparate in stroje za merjenje in kontrolo,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,8

0
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9032 10 20

elektronski termostati

2,8

0

9032 10 81

neelektronski termostati, za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje, z elek
trično sprožilno napravo

2,1

0

9032 10 89

neelektronski termostati, brez električne sprožilne naprave

2,1

0

9032 20 00

manostati (razen pip, ventilov in podobnih naprav iz tarifne številke
8481)

2,8

0

9032 81 00

instrumenti in aparati za hidravlično ali pnevmatsko regulacijo ali
krmiljenje (razen manostatov ter pip, ventilov in podobnih naprav iz
tarifne številke 8481)

2,8

0

9032 89 00

instrumenti in aparati za regulacijo ali krmiljenje (razen tistih za hidra
vlično ali pnevmatsko regulacijo ali krmiljenje, manostatov, termosta
tov ter pip, ventilov in podobnih naprav iz tarifne številke 8481)

2,8

0

9032 90 00

deli in pribor za instrumente in aparate za regulacijo ali krmiljenje, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,8

0

9033 00 00

deli in pribor za stroje, aparate, instrumente ali druge naprave iz po
glavja 90, ki niso navedeni v tem poglavju ali na drugem mestu

3,7

0

9101 11 00

ročne ure iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino,
s štoparico ali brez nje, električne, samo z mehanskim prikazovalni
kom (razen tistih s hrbtiščem iz jekla)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9101 19 00

ročne ure iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino,
s štoparico ali brez nje, električne, z optično-elektronskim prikazovalni
kom in s kombinacijo mehanskega in optično-elektronskega prikazo
valnika (razen tistih s hrbtiščem iz jekla)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9101 21 00

ročne ure iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino,
s štoparico ali brez nje, z avtomatskim navijanjem (razen tistih s hrbtiš
čem iz jekla)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9101 29 00

ročne ure iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino,
s štoparico ali brez nje, samo z ročnim navijanjem (razen tistih s
hrbtiščem iz jekla)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9101 91 00

žepne ure in podobno, vključno s štoparicami, iz plemenite kovine ali
kovine, platirane s plemenito kovino, električne (razen tistih s hrbtiš
čem iz jekla in ročnih ur)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9101 99 00

žepne ure in podobno, vključno s štoparicami, iz plemenite kovine ali
kovine, platirane s plemenito kovino, z ročnim ali avtomatskim navija
njem (razen tistih s hrbtiščem iz jekla in ročnih ur)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0
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9102 11 00

ročne ure, s štoparico ali brez nje, električne, samo z mehanskim prika
zovalnikom (razen tistih iz plemenite kovine ali kovine, platirane s ple
menito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 12 00

ročne ure, s štoparico ali brez nje, električne, samo z optično-elektron
skim prikazovalnikom (razen tistih iz plemenite kovine ali kovine, plati
rane s plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 19 00

ročne ure, s štoparico ali brez nje, električne, s kombinacijo mehan
skega in optično-elektronskega prikazovalnika (razen tistih iz plemenite
kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 21 00

ročne ure, s štoparico ali brez nje, z avtomatskim navijanjem (razen ti
stih iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 29 00

ročne ure, s štoparico ali brez nje, samo z ročnim navijanjem (razen ti
stih iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 91 00

žepne ure in podobno, vključno s štoparicami, električne (razen tistih
iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9102 99 00

žepne ure in podobno, vključno s štoparicami, z ročnim ali avtomat
skim navijanjem (razen tistih iz plemenite kovine ali kovine, platirane s
plemenito kovino)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAKS 0,8 EUR p/
st

0

9103 10 00

hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za osebne ure, elek
trične (razen ročnih, žepnih in drugih osebnih ur iz tarifne številke
9101 ali 9102 ter ur za instrumentne plošče in podobnih ur iz tarifne
številke 9104)

4,7

0

9103 90 00

hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za osebne ure (razen
električnih, ročnih, žepnih in drugih osebnih ur iz tarifne številke 9101
ali 9102 ter ur za instrumentne plošče in podobnih ur iz tarifne šte
vilke 9104)

4,7

0

9104 00 00

ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozila, zrakoplove, plo
vila in druga vozila

3,7

0

9105 11 00

budilke, električne

4,7

0

9105 19 00

budilke (razen električnih)

3,7

0

9105 21 00

stenske ure, električne

4,7

0

9105 29 00

stenske ure (razen električnih)

3,7

0
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9105 91 00

hišne, pisarniške in podobne ure, električne (razen ročnih, žepnih in
drugih osebnih ur iz tarifne številke 9101 ali 9102, hišnih, pisarniških
in podobnih ur z mehanizmom za osebne ure iz tarifne številke 9103,
ur za instrumentne plošče in podobnih ur iz tarifne številke 9104, bu
dilk in stenskih ur)

4,7

0

9105 99 10

namizne ure, neelektrične (razen budilk)

3,7

0

9105 99 90

ure, neelektrične (razen ročnih, žepnih in drugih osebnih ur iz tarifne
številke 9101 ali 9102, hišnih, pisarniških in podobnih ur z mehani
zmom za osebne ure iz tarifne številke 9103, ur za instrumentne plo
šče in podobnih ur iz tarifne številke 9104, budilk, stenskih ur in na
miznih ur)

3,7

0

9106 10 00

aparati, ki registrirajo samo čas, in aparati, ki registrirajo čas in datum

4,7

0

9106 90 10

procesne časovne naprave, štoparice in podobno

4,7

0

9106 90 80

aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim mehanizmom ali sin
hronskim motorjem (razen ur iz tarifnih številk 9101 do 9105, apara
tov, ki registrirajo samo čas ali čas in datum, procesnih časovnih na
prav, štoparic in podobnega)

4,7

0

9107 00 00

časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali sinhronskim motorjem

4,7

0

9108 11 00

mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni, električni, samo
z mehanskim prikazovalnikom ali z napravo, v katero se lahko vgradi
mehanski prikazovalnik

4,7

0

9108 12 00

mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni, električni, samo
z optično-elektronskim prikazovalnikom

4,7

0

9108 19 00

mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni, električni, s kombi
nacijo optično-elektronskega in mehanskega prikazovalnika, s številč
nico in kazalci ali brez njih

4,7

0

9108 20 00

mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni, z avtomatskim na
vijanjem

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9108 90 00

mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni, samo z ročnim na
vijanjem

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9109 11 00

drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni, električni, za bu
dilke (razen mehanizmov za osebne ure)

4,7

0

9109 19 00

drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni, električni (razen budilk
in mehanizmov za osebne ure)

4,7

0
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9109 90 00

drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni (razen električnih me
hanizmov in mehanizmov za osebne ure)

4,7

0

9110 11 10

kompletni urni mehanizmi, nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehani
zmi v kompletih), z vztrajnikom in vzmetjo

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9110 11 90

kompletni urni mehanizmi, nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehani
zmi v kompletih) (razen tistih z vztrajnikom in spiralno vzmetjo)

4,7

0

9110 12 00

nekompletni mehanizmi za osebne ure, sestavljeni

3,7

0

9110 19 00

grobi urni mehanizmi

4,7

0

9110 90 00

kompletni, nesestavljeni ali delno sestavljeni urni mehanizmi (mehani
zmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi, sestavljeni (razen gro
bih urnih mehanizmov in mehanizmov za osebne ure)

3,7

0

9111 10 00

ohišja za ročne, žepne in druge ure iz tarifne številke 9101 ali 9102, iz
plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAKS 4,6

0

9111 20 00

ohišja za ročne, žepne in druge ure iz tarifne številke 9101 ali 9102, iz
navadne kovine, vključno s pozlačenimi ali posrebrenimi

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAKS 4,6

0

9111 80 00

ohišja za ročne, žepne in druge ure iz tarifne številke 9101 ali 9102, iz
materialov, ki niso plemenite kovine, kovine, platirane s plemenito ko
vino, ali navadne kovine

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAKS 4,6

0

9111 90 00

deli za ohišja za osebne, žepne in druge ure iz tarifne številke 9101 ali
9102, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAKS 4,6

0

9112 20 00

ohišja za osebne in druge ure (razen tistih za ročne, žepne in druge
osebne ure iz tarifne številke 9101 ali 9102)

2,7

0

9112 90 00

deli za ohišja za osebne in druge ure, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu (razen tistih za ročne, žepne in druge ure iz tarifne številke
9101 ali 9102)

2,7

0

9113 10 10

jermenčki in zapestnice za ročne ure ter njihovi deli iz plemenitih ko
vin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9113 10 90

jermenčki in zapestnice za ročne ure ter njihovi deli iz kovin, platiranih
s plemenito kovino, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

9113 20 00

jermenčki in zapestnice za ročne ure ter njihovi deli, iz navadne kovine,
vključno s pozlačenimi ali posrebrenimi, ki niso navedeni ali zajeti na
drugem mestu

6

0

9113 90 10

jermenčki in zapestnice za ročne ure ter njihovi deli, iz usnja ali umet
nega usnja

6

0

9113 90 80

jermenčki in zapestnice za ročne ure ter njihovi deli, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

6

0
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9114 10 00

vzmeti za osebne ali druge ure, vključno s spiralnimi vzmetmi

3,7

0

9114 20 00

ležajni kamni za osebne ali druge ure (razen dragih kamnov za ohišja
za osebne in druge ure)

2,7

0

9114 30 00

številčnice za osebne ali druge ure

2,7

0

9114 40 00

plošče in mostički za osebne ali druge ure

2,7

0

9114 90 00

deli za osebne ali druge ure, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

2,7

0

9201 10 10

novi pianini (pokončni klavirji)

4

0

9201 10 90

rabljeni pianini (pokončni klavirji)

4

0

9201 20 00

koncertni klavirji

4

0

9201 90 00

čembala in druga glasbila s klaviaturo in strunami (razen klavirjev)

4

0

9202 10 10

violine

3,2

0

9202 10 90

godala (razen violin)

3,2

0

9202 90 30

kitare

3,2

0

9202 90 80

mandoline, citre in druga glasbila s strunami (razen glasbil s klaviaturo,
godal in kitar)

3,2

0

9205 10 00

kovinska pihala

3,2

0

9205 90 10

harmonike in podobna glasbila

3,7

0

9205 90 30

orglice

3,7

0

9205 90 50

orgle s tipkami; harmoniji in podobna glasbila s klaviaturo in prostimi
kovinskimi piščalmi (razen glasbil s strunami)

3,2

0

9205 90 90

pihala (razen kovinskih pihal, harmonik in podobnih instrumentov, or
glic, orgel s tipkami, harmonijev ter podobnih glasbil s klaviaturo in
prostimi kovinskimi piščalmi)

3,2

0

9206 00 00

tolkala, npr. bobni, ksilofoni, cimbale, kastanjete in marakasi

3,2

0
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9207 10 10

orgle s klaviaturo, katerih zvok se proizvaja električno ali se mora oja
čati električno

3,2

0

9207 10 30

digitalni klavirji s klaviaturo

3,2

0

9207 10 50

sintetizatorji s klaviaturo

3,2

0

9207 10 80

glasbila, katerih zvok se proizvaja električno ali se mora ojačati elek
trično, s klaviaturo (razen orgel, digitalnih klavirjev, sintetizatorjev in
harmonik)

3,2

0

9207 90 10

kitare, katerih zvok se proizvaja električno ali se mora ojačati elek
trično

3,7

0

9207 90 90

harmonike in glasbila brez klaviature, katerih zvok se proizvaja elek
trično ali se mora ojačati električno (razen kitar)

3,7

0

9208 10 00

glasbene skrinje

2,7

0

9208 90 00

sejemske orgle, mehanične lajne, mehanične ptice pevke, pojoče žage
in druga glasbila, ki se ne uvrščajo v nobeno drugo tarifno številko v
poglavju 92; vsakovrstni predmeti za vabljenje; piščalke, rogovi za kli
canje in drugi ustni signalni instrumenti

3,2

0

9209 30 00

strune za glasbila

2,7

0

9209 91 00

deli in pribor za klavirje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9209 92 00

deli in pribor za glasbila s strunami brez klaviature, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu (razen strun ter delov in pribora za glasbila, ka
terih zvok se proizvaja električno ali se mora ojačati električno)

2,7

0

9209 94 00

deli in pribor za glasbila, katerih zvok se proizvaja električno ali se
mora ojačati električno, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9209 99 20

deli in pribor za klarinete, trobente, dude, orgle s tipkami; harmonije in
podobna glasbila s klaviaturo in prostimi kovinskimi piščalmi, harmo
nike in podobna glasbila, orglice in druga kovinska pihala iz tarifne šte
vilke 9205, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9209 99 40

metronomi, glasbene vilice in piščalke (za dajanje tona)

3,2

0

9209 99 50

mehanizmi za glasbene skrinje

1,7

0

9209 99 70

deli in pribor za glasbene instrumente (npr. kartice, plošče in valji za
mehanična glasbila), za sejemske orgle, mehanične lajne in druge glas
bene instrumente, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
metronomov, glasbenih vilic in piščalk, mehanizmov za glasbene skri
nje, strun za glasbila in strun za klavirje, glasbil s strunami brez klavia
tur, orgel s tipkami; harmonijev in podobnih glasbil s klaviaturo ter pi
hal)

2,7

0

24.12.2016
KN 2007

SL

Uradni list Evropske unije
Opis

L 356/735
Osnovna stopnja

Kategorija

9301 11 00

artilerijsko orožje (npr. topovi, havbice in možnarji), samohodni

prosto

0

9301 19 00

artilerijsko orožje (npr. topovi, havbice in možnarji), nesamohodni

prosto

0

9301 20 00

rampe za rakete; metalci ognja; rampe za izstrelitev granat; cevi za tor
pede in podobni nosilci

prosto

0

9301 90 00

vojaško orožje, vključno z avtomatskimi puškami (razen artilerijskega
orožja, ramp za rakete, metalcev ognja, ramp za izstrelitev granat, cevi
za torpede in podobnih nosilcev, revolverjev in pištol iz tarifne številke
9302 ter orožja za rezanje in vbadanje iz tarifne številke 9307)

prosto

0

9302 00 00

revolverji in pištole (razen tistih iz tarifne številke 9303 ali 9304 in av
tomatskih pušk za vojaške namene)

2,7

0

9303 10 00

strelno orožje, ki se polni od spredaj, nepredvideno in neprimerno za
izstreljevanje nabojev

3,2

0

9303 20 10

športne in lovske puške šibrenice, enocevne, z gladko cevjo (razen strel
nega orožja, ki se polni od spredaj, in vzmetnih, zračnih ali plinskih
pušk)

3,2

0

9303 20 95

športne in lovske puške šibrenice, z eno ali več gladkih cevi v kombina
ciji z risano cevjo in dvocevne šibrenice z gladkima cevema

3,2

0

9303 30 00

športne in lovske puške šibrenice z vsaj eno risano cevjo (razen vzmet
nih, zračnih ali plinskih pušk)

3,2

0

9303 90 00

strelno orožje in podobne priprave, ki delujejo z vžigom eksplozivne
polnitve (razen športnih in lovskih pušk šibrenic, revolverjev in pištol
iz tarifne številke 9302 ter vojaškega orožja)

3,2

0

9304 00 00

vzmetne, zračne in plinske puške in pištole, gumijevke ter drugo ne
strelno orožje (razen mečev, sabelj, bajonetov in podobnega orožja iz
tarifne številke 9307)

3,2

0

9305 10 00

deli in pribor za revolverje ali pištole, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

3,2

0

9305 21 00

gladke cevi za športne in lovske puške iz tarifne številke 9303

2,7

0

9305 29 00

deli in pribor za športne in lovske puške šibrenice iz tarifne številke
9303, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen cevi za puške
šibrenice)

2,7

0

9305 91 00

deli in pribor za vojaško orožje iz tarifne številke 9301, ki niso nave
deni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9305 99 00

deli in pribor za orožje in podobno iz tarifne številke 9303 ali 9304,
ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen za puške šibrenice,
lovske in športne karabinke iz tarifne številke 9303)

2,7

0
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9306 21 00

naboji za puške šibrenice z gladko cevjo

2,7

0

9306 29 40

tulci za naboje za puške šibrenice

2,7

0

9306 29 70

deli za naboje za gladkocevne puške šibrenice ali karabinke, ki niso na
vedeni ali zajeti na drugem mestu; svinčeni naboji za zračne puške

2,7

0

9306 30 10

naboji in njihovi deli za revolverje in pištole iz tarifne številke 9302 in
za avtomatske puške iz tarifne številke 9301

2,7

0

9306 30 30

naboji in njihovi deli za vojaško orožje

1,7

0

9306 30 91

naboji s centralnim vžigom za puške šibrenice z risano cevjo

2,7

0

9306 30 93

naboji z robnim vžigom za puške šibrenice z risano cevjo

2,7

0

9306 30 97

naboji in njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9306 90 10

bombe, granate, torpedi, mine, rakete, drugo strelivo in projektili ter
njihovi deli za vojaške namene, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen nabojev)

1,7

0

9306 90 90

strelivo in projektili ter njihovi deli, ki niso zajeti ali navedeni na dru
gem mestu (razen tistih za vojaške namene)

2,7

0

9307 00 00

meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno orožje, njihovi deli ter nožnice
zanje (razen izdelkov iz plemenite kovine ali kovine, platirane s pleme
nito kovino, topega orožja za sabljanje, lovskih nožev in bodal, nožev
za taborjenje in drugih nožev iz tarifne številke 8211, opasačev in pod
obnih izdelkov iz usnja ali tekstilnih materialov ter vozlov za meč)

1,7

0

9401 10 00

sedeži za zrakoplove

prosto

0

9401 20 00

sedeži za motorna vozila

3,7

0

9401 30 10

vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine, tapecirani, z naslonjali in oprem
ljeni s koleščki ali drsnimi mehanizmi (razen medicinskih, kirurških in
zobozdravniških)

prosto

0

9401 30 90

vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine (razen tapeciranih, tistih z naslo
njali in opremljenih s koleščki ali drsnimi mehanizmi ter medicinskih,
kirurških, zobozdravniških, veterinarskih in frizerskih)

prosto

0

9401 40 00

sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča (razen vrtnih stolov ali taborni
ške opreme ter medicinskega, zobozdravniškega ali kirurškega pohi
štva)

prosto

0

9401 51 00

sedeži iz bambusa ali ratana

5,6

0
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9401 59 00

sedeži iz trstike, protja ali podobnih materialov (razen tistih iz bam
busa ali ratana)

5,6

0

9401 61 00

tapecirani sedeži, z lesenim ogrodjem (razen tistih, ki se lahko spreme
nijo v ležišča)

prosto

0

9401 69 00

sedeži, z lesenim ogrodjem (razen tapeciranih)

prosto

0

9401 71 00

tapecirani sedeži, s kovinskim ogrodjem (razen sedežev za zrakoplove
ali motorna vozila, vrtljivih sedežev z nastavljanjem višine in medicin
skega, zobozdravniškega ali kirurškega pohištva)

prosto

0

9401 79 00

sedeži, s kovinskim ogrodjem (razen tapeciranih sedežev, vrtljivih sede
žev z nastavljanjem višine in medicinskega, zobozdravniškega ali kirur
škega pohištva)

prosto

0

9401 80 00

sedeži, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9401 90 10

deli za sedeže za zrakoplove, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

1,7

0

9401 90 30

deli za sedeže, iz lesa, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9401 90 80

deli za sedeže, ki niso iz lesa in niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu

2,7

0

9402 10 00

zobozdravniški, frizerski ali podobni stoli, ki se lahko vrtijo, nagibajo
in dvigajo, ter njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0

9402 90 00

operacijske mize, mize za preglede in drugo medicinsko, zobozdravni
ško, kirurško ali veterinarsko pohištvo (razen zobozdravniških ali pod
obnih stolov, posebnih miz za rentgenske preglede in nosil, vključno
z bolniškimi vozički)

prosto

0

9403 10 10

pisarniške risalne mize, s kovinskim ogrodjem (razen tistih s posebnim
priborom za risanje načrtov iz tarifne številke 9017)

prosto

0

9403 10 51

pisarniške mize, s kovinskim ogrodjem

prosto

0

9403 10 59

kovinsko pisarniško pohištvo višine do vključno 80 cm (razen miz in
risalnih miz)

prosto

0

9403 10 91

kovinske omarice z vrati ali navojnicami, pisarniške, višine nad 80 cm

prosto

0

9403 10 93

kovinske omarice za spravilo dokumentacije, kartic ipd., pisarniške, vi
šine nad 80 cm

prosto

0

9403 10 99

kovinsko pisarniško pohištvo, višine nad 80 cm (razen risalnih miz,
omaric z vrati ali navojnicami in sedežev)

prosto

0

L 356/738

Uradni list Evropske unije

SL

KN 2007

Opis

24.12.2016
Osnovna stopnja

Kategorija

9403 20 20

kovinske postelje (razen bolniških postelj z mehaničnimi napravami)

prosto

0

9403 20 80

kovinsko pohištvo (razen pisarniškega, medicinskega, kirurškega, zo
bozdravniškega ali veterinarskega pohištva, postelj in sedežev)

prosto

0

9403 30 11

pisarniške mize, z lesenim ogrodjem

prosto

0

9403 30 19

pisarniško leseno pohištvo, višine do vključno 80 cm (razen miz in se
dežev)

prosto

0

9403 30 91

pisarniške lesene omarice, višine nad 80 cm

prosto

0

9403 30 99

pisarniško leseno pohištvo, višine nad 80 cm (razen omaric)

prosto

0

9403 40 10

vgradni kuhinjski elementi

2,7

0

9403 40 90

leseno kuhinjsko pohištvo (razen sedežev in vgradnih kuhinjskih ele
mentov)

2,7

0

9403 50 00

leseno pohištvo za spalnice (razen sedežev)

prosto

0

9403 60 10

leseno pohištvo za jedilnice in dnevne sobe (razen sedežev)

prosto

0

9403 60 30

leseno pohištvo za trgovine (razen sedežev)

prosto

0

9403 60 90

leseno pohištvo (razen pohištva za pisarne ali trgovine, kuhinje, jedil
nice, dnevne sobe in spalnice ter sedežev)

prosto

0

9403 70 00

pohištvo iz plastičnih mas (razen medicinskega, zobozdravniškega, ki
rurškega ali veterinarskega pohištva in sedežev)

prosto

0

9403 81 00

pohištvo iz bambusa ali ratana (razen sedežev in medicinskega, kirur
škega, zobozdravniškega ali veterinarskega pohištva)

5,6

0

9403 89 00

pohištvo iz trstike, protja ali podobnih materialov (razen tistega iz
bambusa, ratana, kovine, lesa in plastičnih mas, ter sedežev, medicin
skega, kirurškega, zobozdravniškega ali veterinarskega pohištva)

5,6

0

9403 90 10

deli za kovinsko pohištvo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen delov za sedeže in medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali ve
terinarsko pohištvo)

2,7

0

9403 90 30

deli za leseno pohištvo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
(razen delov za sedeže)

2,7

0

9403 90 90

deli za pohištvo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen de
lov za kovinsko ali leseno pohištvo, sedeže ter medicinsko, kirurško,
zobozdravniško ali veterinarsko pohištvo)

2,7

0
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9404 10 00

nosilci za žimnice za posteljne okvirje (razen vzmetnih nosilcev za se
deže)

3,7

0

9404 21 10

žimnice iz penaste gume

3,7

0

9404 21 90

žimnice iz penaste plastične mase

3,7

0

9404 29 10

vzmetne žimnice

3,7

0

9404 29 90

žimnice, napolnjene s kakršnim koli materialom (razen tistih iz penaste
gume ali plastične mase, vzmetnih ter napihljivih ali vodnih žimnic in
blazin)

3,7

0

9404 30 00

spalne vreče, vključno z električno ogrevanimi

3,7

0

9404 90 10

posteljnina in podobno blago, napolnjeno s perjem ali puhom (razen
žimnic in spalnih vreč)

3,7

0

9404 90 90

posteljnina in podobno blago, z vzmetmi ali napolnjeno s kakršnim
koli materialom ali iz penaste gume ali plastičnih mas (razen blaga, na
polnjenega s perjem ali puhom, nosilcev za žimnice, žimnic, spalnih
vreč, napihljivih ali vodnih žimnic in blazin ter odej in prevlek)

3,7

0

9405 10 21

električna stropna ali stenska svetila, plastična, ki se uporabljajo za ža
rnice z nitko

4,7

0

9405 10 28

električna stropna ali stenska svetila, plastična, ki se uporabljajo za ža
rnice na razelektrenje

4,7

0

9405 10 30

električna stropna ali stenska svetila, iz keramičnih materialov

4,7

0

9405 10 50

lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila, steklena

3,7

0

9405 10 91

električna stropna ali stenska svetila, ki se uporabljajo za žarnice
z nitko (razen plastičnih svetil, tistih iz keramičnih materialov ali ste
klenih)

2,7

0

9405 10 98

električna stropna ali stenska svetila, ki se uporabljajo za žarnice na
razelektrenje (razen plastičnih svetil, tistih iz keramičnih materialov ali
steklenih)

2,7

0

9405 20 11

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod, pla
stične, ki se uporabljajo za žarnice z nitko

4,7

0

9405 20 19

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod, pla
stične, ki se uporabljajo za žarnice na razelektrenje

4,7

0

9405 20 30

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod, iz
keramičnih materialov

4,7

0
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9405 20 50

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod, ste
klene

3,7

0

9405 20 91

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod in se
uporabljajo za žarnice z nitko (razen plastičnih svetil, tistih iz keramič
nih materialov ali steklenih)

2,7

0

9405 20 99

električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo ali na pod in se
uporabljajo za žarnice na razelektrenje (razen plastičnih svetil, tistih iz
keramičnih materialov ali steklenih)

2,7

0

9405 30 00

električne garniture za razsvetljavo novoletnih jelk

3,7

0

9405 40 10

električni reflektorji in žarometi (razen tistih za zrakoplove, motorna
vozila ali dvokolesa in reflektorskih svetilk)

3,7

0

9405 40 31

električne svetilke in pribor zanje, plastični, ki se uporabljajo za žarnice
z nitko in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,7

0

9405 40 35

električne svetilke in pribor zanje, plastični, ki se uporabljajo za cevne
fluorescenčne svetilke in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,7

0

9405 40 39

električne svetilke in pribor zanje, plastični, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

4,7

0

9405 40 91

električne svetilke in pribor zanje, ki se uporabljajo za žarnice z nitko
in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen plastičnih)

2,7

0

9405 40 95

električne svetilke in pribor zanje, ki se uporabljajo za cevne fluore
scenčne svetilke in niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen pla
stičnih)

2,7

0

9405 40 99

električne svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu (razen plastičnih)

2,7

0

9405 50 00

neelektrične svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na dru
gem mestu

2,7

0

9405 60 20

osvetljeni znaki, osvetljene plošče z imeni in podobno, s fiksiranim
svetlobnim virom, plastični

4,7

0

9405 60 80

osvetljeni znaki, osvetljene plošče z imeni in podobno, s fiksiranim
svetlobnim virom, iz drugih materialov razen plastičnih

2,7

0

9405 91 11

brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto oblikovani deli in deli v obliki
cvetja, obeski in podobni proizvodi za opremo lestencev

5,7

0

9405 91 19

difuzorji, stropne svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle, senčila v
obliki tulipanov in podobni stekleni proizvodi za napeljavo električne
razsvetljave (razen lestencev, reflektorjev in žarometov)

5,7

0

9405 91 90

deli svetilk in pribor zanje, osvetljeni znaki in plošče z imeni ter pod
obno, stekleni, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3,7

0

9405 92 00

Deli svetilk in pribor zanje, osvetljeni znaki in plošče z imeni ter pod
obno, iz plastičnih mas, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

4,7

0
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9405 99 00

Deli svetilk in pribor zanje, osvetljeni znaki in plošče z imeni ter pod
obno, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9406 00 11

premični domovi

2,7

0

9406 00 20

montažne zgradbe, zgrajene v celoti ali predvsem iz lesa, vključno z do
končanimi ali sestavljenimi (razen premičnih domov)

2,7

0

9406 00 31

montažni rastlinjaki, vključno z dokončanimi ali sestavljenimi, zgrajeni
v celoti ali predvsem iz železa ali jekla

2,7

0

9406 00 38

montažne zgradbe, vključno z dokončanimi ali sestavljenimi, zgrajene
v celoti ali predvsem iz železa ali jekla (razen premičnih domov in ras
tlinjakov)

2,7

0

9406 00 80

montažne zgradbe, vključno z dokončanimi ali sestavljenimi (razen
premičnih domov in zgradb, zgrajenih v celoti ali predvsem iz lesa, že
leza ali jekla)

2,7

0

9503 00 10

tricikli, skiroji, avtomobili s pedali in podobne igrače na kolesa ter vo
zički za lutke (razen običajnih dvokoles s krogličnimi ležaji)

prosto

0

9503 00 21

lutke v obliki človeških bitij, oblečene ali ne

4,7

0

9503 00 29

deli in pribor za lutke v obliki človeških bitij, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

prosto

0

9503 00 30

električni vlaki, vključno s tiri, signali in drugim priborom zanje; kom
pleti zmanjšanih modelov za sestavljanje

prosto

0

9503 00 35

kompleti konstrukcij in konstrukcijske igrače, plastični (razen komple
tov zmanjšanih modelov za sestavljanje)

4,7

0

9503 00 39

kompleti konstrukcij in konstrukcijske igrače (razen plastičnih in kom
pletov zmanjšanih modelov za sestavljanje)

prosto

0

9503 00 41

polnjene igrače v obliki živali in drugih nečloveških bitij

4,7

0

9503 00 49

igrače v obliki živali in drugih nečloveških bitij (razen polnjenih)

prosto

0

9503 00 55

glasbila in glasbeni aparati v obliki igrač

prosto

0

9503 00 61

lesene sestavljanke

prosto

0

9503 00 69

sestavljanke (razen lesenih)

4,7

0

9503 00 70

igrače v kompletih ali na podlogah (razen električnih vlakov, vključno s
priborom, kompletov zmanjšanih modelov za sestavljanje, kompletov
konstrukcij in konstrukcijskih igrač ter sestavljank)

4,7

0
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9503 00 75

plastične igrače in modeli z vdelanim motorjem (razen električnih vla
kov, kompletov zmanjšanih modelov za sestavljanje in igrač v obliki ži
vali, človeških ali nečloveških bitij)

4,7

0

9503 00 79

igrače in modeli z vdelanim motorjem (razen plastičnih igrač in mode
lov, električnih vlakov, kompletov zmanjšanih modelov za sestavljanje
in igrač v obliki živali, človeških ali nečloveških bitij)

prosto

0

9503 00 81

orožje – igrače

prosto

0

9503 00 85

vlivani miniaturni modeli iz kovin

4,7

0

9503 00 95

plastične igrače z mehanskimi deli, ki niso navedene ali zajete na dru
gem mestu

4,7

0

9503 00 99

igrače, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

prosto

0

9504 10 00

elektronske video igre za uporabo s TV-sprejemnikom

prosto

0

9504 20 10

mize za biljard

prosto

0

9504 20 90

biljard vseh vrst s priborom (razen miz)

prosto

0

9504 30 10

igrice z ekranom, ki se vklopijo s kovancem, bankovcem, bančno kar
tico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom

prosto

0

9504 30 30

fliperji, ki se vklopijo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, žeto
nom ali drugim plačilnim sredstvom

prosto

0

9504 30 50

igrice brez ekrana, ki se vklopijo s kovancem, bankovcem, bančno kar
tico, žetonom ali drugim plačilnim sredstvom (razen igric z ekranom,
fliperjev in opreme za avtomatska kegljišča)

prosto

0

9504 30 90

deli za igre, ki se vklopijo s kovancem, bankovcem, bančno kartico, že
tonom ali drugim plačilnim sredstvom (razen opreme za avtomatska
kegljišča)

prosto

0

9504 40 00

igralne karte

2,7

0

9504 90 10

kompleti električnih dirkalnih avtomobilov, ki imajo pomen tekmoval
nih igric

prosto

0

9504 90 90

mize za kazinske igre, oprema za avtomatska kegljišča in druge sejem
ske, namizne ali družabne igre, vključno s fliperji (razen tistih, ki se
vklopijo s kovancem, bankovcem (papirnatim denarjem), žetonom ali
podobnim izdelkom, biljardov, videoiger za uporabo s TV-sprejemni
kom, igralnih kart in kompletov električnih dirkalnih avtomobilov, ki
imajo pomen tekmovalnih igric)

prosto

0

9505 10 10

izdelki za božične praznike, stekleni (razen električnih garnitur za raz
svetljavo)

prosto

0
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9505 10 90

izdelki za božične praznike (razen steklenih izdelkov, sveč in električnih
garnitur za razsvetljavo, naravnih božičnih dreves in stojal za božična
drevesa)

2,7

0

9505 90 00

praznični, karnevalski ali drugi izdelki za razvedrilo, vključno s čarov
niškimi triki in podobnim, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9506 11 10

tekaške smuči

3,7

0

9506 11 21

mono-smuči in snežne deske

3,7

0

9506 11 29

alpske smuči (razen mono-smuči in snežnih desk)

3,7

0

9506 11 80

skakalne smuči

3,7

0

9506 12 00

smučarske vezi

3,7

0

9506 19 00

smučarska oprema za zimske športe (razen smuči in smučarskih vezi)

2,7

0

9506 21 00

jadralne deske

2,7

0

9506 29 00

vodne smuči, vodne deske in druga oprema za vodne športe (razen ja
dralnih desk)

2,7

0

9506 31 00

palice za golf

2,7

0

9506 32 00

žogice za golf

2,7

0

9506 39 10

deli za palice za golf

2,7

0

9506 39 90

oprema za golf (razen žogic, palic in njihovih delov)

2,7

0

9506 40 10

loparji, žogice in mrežice za namizni tenis

2,7

0

9506 40 90

proizvodi in oprema za namizni tenis (razen loparjev, žogic in mrežic)

2,7

0

9506 51 00

loparji za tenis z mrežo ali brez nje (razen loparjev za namizni tenis)

4,7

0

9506 59 00

loparji za badminton in podobno z mrežo ali brez nje (razen loparjev
za tenis in namizni tenis)

2,7

0

9506 61 00

žogice za tenis (razen žogic za namizni tenis)

2,7

0

9506 62 10

napihljive usnjene žogice

2,7

0
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2,7

0

prosto

0

2,7

0

9506 62 90

napihljive žogice (razen usnjenih)

9506 69 10

žogice za kriket in polo

9506 69 90

žogice (razen napihljivih žogic ter žogic za golf, namizni tenis, tenis,
kriket in polo)

9506 70 10

drsalke, vključno s čevlji s pritrjenimi drsalkami

prosto

0

9506 70 30

kotalke, vključno s čevlji s pritrjenimi kotalkami

2,7

0

9506 70 90

deli in pribor za drsalke in kotalke, ki niso zajeti ali navedeni na dru
gem mestu

2,7

0

9506 91 10

oprema za telovadbo z nastavljivim mehanizmom za upor

2,7

0

9506 91 90

izdelki in oprema za telovadbo, fizične vaje in atletiko (razen opreme
za telovadbo z nastavljivim mehanizmom za upor

2,7

0

9506 99 10

oprema za kriket in polo (razen žogic)

prosto

0

9506 99 90

izdelki in oprema za šport in igre na prostem, ki niso navedeni ali za
jeti na drugem mestu; plavalni bazeni in bazeni za otroke

2,7

0

9507 10 00

palice za ribolov

3,7

0

9507 20 10

trnki, z vrvico ali brez nje, nenameščeni

1,7

0

9507 20 90

trnki, z vrvico ali brez nje, nameščeni

3,7

0

9507 30 00

škripci za ribolov

3,7

0

9507 90 00

pribor za ribolov, ki ni naveden ali zajet na drugem mestu; mreže za
zajemanje ulovljenih rib, mreže za metulje in podobne mreže; vabe in
podobni rekviziti za lov in strelstvo (razen vsakovrstnih predmetov za
vabljenje in nagačenih ptic iz tarifne številke 9705)

3,7

0

9508 10 00

potujoči cirkusi, potujoči zverinjaki

1,7

0

9508 90 00

vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti za razvedrilo;
potujoča gledališča (razen potujočih cirkusov in potujočih zverinjakov,
stojnic, vključno z blagom za prodajo, blagom za nagrade in igralnimi
avtomati, ki sprejemajo kovance ali žetone, ter traktorjev in drugih
transportnih vozil, vključno z običajnimi priklopniki)

1,7

0

9601 10 00

obdelana slonova kost in izdelki iz slonove kosti, ki niso navedeni ali
zajeti na drugem mestu

2,7

0

9601 90 10

obdelane korale, naravne ali aglomerirane, in izdelki iz koral, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu

prosto

0
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9601 90 90

obdelana kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, biserovina in drugi
materiali živalskega izvora za rezljanje ter izdelki iz teh materialov, ki
niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen slonove kosti in koral)

prosto

0

9602 00 00

obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje in iz
delki iz teh materialov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; iz
delki, oblikovani ali izrezljani iz voska, parafina, stearina, naravne
gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani
ali rezljani izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; obde
lana, neutrjena želatina in izdelki iz neutrjene želatine, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

2,2

0

9603 10 00

metle in ščetke, sestavljene iz protja ali drugega rastlinskega materiala,
povezane skupaj z držajem ali brez njega

3,7

0

9603 21 00

zobne ščetke, vključno s ščetkami za zobne ploščice

3,7

0

9603 29 30

krtače za lase

3,7

0

9603 29 80

čopiči za britje, ščetke za nohte, ščetke za trepalnice in druge ščetke za
osebno nego (razen zobnih ščetk, ščetk za zobne ploščice in krtač za
lase)

3,7

0

9603 30 10

slikarski in pisalni čopiči

3,7

0

9603 30 90

čopiči za nanašanje kozmetičnih sredstev

3,7

0

9603 40 10

čopiči za barvanje, premazovanje, lakiranje in podobno (razen slikar
skih in podobnih čopičev iz tarifne podštevilke 9603.30)

3,7

0

9603 40 90

soboslikarski vložki in valji

3,7

0

9603 50 00

ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil

2,7

0

9603 90 10

ročno vodeni mehanični čistilci tal, brez motorja

2,7

0

9603 90 91

ščetke za čiščenje cest; gospodinjske metle in omela, vključno s krta
čami za čevlje in obleko; krtače za nego živali (razen ščetk, ki so deli
strojev, aparatov ali vozil, in metel ali ščetk, sestavljenih iz protja ali
drugega rastlinskega materiala)

3,7

0

9603 90 99

omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali
ščetk; brisalniki iz gume ali podobnih prožnih materialov; metle in
ščetke, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

3,7

0

9604 00 00

ročna sita in ročna rešeta (razen cedil)

3,7

0

9605 00 00

potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje
obutve ali obleke (razen garnitur za manikiranje)

3,7

0

9606 10 00

gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce in njihovi deli

3,7

0
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9606 21 00

gumbi iz plastičnih mas, ki niso prekriti s tekstilnim materialom (razen
gumbov pritiskačev, zaklopnih gumbov, gumbov za srajce in manšetnih
gumbov)

3,7

0

9606 22 00

gumbi iz navadnih kovin, ki niso prekriti s tekstilnim materialom (razen
gumbov pritiskačev, zaklopnih gumbov, gumbov za srajce in manšetnih
gumbov)

3,7

0

9606 29 00

gumbi (razen tistih iz plastičnih mas ali navadnih kovin, ki niso prekriti
s tekstilnim materialom, gumbov pritiskačev, zaklopnih gumbov, gum
bov za srajce in manšetnih gumbov)

3,7

0

9606 30 00

gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli gumbov; nedokončani
gumbi

2,7

0

9607 11 00

zadrge z zobci iz navadnih kovin

6,7

0

9607 19 00

zadrge (razen tistih z zobci iz navadnih kovin)

7,7

0

9607 20 10

deli za zadrge z zobci iz navadnih kovin

6,7

0

9607 20 90

deli za zadrge (razen za tiste iz navadnih kovin)

7,7

0

9608 10 10

svinčniki s kroglico, s tekočim črnilom

3,7

0

9608 10 30

svinčniki s kroglico, delno ali v celoti z ohišjem iz žlahtne kovine ali
valjane žlahtne kovine (razen tistih s tekočim črnilom)

3,7

0

9608 10 91

svinčniki z zamenljivim polnilom (razen tistih, ki imajo ohišje delno ali
v celoti iz žlahtne kovine ali valjane žlahtne kovine, in tistih s tekočim
črnilom)

3,7

0

9608 10 99

svinčniki s kroglico (razen tistih z zamenljivim polnilom in tistih s te
kočim črnilom)

3,7

0

9608 20 00

flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega mate
riala

3,7

0

9608 31 00

peresa za pisanje s tušem

3,7

0

9608 39 10

nalivna peresa in podobna peresa, delno ali v celoti z ohišjem iz
žlahtne kovine ali valjane žlahtne kovine (razen peres za pisanje s tu
šem)

3,7

0

9608 39 90

nalivna peresa in podobna peresa (razen tistih, ki imajo ohišje delno ali
v celoti iz žlahtne kovine ali valjane žlahtne kovine, in peres za pisanje
s tušem)

3,7

0

9608 40 00

patentni svinčniki

3,7

0

9608 50 00

kompleti proizvodov iz dveh ali več naslednjih skupin: svinčniki s kro
glico, flomastri ali drugi označevalci z vrhom iz polsti ali vlaken, na
livna peresa in patentni svinčniki

3,7

0
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9608 60 10

vložki za svinčnike s kroglico, sestavljeni iz vrtljive kroglice in rezer
voarja za črnilo, s tekočim črnilom

2,7

0

9608 60 90

vložki za svinčnike s kroglico, sestavljeni iz vrtljive kroglice in rezer
voarja za črnilo (razen tistih s tekočim črnilom

2,7

0

9608 91 00

peresa in njihove konice

2,7

0

9608 99 20

deli za svinčnike s kroglico, flomastre in označevalce z vrhom iz polsti
ali drugega poroznega materiala, nalivna peresa in podobna peresa ter
patentni svinčniki, kovinski, ki niso navedeni ali zajeti na drugem me
stu; peresa za kopiranje, peresniki, držala za svinčnike in podobno, ko
vinski

2,7

0

9608 99 80

deli za svinčnike s kroglico, flomastre in označevalce z vrhom iz polsti
ali drugega poroznega materiala, nalivna peresa in podobna peresa ter
patentni svinčniki, nekovinski, ki niso navedeni ali zajeti na drugem
mestu; peresa za kopiranje, peresniki, držala za svinčnike in podobno,
nekovinski

2,7

0

9609 10 10

svinčniki z grafitno mino, zaprto v trdnem ohišju

2,7

0

9609 10 90

svinčniki in pisala z mino, zaprto v trdnem ohišju (razen tistih z gra
fitno mino)

2,7

0

9609 20 00

mine za svinčnike, črne ali barvne

2,7

0

9609 90 10

pasteli in risalno oglje

2,7

0

9609 90 90

svinčniki, pisalne ali risalne krede in krojaške krede

1,7

0

9610 00 00

tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali brez okvirjev

2,7

0

9611 00 00

ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in podobno; ročni vrstičniki in
garniture za tiskanje

2,7

0

9612 10 10

trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih
ali v kasetah, plastični (razen tistih iz tekstilnih materialov)

2,7

0

9612 10 20

iz sintetičnih ali umetnih vlaken, katerih širina ne presega 30 mm, ki
so stalno dani v plastično ali kovinsko ohišje, vrst, ki se uporabljajo za
avtomatske pisalne stroje, za opremo strojev za avtomatsko obdelavo
podatkov in za druge stroje

prosto

0

9612 10 80

trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo
ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih
ali v kasetah, iz vlaken ali papirja (razen tistih iz sintetičnih ali umetnih
vlaken iz tarifne podštevilke 9612 10 20)

2,7

0
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9612 20 00

blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

2,7

0

9613 10 00

žepni plinski vžigalniki, ki jih ni mogoče ponovno polniti

2,7

0

9613 20 10

žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo, z električnim vži
gom

2,7

0

9613 20 90

žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno polnijo, z mehanskim vži
gom

2,7

0

9613 80 00

vžigalniki (razen žepnih plinskih vžigalnikov ter vžigalnih vrvic in ne
tilk za smodnik in razstreliva)

2,7

0

9613 90 00

deli vžigalnikov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2,7

0

9614 00 10

grobo oblikovani kosi lesa ali korenine za izdelavo pip

prosto

0

9614 00 90

tobačne pipe, vključno z glavami za pipe, ustniki za cigare ali cigarete,
in njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen
grobo oblikovanih kosov lesa ali korenine za izdelavo pip)

2,7

0

9615 11 00

glavniki, sponke za lase in podobno iz trde gume ali plastičnih mas

2,7

0

9615 19 00

glavniki, sponke za lase in podobno (razen izdelkov iz trde gume ali
plastičnih mas)

2,7

0

9615 90 00

lasnice, igle za kodre, sponke za kodre, navijalke za lase in podobno ter
njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu (razen elektro
termičnih aparatov iz tarifne številke 8516)

2,7

0

9616 10 10

pršila za dišave in podobna toaletna pršila (razen tistih, ki se vklopijo s
kovancem ali žetonom)

2,7

0

9616 10 90

naprave in glave za pršila za dišave in podobna toaletna pršila (razen
za tiste, ki se vklopijo s kovancem ali žetonom)

2,7

0

9616 20 00

blazinice za pudranje in blazinice za nanašanje kozmetičnih ali toalet
nih preparatov

2,7

0

9617 00 11

termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo, s prostornino do
vključno 0,75 l

6,7

0

9617 00 19

termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo, s prostornino
nad 0,75 l

6,7

0

9617 00 90

deli za termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo (razen stekle
nih vložkov)

6,7

0

9618 00 00

krojaške lutke in druge figure za razstavljanje, avtomati in drugi animi
rani prikazovalniki za aranžiranje izložb (razen razstavljenih izdelkov,
modelov za poučevanje in lutk za igranje)

1,7

0
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9701 10 00

slike, npr. oljne slike, akvareli in pasteli, ter v celoti ročno izdelane
risbe (razen tehničnih risb in podobnega iz tarifne številke 4906 ter
ročno poslikanih ali okrašenih izdelkov množične proizvodnje)

prosto

0

9701 90 00

kolaži in podobne dekorativne plošče

prosto

0

9702 00 00

izvirna grafična dela, odtisi in litografije

prosto

0

9703 00 00

izvirne plastike in kipi, iz kakršnega koli materiala

prosto

0

9704 00 00

poštne znamke ali kolki, priložnostni pisemski ovitki, priložnostni pi
semski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in
podobno, rabljeni ali nerabljeni, razen tistih iz postavke 4907

prosto

0

9705 00 00

zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineralo
ški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali
numizmatični pomen

prosto

0

9706 00 00

starine, stare več kot 100 let

prosto

0“
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PRILOGA IV
„ODDELEK D

SEZNAM ZA ODPRAVO TARIF EKVADORJA ZA BLAGO S POREKLOM IZ EVROPSKE UNIJE

Če na seznamu za odpravo tarif Ekvadorja ni določeno drugače, se v skladu s členom 22 (Odprava carin) naslova III
(Trgovina z blagom) tega sporazuma uporabljajo spodaj navedene kategorije.
1. Carine za blago s poreklom iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: blago s poreklom), ki je navedeno v tarifnih
postavkah kategorije ‚0‘, se popolnoma odpravijo z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma.
2. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚3‘, se odpravijo v štirih enakih fazah, od
katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih
zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
3. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚5‘, se odpravijo v šestih enakih fazah, od
katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih
zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
4. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚7‘, se odpravijo v osmih enakih fazah,
od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih
zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
5. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚10‘, se odpravijo v enajstih enakih fazah,
od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih
zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
6. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚15‘, se odpravijo v šestnajstih enakih
fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v
naslednjih zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
7. Blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚E‘, je oproščeno vseh s carinami povezanih obveznosti.
8. Carine za blago s poreklom, ki je predmet mehanizma za stabilizacijo cen (v nadaljnjem besedilu: MEP) in navedeno
v tarifnih postavkah kategorije ‚IB‘, se postopoma odpravijo. Za namene odprave tarif se kot osnovna stopnja
uporabi ali osnovna stopnja dajatve na seznamu za odpravo tarif ali dajatev po načelu države z največjimi
ugodnostmi, pri čemer je treba izbrati nižjo od navedenih dajatev. Ta odprava tarif se izvede v štirih enakih fazah,
od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih
zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
9. Carine za blago s poreklom, ki je predmet MEP in navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚IC‘, se postopoma
odpravijo. Za namene odprave tarif se kot osnovna stopnja uporabi ali osnovna stopnja dajatve na seznamu za
odpravo tarif ali dajatev po načelu države z največjimi ugodnostmi, pri čemer je treba izbrati nižjo od navedenih
dajatev. Ta odprava tarif se izvede v šestih enakih fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega
sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
10. Carine za blago s poreklom, ki je predmet MEP in navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚ID‘, se postopoma
odpravijo. Za namene odprave tarif se kot osnovna stopnja uporabi ali osnovna stopnja dajatve na seznamu za
odpravo tarif ali dajatev po načelu države z največjimi ugodnostmi, pri čemer je treba izbrati nižjo od navedenih
dajatev. Ta odprava tarif se izvede v osmih enakih fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega
sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.
11. Carine za blago s poreklom, ki je predmet MEP in navedeno v tarifnih postavkah kategorije ‚IE‘, se postopoma
odpravijo. Za namene odprave tarif se kot osnovna stopnja uporabi ali osnovna stopnja dajatve na seznamu za
odpravo tarif ali dajatev po načelu države z največjimi ugodnostmi, pri čemer je treba izbrati nižjo od navedenih
dajatev. Ta odprava tarif se izvede v enajstih enakih fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti
tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih zaporednih letih, nato pa je tako blago prosto carin.

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/751

12. Nespremenljivi del MEP (15 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „IF“, se odpravi na datum začetka
veljavnosti tega sporazuma.
13. Nespremenljivi del MEP (20 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „IG“, se odpravi na datum začetka
veljavnosti tega sporazuma.
14. Nespremenljivi del MEP (15 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „IH“, se odpravi v šestih enakih
fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v
naslednjih zaporednih letih.
15. Nespremenljivi del MEP (20 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „II“, se odpravi v osmih enakih
fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v
naslednjih zaporednih letih.
16. Nespremenljivi del MEP (15 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „IJ“, se odpravi v enajstih enakih
fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v
naslednjih zaporednih letih.
17. Nespremenljivi del MEP (20 %) za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji „IK“, se odpravi v enajstih enakih
fazah, od katerih se prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v
naslednjih zaporednih letih.
18. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚B‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi nespremenljivi del MEP (15 %) za letno kvoto v višini 800
metričnih ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 24 metričnih ton.
19. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚B1‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto (1) v
višini metričnih 800 ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 24 metričnih ton.
20. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚D‘; ne glede na navedeno Ekvador
preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini metričnih 500 ton, pri čemer se ta kvota od
prvega leta vsako leto poveča za 15 metričnih ton.
21. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚L1‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini
400 metričnih ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 20 metričnih ton.
22. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚L2‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini
600 metričnih ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 30 metričnih ton.
23. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚L3‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini
500 metričnih ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 25 metričnih ton.
24. Carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚L4‘, se odpravijo v osemnajstih enakih fazah, od katerih se
prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih zaporednih
letih, nato pa je tako blago prosto carin; ne glede na navedeno Ekvador z datumom začetka veljavnosti tega
sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini 1 000 metričnih ton, pri čemer se ta
kvota od prvega leta vsako leto poveča za 50 metričnih ton.
25. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚M‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini
300 metričnih ton.
26. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚MC‘; ne glede na navedeno
Ekvador z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto
v višini 400 metričnih ton.
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27. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚PA‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za skupno tarifno kvoto v višini
250 metričnih ton, pri čemer se ta kvota od prvega leta vsako leto poveča za 7,5 metričnih ton.
28. Kar zadeva blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚P‘, Ekvador z datumom začetka veljavnosti tega
sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za skupno kvoto v višini 800 metričnih ton, pri čemer se ta kvota
od prvega leta vsako leto poveča za 24 metričnih ton. Uvoženo blago, ki presega skupno količino za posamezno
leto, se obravnava na naslednji način:
(a) odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom iz tarifne postavke 16010000;
(b) nespremenljivi del MEP (20 %) za tarifno postavko 02101200 se odpravi v osmih enakih fazah, od katerih se
prva začne na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, vsaka naslednja pa 1. januarja v naslednjih zaporednih
letih;
(c) carine, ki ustrezajo tarifnim postavkam 02101900, 16024100 in 16024200, se odpravijo v skladu z določbami
iz kategorije ‚15‘.
29. Odprava tarif ne velja za carine za blago s poreklom, ki je navedeno v kategoriji ‚SP‘; ne glede na navedeno Ekvador
z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma preneha uporabljati uvozne dajatve za letno skupno kvoto v višini
750 metričnih ton.
30. Carinske stopnje se v posameznem zmanjšanju zaokrožijo navzdol vsaj na najbližjo desetinko odstotne točke, če je
carinska stopnja izražena v denarnih enotah, pa vsaj na najbližjo tisočinko uradne ekvadorske denarne enote.
31. V tem oddelku ‚prvo leto‘ pomeni koledarsko leto, ki se začne 1. januarja po letu, v katerem začne veljati ta
sporazum, kot je to določeno v členu 330 (Začetek veljavnosti) tega sporazuma. Leta, poimenovana ‚drugo leto‘,
‚tretje leto‘ itd., pomenijo koledarska leta, ki sledijo prvemu letu, kot je opredeljeno v tem odstavku.
32. Določbe tega oddelka so navedene v smislu nomenklature držav članic Andske skupnosti (NANDINA), ki temelji na
harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (HS) iz leta 2007.
33. Razlago določb tega oddelka, vključno s posodabljanjem tarifnih postavk, urejajo splošne opombe, opombe k
oddelkom in opombe k poglavjem nomenklature NANDINA. Če so določbe tega oddelka enake ustreznim
določbam nomenklature NANDINA, imajo določbe tega oddelka enak pomen kot ustrezne določbe nomenklature
NANDINA.
34. Če ta sporazum začne veljati na datum po 1. januarju in pred 31. decembrom istega koledarskega leta, se količina
kvote izračuna sorazmerno za preostanek tega koledarskega leta.
(1) ‚Skupna kvota‘ je kvota, ki vključuje tarifne postavke, zajete v ustreznem seznamu za liberalizacijo, pri čemer lahko ta
kvota vključuje eno ali različne tarifne postavke.“
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PRILOGA V
„SEZNAM EKVADORJA ZA ODPRAVO TARIF ZA BLAGO S POREKLOM IZ EVROPSKE UNIJE
NANDINA
2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

01011010

– – konji

15

0

01011020

– – osli

10

0

01019011

– – – dirkalni konji

15

0

01019019

– – – drugo

15

0

01019090

– – drugo

15

0

01021000

– Čistopasemske plemenske živali

0

0

01029010

– – biki za bikoborbe

10

0

01029090

– – drugo

5

0

01031000

– Čistopasemske plemenske živali

0

0

01039100

– – mase pod 50 kg

10

0

01039200

– – mase 50 kg ali več

10

0

01041010

– – čistopasemske plemenske živali

0

0

01041090

– – drugo

10

0

01042010

– – čistopasemske plemenske živali

0

0

01042090

– – drugo

10

0

01051100

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

0

0

01051200

– – purani

0

0

01051900

– – drugo

0

0

01059400

– – kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

10

0

01059900

– – drugo

10

0

01061100

– – primati

10

0

01061200

– – kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea);
morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia)

10

0

01061911

––––

10

0

lame (Lama glama), vključno z gvanaki

Opombe
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NANDINA
2007

Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

01061912

––––

alpake (Lama pacus)

10

0

01061919

––––

drugo

10

0

01061990

Psi

10

0

01062000

– Plazilci (vključno s kačami in želvami)

10

0

01063100

– – ptice ujede

10

0

01063200

– – papige (vključno z dolgorepimi papigami, ma
kai in kakaduji)

10

0

01063900

– – drugo

10

0

01069010

Čebele

5

0

01069090

– – drugo

10

0

02011000

– Trupi in polovice

20

E

02012000

– Drugi kosi s kostmi

20

E

02013000

– Brez kosti

20

E

02021000

– Trupi in polovice

20

E

02022000

– Drugi kosi s kostmi

20

E

02023000

– Brez kosti

20

E

02031100

– – trupi in polovice

MEP

E

02031200

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

MEP

E

02031900

– – drugo

MEP

E

02032100

– – trupi in polovice

MEP

E

02032200

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

MEP

E

02032900

– – drugo

MEP

E

02041000

– Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

20

10

02042100

– – trupi in polovice

20

10

02042200

– – drugi kosi s kostmi

20

10

Opombe
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Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

02042300

– – brez kosti

20

10

02043000

– Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

20

10

02044100

– – trupi in polovice

20

10

02044200

– – drugi kosi s kostmi

20

10

02044300

– – brez kosti

20

10

02045000

– Meso, kozje

20

5

02050000

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno
ali zamrznjeno

25

5

02061000

– Goveje, sveže ali ohlajeno

20

E

02062100

– – jeziki

20

E

02062200

– – jetra

20

E

02062900

– – drugo

20

E

02063000

– Prašičje, sveže ali ohlajeno

20

0

02064100

– – jetra

25

0

02064900

– – drugo

25

0

02068000

– Drugo, sveže ali ohlajeno

25

5

02069000

– Drugo, zamrznjeno

25

5

02071100

– – nerazrezano na kose, sveže ali ohlajeno

MEP

E

02071200

– – nerazrezano na kose, zamrznjeno

MEP

E

02071300

– – kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni

MEP

E

02071400

– – kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni

MEP

E

02072400

– – nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

MEP

E

02072500

– – nerazrezani na kose, zamrznjeni

MEP

E

02072600

– – kosi in klavnični proizvodi, sveži ali ohlajeni

MEP

E

02072700

– – kosi in klavnični proizvodi, zamrznjeni

MEP

E

02073200

– – nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

MEP

E

Opombe
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NANDINA
2007

Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

02073300

– – nerazrezani na kose, zamrznjeni

MEP

E

02073400

– – mastna jetra, sveža ali ohlajena

MEP

E

02073500

– – drugi, sveži ali ohlajeni

MEP

E

02073600

– – drugi, zamrznjeni

MEP

E

02081000

– Od kuncev ali zajcev

25

0

02083000

– Od primatov

20

0

02084000

– Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Ce
tacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev
reda Sirenia)

20

0

02085000

– Od plazilcev (vključno kače in želve)

20

0

02089000

– Drugo

20

0

02090010

– Prsi s potrebušino

25

0

02090090

– Drugo

25

0

02101100

– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

25

7

02101200

– – prsi s potrebušino in njihovi kosi

MEP

P

02101900

– – drugo

45

P

02102000

– Meso, goveje

25

E

02109100

– – od primatov

25

0

02109200

– – od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda
Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesal
cev reda Sirenia)

25

0

02109300

– – od plazilcev (vključno kače in želve)

25

0

02109910

– – – užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih
proizvodov

Opombe

02109910 A

––––

užitna moka in zdrob iz mesa ali klavnič
nih proizvodov

30

10

Razen perutnin
skih proizvodov

02109910 B

––––

užitna moka iz mesa ali klavničnih od
padkov

30

E

Perutninski proiz
vodi
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02109990

Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

– – – drugo

02109990 A

––––

drugo

30

10

Razen perutnin
skih proizvodov

02109990 B

––––

drugo

30

E

Perutninski proiz
vodi

0301100000

– Okrasne ribe

10

0

0301911000

– – – za industrijsko vzrejo ali rejo

5

0

0301919000

– – – drugo

10

0

0301920000

– – jegulje (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – krapi

5

0

0301940000

– – tuni (Thunnus thynnus)

10

0

0301950000

– – južni tuni (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – za industrijsko vzrejo ali rejo

5

0

0301999000

– – – drugo

10

0

0302110000

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On
corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, On
corhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncor
hynchus chrysogaster)

20

0

0302120000

– – tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), at
lantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hu
cho)

20

0

0302190000

– – drugo

20

0

0302210000

– – bokoplavutarice (Reinhardtius hipoglossoides,
Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus stenolepis)

20

0

0302220000

– – morske plošče (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – morski listi (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – drugo

20

0

0302310000

– – beli tuni (Thunnus alalunga)

20

0
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0302320000

– – rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – črtasti tun

0

0

0302340000

– – veleoki tuni (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – tuni (Thunnus thynnus)

20

0

0302360000

– – južni tuni (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – drugo

0

0

0302400000

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter
in iker

20

0

0302500000

– Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus), razen jeter in iker

20

0

0302610000

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), ve
like sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus
sprattus)

20

0

0302620000

– – vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0302630000

– – saja (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – trneži in drugi morski psi

20

0

0302660000

– – jegulje (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – mečarice (Xiphias gladius)

20

0

0302680000

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – tilapija

20

0

0302690090

– – – drugo

20

0

0302700000

– Jetra in ikre

20

0

0303110000

– – pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – drugo

20

0
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0303210000

– – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On
corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, On
corhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncor
hynchus chrysogaster)

20

0

0303220000

– – atlantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho
hucho)

20

0

0303290000

– – drugo

20

0

0303310000

– – bokoplavutarice (Reinhardtius hipoglossoides,
Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus stenolepis)

20

0

0303320000

– – morske plošče (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – morski listi (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – drugo

20

0

0303410000

– – beli tuni (Thunnus alalunga)

0

0

0303420000

– – rumenoplavuti tuni (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – črtasti tun

0

0

0303440000

– – veleoki tuni (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – tuni (Thunnus thynnus)

20

0

0303460000

– – južni tuni (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – drugo

20

0

0303510000

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0303610000

– – mečarice (Xiphias gladius)

0

0

0303620000

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), ve
like sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus
sprattus)

20

0

0303720000

– – vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0303730000

– – saja (Pollachius virens)

20

0

Opombe
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0303740000

– – skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – trneži in drugi morski psi

20

0

0303760000

– – jegulje (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – brancini ( Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
punctatus)

20

0

0303780000

– – oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – tilapija

0

0

0303790090

– – – drugo

0

0

0303800000

– Jetra in ikre

20

0

0304110000

– – mečarice (Xiphias gladius)

20

0

0304120000

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – tilapija

20

0

0304190090

– – – drugo

20

0

0304210000

– – mečarice (Xiphias gladius)

20

0

0304220000

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0304299010

––––

tilapija

20

0

0304299090

––––

drugo

20

0

0304910000

– – mečarice (Xiphias gladius)

20

0

0304920000

– – zobate ribe (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – drugo

20

0

0305100000

– Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za člove
ško prehrano

10

0

0305200000

– Jetra in ikre, sušene, dimljene, nasoljene ali v sla
nici

20

0

0305301000

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0
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0305309000

– – drugo

20

0

0305410000

– – tihomorski lososi (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), at
lantski lososi (Salmo salar) in sulci (Hucho hu
cho)

20

0

0305420000

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – drugo

20

0

0305510000

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0305591000

– – – plavuti morskega psa in drugi trneži

20

0

0305592000

– – – oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – drugo

20

0

0305610000

– – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus)

20

0

0305630000

– – sardoni (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – drugo

20

0

0306110000

– – rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306120000

– – jastogi (Homarus spp.)

20

0

0306131100

––––

celi

20

0

0306131200

––––

repi, brez oklepa

20

0

0306131300

––––

repi, z oklepom, nekuhani v sopari ali
vreli vodi

20

0

0306131400

––––

repi, z oklepom, kuhani v sopari ali vreli
vodi

20

0

0306131900

––––

drugo

20

0

0306139100

––––

kozice

20

0

0306139900

––––

drugo

20

0

0306140000

– – rakovice

20

0
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0306190000

– – drugo, vključno moka, zdrob in peleti iz ra
kov, primerni za človeško prehrano

20

0

0306210000

– – rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306220000

– – jastogi (Homarus spp.)

20

0

0306231100

––––

za industrijsko vzrejo ali rejo

5

0

0306231900

––––

drugo

20

0

0306239100

––––

za industrijsko vzrejo ali rejo

5

0

0306239900

––––

drugo

20

0

0306240000

– – rakovice

20

0

0306291000

– – – moka, zdrob in peleti

20

0

0306299000

– – – drugo

20

0

0307100000

– Ostrige

20

0

0307211000

– – – pokrovače

20

0

0307219000

– – – drugo

20

0

0307291000

– – – pokrovače

20

0

0307299000

– – – drugo

20

0

0307310000

– – živi, sveži ali ohlajeni

20

0

0307390000

– – drugo

20

0

0307410000

– – živi, sveži ali ohlajeni

20

0

0307490000

– – drugo

20

0

0307510000

– – živi, sveži ali ohlajeni

20

0

0307590000

– – drugo

20

0

0307600000

– Polži, razen morskih polžev

20

0

0307911000

– – – morski ježki

20

0

0307919000

– – – drugo

20

0

0307992000

– – – morsko uho (Concholepas concholepas)

20

0
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0307993000

– – – morske kumare (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – morski polž

20

0

0307995000

– – – latvica

20

0

0307999000

– – – drugo

20

0

04011000

– Z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %

MEP

E

04012000

– Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do
vključno 6 mas. %

MEP

E

04013000

– Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %

MEP

E

04021010

– – v pakiranjih z neto vsebino do vključno
2,5 kg

MEP

L1

04021090

– – drugo

MEP

L1

04022111

––––

v izvirnem pakiranju z neto vsebino
2,5 kg ali manj

MEP

L1

04022119

––––

drugo

MEP

L1

04022191

– V pakiranjih z neto vsebino 2,5 kg ali manj

MEP

L1

04022199

––––

drugo

MEP

L1

04022911

––––

v pakiranjih z neto vsebino 2,5 kg ali
manj

MEP

L1

04022919

––––

drugo

MEP

L1

04022991

––––

v pakiranjih z neto vsebino 2,5 kg ali
manj

MEP

L1

04022999

––––

drugo

MEP

L1

04029110

– – – evaporirano mleko

MEP

L2

04029190

– – – drugo

MEP

L1

04029910

– – – kondenzirano mleko

30

L2

04029990

– – – drugo

MEP

L2

04031000

– Jogurt

30

L3

04039010

– – pinjenec

30

L1

04039090

– – drugo

30

L1

Opombe
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04041010

– – delno ali popolnoma demineralizirana sirotka

5

5

04041090

– – drugo

MEP

L1

04049000

– Drugo

MEP

L1

04051000

– Maslo

MEP

E

04052000

– Mlečni namazi

MEP

L3

04059020

– – brezvodne mlečne maščobe ('masleno–mlečna
maščoba')

MEP

E

04059090

– – drugo

MEP

E

04061000

– Sveži (nezorjen) sir, vključno sir iz sirotke, in
skuta

20

E

04062000

– Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

20

L3

04063000

– Sir, topljen, razen naribanega ali v prahu

MEP

L3

04064000

– Siri z modrimi žilami in drugi siri, ki vsebujejo
žile, nastale s Penicillium roqueforti

20

L4

04069040

– – z manj kot 50 mas. % vlage, preračunano na
popolnoma odmaščeno osnovo

25

L4

04069050

– – z najmanj 50 mas. %, vendar manj kot 56
mas. % vlage, preračunano na popolnoma od
maščeno osnovo

25

L4

04069060

– – z najmanj 56 mas. %, vendar manj kot 69
mas. % vlage, preračunano na popolnoma od
maščeno osnovo

04069060 A

– – najmanj 56 mas. % in ne več kot 63,5 mas. %
vlage, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo

25

L4

04069060 B

– – – več kot 63,5 mas. % in manj kot 69 mas. %
vlage, preračunano na popolnoma odma
ščeno osnovo

MEP

L3

04069090

– – drugo

MEP

L3

04070010

– Valilni

0

0

04070020

– Za proizvodnjo cepiv (ne vsebujejo posebnih pa
togenov)

0

0

Opombe
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04070090

– Drugo

25

E

04081100

– – sušeni

25

E

04081900

– – drugo

25

E

04089100

– – sušeni

25

E

04089900

– – drugo

25

E

04090010

– V embalaži prostornine več kot 300 kg

15

10

04090090

– Drugo

30

10

04100000

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni
ali zajeti na drugem mestu

25

5

05010000

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni
ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

20

0

05021000

– Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev in
odpadki teh ščetin

0

0

05029000

– Drugo

10

0

05040010

– Želodci

20

D

05040020

– Vampi

10

D

05040030

– Mehurji

10

D

05051000

– Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh

10

0

05059000

– Drugo

10

0

05061000

– Kostna tkiva in kosti, obdelani s kislino

10

0

05069000

– Drugo

10

0

05071000

– Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti

10

0

05079000

– Drugo

10

0

0508000000

Korale in podobni materiali, neobdelani ali eno
stavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani;
oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipine
kosti, neobdelani ali enostavno pripravljeni, toda
nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

10

0

05100010

– Žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge ži
valske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov

10

0
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05100090

– Drugo

10

0

05111000

– Bikovo seme

0

0

0511911000

– – – ribje ikre

0

0

0511912000

– – – ribji odpadki

5

0

0511919000

– – – drugo

0

0

05119910

– – – košeniljka in podobni insekti

0

0

05119930

– – – živalsko seme, razen bikovo

0

0

05119940

– – – zarodki

0

0

05119990

– – – drugo

0

0

06011000

– Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju

0

0

06012000

– Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče;
rastlina in korenine cikorije

0

0

06021010

– – orhideje

0

0

06021090

– – drugo

0

0

06022000

– Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necep
ljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške

0

0

06023000

– Rododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

0

0

06024000

– Vrtnice, cepljene ali ne

0

0

06029010

– – orhideje in ukoreninjeni potaknjenci teh orhi
dej

0

0

06029090

– – drugo

0

0

06031100

– – vrtnice

15

0

06031210

– – – miniature

15

0

06031290

– – – drugo

15

0

06031300

– – orhideje

15

0

06031410

– – – pomponi

15

0

06031490

– – – drugo

15

0
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06031910

– – – sadrenka (viseči šopek, umetna) (Gypsolphilia
paniculata L.)

15

0

06031920

– – – nebine

15

0

06031930

– – – inkovske lilije

15

0

06031940

– – – gerbere

15

0

06031990

– – – lilije

15

0

06039000

– Drugo

15

0

06041000

– Mahovi in lišaji

15

0

06049100

– – sveži

15

0

06049900

– – drugo

15

0

07011000

– Seme

0

0

07019000

– Drugo

20

15

07020000

Paradižnik, svež ali ohlajen

15

7

07031000

– Čebula in šalotka

15

10

07032010

– – seme

15

0

07032090

– – drugo

20

0

07039000

– Por in druge čebulnice

15

0

07041000

– Cvetača in brokoli

15

0

07042000

– Brstični ohrovt

15

5

07049000

– Drugo

15

5

07051100

– – v glavicah

15

0

07051900

– – drugo

15

0

07052100

– Radič (Cichorium intybus var. foliosum)

15

0

07052900

– – drugo

15

5

07061000

– Korenje in repa

15

5

Opombe
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07069000

– Drugo

15

5

07070000

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

15

5

07081000

– Grah (Pisum sativum)

15

10

07082000

– Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– Drugo

15

5

07092000

– Beluši

15

5

07093000

– Jajčevci

15

5

07094000

– Zelena, razen gomoljne zelene

15

5

07095100

– – gobe iz rodu Agaricus

15

5

07095900

– – drugo

15

5

07096000

– Plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta

15

10

07097000

– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

15

5

07099010

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – oljke

15

10

07099030

– – okrogle artičoke

15

0

07099090

– – drugo

15

10

07101000

– Krompir

25

PA

07102100

– – grah (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – drugo

15

5

07103000

– Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda

15

5

07104000

– Sladka koruza

15

MC

07108010

– – beluši

15

0

07108090

– – drugo

15

0
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07109000

– Mešanice vrtnin

15

7

07112000

– Oljke

15

0

07114000

– Kumare in kumarice

15

5

07115100

– Gobe iz rodu Agaricus

15

5

07115900

– – drugo

15

5

07119000

– Druge vrtnine; mešanice vrtnin

15

5

07122000

– Čebula

25

7

07123100

– – gobe iz rodu Agaricus

15

5

07123200

– – bezgova uhljevka (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – drhtavka (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – drugo (bezgove uhljevke in gobe)

15

5

07129010

– – česen

15

5

07129020

– – seme sladke koruze

15

0

07129090

– – drugo

15

0

07131010

– – seme

0

0

07131090

– – drugo (grah)

15

10

07132010

– – seme

0

0

07132090

– – drugo (čičerika)

15

10

07133110

– – – seme

0

0

07133190

– – – drugo (fižol)

20

10

07133210

– – – seme

0

0

07133290

– – – drugo

20

10

07133311

––––

črno

0

0

07133319

––––

drugo

0

0

07133391

––––

črno

15

10

07133392

––––

kanarska čužka

15

10

Opombe

L 356/770

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

drugo (drug fižol)

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

15

10

07133399

––––

07133910

– – – seme

0

0

07133991

––––

limski fižol (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

––––

kravji grah (fižol s črnimi očesci) (Vigna
unguiculata)

20

10

07133999

––––

drugo

20

10

07134010

– – seme

0

0

07134090

– – drugo (leča)

15

5

07135010

– – seme

0

0

07135090

– – drugo (bob)

15

5

07139010

– – seme

0

0

07139090

– – drugo (suhe stročnice)

15

5

07141000

– Cassava (manioka)

15

0

07142010

– – seme

15

0

07142090

– – drugo

15

0

07149010

– – maca (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – drugo

15

5

08011110

– – – seme

0

0

08011190

– – – drugo

15

0

08011900

– – drugo

15

0

08012100

– – v lupini

15

0

08012200

– – brez lupine (oreški)

15

10

08013100

– – v lupini

15

5

08013200

– – brez lupine

15

5

08021100

– – v lupini

15

5

08021210

– – – seme

0

0

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/771

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

08021290

– – – drugo

15

0

08022100

– – v lupini

15

5

08022200

– – brez lupine

15

0

08023100

– – v lupini

15

5

08023200

– – brez lupine

15

0

08024000

– Kostanji (Castanea spp.)

15

5

08025000

– Pistacije

15

5

08026000

– Makadamije

15

0

08029000

– Drugo

15

0

08030011

– – pisang (za kuhanje)

15

0

08030012

– – vrste Cavendish Valery

15

0

08030013

– – bananovci (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – drugo

15

0

08030020

– Sušeno

15

0

08041000

– Dateljni

15

5

08042000

– Fige

15

5

08043000

– Ananas

15

5

08044000

– Avokado

15

0

08045010

– – guava

15

0

08045020

– – mango in mangostin

15

0

08051000

– Pomaranče

08051000 A

– Pomaranče

20

0

V obdobju od 1.
novembra do 30.
aprila

08051000 B

– Pomaranče

20

10

V obdobju od 1.
maja do 31. ok
tobra

L 356/772

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

08052010

– – mandarine (vključno tangerine in mandarine
satsuma)

08052010 A

– – – mandarine (vključno tangerine in manda
rine satsuma)

20

5

V obdobju od 1.
novembra do 30.
aprila

08052010 B

– – – mandarine (vključno tangerine in manda
rine satsuma)

20

10

V obdobju od 1.
maja do 31. ok
tobra

08052020

– – tangelo (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

08052020 A

– – – tangelo (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

0

V obdobju od 1.
novembra do 30.
aprila

08052020 B

– – – tangelo (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

10

V obdobju od 1.
maja do 31. ok
tobra

08052090

– – drugo

08052090 A

– – – drugo

15

0

V obdobju od 1.
novembra do 30.
aprila

08052090 B

– – – drugo

15

10

V obdobju od 1.
maja do 31. ok
tobra

08054000

– Grenivke, vključno pomelo

15

5

08055010

– – limone (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – iz limone (citrus limonum, navadna limona,
kreolska limona) (Citrus aurantifolia)

15

5

08055022

– – – tahitijska limeta (tahitijska limona) (Citrus
latifolia)

15

5

08059000

– Drugo

15

5

08061000

– Sveže

15

0

08062000

– Sušeno, vključno rozine

15

0

08071100

– – lubenice

15

0

08071900

– – drugo (melone)

15

5

08072000

– Papaja

15

5

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/773

Osnovna stopnja

Kategorija

08081000

– Jabolka

15

0

08082010

– – hruške

15

0

08082020

– – kutine

15

0

08091000

– Marelice

15

0

08092000

– Češnje

15

0

08093000

– Breskve, vključno z nektarinami

15

0

08094000

– Slive in trnulje

15

0

08101000

– Jagode

15

0

08102000

– Maline, robide, murve in Loganove robide

15

0

08104000

– Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vacci
nium

15

5

08105000

– Kivi

15

0

08106000

– Durian

15

5

08109010

– – pasijonke (Passiflora spp.)

15

5

08109020

– – šerimoja, graviola in druge vrste Annona

15

5

08109030

– – drevesni paradižnik (tamarillo) (Cyphomandra
betacea)

15

5

08109040

– – pitaje (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – perujsko volčje jabolko (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – drugo

15

0

08111010

– – ki vsebuje dodani sladkor ali druga sladila

15

0

08111090

– – drugo

15

0

08112000

– Maline, robide, murve, Loganove robide, črni,
beli ali rdeči ribez

15

0

08119010

– Ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila

15

10

Opombe

L 356/774

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

08119091

– – – mango (Mangifera indica L.)

15

0

08119092

– – – camu camu (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – lucuma (inkovsko zlato) (Lucuma obovata)

15

0

08119094

– – – pasijonka (Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – graviole (Annona muricata)

15

0

08119096

– – – papaje

15

0

08119099

– – – drugo

15

5

08121000

– Češnje

15

0

08129020

– – breskve, vključno z nektarinami

15

0

08129090

– – drugo

15

5

08131000

– Marelice

15

5

08132000

– Slive

15

5

08133000

– Jabolka

15

5

08134000

– Drugo sadje

15

5

08135000

– Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega po
glavja

15

5

08140010

– iz limone (citrus limonum, navadna limona,
kreolska limona) (Citrus aurantifolia)

15

5

08140090

– Drugo

15

5

09011110

– – – seme

10

10

09011190

– – – drugo

15

10

09011200

– – brez kofeina

15

10

09012110

– – – zrna

15

10

09012120

– – – mleta

20

10

09012200

– – brez kofeina

20

10

09019000

– Drugo

20

10

Opombe

24.12.2016
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L 356/775

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

09021000

– Zeleni čaj (nefermentirani) v izvirnem pakiranju
do vključno 3 kg

15

10

09022000

– Drug zeleni čaj (nefermentiran)

15

10

09023000

– Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v
izvirnem pakiranju do vključno 3 kg

20

10

09024000

– Drug črni čaj (fermentiran) in drugi delno fer
mentirani čaji

20

10

09030000

Maté čaj

20

0

09041100

– – nezdrobljen in nezmlet

15

5

09041200

– – zdrobljen ali zmlet

15

5

09042010

– – paprika (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – drugo

15

0

09050000

Vanilija

15

0

09061100

– – cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – drugo

10

5

09062000

– Zdrobljeno ali zmleto

15

5

09070000

Nageljnove žbice (celi plodovi, popki in peclji)

10

5

09081000

– Muškatni orešček

10

5

09082000

– Macis

10

0

09083000

– Kardamom

10

5

09091000

– Seme janeža in zvezdastega janeža

10

0

09092010

– – seme

10

0

09092090

– – drugo

10

5

09093000

– Seme orientalske kumine

10

5

09094000

– Seme navadne kumine

10

0

09095000

– Seme komarčka; brinove jagode

10

0

09101000

– Ingver

10

5

Opombe
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Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

09102000

– Žafran

10

0

09103000

– Kurkuma

10

0

09109100

– – mešanice, opredeljene v opombi 1(b) k temu
poglavju

10

5

09109910

– – – lovorjev list

10

0

09109990

– – – drugo

10

0

10011010

– – seme

0

0

10011090

– – drugo

36

IC

10019010

– – pšenica za setev

0

0

10019020

– – druga pšenica

36

IC

10019030

– – soržica

36

IC

10020010

– Keme

0

0

10020090

– Drugo

15

5

10030010

– Seme

0

0

10030090

– Drugo

36

IC

10040010

– Seme

0

0

10040090

– Drugo

5

5

10051000

– Seme

0

0

10059011

– – – rumeno

MEP

E

10059012

– – – belo

MEP

E

10059020

– – pokovka (Zea mays convar. microsperma ali Zea
mays var. everta)

15

E

10059030

– – bela velika koruza (Zea mays amylacea cv. Gi
gante)

MEP

E

10059040

– – vijolična kaljiva koruza (Zea mays amylacea cv.
Morado)

MEP

E

10059090

– – drugo

MEP

E

10061010

– – seme

0

0

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/777

Osnovna stopnja

Kategorija

10061090

– – drugo

MEP

E

10062000

– Oluščen (rjav) riž

MEP

E

10063000

– Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran
ali glaziran ali ne

MEP

E

10064000

– Lomljen riž

MEP

E

10070010

– Seme

0

0

10070090

– Drugo

MEP

E

10081010

– – seme

0

0

10081090

– – drugo

20

0

10082010

– – seme

0

0

10082090

– – drugo

15

0

10083010

– – seme

0

0

10083090

– – drugo

15

0

10089011

– – – seme

0

0

10089019

– – – drugo

20

0

10089091

– – – seme

0

0

10089092

– – – repasti ščir (Amaranthus caudatus), razen
seme

20

0

10089099

– – – drugo

20

0

11010000

Pšenična moka ali soržična moka

36

IC

11021000

– Ržena moka

20

5

11022000

– Koruzna moka

MEP

E

11029000

– Drugo

Opombe

11029000 A

– – drugo

20

10

Razen riževe
moke

11029000 B

– – drugo

20

E

Riževa moka

11031100

– – iz pšenice

MEP

0

11031300

– – iz koruze

20

E

L 356/778
NANDINA
2007

11031900

Uradni list Evropske unije

SL

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

– – iz drugih žit

11031900 A

– – – iz drugih žit

20

10

Razen riževega
drobljenca in
zdroba

11031900 B

– – – iz drugih žit

20

E

Rižev drobljenec
in zdrob

11032000

– Peleti

11032000 A

– – peleti

20

10

Razen koruze in
riževih peletov

11032000 B

– – peleti

20

E

Koruza in riževi
peleti

11041200

– – ovseni

20

0

11041900

– – iz drugih žit

30

5

11042200

– – ovseni

20

0

11042300

– – iz koruze

20

E

11042910

– – – ječmenovi

20

10

11042990

– – – drugo

30

5

11043000

– Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

15

5

11051000

– Moka, prah in zdrob

30

10

11052000

– Kosmiči, granule in peleti

30

10

11061000

– Iz sušenih stročnic iz tarifne številke 07.13

30

5

11062010

– – maca (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – drugo

20

0

11063010

– – iz banan ali pisang

20

0

11063020

– – iz lúcume (inkovskega zlata) (Lucuma obovata)

20

0

11063090

– – drugo

20

0

11071000

– Nepraženo

MEP

0

11072000

– Praženo

MEP

0

11081100

– – pšenični škrob

36

IE

24.12.2016
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L 356/779

Osnovna stopnja

Kategorija

MEP

E

11081200

– – koruzni škrob

11081300

– – krompirjev škrob

20

E

11081400

– – škrob iz manioke

20

E

11081900

– – drug škrob

MEP

E

11082000

– Inulin

20

10

11090000

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

20

10

12010010

– Seme

0

0

12010090

– Drugo

MEP

E

12021010

– – seme

0

0

12021090

– – drugo

MEP

IJ

12022000

– Oluščeni, vključno lomljeni

MEP

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– Seme

0

0

12040090

– Drugo

10

0

12051010

– – seme

0

0

12051090

– – drugo

MEP

IF

12059010

– – seme

0

0

12059090

– – drugo

MEP

IF

12060010

– Seme

0

0

12060090

– Drugo

MEP

IJ

12072010

– – seme

0

0

12072090

– – drugo

15

10

12074010

– – seme

0

0

12074090

– – drugo

MEP

IF

12075010

– – seme

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

12075090

– – drugo

15

0

12079100

– – makovo seme

15

0

12079911

––––

palmovi orehi in jedrca

0

0

12079919

––––

drugo

0

0

12079991

––––

seme shea (karite seme)

MEP

IF

12079999

––––

drugo

MEP

IK

12081000

– Iz soje

MEP

E

12089000

– Drugo

MEP

IJ

12091000

– Seme sladkorne pese

0

0

12092100

– – kalčki lucerne

0

0

12092200

– – seme detelje (Trifolium spp.)

0

0

12092300

– – seme bilnice

0

0

12092400

– – seme travniške latovke (Poa pratensis L.)

0

0

12092500

– – seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium
perenne L.)

0

0

12092900

– – drugo

0

0

12093000

– Seme rastlin z neolesenelim steblom, ki se gojijo
v glavnem zaradi cvetov

0

0

12099110

– – – čebule, pora, česna in drugih vrtnin rodu
Allium

0

0

12099120

– – – zelja, cvetače, brokolija, repe in drugih vrt
nin rodu Brassica

0

0

12099130

– – – korenja (Daucus carota)

0

0

12099140

– – – solate (Lactuca sativa)

0

0

12099150

– – – paradižnika (Licopersicum spp.)

0

0

12099190

– – – drugo

0

0

12099910

– – – seme drevja, ki rodi užitno sadje, ali gozd
nega drevja

0

0

12099920

– – – seme tobaka

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

12099930

– – – seme tare (Caesalpinea spinosa)

0

0

12099940

– – – seme anata

0

0

12099990

– – – drugo

0

0

12101000

– Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne v peletih

10

0

12102000

– Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v peletih; lupulin

0

0

12112000

– Korenina ginsenga

10

0

12113000

– Listi koke

10

0

12114000

– Makova slama

10

0

12119030

– – origano (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – 'mačji krempelj' (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – limonska trava (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – drugo

10

0

12122000

– Morske alge

5

0

12129100

– – sladkorna pesa

10

0

12129910

– – – sladkorni trs

10

10

12129990

– – – drugo

10

0

12130000

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene,
vključno zrezane, mlete ali ne ali v obliki peletov

10

0

12141000

– Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

15

5

12149000

– Drugo

10

0

13012000

– Arabski gumi

0

0

13019040

– – tragakant gumi

5

0

13019090

– – drugo

0

0

13021110

– – – koncentrati makove slame

15

0

13021190

– – – drugo

15

0

Opombe
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13021200

– – iz sladkega korena

5

0

13021300

– – iz hmelja

0

0

13021911

––––

predložena ali pakirana za prodajo na
drobno

15

0

13021919

––––

drugo

15

0

13021920

– – – ekstrakt soje, tudi v prahu

5

0

13021991

––––

predložen ali pakiran za prodajo na
drobno

5

0

13021999

––––

drugo

5

0

13022000

– Pektinske snovi, pektinati in pektati

0

0

13023100

– – agar–agar

5

0

13023200

– – sluzi in zgoščevalci, ekstrahirani iz rožičev, ro
žičevih semen ali semen guara, modificirani
ali nemodificirani

15

0

13023910

– – – sluzi iz semena tare (Caesalpinea spinosa)

15

0

13023990

– – – drugo

0

0

14011000

– Bambus

10

0

14012000

– Španski trs

10

0

14019000

– Drugo

10

0

14042000

– Linters iz bombaža

10

0

14049010

– – zmlet anato

10

0

14049020

– – zmleta tara (Caesalpinea spinosa)

10

0

14049090

– – drugo

10

0

15010010

– Prašičja maščoba (vključno z mastjo)

MEP

IG

15010030

– Perutninska maščoba

MEP

IG

15020011

– – neprimerna za človeško prehrano (denaturi
rana)

MEP

IJ

15020019

– – drugo

MEP

IK

15020090

– Drugo

MEP

IK

Opombe

24.12.2016
NANDINA
2007

15030000

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/783

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

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

MEP

IK

1504101000

– – iz jeter trsk

15

0

1504102100

– – – surovo

15

0

1504102900

– – – drugo

15

0

1504201000

– – surovo

10

0

1504209000

– – drugo

10

0

1504300000

– Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije

15

0

15050010

– Maščoba iz volne, surova

5

0

15050091

– – lanolin

0

0

15050099

– – drugo

5

0

15060010

– Olje iz govejih okončin

MEP

0

15060090

– Drugo

MEP

IG

15071000

– Surovo olje, vključno degumirano

MEP

IK

15079010

– – ki vsebuje do 1 % dodanih snovi, neprimernih
za človeško prehrano (denaturiranih)

MEP

IK

15079090

– – drugo

MEP

IK

15081000

– Surovo olje

MEP

IK

15089000

– Drugo

MEP

IK

15091000

– Deviško

20

0

15099000

– Drugo

20

0

15100000

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove
frakcije, rafinirana ali ne, toda kemično nemodifici
rana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali
frakcijami iz tarifne številke 1509

20

0

15111000

– Surovo olje

MEP

IK

15119000

– Drugo

MEP

IK

Opombe

L 356/784

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

15121110

– Iz sončničnih semen

MEP

IK

15121120

– – – iz žafranke

MEP

IK

15121910

– Iz sončničnih semen

MEP

IK

15121920

– – – iz žafranke

MEP

IK

15122100

– – surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne

MEP

IK

15122900

– – drugo

MEP

IK

15131100

– – surovo olje

MEP

IK

15131900

– – drugo

MEP

IK

15132110

– Iz palmovih jedrc (koščic)

MEP

IK

15132120

– – – iz orehov palme babassu

20

0

15132910

– – – iz palmovih jedrc (koščic)

MEP

IK

15132920

– – – iz orehov palme babassu

20

0

15141100

– – surovo olje

MEP

IK

15141900

– – drugo

MEP

II

15149100

– – surovo olje

MEP

IK

15149900

– – drugo

MEP

IK

15151100

– – surovo olje

20

10

15151900

– – drugo

20

10

15152100

– – surovo olje

MEP

IK

15152900

– – drugo

MEP

IK

15153000

– Ricinusovo olje in njegove frakcije

MEP

IK

15155000

– Sezamovo olje in njegove frakcije

MEP

IK

15159000

– Drugo

MEP

IK

15161000

– Živalske masti in olja in njihove frakcije

20

10

15162000

– Rastlinske masti in olja in njihove frakcije

MEP

IK

Opombe

24.12.2016
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SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/785

Osnovna stopnja

Kategorija

15171000

– Margarina, razen tekoče margarine

MEP

IK

15179000

– Drugo

MEP

IK

15180010

– Linoksin

MEP

IG

15180090

– Drugo

MEP

IK

15200000

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski lugi

5

0

15211010

– – vosek karnauba

0

0

15211020

– – vosek kandela

15

0

15211090

– – drugo

15

0

– – spermaceti

15

0

15219010

– – čebelji vosek ali voski drugih insektov

15

0

15220000

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

0

0

16010000

Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih
proizvodov ali krvi; prehrambeni proizvodi na os
novi teh proizvodov

MEP

P

16021000

– Homogenizirani izdelki

25

E

16022000

– Iz jeter katere koli živali

25

E

16023110

– – – kosi, začinjeni ali zamrznjeni

MEP

E

16023190

– – – drugo

25

E

16023210

– – – kosi, začinjeni ali zamrznjeni

MEP

E

16023290

– – – drugo

25

E

16023910

– – – kosi, začinjeni ali zamrznjeni

MEP

E

16023990

– – – drugo

25

E

16024100

– – šunka in njeni kosi

30

P

16024200

– – plečeta in njihovi kosi

30

P

16024900

– – drugo, vključno mešanice

25

7

1521902000

Opombe

L 356/786

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

16025000

– Iz goved

25

E

16029000

– Drugo, vključno proizvodi iz krvi katere koli ži
vali

25

E

16030000

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkuž
cev ali drugih vodnih nevretenčarjev

30

10

1604110000

– – lososi

20

0

1604120000

– – sledi

20

0

1604131000

– – – v paradižnikovi omaki

20

0

1604132000

– – – v olju

20

0

1604133000

– – – v slanici

20

0

1604139000

– – – drugo

20

0

1604141000

– – – tuni

20

0

1604142000

– – – črtasti tuni in palamide

20

0

1604150000

– – skuše

20

0

1604160000

– – sardoni

20

0

1604190000

– – drugo

20

0

1604200000

– Druge pripravljene ali konzervirane ribe

20

0

1604300000

– Kaviar in kaviarjevi nadomestki

20

0

1605100000

– Rakovice

20

0

1605200000

– Kozice

20

0

1605300000

– Jastogi

20

0

1605400000

– Drugi raki

20

0

1605901000

– – popranke, morsko uho in venernice

20

0

1605909000

– – drugo

20

0

17011110

– – – čok rjavega sladkorja (panela, chancaca, ra
spadura)

30

E

17011190

– – – drugo

MEP

E

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/787

Osnovna stopnja

Kategorija

17011200

– – iz sladkorne pese

MEP

E

17019100

– – ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali
barvila

MEP

E

17019910

– – – kemično čista saharoza

MEP

E

17019990

– – – drugo

MEP

E

17021100

– – ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo
kot brezvodna laktoza, računano na suho
snov

0

0

17021910

– – – laktoza

0

0

17021920

– – – laktozni sirupi

15

0

17022000

– Javorjev sladkor in javorjev sirup

15

0

17023010

– – ki vsebuje 99 mas. % ali več glukoze, izraženo
kot brezvodna glukoza, računano na suho
snov (dekstroza)

0

0

17023020

– – glukozni sirupi

MEP

E

17023090

– – drugo

MEP

E

17024010

– – glukoza

MEP

E

17024020

– – glukozni sirupi

MEP

E

17025000

– Kemično čista fruktoza

5

0

17026000

– Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem
stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen
invertnega sladkorja

MEP

E

17029010

– – umetni med, mešan ali ne z naravnim medom

20

5

17029020

– – karamel

MEP

E

17029030

– – sladkorji, ki vsebujejo dodane snovi za aroma
tiziranje ali barvila

MEP

E

17029040

– – drugi sirupi

MEP

E

17029090

– – drugo

MEP

E

17031000

– Melasa iz sladkornega trsa

MEP

E

17039000

– Drugo

MEP

E

Opombe

L 356/788

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

17041010

– – prevlečeno s sladkorjem

20

3

17041090

– – drugo

20

3

17049010

– – kuhani sladkorni izdelki, pastile in podobni
sladkorni izdelki

20

3

17049090

– – drugo

20

3

18010011

– – seme

10

0

18010019

– – drugo

20

0

18010020

– Praženo

20

5

18020000

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

20

5

18031000

– Nerazmaščene

20

10

18032000

– Popolnoma ali delno razmaščene

20

10

18040011

– – s kislinsko stopnjo, izraženo kot oleinska ki
slina, do vključno 1 %

20

10

18040012

– – s kislinsko stopnjo, izraženo kot oleinska ki
slina, med 1 % in 1,65 %

20

10

18040013

– – s kislinsko stopnjo, izraženo kot oleinska ki
slina, ki ni nižja od 1,65 %

20

10

18040020

– Kakavova maščoba in olje

20

10

18050000

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja
ali drugih sladil

20

10

18061000

– Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila

18061000 A

– Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila

20

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

18061000 B

– Kakavov prah, ki vsebuje dodan sladkor ali
druga sladila

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

18062010

– – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih
sladil

20

10

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/789

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

18062090

– – drugo

18062090 A

– – drugo

20

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

18062090 B

– – drugo

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

18063110

– – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih
sladil

20

10

18063190

– – – drugo

20

10

18063200

– – nepolnjeni

20

10

18069000

– Drugo

20

10

19011010

– – mlečna formula za dojenčke do starosti 12
mesecev

15

5

19011091

– – – na osnovi moke, zdroba, škroba ali slad
nega ekstrakta

15

5

19011099

– – – drugo

15

5

19012000

– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih pro
izvodov iz tarifne številke 1905

20

10

19019010

– – ekstrakt slada

25

5

19019020

– – puding ali dulce de leche

30

5

19019090

– – drugo

20

5

19021100

– – ki vsebujejo jajca

30

5

19021900

– – drugo

30

IB

19022000

– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali dru
gače pripravljene

30

5

19023000

– Druge testenine

30

5

19024000

– Kuskus

20

3

19030000

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba,
v obliki kosmičev, kaše, kroglic, mrvic ali podobnih
oblik

5

5

L 356/790

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

19041000

– Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem žit ali žitnih proizvodov

20

10

19042000

– Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih žitnih
kosmičev ali iz mešanic nepraženih žitnih ko
smičev in praženih žitnih kosmičev ali nabreklih
žit

20

10

19043000

– Bulgur pšenica

20

5

19049000

– Drugo

20

10

19051000

– Hrustljavi kruh

20

5

19052000

– Medenjaki in podobni proizvodi

20

5

19053100

– – sladki keksi (z dodanimi sladili)

20

5

19053200

– – vaflji in oblati

20

5

19054000

– Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni
proizvodi

20

5

19059010

– – osoljeni ali aromatizirani keksi

20

5

19059090

– – drugo

20

5

20011000

– Kumare in kumarice

30

5

20019010

– – oljke

20

5

20019090

– – drugo

30

5

20021000

– Paradižnik, cel ali v kosih

20

5

20029000

– Drugo

20

5

20031000

– Gobe iz rodu Agaricus

30

5

20032000

– Gomoljike

20

0

20039000

– Drugo

30

0

20041000

– Krompir

20

10

20049000

– Druge vrtnine in mešanice vrtnin

30

5

20051000

– Homogenizirane vrtnine

30

5

20052000

– Krompir

20

10

20054000

– Grah (Pisum sativum)

30

10

Opombe

24.12.2016
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L 356/791

Osnovna stopnja

Kategorija

20055100

– – oluščen

30

10

20055900

– – drugo

30

10

20056000

– Beluši

20

0

20057000

– Oljke

20

5

20058000

– Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – bambusovi vršički

20

0

20059910

– – – okrogle artičoke

20

0

20059920

– – – paprika (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – drugo

30

5

20060000

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

30

10

20071000

– Homogenizirani izdelki

30

10

20079110

– – – džemi, sadni želeji in marmelade

20

10

20079120

– – – pireji in paste

30

10

20079911

––––

džemi, sadni želeji, marmelade

30

10

20079912

––––

pireji in paste

30

10

20079991

––––

džemi, želeji in marmelade

30

10

20079992

––––

pireji in paste

30

10

20081110

– – – maslo

30

5

20081190

– – – drugo

30

5

20081910

– – – indijski orehi

20

5

20081920

– – – pistacije

20

0

20081990

– – – drugo, vključno mešanice

20

0

20082010

– – v vodi, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila, vključno sirup

30

10

20082090

– – drugo

30

10

20083000

– Agrumi

20

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

20084000

– Hruške

20

0

20085000

– Marelice

30

10

20086010

– – v vodi, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila, vključno sirup

30

10

20086090

– – drugo

30

10

20087020

– – v vodi, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sla
dila, vključno sirup

20

0

20087090

– – drugo

20

0

20088000

– Jagode

30

10

20089100

– – palmovi srčki

20

0

20089200

– – mešanice

20

10

20089920

– – – papaje

30

10

20089930

– – – mango

30

10

20089990

– – – drugo

20

10

20091100

– – zamrznjeni

20091100 A

– – zamrznjeni

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20091100 B

– – zamrznjeni

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20091200

– – nezamrznjeni, z Brix vrednostjo do vključno
20

30

10

20091900

– – drugo

20091900 A

– – – drugo

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20091900 B

– – – drugo

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

– – z Brix vrednostjo do vključno 20

30

10

20092100

24.12.2016
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Opombe

– – drugo

20092900 A

– – – drugo

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20092900 B

– – – drugo

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20093100

– – z Brix vrednostjo do vključno 20

30

10

20093910

– – – iz limet iz tarifne podštevilke 0805 50 21

30

10

20093990

– – – drugo

20093990 A

––––

drugo

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20093990 B

––––

drugo

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

30

10

20094100

– – z Brix vrednostjo do vključno 20

20094900

– – drugo

20094900 A

– – – drugo

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20094900 B

– – – drugo

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20095000

– Paradižnikov sok

30

5

20096100

– – z Brix vrednostjo do vključno 30

10

10

20096900

– – drugo

10

10

20096900 A

– – – drugo

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

L 356/794
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Opombe

– – – drugo

10

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20097100

– – z Brix vrednostjo do vključno 20

20

10

20097900

– – drugo

20096900 B

Opis

24.12.2016

20097900 A

– – – drugo

20

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20097900 B

– – – drugo

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20098011

– – – papaje

20098011 A

––––

papaje

30

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098011 B

––––

papaje

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20098012

– – – iz pasijonk (Passiflora edulis)

20098012 A

––––

iz pasijonk (Passiflora edulis)

20

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098012 B

––––

iz pasijonk (Passiflora edulis)

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098013

20098013 A

– – – iz graviol (Annona muricata)

––––

iz graviol (Annona muricata)

24.12.2016
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20098013 B

20098014

Opis

––––

iz graviol (Annona muricata)

L 356/795

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

– – – iz manga

20098014 A

––––

iz manga

20

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098014 B

––––

iz manga

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20

0

20098015

– – – iz sadeža camu camu (Myrciaria dubia)

20098019

– – – drugo

20098019 A

––––

drugo

30

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098019 B

––––

drugo

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20098020

– – sok iz drugih posameznih vrst vrtnin

20098020 A

– – – sok iz drugih posameznih vrst vrtnin

30

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20098020 B

– – – sok iz drugih posameznih vrst vrtnin

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

20

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
30 %

20099000

– Mešanice sokov

20099000 A

– Mešanice sokov

L 356/796
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SL

NANDINA
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Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

– Mešanice sokov

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 30 %

21011100

– – ekstrakti, esence in koncentrati

30

5

21011200

– – pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi kave

21011200 A

– – – pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi kave

30

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21011200 B

– – – pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi kave

30

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21012000

– Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali
maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja
ali maté čaja

21012000 A

– – ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja
ali maté čaja in pripravki na osnovi teh eks
traktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali maté čaja

5

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21012000 B

– – ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja
ali maté čaja in pripravki na osnovi teh eks
traktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
pravega čaja ali maté čaja

5

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21013000

– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nado
mestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncen
trati

20

0

21021010

– – kultura kvasa

15

3

21021090

– – drugo

15

3

21022000

– Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorgani
zmi, mrtvi

15

3

21023000

– Pripravljeni pecilni praški

15

3

21031000

– Sojina omaka

20

3

20099000 B

Opis
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L 356/797

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

21032000

– Paradižnikov kečup in druge paradižnikove
omake

20

3

21033010

– – gorčična moka

20

0

21033020

– – pripravljena gorčica

20

0

21039010

– – majoneza

20

5

21039020

– – mešanice začimb in dišavne mešanice

30

3

21039090

– – drugo

20

5

21041010

– – pripravki za juhe in mesne juhe

20

5

21041020

– – pripravljene juhe in mesne juhe

20

5

21042000

– Homogenizirani sestavljeni prehrambeni proiz
vodi

20

5

21050010

– Sladoled, ki ne vsebuje mleka ali mlečnih izdel
kov

20

10

21050090

– Drugo

20

10

21061011

– – – iz soje, ki vsebuje 65 mas. % do 75 mas. %
beljakovin v suhi snovi

20

3

21061019

– – – drugo

20

3

21061020

– – teksturirane beljakovinske snovi

20

3

21069010

– – praški za smetano, želeje, sladolede, kolače,
pudinge ali podobne proizvode

21069010 A

– – praški za smetano, želeje, sladolede, kolače,
pudinge ali podobne proizvode

15

3

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069010 B

– – – praški za smetano, želeje, sladolede, kolače,
pudinge ali podobne proizvode

15

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069021

– – – predloženi v pakiranjih, pripravljenih za
prodajo na drobno
10

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069021 A

––––

predloženi v pakiranjih, pripravljenih za
prodajo na drobno

Opombe
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––––

predloženi v pakiranjih, pripravljenih za
prodajo na drobno
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Opombe

10

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

– – – drugo

21069029 A

––––

drugo

10

10

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069029 B

––––

drugo

10

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069030

– – beljakovinski hidrolizati

21069030 A

– – – beljakovinski hidrolizati

5

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069030 B

– – – beljakovinski hidrolizati

5

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069040

– – kvasi avtolizati

21069040 A

– – – kvasi avtolizati

15

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069040 B

– – – kvasi avtolizati

15

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

15

0

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069050

21069050 A

– – sredstva za izboljšanje priprave kruha

– – – sredstva za izboljšanje priprave kruha

24.12.2016
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– – – sredstva za izboljšanje priprave kruha

L 356/799

Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

15

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

– – mešanice umetnih sladil in hrane

21069060 A

– – – mešanice umetnih sladil in hrane

20

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069060 B

– – – mešanice umetnih sladil in hrane

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069071

– – – ki vsebujejo izključno mešanice ali ekstrakte
rastlin, delov rastlin, semen ali sadja

21069071 A

––––

ki vsebujejo izključno mešanice ali eks
trakte rastlin, delov rastlin, semen ali sa
dja

20

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069071 B

––––

ki vsebujejo izključno mešanice ali eks
trakte rastlin, delov rastlin, semen ali sa
dja

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069072

– – – ki vsebujejo izključno mešanice ali ekstrakte
rastlin, delov rastlin, semen ali sadja, z vita
mini, minerali ali drugimi snovmi

21069072 A

––––

ki vsebujejo izključno mešanice ali eks
trakte rastlin, delov rastlin, semen ali sa
dja, z vitamini, minerali ali drugimi
snovmi

20

3

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069072 B

––––

ki vsebujejo izključno mešanice ali eks
trakte rastlin, delov rastlin, semen ali sa
dja, z vitamini, minerali ali drugimi
snovmi

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069073

– – – ki vsebujejo izključno mešanice vitaminov
ali mineralov

L 356/800
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Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

21069073 A

––––

ki vsebujejo izključno mešanice vitami
nov ali mineralov

20

3

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069073 B

––––

ki vsebujejo izključno mešanice vitami
nov ali mineralov

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069074

– – – ki vsebujejo izključno mešanice vitaminov

21069074 A

––––

ki vsebujejo izključno mešanice vitami
nov

20

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069074 B

––––

ki vsebujejo izključno mešanice vitami
nov

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069079

– – – drugo

21069079 A

––––

drugo

20

3

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069079 B

––––

drugo

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069080

– – formula, razen mlečna formula, za dojenčke
do starosti 12 mesecev

21069080 A

– – – formula, razen mlečna formula, za dojenčke
do starosti 12 mesecev

20

5

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069080 B

– – – formula, razen mlečna formula, za dojenčke
do starosti 12 mesecev

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

21069090

– – drugo
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Osnovna stopnja

Kategorija

Opombe

21069090 A

– – – drugo

20

7

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja ≤
70 %

21069090 B

– – – drugo

20

SP

Izdelki z vsebnos
tjo sladkorja
> 70 %

22011000

– Mineralne vode in sodavice

20

5

22019000

– Drugo

20

5

22021000

– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki
vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali
arome

30

5

22029000

– Drugo

30

5

22030000

Pivo, izdelano iz slada

20

0

22041000

– Peneča vina

20

0

22042100

– – v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

20

0

22042910

– – – grozdni mošt, katerega fermentacija je us
tavljena z dodajanjem alkohola

15

0

22042990

– – – drugo

20

0

22043000

– Drug grozdni mošt

15

0

22051000

– V embalaži s prostornino 2 litra ali manj

30

0

22059000

– Drugo

30

0

22060000

Druge fermentirane pijače (npr.: jabolčnik, hruško
vec, medica); mešanice fermentiranih pijač in meša
nice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pija
čami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

20

0

22071000

– Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alko
hola 80 vol. % ali več

15

0

22072000

– Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s
katero koli vsebnostjo alkohola

15

0

22082021

– – – pisco

20

0
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20

0

22082022

– – – singani

22082029

– – – drugo

22082029a

––––

alkoholni ekstrakti in koncentrati za pro
izvodnjo brandyja, v velikih količinah,
z vsebnostjo alkohola 50 stopinj ali več
po lestvici Gay–Lussac (50 G.L.), nepri
merni za neposredno prodajo potrošni
kom

20

0

22082029b

––––

drugo

20

0

22082030

– – žganja, dobljena z destilacijo tropin (grappa in
podobno)

20

0

22083000

– Whisky

22083000a

– – alkoholni ekstrakti in koncentrati za proizvod
njo whiskyja, v velikih količinah, z vsebnostjo
alkohola 50 stopinj ali več po lestvici Gay–
Lussac (50 G.L.), neprimerni za neposredno
prodajo potrošnikom

20

0

22083000b

– – whisky

20

0

22084000

– Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo fer
mentiranih proizvodov iz sladkornega trsa

22084000a

– – alkoholni ekstrakti in koncentrati za proizvod
njo ruma, v velikih količinah, z vsebnostjo al
kohola 50 stopinj ali več po lestvici Gay–Lus
sac (50 G.L.), neprimerni za neposredno pro
dajo potrošnikom

20

0

22084000b

– – rum in druga žganja, dobljena z destilacijo fer
mentiranih proizvodov iz sladkornega trsa

20

0

22085000

– Gin in brinjevec

22085000a

– – alkoholni ekstrakti in koncentrati za proizvod
njo gina in brinjevca, v velikih količinah,
z vsebnostjo alkohola 50 stopinj ali več po le
stvici Gay–Lussac (50 G.L.), neprimerni za ne
posredno prodajo potrošnikom

30

0

22085000b

– – gin in brinjevec

30

0

22086000

– Vodka

30

0

22087010

– – janeževec

30

0

22087020

– – kremne pijače

30

0

Opombe
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22087090

– – drugo

30

0

22089010

– – nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo al
kohola manj kot 80 vol. %;

15

0

22089020

– – žganja, dobljena z destilacijo agav (tekila in
podobno)

30

0

22089042

– – – janeževec

30

0

22089049

– – – drugo

30

0

22089090

– – drugo

30

0

22090000

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

20

0

23011010

– – ocvirki

15

10

23011090

– – drugo

15

0

2301201100

– – – ki vsebujejo več kot 2 mas. % maščobe

15

0

2301201900

– – – ki vsebujejo manj kot 2 mas. % maščobe

15

0

2301209000

– – drugo

15

0

23021000

– Iz koruze

MEP

IJ

23023000

– Iz pšenice

MEP

IH

23024000

– Iz drugih žit

MEP

IJ

23025000

– Iz stročnic

15

10

23031000

– Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni os
tanki

15

0

23032000

– Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega
trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

15

0

23033000

– Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

15

0

23040000

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri
ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali v ob
liki peletov

MEP

IJ

23050000

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri
ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali v
obliki peletov

15

10

Opombe
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MEP

IJ

15

10

MEP

IJ

Opombe

23061000

– Iz bombaževih semen

23062000

– Iz lanenih semen

23063000

– Iz sončničnih semen

23064100

– – z nizko vsebnostjo eručne kisline

15

0

23064900

– – drugo

15

5

23065000

– Iz kokosovih orehov ali kopre

15

5

23066000

– Iz palmovih orehov ali palminih koščic

15

5

23069000

– Drugo

MEP

IH

23070000

Vinska usedlina; vinski kamen

15

0

23080010

– Moka iz cvetov ognjiča

15

0

23080090

– Drugo

MEP

IJ

23091010

– – v neprodušnih pločevinkah

20

10

23091090

– – drugo

MEP

B1

23099010

– – oslajena krma

MEP

B1

23099020

– – premiksi

5

0

23099030

– – mlečni nadomestki za krmljenje telet

5

0

23099090

– – drugo (drugi pripravki, ki se uporabljajo kot
krma za živali)

23099090 A

– – – drugo (drugi pripravki, ki se uporabljajo
kot krma za živali)

MEP

B

Razen z vsebnos
tjo riža in koruze

23099090 B

– – – drugo (drugi pripravki, ki se uporabljajo
kot krma za živali)

MEP

E

Z vsebnostjo riža
in koruze

24011010

– – temni tobak

15

10

24011020

– – lahki tobak

15

3

24012010

– – temni tobak

15

10

24012020

– – lahki tobak

15

10

24013000

– Tobačni odpadki

15

10

24.12.2016
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24021000

– Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

30

10

24022010

– – temni tobak

30

10

24022020

– – lahki tobak

30

10

24029000

– Drugo

30

10

24031000

– Tobak za kajenje, ki vsebuje ali ne vsebuje tobač
nih nadomestkov v kakršnem koli razmerju

30

10

24039100

– Homogeniziran ali rekonstituiran tobak

20

10

24039900

– – drugo

20

10

2501001000

– Jedilna sol

5

5

2501002000

– Natrijev klorid, čistote 99,5 % ali več, v vodni
raztopini ali neraztopljen

0

0

2501009100

– – denaturiran

5

0

2501009200

– – za krmljenje živine

5

0

2501009900

– – drugo

5

5

2502000000

Železovi piriti, nepraženi

5

0

2503000000

Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega, oborjenega
in koloidnega žvepla

0

0

2504100000

– V prahu ali v luskah

0

0

2504900000

– Drugo

0

0

2505100000

– Silikatni in kremenov pesek

0

0

2505900000

– Drugo

0

0

2506100000

– Kremen

5

0

2506200000

– Kvarcit

5

0

2507001000

– Kaolin, žgan ali nežgan

0

0

2507009000

– Drugo

0

0

2508100000

– Bentonit

0

0

2508300000

– Ognjevarna glina

5

0

Opombe
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2508400000

– Druge gline

0

0

2508500000

– Andaluzit, kianit in silimanit

5

0

2508600000

– Mulit

5

0

2508700000

– Šamotne ali dinas zemljine

5

0

2509000000

Kreda

0

0

2510100000

– Nezmleta

5

0

2510200000

– Zmleta

5

0

2511100000

– Naravni barijev sulfat (bariti)

0

0

2511200000

– Naravni barijev karbonat (viterit)

5

0

2512000000

Selikatna fosilna moka (npr.: kieselgur, tripolit, dia
tomit) in podobne silikatne zemljine, žgane ali ne
žgane, navidezne specifične mase 1 ali manjše

0

0

2513100000

– Plovec

5

0

2513200000

– Smirek, naravni korund, naravni granat in druge
naravne snovi za brušenje (abrazivi)

0

0

2514000000

Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan ali
kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kva
dratne) bloke ali plošče

5

0

2515110000

– – surov ali grobo klesan

5

5

2515120000

– – razžagan ali kako drugače razrezan v kva
dratne ali pravokotne bloke ali plošče

5

5

2515200000

– Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike
ali gradbeništvo; alabaster

5

0

2516110000

– – surov ali grobo klesan

5

0

2516120000

– – razžagan ali kako drugače razrezan v kva
dratne ali pravokotne bloke ali plošče

5

0

2516200000

– Peščenec

5

0

2516900000

– Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo

5

0
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2517100000

– Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
nasipanje cest ali železniških prog ali za druga
nasipanja, prodniki in kremen, vključno ter
mično obdelani

5

0

2517200000

– Makadam iz žlindre, troske ali podobnih indu
strijskih odpadkov, vključno tudi pomešani z ma
teriali iz tarifne podštevilke 2517 10 00

5

0

2517300000

– Termakadam

5

0

2517410000

– – iz marmorja

5

0

2517490000

– – drugo

5

0

2518100000

– Dolomit, nežgan in ne sintran

5

0

2518200000

– Dolomit, žgan ali sintran

5

0

2518300000

– Aglomerirani dolomit

5

0

2519100000

– Naravni magnezijev karbonat (magnezit)

0

0

2519901000

– – taljeni magnezijev oksid

5

0

2519902000

– – magnezijev oksid, kemično čist ali nečist

0

0

2519903000

– – mrtvopečen (sintran) magnezijev oksid z majh
nimi količinami drugih oksidov, dodanih pred
sintranjem, ali brez njih

5

0

2520100000

– Surova sadra; anhidrid sadre

5

0

2520200000

– Mavec

0

0

2521000000

Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo; apnen
čev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki se
uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa

0

0

2522100000

– Živo apno

5

0

2522200000

– Gašeno apno

5

0

2522300000

– Hidravlično apno

5

0

2523100000

– Cementni klinker

5

5

2523210000

– – beli cement, umetno barvan ali nebarvan

10

0
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2523290000

– – drugo

10

5

2523300000

– Aluminatni cement

10

0

2523900000

– Drugi hidravlični cementi

10

5

2524101000

– – vlakna

0

0

2524109000

– – drugo

5

0

2524900000

– Drugo

0

0

2525100000

– Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih

5

0

2525200000

– Sljuda v prahu

0

0

2525300000

– Odpadki iz sljude

5

0

2526100000

– Nezdrobljeni in nezmleti

5

0

2526200000

– Zdrobljeni ali zmleti

0

0

2528100000

– Natrijevi borati, naravni, in njihovi koncentrati
(žgani ali nežgani)

0

0

2528900000

– Drugo

0

0

2529100000

– Glinenec

5

0

2529210000

– – ki vsebuje 97 mas. % ali manj kalcijevega
fluorida

5

0

2529220000

– – ki vsebuje več kot 97 mas. % kalcijevega fluo
rida

5

0

2529300000

– Levcit, nefelin in nefelin sienit

5

0

2530100000

– Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani

0

0

2530200000

– Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati, naravni)

5

0

2530900000

– Drugo

5

0

2601110000

– – neaglomerirani

5

0

2601120000

– – aglomerirani

5

0

2601200000

– Praženi železovi piriti

0

0
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2602000000

Manganove rude in koncentrati, vključno železo –
manganove rude in koncentrati z 20 % in več man
gana, računano na suh izdelek

5

0

2603000000

Bakrove rude in koncentrati

5

0

2604000000

Nikljeve rude in koncentrati

5

0

2605000000

Kobaltove rude in koncentrati

5

0

2606000000

Aluminijeve rude in koncentrati

5

0

2607000000

Svinčeve rude in koncentrati

5

0

2608000000

Cinkove rude in koncentrati

5

0

2609000000

Kositrove rude in koncentrati

5

0

2610000000

Kromove rude in koncentrati

5

0

2611000000

Volframove rude in koncentrati

5

0

2612100000

– Uranove rude in koncentrati

5

0

2612200000

– Torijeve rude in koncentrati

5

0

2613100000

– Praženi

5

0

2613900000

– Drugo

5

0

2614000000

Titanove rude in koncentrati

5

0

2615100000

– Cirkonijeve rude in koncentrati

0

0

2615900000

– Drugo

5

0

2616100000

– Srebrove rude in koncentrati

5

0

2616901000

– – zlate rude in koncentrati

5

0

2616909000

– – drugo

5

0

2617100000

– Antimonove rude in koncentrati

5

0

2617900000

– Drugo

5

0
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2618000000

Granulirana žlindra (žlindrni pesek), dobljena pri
pridobivanju železa ali jekla

5

0

2619000000

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

5

0

2620110000

– – trdi nečisti cink

0

0

2620190000

– – drugo

5

0

2620210000

– – usedline osvinčenega bencina in osvinčenih
dodatkov zoper detonacijo

5

0

2620290000

– – drugo

5

0

2620300000

– Ki vsebujejo pretežno baker

5

0

2620400000

– Ki vsebujejo pretežno aluminij

5

0

2620600000

– Ki vsebujejo arzen, živo srebro, talij ali njihove
mešanice vrst, ki se uporabljajo za izločanje ar
zena ali navedenih kovin ali za izdelavo njihovih
kemičnih spojin

5

0

2620910000

– – ki vsebujejo antimon, berilij, kadmij, krom ali
njihove mešanice

5

0

2620990000

– – drugo

5

0

2621100000

– Pepel in ostanki, ki ostanejo po sežiganju komu
nalnih odpadkov

5

0

2621900000

– Drugo

5

0

2701110000

– – antracit

0

0

2701120000

– – bituminozni črni premog

0

0

2701190000

– – drug črni premog

0

0

2701200000

– Briketi raznih oblik iz črnega premoga

5

0

2702100000

– Rjavi premog (lignit), tudi v prahu, neaglomeri
ran

0

0

2702200000

– Aglomeriran rjavi premog (lignit)

5

0

2703000000

– Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali
aglomerirana

0

0
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2704001000

– Koks in polkoks, pridobljena iz črnega premoga

5

5

2704002000

– Koks in polkoks, pridobljena iz rjavega premoga
(lignita) ali šote

5

0

2704003000

– Retortno oglje

5

0

2705000000

Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski
plin in podobni plini, razen naftnih plinov in dru
gih plinastih ogljikovodikov

5

0

2706000000

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

5

0

2707100000

– Benzol (benzen)

5

0

2707200000

– Toluol (toluen)

5

0

2707300000

– Ksilol (ksilen)

0

0

2707400000

– Naftalen

0

0

2707501000

– – solventna nafta

0

0

2707509000

– – drugo

0

0

2707910000

– – kreozotna olja

5

0

2707991000

– – – antracen

5

0

2707999000

– – – drugo

0

0

2708100000

– Smola

10

5

2708200000

– Smolni koks

10

0

2709000000

Nafta, dobljena iz bituminoznih materialov, surova

10

5

2710111100

––––

0

0

2710111310

–––––

z indeksom odpornosti proti klenkanju
80 ali več, vendar manj kot 87

0

0

2710111320

–––––

z indeksom odpornosti proti klenkanju
87 ali več, vendar manj kot 90

0

0

2710111330

–––––

z indeksom odpornosti proti klenkanju
90 ali več, vendar manj kot 95

0

0

2710111340

–––––

z indeksom odpornosti proti klenkanju
95 ali več

0

0

2710111390

–––––

drugo

0

0

za letalske motorje
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – naftna olja, ki vsebujejo tetraetil svinec

0

0

2710119100

––––

beli špirit

10

0

2710119200

––––

bencinska reaktivna in turbinska goriva

15

0

2710119300

––––

tetrapropilen

10

0

2710119400

––––

mešani n–parafini

0

0

2710119500

––––

mešani n–olefini

10

0

2710119910

–––––

olja v kmetijstvu, ki vsebujejo 70 mas.
% ali več olja, dobljenega iz nafte, ali
olja, dobljenega iz bituminoznih mate
rialov, ki služi kot nosilec za spojine za
zatiranje škodljivcev v kmetijstvu

0

0

2710119920

–––––

olje v pršilu

0

0

2710119930

–––––

goriva za motorje plovil za obrtni ri
bolov

0

0

2710119990

––––

drugo

10

10

2710191200

––––

mešani n–parafini

5

0

2710191300

––––

mešani n–olefini

10

0

2710191410

–––––

reaktivno gorivo

0

0

2710191420

–––––

gorivo za pogon turbo motorjev N 4

0

0

2710191490

–––––

drugo

0

0

2710191500

––––

kerozin za reaktivne motorje

0

0

2710191900

––––

drugo

0

0

2710192110

–––––

s cetanskim indeksom 40 ali več, ven
dar manj kot 44

0

0

2710192120

–––––

s cetanskim indeksom 45 cm ali več

0

0

2710192130

–––––

dizel 2

0

0

2710192140

–––––

dizel za motorje plovil za ribolov

0

0

2710192190

–––––

drugo

0

0
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2710192200

––––

kurilna olja

0

0

2710192900

––––

drugo

10

5

2710193100

––––

mešani n–parafini

5

0

2710193200

––––

mešani n–olefini

10

0

2710193300

––––

olja za električno izolacijo

5

0

2710193400

––––

mazalne maščobe

10

5

2710193510

–––––

topilo za gumo

0

0

2710193520

–––––

topilo št. 1

0

0

2710193530

–––––

mineralni terpentin

0

0

2710193590

–––––

drugo

5

0

2710193600

––––

tekočine za hidravlične prenosne sisteme

10

5

2710193700

––––

bela olja (iz vazelina ali parafina)

5

5

2710193800

–––––

druga mazalna olja

10

5

2710193900

–––––

drugo

10

5

2710910000

– – ki vsebuje poliklorirane bifenile (PCB), poliklo
rirane terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile
(PBB)

10

0

2710990000

– – drugo

10

0

2711110000

– – zemeljski plin

0

0

2711120000

– – propan

0

0

2711130000

– – butan

0

0

2711140000

– – etilen, propilen, butilen in butadien

0

0

2711190000

– – drugo

0

0

2711210000

– – zemeljski plin

5

0

2711290000

– – drugo

5

0

2712101000

– – surov

5

5
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5

0

5

0

2712109000

– – drugo

2712200000

– Parafinski vosek,
0,75 mas. % olja

2712901000

– – mikrokristalni vosek iz nafte

0

0

2712902000

– – ozokerit in cerezin

5

0

2712903000

– – parafinski vosek, ki vsebuje 0,75 mas. % olja
ali več

0

0

2712909000

– – drugo

0

0

2713110000

– – nežgana

5

0

2713120000

– – žgana

10

0

2713200000

– Naftni bitumen

10

0

2713900000

– Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz bitu
minoznih mineralov

10

10

2714100000

– Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

10

0

2714900010

– – asfaltni beton

0

0

2714900020

– – cement, ki se hitro stara

0

0

2714900030

– – industrijski asfalt (oksidiran)

0

0

2714900090

– – drugo

10

5

2715001000

– Bituminozni kit

10

5

2715009000

– Drugo

10

5

2716000000

Električna energija

0

0

2801100000

– Klor

0

0

2801200000

– Jod

0

0

2801300000

– Fluor; brom

0

0

2802000000

Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo

0

0

2803001000

– Acetilenske saje

0

0

2803009000

– Drugo

0

0

2804100000

– Vodik

5

5

ki

vsebuje

manj

kot
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2804210000

– – argon

5

0

2804290000

– – drugo

5

0

2804300000

– Dušik

5

0

2804400000

– Kisik

5

0

2804501000

– – bor

5

0

2804502000

– – telur

5

0

2804610000

– – ki vsebujejo najmanj 99,99 mas. % silicija

5

0

2804690000

– – drugo

5

0

2804701000

– – rdeči ali amorfni fosfor

5

0

2804709000

– – drugo

5

0

2804800000

– Arzen

0

0

2804901000

– – v prahu

5

0

2804909000

– – drugo

5

0

2805110000

– – natrij

0

0

2805120000

– – kalcij

0

0

2805190010

– – – stroncij in barij

0

0

2805190090

– – – drugo

5

0

2805300000

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

0

0

2805400000

– Živo srebro

0

0

2806100000

– Klorovodik (klorovodikova kislina)

5

7

2806200000

– Klorsulfonska kislina

0

0

2807001000

– Žveplova kislina

5

5

2807002000

– Oleum (kadeča žveplova kislina)

5

5

2808001000

– Solitrna kislina

0

0

2808002000

– Sulfonitritne kisline

0

0
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2809100000

– Difosforjev pentoksid

5

0

2809201010

– – – ortofosforjeva kislina koncentracije vsaj
75 %

0

0

2809201090

– – – drugo

0

0

2809202000

– – polifosforjeve kisline

0

0

2810001000

– Ortoborova kislina

0

0

2810009000

– Drugo

0

0

2811110000

– – fluorovodik (fluorovodikova kislina)

5

0

2811191000

––––

amino sulfonska kislina (sulfaminska ki
slina)

5

0

2811193000

––––

derivati fosforja

0

0

2811194000

––––

vodikov cianid

5

0

2811199000

––––

drugo

0

0

2811210000

– – ogljikov dioksid

10

5

2811221000

– – – silicijev gel

0

0

2811229000

– – – drugo

0

0

2811292000

– – – dušikov oksid (smejalni plin, didušikov mo
noksid)

10

0

2811294000

– – – diarzenov trioksid (arzenov sekvioksid, ar
zenov oksid, beli arzen)

10

0

2811299010

––––

žveplov dioksid

5

0

2811299090

––––

drugo

0

0

2812101000

– – arzenov triklorid

5

0

2812102000

– – karbonil diklorid (fosgen)

5

0

2812103100

– – – fosforjev triklor oksid

5

0

2812103200

– – – fosforjev triklorid

5

0

2812103300

– – – fosforjev pentaklorid

5

0

2812103900

– – – drugo

5

0

2812104100

– – – žveplov monoklorid

5

0
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2812104200

– – – žveplov diklorid

5

0

2812104900

– – – drugo

5

0

2812105000

– – tionil klorid

5

0

2812109000

– – drugo

5

0

2812900000

– Drugo

5

0

2813100000

– Ogljikov disulfid

10

0

2813902000

– – fosforjevi sulfidi

5

0

2813909000

– – drugo

5

0

2814100000

– Amonijak, brezvodni

0

0

2814200000

– Amoniak, v vodni raztopini

0

0

2815110000

– – trden

5

0

2815120000

– – v vodni raztopini (tekoča soda)

5

0

2815200000

– Kalijev hidroksid (kavstična pepelika)

0

0

2815300000

– Natrijevi ali kalijevi peroksidi

0

0

2816100000

– Magnezijev hidroksid in peroksid

0

0

2816400000

– Oksidi, hidroksidi in peroksidi stroncija in barija

0

0

2817001000

– Cinkov oksid (cinkovo belilo ali cinkov cvet)

5

5

2817002000

– Cinkov peroksid

10

0

2818100000

– Umetni korund, kemično opredeljen ali ne

0

0

2818200000

– Aluminijev oksid, razen umetnega korunda

0

0

2818300000

– Aluminijev hidroksid

0

0

2819100000

– Kromov trioksid

5

0

2819901000

– – dikromov trioksid (kromov sekvioksid ali 'ze
len kromov oksid')

0

0
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2819909000

– – drugo

5

0

2820100000

– Manganov dioksid

0

0

2820900000

– Drugo

0

0

2821101000

– – oksidi

0

0

2821102000

– – hidroksidi

5

0

2821200000

– Zemeljske barve

5

0

2822000000

Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobal
tovi oksidi

0

0

2823001000

– Titanov dioksid (titanov oksid ali anhidrid tita
nove kisline)

0

0

2823009000

– Drugo

0

0

2824100000

– Svinčev monoksid (litharge, massicot

0

0

2824900010

– – minij in oranžni svinčev oksid

5

0

2824900090

– – drugo

0

0

2825100000

– Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske
soli

10

0

2825200000

– Litijev oksid in hidroksid

5

0

2825300000

– Vanadijevi oksidi in hidroksidi

5

0

2825400000

– Nikljevi oksidi in hidroksidi

0

0

2825500000

– Bakrovi oksidi in hidroksidi

0

0

2825600000

– Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid

5

0

2825700000

– Molibdenovi oksidi in hidroksidi

0

0

2825800000

– Antimonovi oksidi

5

0

2825901000

– – kositrovi oksidi in hidroksidi

0

0

2825904000

– – kalcijev oksid in hidroksid

0

0

2825909000

– – drugo

0

0

2826120000

– – iz aluminija

5

0

2826191000

– – – iz natrija

5

0

Opombe
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2826199000

– – – drugo

0

0

2826300000

– Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični kriolit)

5

0

2826900000

– Drugo

5

0

2827100000

– Amonijev klorid

0

0

2827200000

– Kalcijev klorid

0

0

2827310000

– – magnezija

0

0

2827320000

– – aluminija

0

0

2827350000

– – niklja

0

0

2827391000

– – – bakra

0

0

2827393000

– – – kositra

0

0

2827394000

– – – železa

5

0

2827395000

– – – cinka

0

0

2827399000

– – – drugo

0

0

2827410000

– – bakra

5

0

2827491000

– – – aluminija

0

0

2827499000

– – – drugo

0

0

2827510000

– – natrijevi ali kalijevi bromidi

0

0

2827590000

– – drugo

0

0

2827601000

– – natrija ali kalija

0

0

2827609000

– – drugo

0

0

2828100000

– Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi kalcijevi
hipokloriti

0

0

2828901100

– – – natrija

10

5

2828901900

– – – drugo

10

0

2828902000

– – kloriti

0

0

2828903000

– – hipobromiti

0

0

Opombe
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2829110000

– – natrijevi

5

0

2829191000

– – – kalijevi

5

0

2829199000

– – – drugo

0

0

2829901000

– – perklorati

5

0

2829902000

– – kalijev jodat

0

0

2829909000

– – drugo

0

0

2830101000

– – natrijev sulfid

0

0

2830102000

– – natrijev hidrogensulfid (natrijev sulfhidrat)

5

0

2830901000

– – kalijev sulfid

5

0

2830909000

– – drugo

5

0

2831100000

– Natrija

0

0

2831900000

– Drugo

5

0

2832100000

– Natrijevi sulfiti

0

0

2832201000

– – amonijevi

5

0

2832209000

– – drugo

5

0

2832301000

– – natrija

10

0

2832309000

– – drugo

10

0

2833110000

– – dinatrijev sulfat

0

0

2833190000

– – drugo

0

0

2833210000

– – magnezija

0

0

2833220000

– – aluminija

10

5

2833240000

– – niklja

0

0

2833250000

– – bakra

0

0

2833270000

– – barija

0

0

2833291000

– – – železa

0

0

Opombe
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2833293000

– – – svinca

0

0

2833295000

– – – kroma

10

0

2833296000

– – – cinka

0

0

2833299000

– – – drugo

0

0

2833301000

– – aluminija

5

0

2833309000

– – drugo

5

0

2833401000

– – natrija

0

0

2833409000

– – drugo

0

0

2834100000

– Nitriti

0

0

2834210000

– – kalija

0

0

2834291000

– – – magnezija

0

0

2834299000

– – – drugo

0

0

2835100000

– Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti)

0

0

2835220000

– – mononatrija ali dinatrija

5

7

2835240000

– – kalija

0

0

2835250000

– – kalcijev hidrogenortofosfat ('dikalcijev fosfat')

0

0

2835260000

– – drugi kalcijevi fosfati

0

0

2835291000

– – – železa

0

0

2835292000

– – – triamonija

0

0

2835299000

– – – drugo

0

0

2835310000

– – natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)

0

0

2835391000

– – – natrijev pirofosfat

0

0

2835399000

– – – drugo

0

0

2836200000

– Dinatrijev karbonat

0

0

Opombe
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2836300000

– Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

0

0

2836400000

– Kalijevi karbonati

0

0

2836500000

– Kalcijev karbonat

0

0

2836600000

– Barijev karbonat

5

0

2836910000

– – litijevi karbonati

5

0

2836920000

– – stroncijev karbonat

5

0

2836991000

– – – oborjen magnezijev karbonat

5

0

2836992000

– – – amonijevi karbonati

0

0

2836993000

– – – kobaltov karbonat

0

0

2836994000

– – – nikljev karbonat

0

0

2836995000

– – – natrijev sekvikarbonat

0

0

2836999000

– – – drugo

0

0

2837111000

– – – cianid

5

0

2837112000

– – – oksicianid

5

0

2837190000

– – drugo

5

0

2837200000

– Kompleksni cianidi

5

0

2839110000

– – natrijevi metasilikati

5

7

2839190000

– – drugo

5

0

2839901000

– – aluminija

0

0

2839902000

– – oborjenega kalcija

0

0

2839903000

– – magnezija

0

0

2839904000

– – kalija

5

0

2839909000

– – drugo

0

0

2840110000

– – brezvodni

5

0

2840190000

– – drugo

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

2840200000

– Drugi borati

5

0

2840300000

– Peroksiborati (perborati)

5

0

2841300000

– Natrijev dikromat

0

0

2841501000

– – kromati cinka ali svinca

5

0

2841502000

– – kalijev kromat

0

0

2841503000

– – natrijev kromat

0

0

2841504000

– – kalijev dikromat

0

0

2841505000

– – talijev dikromat

0

0

2841509000

– – drugo

0

0

2841610000

– – kalijev permanganat

0

0

2841690000

– – drugo

5

0

2841700000

– Molibdati

10

0

2841800000

– Volframati

10

0

2841901000

– – aluminati

0

0

2841909000

– – drugo

5

0

2842100000

– Dvojni ali kompleksni silikati, vključno z alumi
nosilikati, kemično opredeljenimi ali ne

0

0

2842901000

– – arzenati in arzeniti

5

0

2842902100

– – – amonija in cinka

5

0

2842902900

– – – drugo

0

0

2842903000

– – dvojni ali kompleksni fosfati (fosforne soli)

0

0

2842909000

– – drugo

0

0

2843100000

– Plemenite kovine v koloidnem stanju

5

0

2843210000

– – srebrov nitrat

10

5

2843290000

– – drugo

10

0

2843300000

– Spojine zlata

5

0

Opombe
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2843900000

– Druge spojine; amalgami

10

0

2844100000

– Uran, naravni, in njegove spojine, zlitine, disper
zije (vključno kermete), keramični proizvodi in
mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali spojine
naravnega urana

5

0

2844200000

– Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine; plu
tonij in njegove spojine; zlitine, disperzije
(vključno kermete), keramični proizvodi in me
šanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235,
plutonij ali spojine teh proizvodov

5

0

2844300000

– Uran, osiromašen z U 235, in njegove spojine;
torij in njegove spojine; zlitine, disperzije
(vključno kermeti), keramični proizvodi in meša
nice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235, to
rij in spojine teh proizvodov

5

0

2844401000

– – radioaktivni ostanki

5

0

2844409000

– – drugo

5

0

2844500000

– Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih
reaktorjev

5

0

2845100000

– Težka voda (devterijev oksid)

5

0

2845900000

– Drugo

5

0

2846100000

– Cerijeve spojine

5

0

2846900000

– Drugo

5

0

2847000000

Vodikov peroksid (oksidirana voda), utrjen s seč
nino ali ne

0

0

2848000000

Fosfidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni,
razen železovih fosfidov

5

0

2849100000

– Kalcija

10

0

2849200000

– Silicija

5

0

2849901000

– – volframa

5

0

2849909000

– – drugo

0

0

2850001000

– Svinčev nitrid

0

0

2850002000

– Azidi

0

0

2850009000

– Drugo

0

0

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/825

Osnovna stopnja

Kategorija

2852001000

– Živosrebrovi sulfati

0

0

2852002100

– – merbromin (INN) (merkurokrom)

0

0

2852002900

– – drugo

0

0

2852009000

– Drugo

0

0

2853001000

– Cianogen klorid

5

0

2853003000

– Destilirana ali elektroneprevodna voda in voda
podobne čistoče; tekoči zrak in prečiščen zrak

0

0

2853009000

– Drugo

5

0

2901100000

– Nasičeni

5

0

2901210000

– – etilen

5

0

2901220000

– – propen (propilen)

5

0

2901230000

– – buten (butilen) in njegovi izomeri

5

0

2901240000

– – buta-1,3-dien in izopren

5

0

2901290000

– – drugo

5

5

2902110000

– – cikloheksan

0

0

2902190000

– – drugo

0

0

2902200000

– Benzen

0

0

2902300000

– Toluen

0

0

2902410000

– – o-ksilen

0

0

2902420000

– – m-ksilen

0

0

2902430000

– – p-ksilen

0

0

2902440000

– – izomeri ksilenov v mešanici

0

0

2902500000

– Stiren

0

0

2902600000

– Etilbenzen

5

0

2902700000

– Kumen

5

0

2902901000

– – naftalen

5

0

Opombe
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2902909000

– – drugo

0

0

2903111000

– – – klorometan (metilklorid)

5

0

2903112000

– – – kloroetan (etilklorid)

5

0

2903120000

– – diklorometan (metilenklorid)

5

0

2903130000

– – kloroform (triklorometan)

0

0

2903140000

– – ogljikov tetraklorid

5

0

2903150000

– – etilendiklorid (ISO) (1,2-dikloroetan)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform)

5

0

2903199000

– – – drugo

5

0

2903210000

– – vinilklorid (kloretilen)

10

0

2903220000

– – trikloroetilen

0

0

2903230000

– – tetrakloroetilen (perkloroetilen)

5

0

2903291000

– – – vinilidenklorid (monomer)

5

0

2903299000

– – – drugo

5

0

2903310000

– – etilendibromid (ISO) (1,2-dibromoetan)

0

0

2903391000

– – – bromometan (metil bromid)

0

0

2903392100

––––

difluorometan

5

0

2903392200

––––

trifluorometan

5

0

2903392300

––––

difluoroetan

5

0

2903392400

––––

trifluoroetan

5

0

2903392500

––––

tetrafluoroetan

5

0

2903392600

––––

pentafluoroetan

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1propen

5

0

2903399000

– – – drugo

0

0

2903410000

– – triklorofluorometan

5

0
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2903420000

– – diklorodifluorometan

5

0

2903430000

– – triklorotrifluoroetani

5

0

2903440000

– – diklorotetrafluoroetani in kloropentafluoroe
tan

5

0

2903451000

– – – klorotrifluorometan

5

0

2903452000

– – – pentaklorofluoroetan

5

0

2903453000

– – – tetraklorodifluoroetani

5

0

2903454100

––––

heptaklorofluoropropani

5

0

2903454200

––––

heksaklorodifluoropropani

5

0

2903454300

––––

pentaklorotrifluoropropani

5

0

2903454400

––––

tetraklorotetrafluoropropani

5

0

2903454500

––––

trikloropentafluoropropani

5

0

2903454600

––––

dikloroheksafluoropropani

5

0

2903454700

––––

kloroheptafluoropropani

5

0

2903459000

– – – drugo

0

0

2903460000

– – bromoklorodifluorometan, bromotrifluoro
metan in dibromotetrafluoroetani

5

0

2903470000

– – drugi perhalogenirani derivati

5

0

2903491100

––––

klorodifluorometan

5

0

2903491300

––––

dikloropentafluoropropani

5

0

2903491400

––––

diklorotrifluoroetani

5

0

2903491500

––––

klorotetrafluoroetani

5

0

2903491600

––––

diklorofluoroetani

5

0

2903491700

––––

klorodifluoroetani

5

0

2903491800

––––

triklorofluoroetani

0

0

2903491900

––––

drugo

0

0

Opombe
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2903492000

– – – derivati metana, etana ali propana, haloge
nirani samo s fluorom in bromom

5

0

2903499000

– – – drugo

5

0

2903511000

– – – lindan (ISO) gama izomer

5

0

2903512000

– – – alfa, beta in delta izomeri

10

0

2903519000

– – – drugo

5

0

2903521000

– – – aldrin (ISO)

10

0

2903522000

– – – klordan (ISO)

10

0

2903523000

– – – heptaklor (ISO)

0

0

2903591000

– – – kamfeklor (toksafen)

0

0

2903592000

– – – mireks

0

0

2903599000

– – – drugo

0

0

2903610000

– – klorobenzen, o-diklorobenzen in p-dikloro
benzen

5

0

2903621000

– – – heksaklorobenzen (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-tri
kloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan)

5

0

2903690000

– – drugo

5

0

2904101000

– – naftalensulfonske kisline

5

5

2904109000

– – drugo

0

0

2904201000

– – dinitrotoluen

10

0

2904202000

– – trinitrotoluen (TNT)

10

0

2904203000

– – trinitrobutilmetaksilen in dinitrobutilparaci
men

5

0

2904204000

– – nitrobenzen

5

0

2904209000

– – drugo

5

0

2904901000

– – trikloronitrometan (kloropikrin)

5

0
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2904909000

– – drugo

0

0

2905110000

– – metanol (metilalkohol)

0

0

2905121000

– – – propil alkohol

0

0

2905122000

– – – izopropil alkohol

0

0

2905130000

– – butan-1-ol (n-butil alkohol)

0

0

2905141000

– – – izobutil

0

0

2905149000

– – – drugo

0

0

2905161000

– – – 2-etilheksanol

0

0

2905169000

– – – drugi oktanoli

0

0

2905170000

– – dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan-1-ol
(cetil alkohol) in oktadekan-1-ol (stearil alko
hol)

0

0

2905191000

– – – metil amil alkohol

0

0

2905192000

– – – drugi heksil alkoholi (heksanoli); heptil al
koholi (heptanoli)

0

0

2905193000

– – – nonil alkoholi (nonanoli)

5

0

2905194000

– – – decil alkoholi (dekanoli)

0

0

2905195000

– – – 3,3-dimetil butan-2-ol (pinakolil alkohol)

5

0

2905196000

– – – pentanol (amil alkohol) in njegovi izomeri

5

0

2905199000

– – – drugo

0

0

2905220000

– – aciklični terpenski alkohol

0

0

2905290000

– – drugo

0

0

2905310000

– – etilenglikol (etandiol)

0

0

2905320000

– – propilenglikol (propan-1,2-diol)

0

0

2905391000

– – – butilenglikol (butanediol)

0

0

2905399000

– – – drugo

0

0
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2905410000

– – 2-etil-2-(hidroksimetil)propan-1,3-diol (trime
tilolpropan)

0

0

2905420000

– – pentaeritritol (pentaeritrit)

0

0

29054300

– – manitol

5

0

29054400

– – D-glucitol (sorbitol)

15

E

2905450000

– – glicerin

10

5

2905490000

– – drugo

0

0

2905510000

– – etklorvinol (INN)

0

0

2905590000

– – drugo

0

0

2906110000

– – mentol

0

0

2906120000

– – cikloheksanol, metilcikloheksanoli in dimetil
cikloheksanoli

5

0

2906130000

– – steroli in inozitoli

0

0

2906190000

– – drugo

0

0

2906210000

– – benzil alkohol

0

0

2906290000

– – drugo

0

0

2907111000

– – – fenol (hidroksibenzen)

0

0

2907112000

– – – soli

0

0

2907120000

– – krezoli in njihove soli

0

0

2907131000

– – – nonilfenol

0

0

2907139000

– – – drugo

0

0

2907150000

– – naftoli in njihove soli

0

0

2907190000

– – drugo

0

0

2907210000

– – rezorcinol in njegove soli

0

0

2907220000

– – hidrokinon in njegove soli

0

0
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2907230000

– – 4,4′-izopropilidendifenol (bisfenol A, difeni
lolpropan) in njegove soli

0

0

2907291000

– – – fenolni alkoholi

0

0

2907299000

– – – drugo

0

0

2908110000

– – pentaklorofenol (ISO)

0

0

2908190000

– – drugo

0

0

2908910000

– – dinozeb (ISO) in njegove soli

0

0

2908991000

– – – samo sulfo-derivati, njihove soli in estri

0

0

2908992100

––––

dinitro-orto-krezol (DNOC)

0

0

2908992200

––––

dinitrofenol

0

0

2908992300

––––

pikrinska kislina (trinitrofenol)

0

0

2908992900

––––

drugo

0

0

2908999000

– – – drugo

0

0

2909110000

– – dietileter (etilni oksid)

0

0

2909191000

– – – meti terc-butil eter

0

0

2909199000

– – – drugo

0

0

2909200000

– Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri in nji
hovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- deri
vati

0

0

2909301000

– – anetol

0

0

2909309000

– – drugo

0

0

2909410000

– – 2,2′-oksidietanol (dietilenglikol)

0

0

2909430000

– – monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola

0

0

2909440000

– – drugi monoalkil etri etilenglikola ali dietilen
glikola

0

0

2909491000

– – – dipropilenglikol

5

0

2909492000

– – – trietilenglikol

0

0
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2909493000

– – – gliceril gvajakol

0

0

2909494000

– – – propilenglikol metil eter

0

0

2909495000

– – – drugi etri propilenglikolov

0

0

2909496000

– – – drugi etri etilenglikolov

0

0

2909499000

– – – drugo

0

0

2909501000

– – gvajakol, avgenol in isoevgenol; kalijev sulfogvajakolat

0

0

2909509000

– – drugo

0

0

2909601000

– – metil etil keton peroksid

0

0

2909609000

– – drugo

0

0

2910100000

– Etilenoksid (oksiran)

5

0

2910200000

– Propilenoksid (metiloksiran)

0

0

2910300000

– Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan)

5

0

2910400000

– Dieldrin (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – endrin (ISO)

10

0

2910909000

– – drugo

0

0

2911000000

Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkci
jami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, ni
tro- ali nitrozo- derivati

5

0

2912110000

– – metanal (formaldehid)

5

0

2912120000

– – etanal (acetaldehid)

0

0

2912192000

– – – citral in cintronelal

0

0

2912193000

– – – glutaraldehid

5

0

2912199000

– – – drugo

0

0

2912210000

– – benzaldehid (benzojski aldehid)

0

0

2912291000

– – – cinamaldehid in fenilacetaldehid

0

0

2912299000

– – – drugo

0

0
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2912300000

– Aldehid-alkoholi

0

0

2912410000

– – vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

0

0

2912420000

– – etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

0

0

2912490010

– – – janežev aldehid (4-anisaldehid, 4-metoksi
benzaldehid)

0

0

2912490090

– – – drugo

5

0

2912500000

– Ciklični polimeri aldehidov

0

0

2912600000

– Paraformaldehid

5

0

2913000000

Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati proiz
vodov iz tarifne številke 2912

0

0

2914110000

– – aceton

10

0

2914120000

– – butanon (metil etil keton)

0

0

2914130000

– – 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton)

0

0

2914190000

– – drugo

0

0

2914210000

– – kafra

0

0

2914221000

– – – cikloheksanon

0

0

2914222000

– – – metilcikloheksanoni

0

0

2914230000

– – iononi in metiliononi

0

0

2914292000

– – – izoforon

0

0

2914299000

– – – drugo

0

0

2914310000

– – fenilaceton (fenilpropan-2-on)

0

0

2914390000

– – drugo

0

0

2914401000

– – 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton alko
hol)

0

0

2914409000

– – drugo

0

0

2914500000

– – ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi
funkcijami

0

0
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2914610000

– – antrakinon

0

0

2914690000

– – drugo

0

0

2914700000

– Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

0

0

2915110000

– – mravljinčna kislina

0

0

2915121000

– – – natrijev format

5

0

2915129000

– – – drugo

0

0

2915130000

– – estri mravljinčne kisline

0

0

2915210000

– – ocetna kislina

0

0

2915240000

– – anhidrid ocetne kisline

0

0

2915291000

– – – kalcijevi, svinčevi, bakrovi, kromovi, alumi
nijevi ali železovi acetati

0

0

2915292000

– – – natrijev acetat

0

0

2915299000

– – – drugo

0

0

2915310000

– – etilacetat

0

0

2915320000

– – vinilacetat

0

0

2915330000

– – n-butilacetat

0

0

2915360000

– – dinozeb (ISO) acetat

0

0

2915391000

– – – metilacetat

0

0

2915392100

––––

propilacetat

0

0

2915392200

––––

izopropil acetat

0

0

2915393000

– – – amil in izoamil acetati

0

0

2915399000

– – – drugo

0

0

2915401000

– – kisline

10

0

2915402000

– – soli in estri

0

0

2915501000

– – propionska kislina

0

0

2915502100

– – – soli

0

0
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2915502200

– – – estri

0

0

2915601100

– – – maslene kisline (butanojske kisline)

0

0

2915601900

– – – drugo

0

0

2915602000

– – pentanojeve kisline, njihove soli in estri

0

0

2915701000

– – – palmitinska kislina, njene soli in estri

0

0

2915702100

– – – stearinska kislina

0

0

2915702200

– – – soli

0

0

2915702900

– – – estri

0

0

2915902000

– – bromoocetne kisline

0

0

2915903100

– – – acetilklorid

0

0

2915903900

– – – drugo

0

0

2915904000

– – kositrov oktanoat

0

0

2915905000

– – lavrinska kislina

0

0

2915909000

– – drugo

0

0

2916111000

– – – akrilna kislina

0

0

2916112000

– – – soli

0

0

2916121000

– – – butil akrilat

0

0

2916129000

– – – drugo

0

0

2916130000

– – metakrilna kislina in njene soli

0

0

2916141000

– – – metilmetakrilat

0

0

2916149000

– – – drugo

0

0

2916151000

– – – oleinska kislina

5

5

2916152000

– – – soli in estri oleinske kisline

0

0

2916159000

– – – drugo

0

0

2916191000

– – – sorbinska kislina in njene soli

0

0
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2916192000

– – – derivati akrilne kisline

0

0

2916199010

––––

derivati metakrilne kisline

0

0

2916199090

––––

drugo

0

0

2916201000

– – aletrin (ISO)

5

0

2916202000

– – permetrin (ISO) (INN)

5

0

2916209000

– – drugo

5

0

2916311000

– – – benzojska kislina

0

0

2916313000

– – – natrijev benzoat

0

0

2916314000

– – – naftalenski benzoat, amonijev benzoat, kali
jev benzoat, kalcijev benzoat, metil benzoat
in etil benzoat

0

0

2916319000

– – – drugo

0

0

2916321000

– – – benzoilperoksid

0

0

2916322000

– – – benzoilklorid

0

0

2916340000

– – fenilocetna kislina in njene soli

0

0

2916350000

– – estri fenilocetne kisline

0

0

2916360000

– – binapakril (ISO)

0

0

2916390000

– – drugo

0

0

2917111000

– – – oksalna kislina

0

0

2917112000

– – – soli in estri

0

0

2917121000

– – – adipinska kislina

0

0

2917122000

– – – soli in estri

0

0

2917131000

– – – azelainska kislina (INN), njene soli in estri

0

0

2917132000

– – – sebacinska kislina, njene soli in estri

0

0

2917140000

– – anhidrid maleinske kisline

0

0
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2917191000

– – – maleinska kislina

0

0

2917192000

– – – soli, estri in drugi derivati maleinske kisline

0

0

2917193000

– – – fumarna kislina

0

0

2917199000

– – – drugo

0

0

2917200000

– Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske polikar
boksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati

0

0

2917320000

– – dioktil ortoftalati

5

0

2917330000

– – dinonil ali didecil ortoftalati

10

0

2917341000

– – – dimetil ali dietil ortoftalati

10

0

2917342000

– – – dibutil ortoftalati

5

0

2917349000

– – – drugo

5

0

2917350000

– – anhidrid ftalne kisline

0

0

2917361000

– – – tereftalna kislina

0

0

2917362000

– – – soli

5

0

2917370000

– – dimetiltereftalat

0

0

2917392000

– – – ortoftalna kislina in njene soli

5

0

2917393000

– – – izoftalna kislina, njene soli in estri

0

0

2917394000

– – – anhidrid trimelitične kisline

0

0

2917399000

– – – drugo

5

0

2918111000

– – – mlečna kislina

0

0

2918112000

– – – kalcijev laktat

0

0

2918119000

– – – drugo

0

0

2918120000

– – vinska kislina

0

0

2918130000

– – soli in estri vinske kisline

0

0

2918140000

– – citronska kislina

0

0
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2918153000

– – – natrijev citrat

0

0

2918159000

– – – drugo

0

0

2918161000

– – – glukonska kislina

0

0

2918162000

– – – kalcijev glukonat

0

0

2918163000

– – – natrijev glukonat

0

0

2918169000

– – – drugo

0

0

2918180000

– – klorobenzilat (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2,2-difenil-2-hidroksiocetna kislina (benzil
ska kislina)

0

0

2918192000

– – – derivati glukonske kisline

0

0

2918199000

– – – drugo

0

0

2918211000

– – – salicilna kislina

0

0

2918212000

– – – soli

0

0

2918221000

– – – o-acetilsalicilna kislina

5

0

2918222000

– – – soli in estri

0

0

2918230000

– – drugi estri salicilne kisline in njihove soli

5

0

2918291100

––––

metil p-hidroksibenzoat

0

0

2918291200

––––

propil p-hidroksibenzoat

0

0

2918291900

––––

drugo

0

0

2918299000

– – – drugo

0

0

2918300000

– Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij, nji
hovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksiki
sline in njihovi derivati

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kil
sina), njene soli in estri

0

0

2918991100

––––

2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

soli

0

0

2918992000

– – – estri 2,4-D

0

0
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2918993000

– – – dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-diklorofenoksi) maslena kislina

0

0

2918996000

– – – dikloroprop (ISO)

0

0

2918997000

– – – diklofop-metil (metil 2-(4-(2,4-diklorofe
noksi)fenoksi)propionat)

0

0

2918999100

––––

naproksen natrij

0

0

2918999200

––––

2,4-diklorofenoksipropionska kislina

0

0

2918999900

––––

drugo

0

0

2919100000

– Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate

5

0

2919901100

– – – natrijev glicerofosfat

0

0

2919901900

– – – drugo

0

0

2919902000

– – diklorovinil dimetil fosfat (DDVP)

0

0

2919903000

– – klorfenvinfos (ISO)

0

0

2919909000

– – drugo

5

0

2920111000

– – – paration (ISO)

0

0

2920112000

– – – parationmetil (ISO) (metilparation)

10

0

2920192000

– – – o-etil-o-p-nitrofenil benzenetifosfonat (EPN)

5

0

2920199000

– – – drugo

0

0

2920901000

– – nitroglicerin (gliceril trinitrat)

5

0

2920902000

– – pentrit (pentaeritritol tetranitrat)

5

0

2920903100

– – – dimetila in trimetila

5

0

2920903200

– – – dietila in trietila

5

0

2920903900

– – – drugo

5

0

2920909000

– – drugo

0

0

Opombe

L 356/840

Uradni list Evropske unije

SL

24.12.2016

NANDINA
2007

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2921110000

– – metilamin, di- ali trimetilamin in njihove soli

0

0

2921191000

– – – bis(2-kloroetil) etilamin

0

0

2921192000

– – – klormetin (INN) (bis(2-kloroetil) metilamin)

5

0

2921193000

– – – triklormetin (INN) (tris(2-kloroetil) amin)

5

0

2921194000

– – – N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopro
pil) 2-kloroetilamini in njihove protonirane
soli

5

0

2921195000

– – – dietilamin in njegove soli

5

0

2921199000

– – – drugo

0

0

2921210000

– – etilendiamin in njegove soli

5

0

2921220000

– – heksametilendiamin in njegove soli

5

0

2921290000

– – drugo

0

0

2921300000

– Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono- ali
poliamini in njihovi derivati; njihove soli

0

0

2921410000

– – anilin in njegove soli

0

0

2921421000

– – – kloroanilini

0

0

2921422000

– – – N-metil-N,2,4,6-tetranitroanilin (tetril)

5

0

2921429000

– – – drugo

0

0

2921430000

– – toluidini in njihovi derivati; njihove soli

5

0

2921440000

– – difenilamin in njegovi derivati; njihove soli

5

0

2921450000

– – 1-nafiltamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin
(beta-anftilamin) in njihovi derivati; njihove
soli

5

0

2921461000

– – – amfetamin (INN)

0

0

2921462000

– – – benzfetamin(INN), deksamfetamin (INN),
etilamfetamin (INN) in fenkamfamin (INN)

5

0

2921463000

– – – lefetamin (INN), lavamfetamin (INN), mefe
noreks (INN) in fentermin (INN)

5

0
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2921469000

– – – drugo

0

0

2921491000

– – – ksilidini

5

0

2921499000

– – – drugo

0

0

2921510000

– – o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni in nji
hovi derivati; njihove soli

0

0

2921590000

– – – drugo

0

0

2922111000

– – – monoetanolamin

0

0

2922112000

– – – soli

0

0

2922121000

– – – dietanolamin

0

0

2922122000

– – – soli

5

0

2922131000

– – – trietanolamin

0

0

2922132000

– – – soli

5

0

2922141000

– – – dekstropropoksifen (INN)

0

0

2922142000

– – – soli

0

0

2922192100

––––

N,N-dimetil-2-aminoetanol
protonirane soli

njegove

0

0

2922192200

––––

N,N-dietil-2-aminoetanol in njegove pro
tonirane soli

5

0

2922192900

––––

drugo

0

0

2922193000

– – – etildietanolamin

0

0

2922194000

– – – metildietanolamin

0

0

2922199000

– – – drugo

0

0

2922210000

– – aminohidroksinaftalensulfonske kisline in nji
hove soli

5

0

2922290000

– – drugo

5

0

2922311000

– – – amfepramon (INN)

5

0

2922312000

– – – metadon (INN)

0

0

2922313000

– – – normetadon (INN)

0

0

in
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2922319000

– – – drugo

0

0

2922390000

– – drugo

0

0

2922410000

– – lizin in njegovi estri; njihove soli

0

0

2922421000

– – – mononatrijev glutinat

5

0

2922429000

– – – drugo

0

0

2922430000

– – antranilna kislina in njene soli

5

0

2922441000

– – – tilidin (INN)

0

0

2922449000

– – – drugo

0

0

2922491000

– – – glicin (INN), njegove soli in estri

0

0

2922493000

– – – alanini (INN), fenilalanin (INN), levcin
(INN), isolevcin (INN) in asparaginska ki
slina (INN)

0

0

2922494100

––––

etilen diamin tetraocetna kislina (EDTA)
(edetinska kislina (INN))

0

0

2922494200

––––

soli

5

0

2922499000

– – – drugo

0

0

2922503000

– – 2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metil)-fenilpropan
(STP, DOM)

0

0

2922504000

– – aminokislinski fenoli, njihove soli in derivati

0

0

2922509000

– – drugo

0

0

2923100000

– Holin in njegove soli

0

0

2923200000

– Lecitini in drugi fosfoaminolipidi

5

0

2923901000

– – derivati holina

0

0

2923909000

– – drugo

0

0

2924110000

– – meprobamat (INN)

0

0

2924120000

– – fluoroacetamid (ISO), fosfamidon (ISO) in mo
nokrotofos (ISO)

0

0

2924190000

– – drugo

0

0
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2924211000

– – – diuron (ISO)

0

0

2924219000

– – – drugo

0

0

2924230000

– – 2-acetamidobenzojska kislina (N-acetilantra
nilna kislina) in njene soli

0

0

2924240000

– – etinamat (INN)

0

0

2924291000

– – – acetil-p-aminofenol (paracetamol) (INN)

0

0

2924292000

– – – lidokain (INN)

0

0

2924293000

– – – karbaril (ISO), (INN)

0

0

2924294000

– – – propanil (ISO)

5

5

2924295000

– – – metalaksil (ISO) 0

0

0

2924296000

– – – aspartam (INN)

0

0

2924297000

– – – atenolol (INN)

0

0

2924298000

– – – butaklor (2′-kloro-2′,6′ dietil-N-(butoksi
metil) acetanilid)

0

0

2924299100

––––

2′-kloro-2′,6′ dietil-N-(metoksimetil) ace
tanilid)

0

0

2924299900

––––

drugo

0

0

2925110000

– – saharin in njegove soli

0

0

2925120000

– – glutetimid (INN)

0

0

2925190000

– – drugo

0

0

2925210000

– – klordimeform (ISO)

10

0

2925291000

– – – gvanidini, njihove soli in derivati

0

0

2925299000

– – – drugo

5

5

2926100000

– Akrilonitril

5

0

2926200000

– 1-cianogvanidin (diciandiamid)

5

0

2926301000

– – fenproporeks(INN) in njegove soli

5

0
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2926302000

– – metadon (INN) vmesni proizvod (4-ciano-2dimetilamino-4,4-difenilbutan)

0

0

2926902000

– – acetonitril

5

0

2926903000

– – acetoncianhidrin

5

0

2926904000

– – 2-ciano-N-[(etilamino)karbonil]-2-(metoksia
mino) acetamid (cimoksanil)

0

0

2926905000

– – cipermetrin

0

0

2926909000

– – drugo

0

0

2927000000

– Diazo-, azo- ali azoksi spojine

5

0

2928001000

– Metil etil cetoksim (butanon oksim)

0

0

2928002000

– Foksim (ISO) (INN)

0

0

2928009000

– Drugo

0

0

2929101000

– – toluen disocianat

5

0

2929109000

– – drugo

0

0

2929901000

– – N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil)
fosforamidni dihalidi

10

0

2929902000

– – dialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil) N,Ndialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil) fosfo
ramidati

10

0

2929903000

– – natrijev ciklamat (INN)

10

0

2929909000

– – drugo

10

0

2930201000

– – etil-dipropil-tiokarbamat

0

0

2930202000

– – butilat (ISO), tiobenkarb, vernolat

5

5

2930209000

– – drugo

5

0

2930301000

– – tetrametiltiuram disulfid (ISO) (INN)

0

0

2930309000

– – drugo

5

0

2930400000

– Metionin

0

0
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2930500000

– Kaptafol (ISO) in metamidofos (ISO)

0

0

2930901100

– – – metiltiofanat (ISO)

0

0

2930901900

– – – drugo

0

0

2930902100

– – – N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil)
aminoetan-2-tiol in njihove protonirane soli

0

0

2930902900

– – – drugo

0

0

2930903000

– – malation (ISO)

0

0

2930905100

– – – natrijev isopropil ksantat (ISO)

10

0

2930905900

– – – drugo

5

0

2930906000

– – tiodiglikol (bis(2-hidroksietil) sulfid)

0

0

2930907000

– – O,O-dieti, S-[2-(dietilamino) etil] fosforotioat
in njegove alkilirane ali protonirane soli

0

0

2930908000

– – o-etil, s-fenil etilfosfonotiolotionat (fonofos)

5

0

2930909200

– – – soli, estri in derivati metionina

5

0

2930909300

– – – dimetoat (ISO), fention (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialkil (metil, etil, n-propil ali isopro
pil) amino)etil] vodikov alkil (metil, etil, npropil ali isopropil) fosfonotionati in njihovi
O-alkilni (≤C10, vključno s cikloalkilom)
estri; njihove alkilirane ali protonirane soli

0

0

2930909500

– – – 2-kloroetil sufid in klorometil sulfid; bis (2kloroetil) sulfid

0

0

2930909600

– – – bis(2-kloroetiltio)metan; 1,2-bis(2-kloroetil
tio)etan;
1,3-bis(2-kloroetiltio)-n-propan;
1,4-bis(2-kloroetiltio)-n-butan;
1,5-bis(2kloroetiltio)-n-pentan

0

0

2930909700

– – – bis-(2-kloroetiltiometil) oksid; bis(2-kloroe
tiltioetil) oksid

0

0

Opombe

L 356/846

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

2930909800

– – – drugi, ki vsebujejo atom fosforja, vezan na
eno metilno, etilno, n-proprilno ali isopro
pilno skupino, vendar ne na nadaljnje oglji
kove atome

5

0

2930909900

– – – drugo

0

0

2931001000

– Tetraetil svinec

5

0

2931003100

– – glifosat (ISO)

0

0

2931003200

– – soli

0

0

2931004000

– O-alkil (≤C10, vključno s cikloalkilom) alkil (me
til, etil, n-propil ali isopropil) fosfonofluoridati

5

0

2931009200

– – triklorfon (ISO)

0

0

2931009300

– – o-alkil (≤C10, vključno s cikloalkilom) N,N
dialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil) fosfo
noamidocianidati

0

0

2931009400

– – 2-klorovinildikloroarzin; bis(2-klorovinil) klo
roarzin; tris(2-klorovinil) arzin

0

0

2931009500

– – alkil (metil, etil, n-propil ali isopropil) fosfonil
difloridi

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialkil (metil, etil, n-propil ali isopropil)
amino)etil] vodikov alkil (metil, etil, n-propil
ali isopropil) fosfoniti in njihovi O-alkilni
(≤C10, vključno s cikloalkilom) estri; njihove
alkilirane ali protonirane soli

0

0

2931009700

– – o-isopropil metilfosfonokloridat; o-pinakolil
metilfosfonokloridat

0

0

2931009800

– – drugi, ki vsebujejo atom fosforja vezan na eno
metilno, etilno, n-proprilno ali isopropilno
skupino, vendar ne na nadaljnje ogljikove
atome

0

0

2931009900

– – drugo

0

0

2932110000

– – tetrahidrofuran

0

0

2932120000

– – 2-furaldehid (furfural)

5

0

2932131000

– – – furfuril alkohol

5

0

2932132000

– – – tetrahidrofurfuril alkohol

10

0

2932190000

– – drugo

0

0
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2932210000

– – kumarin, metilkumarini in etilkumarini

0

0

2932291000

– – – varfarin (ISO) (INN)

0

0

2932292000

– – – fenolftalein (ISO)

0

0

2932299000

– – – drugo

0

0

2932910000

– – izosafrol

0

0

2932920000

– – 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on

0

0

2932930000

– – piperonal

0

0

2932940000

– – safrol

0

0

2932950000

– – tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri)

0

0

2932991000

– – – piperonil butoksid

0

0

2932992000

– – – evkaliptol

0

0

2932994000

– – – karbofuran (ISO)

0

0

2932999000

– – – drugo

0

0

2933111000

– – – fenazon (INN) (antipirin)

0

0

2933113000

– – – dipiron (4-metilamino-1,5-dimetil-2-fenil-3pirazolon natrijev metansulfonat)

0

0

2933119000

– – – drugo

0

0

2933191000

– – – fenilbutazon (INN)

5

0

2933199000

– – – drugo

0

0

2933210000

– – hidantoin in njegovi derivati

0

0

2933290000

– – drugo

0

0

2933310000

– – piridin in njegove soli

0

0

2933320000

– – piperidin in njegove soli

0

0

2933331000

– – – bromazepam (INN)

0

0
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2933332000

– – – fentanil (INN)

5

0

2933333000

– – – petidin (INN)

5

0

2933334000

– – – petidin (INN) posrednik A; (4-ciano-1-metil4-fenilpiperdin ali 1-metil-4-fenil-4- ciano
piperdin)

5

0

2933335000

– – – alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid
(INN), difenoksilat (INN), difenoksin (INN),
dipipanon (INN), fenciklidin (INN) (PCP), fe
noperidin (INN), ketobemidon (INN), metil
fenidat (INN), pentazocin (INN), pipradrol
(INN), piritramid (INN), propiram (INN) in
trimeperidin (INN)

5

0

2933339000

– – – drugo

0

0

2933391100

––––

pikloram (ISO)

0

0

2933391200

––––

soli

5

0

2933392000

– – – parakvat diklorid

0

0

2933393000

– – – hidrazid izonikotinske kisline

0

0

2933396000

– – – 3-kvinuklidinil benzilat

5

0

2933397000

– – – kvinuklidin-3-ol

5

0

2933399000

– – – drugo

0

0

2933410000

– – levorfanol (INN) in njegove soli

5

0

2933491000

– – – 6-etoksi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilkvinolin
(etoksikvin)

0

0

2933499000

– – – drugo

0

0

2933520000

– – malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli

5

0

2933531000

– – – fenobarbital (INN)

0

0

2933532000

– – – alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbi
tal (INN), butalbital (INN), butobarbital

0

0

2933533000

– – – ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN),
pentobarbital (INN), fenobarbital (INN)

5

0

2933534000

– – – sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) in
vinilbital (INN)

0

0
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2933539000

– – – drugo

0

0

2933540000

– – drugi derivati malonilure (barbiturne kisline);
njihove soli

0

0

2933551000

– – – loprazolam (INN)

0

0

2933552000

– – – meklokvalon (INN)

5

0

2933553000

– – – metakvalone (INN)

5

0

2933554000

– – – zipeprol (INN)

5

0

2933559000

– – – drugo

0

0

2933591000

– – – piperazin (dietilendiamin) in 2,5-dimetil pi
perazin (dimetil-2,5-dietilendiamin)

0

0

2933592000

– – – amprol (INN)

5

0

2933593000

– – – drugi derivati piperazina

0

0

2933594000

– – – natrijev tiopental (INN)

0

0

2933595000

– – – ciprofloksacin (INN) in njegove soli

0

0

2933596000

– – – hidroksizin (INN)

0

0

2933599000

– – – drugo

0

0

2933610000

– – melamin

0

0

2933691000

– – – atrazin (ISO)

0

0

2933699000

– – – drugo

0

0

2933710000

– – 6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam)

10

0

2933720000

– – klobazam (INN) in metiprilon (INN)

0

0

2933791000

– – – primidon (INN) 0

0

0

2933799000

– – – drugo

0

0

2933911000

– – – alprazolam (INN)

0

0

2933912000

– – – diazepam (INN)

0

0

2933913000

– – – lorazepam (INN)

0

0

Opombe

L 356/850

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

2933914000

– – – triazolam (INN)

0

0

2933915000

– – – kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN),
klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam
(INN), estazolam (INN), fludiazepam (INN),
flunitrazepam (INN)

0

0

2933916000

– – – flurazepam (INN), halazepam (INN), etil lo
flazepat (INN), lormetazepam (INN), mazin
dol (INN), medazepam (INN), midazolam
(INN), nimetazepam (INN)

0

0

2933917000

– – – nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksa
zepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN)

0

0

2933919000

– – – drugo

0

0

2933991000

– – – parbendazol (INN)

5

0

2933992000

– – – albendazol (INN)

0

0

2933999000

– – – drugo

0

0

2934101000

– – tiabendazol (ISO)

0

0

2934109000

– – drugo

0

0

2934200000

– Spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov ob
roč (hidrogenirane ali ne), naprej nekondenzi
rane

0

0

2934300000

– Spojine, ki imajo v strukturi fenoltiazinov obroč
(hidrogenirane ali ne), naprej nekondenzirane

0

0

2934911000

– – – aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotia
zepam (INN), kloksazolam (INN) in dekstro
moramid (INN)

0

0

2934912000

– – – haloksazolam (INN), ketazolam (INN), me
zokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin
(INN)

0

0

2934913000

– – – fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) in
sufentanil (INN)

0

0

2934919000

– – – drugo

0

0

2934991000

– – – sultoni in sultami

0

0
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2934992000

– – – 6-aminopenicilinska kislina

0

0

2934993000

– – – nukleinske kisline in njihove soli

0

0

2934994000

– – – levamisol (INN)

0

0

2934999000

– – – drugo

0

0

2935001000

– Sulprid (INN)

0

0

2935009000

– Drugo

0

0

2936210000

– – vitamini A in njihovi derivati

0

0

2936220000

– – vitamin B1 in njegovi derivati

0

0

2936230000

– – vitamin B2 in njegovi derivati

0

0

2936240000

– – D ali DL pantotenska kislina (vitamin B3 ali
vitamin B5) in njeni derivati

0

0

2936250000

– – vitamin B6 in njegovi derivati

0

0

2936260000

– – vitamin B12 in njegovi derivati

0

0

2936270000

– – vitamin C in njegovi derivati

0

0

2936280000

– – vitamin E in njegovi derivati

0

0

2936291000

– – vitamin B9 in njegovi derivati

0

0

2936292000

– – – vitamin K in njegovi derivati

0

0

2936293000

– – – vitamin PP in njegovi derivati

0

0

2936299000

– – – drugi vitamini in njihovi derivati

0

0

2936900000

– Drugi, vključno z naravnimi koncentrati

0

0

2937110000

– – somatotropin, njegovi derivati in strukturno
podobne snovi

5

0

2937120000

– – inzulin in njegove soli

0

0

2937191000

– – – oksitocin (INN)

5

0

2937199000

– – – drugo

0

0

2937211000

– – – hidrokortizon

5

0

2937212000

– – – prednizolon (dehidrohidrokortizon)

0

0
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2937219000

– – – drugo

0

0

2937221000

– – – betametazon (INN)

0

0

2937222000

– – – deksametazon (INN)

5

0

2937223000

– – – triamcinolon (INN)

5

0

2937224000

– – – fluocinonid (INN)

0

0

2937229000

– – – drugo

0

0

2937231000

– – – progesteron (INN) in njegovi derivati

0

0

2937232000

– – – estriol (folikulin hidrat)

0

0

2937239000

– – – drugo

0

0

2937291000

– – – ciproteron (INN)

5

0

2937292000

– – – finasterid (INN)

5

0

2937299000

– – – drugo

0

0

2937310000

– – epinefrin (INN) (adrenalin)

0

0

2937390000

– – drugo

0

0

2937400000

– Derivati aminokislin

0

0

2937500000

– Prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, nji
hovi derivati in strukturno podobne snovi

5

0

2937900000

– Drugo

5

0

2938100000

– Rutozid (rutin) in njegovi derivati

5

0

2938902000

– – saponini

0

0

2938909000

– – drugo

0

0

2939111000

– – – koncentrati makovih stebelc in njihove soli

0

0

2939112000

– – – kodein in njegove soli

0

0

2939113000

– – – dihidrokodein (INN) in njegove soli

0

0

2939114000

– – – heroin in njegove soli

0

0

2939115000

– – – morfij in njegove soli

0

0
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2939116000

– – – buprenorfin (INN), etilmorfin, etorfin (INN),
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN) in
njihove soli

0

0

2939117000

– – – folkodin (INN), nikomorfin (INN), oksiko
don (INN), oksimorfon (INN), tebakon
(INN) in tebain; njihove soli

5

0

2939191000

– – – papaverin, njegove soli in derivati

0

0

2939199000

– – – drugo

0

0

2939200000

– Alkaloidi kininovca in njihovi derivati, njihove
soli

0

0

2939300000

– Kofein in njegove soli

0

0

2939410000

– – efedrin in njegove soli

0

0

2939420000

– – psevdoefedrin (INN) in njegove soli

0

0

2939430000

– – katin (INN) in njegove soli

5

0

2939492000

– – – DL-norefedrin (fenilpropanolamin) in nje
gove soli

5

0

2939499000

– – – drugo

0

0

2939510000

– – fenetilin (INN) in njegove soli

5

0

2939590000

– – drugo

0

0

2939610000

– – ergometrin (INN) in njegove soli

0

0

2939620000

– – ergotamin (INN) in njegove soli

0

0

2939630000

– – lizergična kislina in njene soli

5

0

2939690000

– – drugo

0

0

2939911000

– – – kokain, njegove soli, estri in drugi derivati

0

0

2939912000

– – – ekognin, njegove soli, estri in drugi derivati

0

0

2939914000

– – – metamfetamin (INN), njegove soli, estri in
drugi derivati

0

0

2939915000

– – – metamfetamin racemat, njegove soli, estri
in drugi derivati

0

0
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2939916000

– – – levometamfetamin, njegove soli, estri in
drugi derivati

0

0

2939991000

– – – skopolamin, njegove soli, estri in ostali deri
vati

10

5

2939999000

– – – drugo

0

0

2940000000

Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze,
maltoze, glukoze in fruktoze (levuloza); sladkorni
etri, sladkorni acetali in sladkorni estri in njihove
soli, razen proizvodov iz tarifnih številk 2937,
2938 ali 2939

0

0

2941101000

– – ampicilin (INN) in njegove soli

0

0

2941102000

– – amoksicilin (INN) in njegove soli

0

0

2941103000

– – oksacilin (INN), kloksacilin (INN), dikloksacilin
(INN) in njihove soli

0

0

2941104000

– – derivati ampicilina, amoksicilina in dikloksaci
lina

0

0

2941109000

– – drugo

0

0

2941200000

– Streptomicini in njihovi derivati; njihove soli

0

0

2941301000

– – oksitetraciklin (ISO) (INN) in njegovi derivati;
njihove soli

0

0

2941302000

– – klorotetraciklin in njegovi derivati; njihove
soli

0

0

2941309000

– – drugo

0

0

2941400000

– Kloramfenikol in njegovi derivati; njihove soli

5

0

2941500000

– Eritromicin in njegovi derivati; njihove soli

0

0

2941901000

– – neomicin (INN) in njegovi derivati; njihove
soli

0

0

2941902000

– – aktinomicin in njegovi derivati; njihove soli

0

0

2941903000

– – bacitracin (INN) in njegovi derivati; njihove
soli

0

0

2941904000

– – gramicidin (INN) in njegovi derivati; njihove
soli

0

0
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2941905000

– – tirotricin (INN) in njegovi derivati; njihove soli

0

0

2941906000

– – cefaleksin (INN) in njegovi derivati; njihove
soli

0

0

2941909000

– – drugo

0

0

2942000000

Druge organske spojine

0

0

3001201000

– – iz jeter

5

0

3001202000

– – iz žolča

5

0

3001209000

– – drugo

5

0

3001901000

– – heparin in njegove soli

5

0

3001909000

– – drugo

5

0

3002101100

– – – protistrupni (za kačje strupe)

5

0

3002101200

– – – proti davici

5

0

3002101300

– – – antitetaničen

5

0

3002101900

– – – drugo

5

5

3002103100

– – – človeška plazma in ostale frakcije človeške
krvi

5

0

3002103200

– – – za zdravljenje raka ali virusa HIV

5

0

3002103300

– – – laboratorijski ali diagnostični reagenti, ki
niso namenjeni pacientom

5

0

3002103900

– – – drugo

5

0

3002201000

– – cepivo proti otroški paralizi

5

0

3002202000

– – antirabično cepivo

5

0

3002203000

– – cepivo proti ošpicam

5

0

3002209000

– – drugo

5

0

3002301000

– – proti aftam

0

0

3002309000

– – drugo

0

0

3002901000

– – kulture mikroorganizmov

0

0
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3002902000

– – laboratorijski ali diagnostični reagenti, ki niso
namenjeni pacientom

0

0

3002903000

– – človeška kri

5

0

3002904000

– – saksitoksin

5

0

3002905000

– – ricin

5

0

3002909000

– – drugo

5

0

3003100000

– Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
ali njihove derivate

5

5

3003200000

– Ki vsebujejo druge antibiotike

5

5

3003310000

– – ki vsebujejo inzulin

5

0

3003390000

– – drugo

5

5

3003400000

– Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, toda
ne vsebujejo hormonov ali drugih proizvodov iz
tarifne številke 2937 ali antibiotikov

5

5

3003901000

– – za človeško uporabo

0

0

3003902000

– – za veterinarsko uporabo

0

0

3004101000

– – za človeško uporabo

5

10

3004102000

– – za veterinarsko uporabo

5

5

3004201100

– – – za onkološko zdravljenje in zdravljenje vi
rusa HIV

5

5

3004201900

– – – drugo

5

10

3004202000

– – za veterinarsko uporabo

5

5

3004310000

– – ki vsebujejo inzulin

0

0

3004321100

––––

za onkološko zdravljenje in zdravljenje
virusa HIV

5

5

3004321900

––––

drugo

5

10

3004322000

– – – za veterinarsko uporabo

5

5

3004391100

––––

za onkološko zdravljenje in zdravljenje
virusa HIV

5

5

3004391900

––––

drugo

5

5
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3004392000

– – – za veterinarsko uporabo

5

5

3004401100

– – – anestetiki

5

5

3004401200

– – – za onkološko zdravljenje in zdravljenje vi
rusa HIV

5

5

3004401900

– – – drugo

5

5

3004402000

– – za veterinarsko uporabo

5

5

3004501000

– – za človeško uporabo

5

10

3004502000

– – za veterinarsko uporabo

5

5

3004901000

– – sintetični nadomestki človeške plazme

5

5

3004902100

– – – anestetiki

5

5

3004902200

– – – obliži, impregnirani z nitroglicerinom

10

5

3004902300

– – – za parenteralno prehrano

5

5

3004902400

– – – za onkološko zdravljenje in zdravljenje vi
rusa HIV

5

5

3004902900

– – – drugo

5

5

3004903000

– – druga zdravila, za veterinarsko uporabo

5

5

3005101000

– – lepljivi trakovi in majhni povoji

10

5

3005109000

– – drugo

10

5

3005901000

– – vata

15

10

3005902000

– – povoji

15

10

3005903100

– – – impregnirano z mavcem in drugimi snovmi,
primernimi za zdravljenje zlomov

15

10

3005903900

– – – drugo

15

10

3005909000

– – drugo

15

10

3006101000

– – sterilni kirurški katgut, podoben sterilni mate
rial (vključno s sterilnimi absorpcijskimi nitmi
za kirurgijo ali zobarstvo)

5

0

3006102000

– – sterilna lepila za kirurško zapiranje ran

15

10
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3006109000

– – drugo

5

0

3006200000

– Reagenti za določanje krvnih skupin

5

0

3006301000

– – kontrastna sredstva, ki vsebujejo barijev sulfat

5

0

3006302000

– – druga kontrastna sredstva

5

0

3006303000

– – diagnostična sredstva

5

0

3006401000

– – zobarski cementi in druga zobarska polnila

5

0

3006402000

– – cementi za rekonstrukcijo kosti

5

0

3006500000

– Omarice in kompleti za prvo pomoč

15

5

3006600000

– Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
hormonov, drugih proizvodov iz tarifne številke
2937 ali spermicidov

10

5

3006700000

– Preparati v obliki gela, namenjeni za uporabo v
humani ali veterinarski medicini kot mazivo za
dele teles pri kirurških operacijah ali zdravniških
pregledih ali kot vmesna snov med telesom in
medicinskim inštrumentom

5

0

3006910000

– – pripomočki, ki se uporabljajo za stomo

15

5

3006920000

– – odpadni farmacevtski izdelki

15

10

3101001000

– Gvano morskih ptic

0

0

3101009000

– Drugo

0

0

3102101000

– – ki vsebuje več kot 45 mas. %, a ne več kot 46
mas. % dušika

0

0

3102109000

– – drugo

0

0

3102210000

– – amonijev sulfat

0

0

3102290000

– – drugo

0

0

3102300000

– Amonijev nitrat v vodni raztopini ali ne

0

0
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3102400000

– Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbo
natom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi
snovmi

0

0

3102500000

– Natrijev nitrat

0

0

3102600000

– Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in
amonijevega nitrata

0

0

3102800000

– Mešanice sečnine in amonijevega nitrata v vodni
ali amoniakalni raztopini

0

0

3102901000

– – mešanice kalcijevega nitrata in magnezijevega
nitrata

0

0

3102909000

– – drugo

0

0

3103100000

– Superfosfati

0

0

3103900010

– – bazična žlindra

0

0

3103900090

– – drugo

0

0

3104201000

– – ki vsebujejo več kot 22 mas. %, vendar največ
62 mas. % kalija, izraženega kot kalijev oksid
(kakovost gnojila)

0

0

3104209000

– – drugo

0

0

3104300000

– Kalijev sulfat

0

0

3104901000

– – magnezijev in kalijev sulfat

0

0

3104909000

– – drugo

0

0

3105100000

– Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podob
nih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg
bruto mase

5

0

3105200000

– Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva
ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij

0

0

3105300000

– Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fos
fat)

0

0

3105400000

– Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev
fosfat) in njegove mešanice z diamonijevim hi
drogenortofosfatom (diamonijev fosfat)

0

0
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3105510000

– – ki vsebujejo nitrate in fosfate

0

0

3105590000

– – drugo

0

0

3105600000

– Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva
gnojilna elementa – fosfor in kalij

0

0

3105901000

– – natrijev kalijev nitrat (soliter)

0

0

3105902000

– – druga mineralna in kemična gnojila, ki vsebu
jejo dva gnojilna elementa – dušik in kalij

0

0

3105909000

– – drugo

0

0

3201100000

– Quebrachev ekstrakt

10

0

3201200000

– ekstrakt mimoze (akacija)

10

0

3201902000

– – quebrachevo strojenje

10

0

3201903000

– – hrastovi ali kostanjevi ekstrakti

10

0

3201909000

– – drugo

10

0

3202100000

– Sintetična organska strojila

10

5

3202901000

– – encimski preparati za predstrojenje

10

5

3202909000

– – drugo

10

5

3203001100

– – iz modre sandalovine

5

0

3203001200

– – klorofil

0

0

3203001300

– – naravno barvilo

5

0

3203001400

– – iz anata (achiote, roucou)

10

5

3203001500

– – iz ognjiča (ksantofil)

10

5

3203001600

– – iz rdeče koruze (antocian)

10

5

3203001700

– – iz kurkume (kurkumin)

10

5

3203001900

– – drugo

10

5

3203002100

– – iz košenilje

10

5

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/861

Osnovna stopnja

Kategorija

3203002900

– – drugo

10

0

3204110000

– – disperzijska barvila in preparati na osnovi teh
barvil

0

0

3204120000

– – kisla barvila, metalizirana ali nemetalizirana,
in preparati na osnovi teh barvil; jedkalna bar
vila in preparati na osnovi teh barvil

0

0

3204130000

– – bazična barvila in preparati na osnovi teh bar
vil

0

0

3204140000

– – direktna barvila in preparati na osnovi teh
barvil

0

0

3204151000

– – – sintetično barvilo

0

0

3204159000

– – – drugo

0

0

3204160000

– – reaktivna barvila in preparati na osnovi teh
barvil

0

0

3204170000

– – pigmenti in preparati na osnovi pigmentov

0

0

3204191000

– – – preparati na osnovi sintetičnih karotenoi
dov

0

0

3204199000

– – – drugo

0

0

3204200000

– Sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo
kot fluorescenčna belilna sredstva

0

0

3204900000

– Drugo

0

0

3205000000

Lak barve; preparati na osnovi lak barv, predvideni
v opombi 3 k temu poglavju

10

5

3206110000

– – ki vsebujejo 80 mas. % ali več titanovega
dioksida, računano na suho snov

0

0

3206190000

– – drugo

5

0

3206200000

– Pigmenti in preparati na osnovi kromovih spojin

0

0

3206410000

– – ultramarin in preparati na osnovi ultramarina

0

0

3206420000

– – litopon in drugi pigmenti ter preparati na os
novi cinkovega sulfida

0

0

Opombe

L 356/862

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

3206491000

– – – koncentrirane disperzije drugih pigmentov,
obložene s plastično maso, gumo ali dru
gimi sredstvi

5

0

3206492000

– – – pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih
spojin

0

0

3206493000

– – – pigmenti in preparati na osnovi heksaciano
feratov (ferocianidov in fericianidov)

0

0

3206499100

––––

mineralne saje

0

0

3206499900

––––

drugo

0

0

3206500000

– Anorganski izdelki, ki se uporabljajo kot lumi
nofori

5

0

3207100000

– Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
motnenje, pripravljene barve in podobni prepa
rati

0

0

3207201000

– – steklasti emajli in glazure

10

5

3207209000

– – drugo

5

0

3207300000

– Tekoče nadglazurne metalne barve in podobni
preparati

10

0

3207401000

– – steklena frita

5

5

3207409000

– – drugo

10

0

3208100000

– Na osnovi poliestrov

15

0

3208200000

– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov

15

5

3208900000

– Drugo

15

0

3209100000

– Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov

15

7

3209900000

– Drugo

15

7

3210001000

– Premazi za preprečevanje korozije in inkrustacije
za plovila

15

7

3210002000

– Pripravljeni vodni pigmenti, ki se uporabljajo za
dodelavo usnja

5

7

3210009000

– Drugo

5

7

3211000000

Pripravljeni sikativi

5

7
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3212100000

– Tiskarske folije

0

0

3212901000

– – pigmenti (vključno kovinski prah in luske), di
spergirani v nevodnih medijih, v tekočem sta
nju ali v pasti, ki se uporabljajo pri proizvod
nji barv

5

0

3212902000

– – barvila in druge barvilne snovi, ki so priprav
ljene v pakiranjih ali drugih oblikah za pro
dajo na drobno

5

7

3213101000

– – premazna sredstva na vodni osnovi (premiksi,
vodne barve)

15

7

3213109000

– – drugo

15

7

3213900000

– Drugo

5

7

3214101000

– – kiti, smolni cementi in druge tesnilne mase

15

7

3214102000

– – pleskarsko barvarska polnila

5

7

3214900000

– Drugo

15

7

3215110000

– – črna

5

0

3215190000

– – drugo

5

7

3215901000

– – za hektografsko in mimeografsko

15

0

3215902000

– – za svinčnike s kroglico

15

0

3215909000

– – drugo

5

0

33011200

– – iz pomaranče

0

0

33011300

– – iz limone

5

0

33011910

– – – iz limete

5

0

33011990

– – – drugo

5

0

33012400

– – iz poprove mete (Mentha piperita)

0

0

33012500

– – iz drugih met

0

0

33012910

– – – iz janeža

5

0

33012920

– – – iz evkaliptusa

5

5

33012930

– – – iz sivke ali lavandina

0

0

33012990

– – – drugo

5

5
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33013000

– Rezinoidi

10

0

33019010

– – vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

5

0

33019020

– – izvlečki oleosmol

5

0

33019090

– – drugo

5

0

3302101000

– – z vsebnostjo alkohola več kot 0,5 vol. %

10

5

3302109000

– – drugo

10

5

3302900000

– Drugo

5

5

3303000000

Dišave (parfumi) in toaletne vode

20

7

3304100000

– Izdelki za ličenje ustnic

20

7

3304200000

– Izdelki za ličenje oči

20

7

3304300000

– Preparati za manikiranje ali pedikiranje

20

10

3304910000

– – pudri, vključno kompaktni

20

10

3304990000

– – drugo

20

7

3305100000

– Šamponi

20

7

3305200000

– Preparati za trajno kodranje ali ravnanje las

20

7

3305300000

– Laki za lase

20

7

3305900000

– Drugo

20

7

3306100000

– Zobne paste

20

7

3306200000

– Nitka za čiščenje zob (zobna nitka)

15

7

3306900000

– Drugo

20

7

3307100000

– Preparati za britje, vključno s tistimi za uporabo
pred britjem in po njem

20

7

3307200000

– Dezodoranti za osebno nego in preparati proti
potenju

20

7

3307300000

– Parfumirane soli in drugi preparati za kopanje

20

7
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3307410000

– – 'agarbatti' in drugi dišeči preparati, ki dišijo
pri zgorevanju

20

7

3307490000

– – drugo

20

7

3307901000

– – preparati za kontaktne leče ali umetne oči

20

7

3307909000

– – drugo

20

7

3401110000

– – za toaletno uporabo (vključno proizvodi
z zdravilnimi substancami)

20

10

3401191000

– – – v paličicah, kolutih, litih ali oblikovanih ko
sih

20

10

3401199000

– – – drugo

20

10

3401200000

– Milo v drugih oblikah

20

10

3401300000

– Organski površinsko aktivni proizvodi in prepa
rati za umivanje kože, v obliki tekočine ali
kreme, pakirani v embalaži za prodajo na
drobno, z dodatkom mila ali brez njega

15

10

3402111000

– – – sulfati maščobnih alkoholov ali sulfonati

15

5

3402119000

– – – drugo

20

5

3402121000

– – – soli maščobnih aminov

15

10

3402129000

– – – drugo

15

5

3402131000

– – – pridobljeni s kondenzacijo etilenovega ok
sida z mešanicami linearnih alkoholov
z enajst ali več ogljikovimi atomi

15

5

3402139000

– – – drugo, neionogeno

15

5

3402191000

– – – proteini alkilbetaina ali sulfobetaina

15

5

3402199000

– – – drugo

20

5

3402200000

– Preparati v pakiranjih ali drugih oblikah za pro
dajo na drobno

15

10

3402901000

– – detergenti za tekstilno industrijo

15

5

3402909100

– – – površinsko aktivni preparati na osnovi na
trijevega noniloksibenzen sulfonata

5

5
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3402909900

– – – drugo

5

5

3403110000

– – preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
usnja, krzna in drugih materialov

15

5

3403190000

– – drugo

15

10

3403910000

– – preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
usnja, krzna in drugih materialov

15

5

3403990000

– – drugo

5

0

3404200000

– Iz polioksietilena (polietilenglikola)

5

0

3404903000

– – iz kemično modificiranega lignita

10

0

3404904010

– – – umetni

0

0

3404904020

– – – pripravljeni

10

5

3404909010

– – – umetni

0

0

3404909020

– – – pripravljeni

10

7

3405100000

– Loščila, kreme in podobni preparati za obutev in
usnje

20

7

3405200000

– Loščila, kreme in podobni preparati za vzdrževa
nje lesenega pohištva, tal in drugih lesenih pred
metov

15

7

3405300000

– Loščila in podobni preparati za karoserije, razen
loščil za kovine

15

7

3405400000

– Paste, praški in drugi preparati za čiščenje

15

7

3405900000

– Drugo

5

7

3406000000

Sveče, svečke in podobni izdelki

20

10

3407001000

– Mase za modeliranje

20

7

3407002000

– 'Zobarski voski' ali 'zmesi za zobne odtise'

15

5

3407009000

– Drugi preparati na osnovi sadre za uporabo v
zobarstvu

10

0

35011000

– Kazein

5

0

35019010

– – kazeinska lepila

5

0
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35019090

– – drugo

0

0

35021100

– – suha

10

0

35021900

– – drugo

10

0

35022000

– Mlečni albumin, vključno s koncentrati dveh ali
več beljakovin iz sirotke

10

0

35029010

– – albumini

10

0

35029090

– – albuminati in drugi derivati albuminov

10

0

35030010

– Želatina in njeni derivati

5

0

35030020

– Želatina iz ribjih mehurjev; druga lepila žival
skega izvora

10

0

35040010

– Peptoni in njihovi derivati

0

0

35040090

– Drugo

0

0

35051000

– Dekstrini in drugi modificirani škrobi

MEP

E

35052000

– Lepila

MEP

E

3506100000

– Proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila
ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo
na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje, v
pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

15

7

3506910000

– – lepila na osnovi polimerov iz tar. št. od 39 01
do 39 13 ali na osnovi kavčuka

15

5

3506990000

– – drugo

15

5

3507100000

– Sirilo in njegovi koncentrati

0

0

3507901300

– – – pankreatin

0

0

3507901900

– – – drugo

0

0

3507903000

– – papain

5

0

3507904000

– – drugi encimi in njihovi koncentrati

0

0

3507905000

– – encimskimi pripravki za mehčanje mesa

10

0

3507906000

– – encimskimi pripravki za čiščenje pijač

10

0

3507909000

– – drugo

0

0
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3601000000

Pogonski prah

10

5

3602001100

– – dinamiti

10

5

3602001900

– – drugo

10

5

3602002000

– Na osnovi amonijevega nitrata

10

5

3602009000

– Drugo

10

0

3603001000

– Varnostna vžigala

10

5

3603002000

– Detonirne vrvice

10

5

3603003000

– Detonatorji

10

5

3603004000

– Udarne kapice

10

5

3603005000

– Vžigalniki

10

5

3603006000

– Električni detonatorji

10

5

3604100000

– Pirotehnični proizvodi za ognjemete

10

5

3604900000

– Drugo

10

0

3605000000

– Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz ta
rifne številke 3604

20

10

3606100000

– Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se
uporabljajo za polnjenje ali ponovno polnjenje
vžigalnikov za cigarete ali podobnih vžigalnikov,
s prostornino do vključno 300 cm3

15

0

3606900000

– Drugo

10

0

3701100000

– Za rentgenska snemanja

0

0

3701200000

– Filmi za trenutno – hitro fotografijo

10

0

3701301000

– – – kovinske plošče za grafične namene

5

0

3701309000

– – drugo

5

0

3701910000

– – za barvne fotografije (večbarvne)

5

0

3701990000

– – drugo

5

0

3702100000

– Za rentgenska snemanja

0

0
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3702310000

– – za barvne fotografije (večbarvne)

10

0

3702320000

– – drugo, z emulzijo srebrovega halogenida

10

0

3702390000

– – drugo

10

0

3702410000

– – široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, za
barvno fotografijo (večbarvno)

10

0

3702420000

– – široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, razen
za barvno fotografijo

10

0

3702430000

– – široki nad 610 mm in dolgi do vključno
200 m

10

0

3702440000

– – široki nad 105 mm do vključno 610 mm

5

0

3702510000

– – široki do vključno 16 mm in dolgi do
vključno 14 m

10

0

3702520000

– – široki do vključno 16 mm in dolgi nad 14 m

10

0

3702530000

– – široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
dolgi do vključno 30 m, za diapozitive

10

0

3702540000

– – široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
dolgi do vključno 30 m, razen za diapozitive

10

0

3702550000

– – široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
dolgi nad 30 m

10

0

3702560000

– – široki nad 35 mm

10

0

3702910000

– – široki do vključno 16 mm

10

0

3702930000

– – široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
dolgi do vključno 30 m

10

0

3702940000

– – široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
dolgi nad 30 m

10

0

3702950000

– – široki nad 35 mm

10

0

3703100000

– V zvitkih, širokih nad 610 mm

10

0
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3703200000

– Drugo, za barvno fotografijo (večbarvno)

10

0

3703900000

– Drugo

10

0

3704000000

– Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil,
osvetljeni toda nerazviti

10

0

3705100000

– Za ofsetno reprodukcijo

10

0

3705900000

– Drugo

5

0

3706100000

– Široki 35 mm ali več

10

0

3706900000

– Drugo

10

0

3707100000

– Emulzije, občutljive na svetlobo

10

0

3707900000

– Drugo

10

0

3801100000

– Umetni grafit

5

0

3801200000

– Koloidni ali polkoloidni grafit

0

0

3801300000

– Ogljikove paste za elektrode in podobne paste
za oblaganje peči

5

0

3801900000

– Drugo

5

0

3802100000

– Aktivno oglje

5

0

3802901000

– – silikatna fosilna moka (npr. kieselguhr, tripolit
in diatomit)

0

0

3802902000

– – živalsko oglje, vključno rabljeno živalsko oglje

5

0

3802909000

– – drugo

5

0

3803000000

Talovo olje, surovo ali rafinirano

5

0

3804001000

– Koncentrirana sulfitna lužnica

5

0

3804009000

– Drugo

0

0

3805100000

– Smolna (gumijeva), lesna ali sulfatna terpenti
nova olja

5

0

3805901000

– – borovo olje

5

0

3805909000

– – drugo

5

0
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3806100000

– Kolofonija in druge smolne kisline

0

0

3806200000

– Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivatov kolo
fonije ali smolnih kislin, razen soli aduktov kolo
fonije

5

0

3806300000

– Smolni estri

0

0

3806903000

– – kolofonijski špirit in kolofonijska olja

5

0

3806904000

– – tekoče smole

5

0

3806909000

– – drugo

5

0

3807000000

Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni kreozot;
lesna nafta; rastlinska smola; pivovarska smola in
podobni preparati na osnovi kolofonije, smolnih
kislin ali rastlinskih smol

0

0

3808500011

– – – v pakiranjih ali drugih oblikah za prodajo
na drobno ali kot izdelki

5

0

3808500019

– – – drugo

5

5

3808500021

– – – v pakiranjih ali drugih oblikah za prodajo
na drobno ali kot izdelki

5

5

3808500029

– – – drugo

0

0

3808500031

– – – v pakiranjih ali drugih oblikah za prodajo
na drobno ali kot izdelki

5

5

3808500039

– – – drugo

0

0

3808500090

– – drugo

0

0

3808911100

––––

ki vsebujejo permetrin ali cipermetrin ali
druge sintetične nadomestke bolhača

10

5

3808911200

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808911300

––––

ki vsebujejo mireks ali endrin

5

5

3808911900

––––

drugo

0

0

3808919100

––––

ki vsebujejo bolhača

0

0

3808919200

––––

ki vsebujejo permetrin ali cipermetrin ali
druge sintetične nadomestke bolhača

10

5
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3808919300

––––

ki vsebujejo karbofuran

5

5

3808919400

––––

ki vsebujejo dimetoat

5

5

3808919500

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808919600

––––

ki vsebujejo mireks ali endrin

5

5

3808919900

––––

drugo

5

5

3808921100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

5

5

3808921900

––––

drugo

5

5

3808929100

––––

ki vsebujejo bakrove spojine

0

0

3808929300

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808929400

––––

ki vsebujejo pirazofos

0

0

3808929900

––––

drugo

0

0

3808931100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

5

0

3808931900

––––

drugo

5

5

3808939100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808939200

––––

ki vsebujejo butaklor ali alaklor

0

0

3808939900

––––

drugo

0

0

3808941100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808941900

––––

drugo

0

0

3808949100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808949900

––––

drugo

0

0

3808991100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0
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3808991900

––––

drugo

0

0

3808999100

––––

ki vsebujejo bromometan (metil bromid)
ali bromoklorometan

0

0

3808999900

––––

drugo

0

0

– Na osnovi škrobnih snovi

5

0

3809910000

– – ki se uporabljajo v tekstilni industriji ali pod
obnih industrijah

10

5

3809920000

– – ki se uporabljajo v papirni industriji ali pod
obnih industrijah

5

0

3809930000

– – ki se uporabljajo v usnjarski industriji ali pod
obnih industrijah

10

7

3810101000

– – preparati za dekapiranje kovinskih površin

0

0

3810102000

– – praški in paste za spajkanje in varjenje na os
novi kositra, svinca ali antimonovih zlitin

0

0

3810109000

– – drugo

0

0

3810901000

– – talila in drugi pomožni preparati za mehko
spajkanje, trdo spajkanje ali varjenje

0

0

3810902000

– – preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali ob
loge za elektrode ali varilne palice

0

0

3811110000

– – na osnovi svinčevih spojin

10

0

3811190000

– – drugo

10

0

3811211000

– – – Preparati za izboljšanje viskoznosti, mešani
ali ne z drugimi dodatki

10

0

3811212000

– – – detergenti in dispergenti, mešani ali ne
z drugimi dodatki, razen s preparati za iz
boljšanje viskoznosti

10

0

3811219000

– – – drugo

10

0

3811290000

– – drugo

10

0

3811900000

– Drugo

5

5

3812100000

– Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za gumo

5

0

38091000

Opombe

L 356/874

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

3812200000

– Sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične
mase

10

0

3812301000

– – antioksidanti (protioksidacijski preparati)

0

0

3812309000

– – drugo

0

0

3813001200

– – ki vsebujejo bromoklorodifluorometan, bro
motrifluorometan ali dibromotetrafluoroetane

10

0

3813001300

– – ki vsebujejo delno halogenirane bromofluo
roogljikovodike metana, etana ali propana
(HBFC)

10

0

3813001400

– – ki vsebujejo delno halogenirane klorofluo
roogljikovodike metana, etana ali propana
(HCFC)

10

0

3813001500

– – ki vsebujejo bromoklorometan

10

0

3813001900

– – drugo

10

0

3813002000

– Napolnjene granate za gašenje požara

10

0

3814001000

– Ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike metana,
etana ali propana (CFC), vključno s tistimi, ki
vsebujejo delno halogenirane klorofluoroogljiko
vodike (HCFC)

10

5

3814002000

– Ki vsebujejo delno halogenirane klorofluorooglji
kovodike metana, etana ali propana (HCFC),
brez tistih, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike
(CFC)

10

5

3814003000

– Ki vsebujejo ogljikov tetraklorid, bromoklorome
tan ali 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)

10

5

3814009000

– Drugo

10

5

3815110000

– – z nikljem ali nikljevimi spojinami kot aktiv
nimi snovmi

10

0

3815120000

– – s plemenitimi kovinami ali spojinami plemeni
tih kovin kot aktivnimi snovmi

10

0

3815191000

– – – s titanom ali titanovimi spojinami kot aktiv
nimi snovmi

10

0

3815199000

– – – drugo

10

0

3815900000

– Drugo

5

0
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3816000000

– Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognje
varni betoni in podobne ognjevarne mase, razen
proizvodov iz tarifne številke 3801

0

0

3817001000

– Dodecilbenzen

5

0

3817002000

– Mešanice alkilnaftalenov

5

0

3817009010

– – tridecilbenzen

10

0

3817009090

– – drugo

5

0

3818000000

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektro
niki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih obli
kah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elek
troniki

10

0

3819000000

Tekočine za hidravlične zavore in druge priprav
ljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo
ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj,
dobljenih iz bituminoznih mineralov

10

5

3820000000

Preparati zoper zamrzovanje in pripravljene teko
čine za odtajanje

10

5

3821000000

Pripravljene podlage za razvoj ali vzdrževanje mi
kroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi or
ganizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic

5

0

3822003000

– Certificirani referenčni materiali

0

0

3822009000

– Drugo

0

0

38231100

– – stearinska kislina

MEP

0

38231200

– – oleinska kislina

31.5

ID

38231300

– – maščobne kisline talovega olja

15

5

38231900

– – drugo

31.5

ID

38237010

– – lauril alkohol

15

5

38237020

– – cetil lakohol

15

5

38237030

– – stearil alkohol

15

5

38237090

– – drugo

15

0

– Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
in livarska jedra

5

0

3824100000
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3824300000

– Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj pome
šani ali pomešani s kovinskimi vezivi

10

0

3824400000

– Pripravljeni dodatki za cemente, malte ali betone

10

7

3824500000

– Neognjevarne malte in betoni

10

5

38246000

– Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke
2905 44

15

E

3824710000

– – ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike (CFC), ki
vsebujejo ali ne delno halogenirane klorofluo
roogljikovodike (HCFC), perfluoroogljikovo
dike (PFC) ali delno halogenirane fluorooglji
kovodike (HFC)

0

0

3824720000

– – ki vsebujejo bromoklorodifluorometan, bro
motrifluorometan ali dibromotetrafluoroetan

0

0

3824730000

– – ki vsebujejo delno halogenirane bromofluo
roogljikovodike (HBFC)

0

0

3824740000

– – ki vsebujejo delno halogenirane klorofluo
roogljikovodike (HCFC), ki vsebujejo ali ne
perfluoroogljikovodike (PFC) ali delno haloge
nirane fluoroogljikovodike (HFC), vendar ne
vsebujejo klorofluoroogljikovodikov (CFC)

0

0

3824750000

– – ki vsebujejo ogljikov tetraklorid

0

0

3824760000

– – ki vsebujejo 1,1,1-trikloroetan (metilkloro
form)

0

0

3824770000

– – ki vsebujejo bromometan (metilbromid) ali
bromoklorometan

0

0

3824780000

– – ki vsebujejo perfluoroogljikovodike (PFC) ali
delno halogenirane fluoroogljikovodike (HFC),
vendar ne vsebujejo klorofluoroogljikovodikov
(CFC) ali delno halogeniranih klorofluorooglji
kovodikov (HCFC)

0

0

3824790000

– – drugo

0

0

3824810000

– – ki vsebujejo oksiran (etilenoksid)

0

0

3824820000

– – ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poli
klorirane terfenile (PCT) ali polibromirane bi
fenile (PBB)

0

0

3824830000

– – ki vsebujejo tris(2,3-dibromopropil) fosfat

0

0
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3824901000

– – naftni sulfonati

5

0

3824902100

– – – kloroparafini

0

0

3824902200

– – – mešani polietilen glikoli nizke molekulske
mase

0

0

3824903100

– – – preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega
kamna

0

0

3824903200

– – – enološki preparati, preparati za zbistritev te
kočin

5

0

3824904000

– – taljivi keramični proizvodi; natrijeva sol, hi
dratiran silikagel, paste na podlagi želatine za
grafične namene

0

0

3824905000

– – naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli
in njihovi estri

5

5

3824906000

– – preparati za tekočine za izvrtavanje vodnjakov

10

5

3824907000

– – preparati za zgostitev mineralov razen tistih,
ki vsebujejo ksantate

10

0

3824908000

– – anaboliki; mešanice natrijevega sulfata in na
trijevega kromata

0

0

3824909100

– – – maneb, zineb, mankozeb

0

0

3824909200

– – – feriti z aglomerati, v prahu ali zrnih

5

0

3824909300

– – – ionski izmenjalci

0

0

3824909400

– – – sestavljeni utrjevalci

5

7

3824909500

– – – fosforjeva kislina, ne izolirana, koncentri
rana ali ne, z vsebnostjo P2O5 do vključno
54 %

5

0

3824909600

– – – korekturne tekočine, pakirane za prodajo
na drobno

5

5

3824909700

– – – propineb

0

0

3824909800

– – – sivi ali črni oksidni preparati za proizvod
njo ali plošče za akumulatorje

0

0

3824909910

––––

0

0

drugo blago navedeno v opombi 1 k ta
rifnim podštevilkam k temu poglavju
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3824909920

––––

patočno olje; dipelovo olje

10

0

3824909990

––––

drugo

0

0

3825100000

– Komunalni odpadki

15

5

3825200000

– Kanalizacijsko blato

15

5

3825300000

– Klinični odpadki

15

5

3825410000

– – halogenirani

15

5

3825490000

– – drugo

15

5

3825500000

– Odpadki od tekočin za luženje kovin, hidravlič
nih tekočin, zavornih tekočin in tekočin proti
zamrzovanju

15

5

3825610000

– – ki vsebujejo pretežno organske sestavine

15

5

3825690010

– – – amoniakova voda in izkoriščeni oksidi

10

0

3825690090

– – – drugo

15

5

3825900000

– Drugo

15

5

3901100000

– Polietilen s specifično gostoto pod 0,94

0

0

3901200000

– Polietilen s specifično gostoto 0,94 ali več

0

0

3901300000

– Kopolimeri etilen-vinil acetata

0

0

3901901000

– – kopolimeri etilena z drugimi olefini

0

0

3901909000

– – drugo

0

0

3902100000

– Polipropilen

0

0

3902200000

– Poliizobutilen

5

0

3902300000

– Kopolimeri propilena

0

0

3902900000

– Drugo

5

0

3903110000

– – za ekspandiranje

5

0

3903190000

– – drugo

0

0
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3903200000

– Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN)

0

0

3903300000

– Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS)

0

0

3903900000

– Drugo

0

0

3904101000

– – pridobljeni s polimerizacijo v emulziji

0

0

3904102000

– – pridobljeni s polimerizacijo v suspenziji

0

0

3904109000

– – drugo

0

0

3904210000

– – nemehčani

15

0

3904220000

– – mehčani

15

7

3904301000

– – nepomešani z drugimi snovmi

0

0

3904309000

– – drugo

0

0

3904400000

– Drugi kopolimeri vinilklorida

15

5

3904500000

– Polimeri vinilidenklorida

5

0

3904610000

– – politetrafluoroetilen

5

0

3904690000

– – drugo

15

0

3904900000

– Drugo

15

0

3905120000

– – v vodni disperziji

10

5

3905190000

– – drugo

10

5

3905210000

– – v vodni disperziji

10

5

3905290000

– – drugo

10

5

3905300000

– Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali ne
hidroliziranimi acetatnimi skupinami

0

0

3905910000

– – kopolimeri

10

5

3905991000

– – – polivinilbutiral

0

0

3905992000

– – – polivinilpirolidon

0

0

3905999000

– – – drugo

0

0
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3906100000

– Polimetilmetakrilat (PMMA)

0

0

3906901000

– – poliakrilonitril

5

0

3906902100

– – – Natrijev poliakrilat, ki lahko absorbira dvaj
setkrat toliko ali več, kot je njegova lastna
masa, v vodni raztopini 1 mas. % natrije
vega klorida

0

0

3906902900

– – – drugo

0

0

3906909000

– – drugo

15

0

3907100000

– Poliacetali

0

0

3907201000

– – polietilenglikol

0

0

3907202000

– – polipropilen glikol

0

0

3907203090

– – polieterpolioli, dobljeni iz propilenoksida

5

5

3907209000

– – drugo

0

0

3907301000

– – tekočine

0

0

3907309000

– – drugo

5

0

3907400000

– Polikarbonati

0

0

3907500000

– Alkidne smole

15

7

3907601000

– – ki vsebujejo titanov dioksid

0

0

3907609000

– – drugo

0

0

3907700000

– Poli(mlečna kislina)

15

7

3907910000

– – nenasičena

5

7

3907990000

– – drugo

15

7

3908101000

– – poliamid-6 (polikaprolaktam)

0

0

3908109000

– – drugo

5

0

3908900000

– – drugo

0

0

3909101000

– – sečninski formaldehid za oblikovanje

10

7
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3909109000

– – drugo

10

7

3909201000

– – melamin-formaldehid

0

0

3909209000

– – drugo

5

0

3909300000

– Druge amino smole

10

7

3909400000

– Fenolne smole

10

7

3909500000

– Poliuretani

5

0

3910001000

– Disperzije (emulzije in suspenzije) ali raztopine

0

0

3910009000

– Drugo

0

0

3911101000

– – kumaron-inden smole

10

0

3911109000

– – drugo

0

0

3911900000

– Drugo

0

0

3912110000

– – nemehčane

0

0

3912120000

– – mehčane

0

0

3912201000

– – kolodiji in druge raztopine in disperzije (emul
zije in suspenzije)

5

0

3912209000

– – drugo

0

0

3912310000

– – karboksimetilceluloza (CMC) in njene soli

5

0

3912390000

– – drugo

0

0

3912900000

– Drugo

0

0

3913100000

– Alginska kislina, njene soli in estri

0

0

3913901000

– – klorirani kavčuk

5

0

3913903000

– – drugi kemični derivati naravnega kavčuka

5

0

3913904000

– – drugi modificirani naravni polimeri

5

0

3913909000

– – drugo

0

0
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3914000000

Ionski izmenjalci na osnovi polimerov iz tarifnih
številk 3901 do 3913, v primarnih oblikah

5

0

3915100000

– Iz polimerov etilena

15

0

3915200000

– Iz polimerov stirena

15

0

3915300000

– Iz polimerov vinilklorida

15

7

3915900000

– Iz drugih plastičnih mas

15

7

3916100000

– Iz polimerov etilena

10

0

3916200000

– Iz polimerov vinilklorida

10

7

3916900000

– Iz drugih plastičnih mas

5

7

3917100000

– Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
strjenih beljakovin ali celuloznih materialov

0

0

3917211000

– – – za odcejanje, pršenje in druge namakalne si
steme

15

0

3917219000

– – – drugo

15

0

3917220000

– – iz polimerov propilena

15

10

3917231000

– – – za odcejanje, pršenje in druge namakalne si
steme

15

10

3917239000

– – – drugo

15

10

3917291000

– – – iz vulkanfibra

15

0

3917299100

––––

za odcejanje, pršenje in druge namakalne
sisteme

15

10

3917299900

––––

drugo

15

10

3917310000

– – gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
(276 barov) ali več

15

10

3917321000

– – – umetna čreva, razen tistih iz tarifne podšte
vilke 3917 10 00

15

7

3917329100

––––

za odcejanje, pršenje in druge namakalne
sisteme

15

10

3917329900

––––

drugo

15

10
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3917331000

– – – za odcejanje, pršenje in druge namakalne si
steme

15

10

3917339000

– – – drugo

15

10

3917391000

– – – za odcejanje, pršenje in druge namakalne si
steme

15

10

3917399000

– – – drugo

15

10

3917400000

– Dodatki

15

10

3918101000

– – talne obloge

20

7

3918109000

– – drugo

20

7

3918901000

– – talne obloge

20

7

3918909000

– – drugo

20

7

3919100000

– V zvitkih, širokih do vključno 20 cm

5

7

3919901100

– – – v zvitkih, širokih do vključno 1 m

15

7

3919901900

– – – drugo

15

5

3919909000

– – drugo

15

5

3920100000

– Iz polimerov etilena

0

0

3920201000

– – metalizirani polipropilen debeline do vključno
25 mikrometrov

20

7

3920209000

– – drugo

20

5

3920301000

– – debeline do vključno 5 mikrometrov

20

5

3920309000

– – drugo

20

7

3920430000

– – ki vsebuje ne manj kot 6 % mehčalcev

20

5

3920490000

– – drugo

20

7

3920510000

– – iz polimetilmetakrilat (PMMA)

20

7

3920590000

– – drugo

20

7

3920610000

– – iz polikarbonatov

20

0
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3920620000

– – iz polietilen tereftalata

20

7

3920630000

– – iz nenasičenih poliestrov

20

7

3920690000

– – iz drugih poliestrov

20

7

3920710000

– – iz regenerirane celuloze

15

0

3920730000

– – iz celuloznega acetata

0

0

3920790000

– – iz drugih derivatov celuloze

15

0

3920911000

– – – za proizvodnjo varnostnega stekla

0

0

3920919000

– – – drugo

0

0

3920920000

– – iz poliamidov

0

0

3920930000

– – iz amino smol

20

0

3920940000

– – iz fenolnih smol

20

7

3920990000

– – iz drugih plastičnih mas

20

7

3921110000

– – iz polimerov stirena

20

7

3921120000

– – iz polimerov vinilklorida

20

7

3921130000

– – iz poliuretanov

20

7

3921140000

– – iz regenerirane celuloze

15

0

3921191000

– – – ponjave iz mešanice polietilena in polipro
pilena s preprosto podlago ali polipropilen
sko netkano blago

20

7

3921199000

– – – drugo

20

7

3921901000

– – pridobljene z laminiranjem in plastitvijo pa
pirnatih pol

20

7

3921909000

– – drugo

20

7

3922101000

– – kopalne kadi iz plastičnih mas, ojačane s ste
klenimi vlakni

20

10

3922109000

– – drugo

20

10

3922200000

– Straniščne deske in pokrovi

20

10

3922900000

– Drugo

20

10
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3923101000

– – za kasete, CD-je, DVD-je in podobne izdelke

20

10

3923109000

– – drugo

20

10

3923210000

– – iz polimerov etilena

20

10

3923291000

– – – vrečke za zbiranje krvi

20

5

3923292000

– – – vrečke za parenteralne raztopine

5

10

3923299000

– – – drugo

20

0

3923302000

– – predoblike

20

10

3923309100

– – – prostornine 18,9 l (5 galon) ali več

20

10

3923309900

– – – drugo

20

10

3923401000

– – kasete, ki ne vsebujejo traku

20

5

3923409000

– – drugo

20

10

3923501000

– – silikonski zamaški

20

5

3923509000

– – drugo

15

10

3923900000

– Drugo

15

10

3924101000

– – stekleničke za hranjenje dojenčkov

20

10

3924109000

– – drugo

20

10

3924900000

– Drugo

20

10

3925100000

– Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode s
prostornino nad 300 l

20

10

3925200000

– Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata

20

10

3925300000

– Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
podobni proizvodi in njihovi deli

20

10

3925900000

– Drugo

20

10

3926100000

– Proizvodi za pisarne ali šole

20

10

3926200000

– Oblačila in oblačilni dodatki (vključno rokavice,
palčniki in rokavice brez prstov)

20

10
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3926300000

– Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno

20

10

3926400000

– Kipci in drugi okrasni predmeti

20

10

3926901000

– – boje in plovci za ribiške mreže

5

5

3926902000

– – rebraste kosti in podobni izdelki za korzete,
oblačila in oblačilni dodatki

15

10

3926903000

– – vijaki, matice, podložke in podoben pribor za
splošno rabo

20

10

3926904000

– – tesnila in podložke

20

10

3926906000

– – ščitniki za ublažitev zvoka

5

7

3926907000

– – posebne maske za zaščito delavcev

5

7

3926909000

– – drugo

5

10

4001100000

– Lateks iz naravnega kavčuka, predvulkaniziran
ali ne

5

0

4001210000

– – dimljeni kavčuk v obliki listov

5

0

4001220000

– – naravni kavčuk, tehnično specificiran (TSNR)

5

5

4001291000

– – – krep listi

5

0

4001292000

– – – ponovno aglomeriranje gumijastih zrn

5

0

4001299000

– – – drugo

10

5

4001300000

– Balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne na
ravne gume

0

0

4002111000

– – – iz stiren-butadien kavčuka (SBR)

5

0

4002112000

– – – iz karboksiliranega stiren-butadien kavčuka
(XSBR)

0

0

4002191100

––––

v primarnih oblikah

5

0

4002191200

––––

v ploščah, listih ali trakovih

0

0

4002192100

––––

v primarnih oblikah

10

0

4002192200

––––

v ploščah, listih ali trakovih

10

0

4002201000

– – lateks

0

0
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4002209100

– – – v primarnih oblikah

0

0

4002209200

– – – v ploščah, listih ali trakovih

0

0

4002311000

– – – lateks

0

0

4002319100

––––

v primarnih oblikah

0

0

4002319200

––––

v ploščah, listih ali trakovih

0

0

4002391000

– – – lateks

5

0

4002399100

––––

v primarnih oblikah

0

0

4002399200

––––

v ploščah, listih ali trakovih

5

0

4002410000

– – lateks

5

0

4002491000

– – – v primarnih oblikah

0

0

4002492000

– – – v ploščah, listih ali trakovih

5

0

4002510000

– – lateks

5

0

4002591000

– – – v primarnih oblikah

5

0

4002592000

– – – v ploščah, listih ali trakovih

10

0

4002601000

– – lateks

5

0

4002609100

– – – v primarnih oblikah

0

0

4002609200

– – – v ploščah, listih ali trakovih

5

0

4002701000

– – lateks

5

0

4002709100

– – – v primarnih oblikah

5

0

4002709200

– – – v ploščah, listih ali trakovih

5

0

4002800000

– Mešanica proizvodov iz tarifne številke 4001 s
katerim koli proizvodom iz te tarifne številke

10

0

4002910000

– – lateks

10

0

4002991000

– – – v primarnih oblikah

5

0

4002992000

– – – v ploščah, listih ali trakovih

5

0

4003000000

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v plo
ščah, listih ali trakovih

10

5
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4004000000

Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde
gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov

10

0

4005100000

– Mešanice kavčuka z ogljenimi sajami ali silicijem

10

10

4005200000

– Raztopine; disperzije, razen tistih iz tarifne pod
številke 4005.10

5

0

4005911000

– – – baze za žvečilni gumi

10

0

4005919000

– – – drugo

15

10

4005991000

– – – baze za žvečilni gumi

5

0

4005999000

– – – drugo

5

0

4006100000

– Profilirani trakovi za protektiranje pnevmatik

0

0

4006900000

– Drugo

5

0

4007000000

Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume)

10

0

4008111000

– – – nekombinirani z drugimi materiali

15

10

4008112000

– – – kombinirani z drugimi materiali

15

10

4008190000

– – drugo

15

0

4008211000

– – – nekombinirani z drugimi materiali

15

0

4008212100

––––

prekrivala za tiskalnike

5

0

4008212900

––––

drugo

15

10

4008290000

– – drugo

15

0

4009110000

– – brez pribora

15

0

4009120000

– – s priborom

5

0

4009210000

– – brez pribora

15

10

4009220000

– – s priborom

15

0

4009310000

– – brez pribora

15

10

4009320000

– – s priborom

15

0

4009410000

– – brez pribora

15

10
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4009420000

– – s priborom

15

10

4010110000

– – ojačani zgolj s kovino

10

0

4010120000

– – ojačani zgolj s tekstilnimi materiali

5

0

4010191000

– – – ojačani zgolj s plastično maso

5

0

4010199000

– – – drugo

10

5

4010310000

– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega
preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega več kot
60 cm, vendar ne več kot 180 cm

5

0

4010320000

– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega
preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega
več kot 60 cm, vendar ne več kot 180 cm

5

0

4010330000

– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega
preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega več kot
180 cm, vendar ne več kot 240 cm

5

0

4010340000

– – neskončni transmisijski jermeni trapezastega
preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega
več kot 180 cm, vendar ne več kot 240 cm

5

0

4010350000

– – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
60 cm, vendar ne več kot 150 cm

5

0

4010360000

– – neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
150 cm, vendar ne več kot 198 cm

5

0

4010390000

– – drugo

5

10

4011101000

– – radialni

15

10

4011109000

– – drugo

15

10

4011201000

– – radialni

15

10

4011209000

– – drugo

15

10

4011300000

– Ki se uporabljajo za zrakoplove

15

0

4011400000

– Ki se uporabljajo za motorna kolesa

15

0

4011500000

– Ki se uporabljajo za dvokolesa

15

5
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4011610000

– – ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
vozila in stroje

0

0

4011620000

– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska
vozila in stroje, s premerom platišča do
vključno 61 cm

0

0

4011630000

– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska
vozila in stroje, s premerom platišča več kot
61 cm

5

5

4011690000

– – drugo

5

0

4011920000

– – ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
vozila in stroje

0

0

4011930000

– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska
vozila in stroje, s premerom platišča do
vključno 61 cm

15

0

4011940000

– – ki se uporabljajo za gradbena ali industrijska
vozila in stroje, s premerom platišča več kot
61 cm

15

5

4011990000

– – drugo

15

10

4012110000

– – ki se uporabljajo za osebne avtomobile
(vključno za avtodome in dirkalne avtomo
bile)

15

10

4012120000

– – ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake

15

10

4012130000

– – ki se uporabljajo za zrakoplove

15

10

4012190000

– – drugo

15

10

4012200000

– Rabljene pnevmatike

15

10

4012901000

– – ščitniki iz gume (zaščitne 'zavesice')

15

10

4012902000

– – polne pnevmatike

15

5

4012903000

– – pnevmatike z zračnimi komorami

15

5

4012904100

– – – za protektiranje

0

0

4012904900

– – – drugo

15

10

4013100000

– Ki se uporabljajo za osebne avtomobile
(vključno za avtodome in dirkalne avtomobile),
avtobuse ali tovornjake

15

10
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4013200000

– Ki se uporabljajo za dvokolesa

15

0

4013900000

– Drugo

15

10

4014100000

– Preservativi

0

0

4014900000

– Drugo

15

10

4015110000

– – kirurški

15

10

4015191000

– – – protiradiacijski

5

0

4015199000

– – – drugo

20

10

4015901000

– – protiradiacijski

5

0

4015902000

– – potapljaške obleke

20

10

4015909000

– – drugo

20

10

4016100000

– Iz celularnega vulkaniziranega kavčuka (gume)

20

10

4016910000

– – talne obloge, pregrinjala in predpražniki

20

10

4016920000

– – radirke

15

5

4016930000

– – tesnila in podložke

15

0

4016940000

– – odbijala za ladje ali doke (bokobrani), napih
ljiva ali ne

15

0

4016951000

– – – cisterne, upogljive ali ne (kontejnerji)

20

10

4016952000

– – – vreče za stroje za vulkaniziranje in obnav
ljanje pnevmatik

5

0

4016959000

– – – drugo

20

10

4016991000

– – – drugi proizvodi za tehnično rabo

15

0

4016992100

––––

maske za osne gredi

15

10

4016992900

––––

drugo

15

10

4016993000

– – – čepi in zamaški

15

10

4016994000

– – – zaplate za popravilo zračnic in pnevmatik

15

0
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4016996000

– – – prekrivala za tiskalnike

0

0

4016999000

– – – drugo

20

10

4017000000

Trda guma (npr.: ebonit), v vseh oblikah, vključno
z odpadki in ostanki; izdelki iz trde gume

0

0

41012000

– Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8 kg,
če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho naso
ljene, ali do vključno 16 kg, če so sveže, mokro
nasoljene ali drugače konzervirane

0

0

41015000

– Cele kože z dlako ali brez dlake, ki tehtajo več
kot 16 kg

0

0

41019000

– Drugo, vključno kruponi, polkruponi in trebuhi

0

0

41021000

– Z volno

0

0

41022100

– – piklane

0

0

41022900

– – drugo

0

0

41032000

– Plazilcev

0

0

41033000

– Prašičev

0

0

41039000

– Drugo

0

0

4104110000

– – nebrušene kože z licem, necepljene; cepljene
z licem

5

0

4104190000

– – drugo

5

0

4104410000

– – nebrušene kože z licem, necepljene; cepljene
z licem

10

5

4104490000

– – drugo

10

5

4105100000

– Mokre (vključno strojene s kromom (wet-blue))

5

0

4105300000

– Suhe ('crust')

10

5

4106210000

– – mokre (vključno strojene s kromom (wetblue))

5

0

4106220000

– – suhe ('crust')

10

5
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4106310000

– – mokre (vključno strojene s kromom (wetblue))

5

0

4106320000

– – suhe ('crust')

5

0

4106400000

– – plazilcev

5

0

4106910000

– – mokre (vključno strojene s kromom (wetblue))

5

5

4106920000

– – suhe ('crust')

5

5

4107110000

– – nebrušene kože z licem, necepljene

10

10

4107120000

– – cepljene z licem

10

10

4107190000

– – drugo

15

10

4107910000

– – nebrušene kože z licem, necepljene

15

10

4107920000

– – cepljene z licem

15

10

4107990000

– – drugo

15

10

4112000000

– Usnje, naprej obdelano po strojenju ali 'crust'
obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac
ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno,
razen usnja iz tarifne številke 4114

10

5

4113100000

– Koz ali kozličkov

10

5

4113200000

– Prašičev

5

0

4113300000

– Plazilcev

10

5

4113900000

– Drugo

5

5

4114100000

– Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš us
nja)

15

10

4114200000

– Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metali
zirano usnje

15

10

4115100000

– Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vla
ken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih

10

5

4115200000

– Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega us
nja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdel
kov; prah in moka iz usnja

10

5
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4201000000

Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero koli
žival (vključno vprežne vrvi za komate, povodci,
ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki in blazine
za sedla, torbe-bisage, plašči za pse in podobno), iz
kakršnega koli materiala

15

10

4202111000

– – – kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki

20

10

4202119000

– – – drugo

20

10

4202121000

– – – kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki

30

10

4202129000

– – – drugo

20

10

4202190000

– – drugo

20

10

4202210000

– – z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
ali lakastega usnja

30

10

4202220000

– – z zunanjo površino iz plastične mase ali tek
stilnih materialov

30

10

4202290000

– – drugo

20

10

4202310000

– – z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
ali lakastega usnja

30

10

4202320000

– – z zunanjo površino iz plastične mase ali tek
stilnih materialov

20

10

4202390000

– – drugo

20

10

4202911000

– – – potovalke in nahrbtniki

20

10

4202919000

– – – drugo

20

10

4202920000

– – z zunanjo površino iz plastične mase ali tek
stilnih materialov

20

10

4202991000

– – – potovalke in nahrbtniki

20

10

4202999000

– – – drugo

20

10

4203100000

– Oblačila

25

10

4203210000

– – športna

20

10

4203290000

– – drugo

20

10

4203300000

– Pasovi in vojaški pasovi (čezramenski jermeni
z žepi za naboje)

30

10

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/895

Osnovna stopnja

Kategorija

4203400000

– Drugi oblačilni dodatki

20

10

4205001000

– Transmisijski jermeni

15

0

4205009000

– Drugo

15

10

4206001000

– Katgut

15

0

4206002000

– Čreva, pozlatarske opne za klobase

15

0

4206009000

– Drugo

15

0

43011000

– Iz nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih

5

0

43013000

– Iz naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet s
širokim repom, karakul, perzijskih in podobnih
jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali tibet
skih jagnjet, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez

5

0

43016000

– Iz lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali brez
njih

5

0

43018000

– Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami ali
brez njih

5

0

43019000

– Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, pri
merni za krznarsko rabo

5

0

4302110000

– – iz nerca

10

0

4302190000

– – drugo

10

0

4302200000

– Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki, nese
stavljeni

10

0

4302300000

– Celo krzno in deli ali odrezki iz njega, sestav
ljeno

10

0

4303101000

– – iz alpake

25

10

4303109000

– – drugo

25

10

4303901000

– – iz alpake

25

10

4303909000

– – drugo

25

10

4304000000

Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

25

10

4401100000

– Drva

5

10
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4401210000

– – iglavcev

5

0

4401220000

– – neiglavcev

5

0

4401300000

– Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani ali
neaglomerirani v hlode, brikete, pelete ali pod
obne oblike

5

10

4402100000

– Iz bambusa

5

5

4402900000

– Drugo

5

5

4403100000

– Obdelani z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
zaščitnimi sredstvi

5

5

4403200000

– Drugo, iglavcev

5

5

4403410000

– – temnordeči meranti, svetlordeči meranti in
meranti bakau

5

5

4403490000

– – drugo

5

5

4403910000

– – hrastov (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – bukov (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – drugo

5

5

4404100000

– Iglavcev

10

5

4404200000

– Neiglavcev

10

5

4405000000

Lesna volna; lesna moka

10

10

4406100000

– Neimpregnirani

10

10

4406900000

– Drugo

10

10

4407101000

– – deščice za proizvodnjo svinčnikov

10

5

4407109000

– – drugo

10

5

4407210000

– – mahagoni (Swietenia spp.)

10

5

4407220000

– – virola, imbuia in balza

10

5

4407250000

– – temnordeči meranti, svetlordeči meranti in
meranti bakau

10

5
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4407260000

– – beli lauan, beli meranti, bela seraya, rumeni
meranti in alan

10

5

4407270000

– – sapelli

10

5

4407280000

– – iroko

10

5

4407290000

– – drugo

10

5

4407910000

– – hrastov (Quercus spp.)

10

5

4407920000

– – bukov (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – javorov (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – češnjev (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – jesenov (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – drugo

10

5

4408101000

– – deščice za proizvodnjo svinčnikov

5

0

4408109000

– – drugo

10

5

4408310000

– – temnordeči meranti, svetlordeči meranti in
meranti bakau

10

0

4408390000

– – drugo

10

5

4408900000

– Drugo

5

0

4409101000

– – lamele in frize za parket, nesestavljene

15

5

4409102000

– – profiliran les

15

5

4409109000

– – drugo

15

10

4409210000

– – iz bambusa

15

10

4409291000

– – – lamele in frize za parket, nesestavljene

15

10

4409292000

– – – profiliran les

15

10

4409299000

– – – drugo

15

10

4410110000

– – iverna plošča

15

10
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4410120000

– – usmerjene pramenske plošče (OSB)

15

10

4410190000

– – drugo

15

10

4410900000

– Drugo

15

10

4411120000

– – debeline do vključno 5 mm

15

10

4411130000

– – debeline nad 5 mm, vendar do vključno
9 mm

15

10

4411140000

– – debeline nad 9 mm

15

10

4411920000

– – gostote več kot 0,8 g/cm3

15

5

4411930000

– – gostote več kot 0,5 g/cm3, vendar do vključno
0,8 g/cm3

15

10

4411940000

– – gostote do vključno 0,5 g/cm3

15

10

4412100000

– Iz bambusa

15

10

4412310000

– – z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst trop
skega drevja, navedenih v opombi 1 k tarif
nim podštevilkam v tem poglavju

15

10

4412320000

– – druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
lesa, ki ni les iglavcev

15

10

4412390000

– – drugo

15

10

4412940000

– – blok plošče, večplastne lesene ali laminirane
plošče

15

10

4412990000

– – drugo

15

10

4413000000

Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali
profilih

15

10

4414000000

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in pod
obne predmete

20

10

4415100000

– Zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža,
koluti (tulci) za kable

15

10

4415200000

– Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plo
šče, paletne prirobnice

15

10

4416000000

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in nji
hovi deli, iz lesa, vključno doge

15

10

4417001000

– Orodje

15

10
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4417009000

– Drugo

15

10

4418100000

– Okna, francoska okna in njihovi okviri

15

10

4418200000

– Vrata, podboji in pragovi

15

10

4418400000

– Opaži za betonska dela

15

10

4418500000

– Skodle (žagane ali klane)

15

10

4418600000

– Drogovi in tramovi

15

10

4418710000

– – za mozaična tla

15

10

4418720000

– – druge, večplastne

15

10

4418790000

– – drugo

15

10

4418901000

– – celičaste lesene plošče

15

10

4418909000

– – drugo

15

10

4419000000

Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

25

10

4420100000

– Kipci in drugi okraski iz lesa

25

10

4420900000

– Drugo

25

10

4421100000

– Obešalniki za oblačila

20

10

4421901000

– – motki, kopsi, tuljave, koluti za sukanec in
podobno iz struženega lesa

15

10

4421902000

– – zobotrebci

15

10

4421903000

– – palčke in žličke za sladkorne izdelke in slado
led

20

10

4421905000

– – trščice za vžigalice

15

10

4421909000

– – drugo

20

10

4501100000

– Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

5

5

4501900000

– Drugo

5

5

4502000000

Pluta naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo štiri
kotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, plošč,
listov ali trakov (vključno z nedokončanimi izdelki
(blanks) z ostrimi robovi, za čepe in zamaške)

5

5
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4503100000

– Čepi in zamaški

10

5

4503900000

– Drugo

10

5

4504100000

– Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice vseh oblik,
valji s polnim prerezom, vključno koluti

10

5

4504901000

– – čepi in zamaški

10

5

4504902000

– – tesnila in podložke

10

5

4504909000

– – drugo

10

5

4601210000

– – iz bambusa

25

10

4601220000

– – iz ratana

25

10

4601290000

– – drugo

25

10

4601920000

– – iz bambusa

25

10

4601930000

– – iz ratana

25

10

4601940000

– – iz drugih rastlinskih materialov

25

10

4601990000

– – drugo

25

10

4602110000

– – iz bambusa

25

10

4602120000

– – iz ratana

25

10

4602190000

– – drugo

25

10

4602900000

– Drugo

25

10

4701000000

Mehanska lesna celuloza (lesovina)

5

0

4702000000

Kemična lesna celuloza, topljiva

5

0

4703110000

– – les iglavcev

5

5

4703190000

– – neiglavcev

10

0

4703210000

– – les iglavcev

0

0

4703290000

– – neiglavcev

0

0

4704110000

– – les iglavcev

5

0

4704190000

– – neiglavcev

5

0
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4704210000

– – les iglavcev

0

0

4704290000

– – neiglavcev

5

0

4705000000

Lesna celuloza, pridobljena s kombinacijo mehan
skega in kemičnega postopka pridobivanja celuloze

5

5

4706100000

– Celuloza iz bombažnega lintersa

10

0

4706200000

– Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo starega
papirja ali kartona

5

5

4706300000

– Druga, iz bambusa

5

0

4706910000

– – mehanska

5

0

4706920000

– – kemična

5

0

4706930000

– – polkemična

5

5

4707100000

– Nebeljeni kraft papir ali karton ali valoviti papir
ali karton

5

0

4707200000

– Papir ali karton, dobljen pretežno iz beljene ke
mične celuloze, nebarvan v masi

5

5

4707300000

– Papir ali karton, dobljen pretežno iz lesovine (ča
sopisi, revije in podobne tiskovine)

5

5

4707900000

– Drugo, vključno z nesortiranimi odpadki in os
tanki

5

0

4801000000

– Časopisni papir, v zvitkih ali polah

0

0

4802100000

– Ročno izdelana papir in karton

5

5

4802200000

– Papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga za
izdelavo fotoobčutljivega, toplotno občutljivega
ali elektro-občutljivega papirja ali kartona

5

0

4802400000

– Papirna podlaga za izdelavo tapet

10

0

4802540000

– – z maso manj kot 40 g/m2

10

0

4802551000

– – – zaščitni papir za bankovce

5

0

4802552000

– – – drugi zaščitni papir

0

0

Opombe
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4802559000

– – – drugo

0

0

4802561000

– – – zaščitni papir za bankovce

5

5

4802562000

– – – drugi zaščitni papir

0

0

4802569000

– – – drugo

0

0

4802571000

– – – zaščitni papir za bankovce

5

0

4802572000

– – – drugi zaščitni papir

5

0

4802579000

– – – drugo

0

0

4802581000

– – – v zvitkih

5

0

4802589000

– – – drugo

5

10

4802611000

– – – z maso manj kot 40 g/m2, v skladu z dru
gimi specifikacijami iz opombe 4 k temu
poglavju

10

0

4802619000

– – – drugo

10

10

4802620000

– – v listih, pri katerih ena stranica ne presega
435 mm in druga ne presega 297 mm v ne
zloženem stanju

10

10

4802691000

– – – z maso manj kot 40 g/m2, v skladu z dru
gimi specifikacijami iz opombe 4 k temu
poglavju

10

10

4802699000

– – – drugo

10

0

4803001000

– Celulozna vata in trakovi iz celuloznih vlaken

10

0

4803009000

– Drugo

5

10

4804110000

– – nebeljeni

15

10

4804190000

– – drugo

15

10

4804210000

– – nebeljeni

15

10

4804290000

– – drugo

15

10

4804310000

– – nebeljeni

15

10

4804390000

– – drugo

15

10

4804411000

– – – vpojni, ki se uporablja v proizvodnji deko
rativnih plastičnih listov

15

0

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/903

Osnovna stopnja

Kategorija

4804419000

– – – drugo

15

10

4804420000

– – beljena v masi, ki v skupni količini vlaken vse
buje več kot 95 mas. % lesnih vlaken, doblje
nih s kemičnim postopkom

15

10

4804490000

– – drugo

15

10

4804510000

– – nebeljeni

15

10

4804520000

– – beljena v masi, ki v skupni količini vlaken vse
buje več kot 95 mas. % lesnih vlaken, doblje
nih s kemičnim postopkom

15

10

4804590000

– – drugo

15

10

4805110000

– – papir iz polkemične celuloze za valovit sloj
(fluting)

15

10

4805120000

– – papir za valovit sloj (fluting)

15

10

4805190000

– – drugo

15

10

4805240000

– – z maso 150 g/m2 ali manj

15

10

4805250000

– – z maso več kot 150 g/m2

15

10

4805300000

– Sulfitni ovojni papir

10

10

4805401000

– – pridobljen iz 100 mas. % bombažnih vlaken
ali manilske konoplje, neklejan in ne vsebuje
mineralnih sestavin

5

0

4805402000

– – z vsebnostjo bombažnih vlaken 70 mas. % ali
več, vendar z manj kot 100 mas. %

5

0

4805409000

– – drugo

15

0

4805500000

– Klobučni papir in klobučni karton

15

0

4805911000

– – – vpojni, ki se uporablja v proizvodnji deko
rativnih plastičnih listov

10

0

4805912000

– – – za električno izolacijo

5

0

4805913000

– – – večplastni papir in karton (razen tistega iz
tarifnih podštevilk 4805 12, 4805 19,
4805 24 ali 4805 25)

15

0

4805919000

– – – drugo

15

0

Opombe
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4805921000

– – – za električno izolacijo

5

0

4805922000

– – – večplastni papir in karton (razen tistega iz
tarifnih podštevilk 4805 12, 4805 19,
4805 24 ali 4805 25)

15

10

4805929000

– – – drugo

15

10

4805931000

– – – za električno izolacijo

5

0

4805932000

– – – večplastni papir in karton (razen tistega iz
tarifnih podštevilk 4805 12, 4805 19,
4805 24 ali 4805 25)

15

0

4805933000

– – – togi karton s specifično maso več kot 1

15

0

4805939000

– – – drugo

15

0

4806100000

– Rastlinski pergamentni papir

10

0

4806200000

– Papir, neprepusten za maščobe

5

0

4806300000

– Pavs papir

0

0

4806400000

– Prosojni ali drugi glazirani prozorni ali prosojni
papirji

10

5

4807000000

Sestavljena papir in karton (izdelana z lepljenjem
ravnih slojev papirja ali kartona), površinsko ne
prevlečena ali neimpregnirana, znotraj ojačena ali
neojačena, v zvitkih ali listih

15

10

4808100000

– Papir in karton, valovita, perforirana ali ne

15

10

4808200000

– Kraft papir za vreče, nabran (krep ali plisiran),
vključno reliefni ali luknjani

15

10

4808300000

– Drug kraft papir, nabran (krep ali plisiran),
vključno reliefni ali luknjani

15

10

4808900000

– Drugo

15

10

4809200000

– Samokopirni papir

10

10

4809900000

– Drugo

15

10

4810131100

– – – z maso 60 g/m2 ali manj

10

10
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4810131900

– – – drugo

10

0

4810132000

– – – z maso več kot 150 g/m2

10

0

4810141000

– – – pri katerih ena stranica presega 360 mm in
druga stranica presega 150 mm v nepre
pognjenem stanju

10

10

4810149000

– – – drugo

10

10

4810190000

– – drugo

10

0

4810220000

– – papir majhne mase, prevlečen

10

0

4810290000

– – drugo

15

10

4810310000

– – beljen v masi, ki v skupni količini vsebuje po
masi nad 95 % lesnih vlaken, dobljenih s ke
mičnim postopkom, z maso do vključno
150 g/m2

15

10

4810320000

– – beljen v masi, ki v skupni količini vlaken vse
buje nad 95 mas. % lesnih vlaken, dobljenih s
kemičnim postopkom, z maso nad 150 g/m2

15

10

4810390000

– – drugo

15

10

4810920000

– – večplastni

15

5

4810990000

– – drugo

15

10

4811101000

– – premazan s katranom v masi s specifično
maso, ki presega 1, glaziran, lakiran ali nagu
ban ali ne

15

10

4811109000

– – drugo

15

10

4811411000

– – – v zvitkih, širokih več kot 15 cm ali v listih
z eno stranico več kot 36 cm in drugo stra
nico več kot 15 cm v neprepognjenem sta
nju

15

10

4811419000

– – – drugo

15

10

4811491000

– – – v zvitkih, širokih več kot 15 cm ali v listih
z eno stranico več kot 36 cm in drugo stra
nico več kot 15 cm v neprepognjenem sta
nju

15

10
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4811499000

– – – drugo

15

10

4811511000

– – – z vmesno plastjo aluminijaste folije, ki se
uporablja za pakiranje živil, tiskan ali neti
skan

0

0

4811512000

– – – prekrit ali prevlečen na obeh straneh s pla
stično maso, ki se uporablja v živilski indu
striji, tiskan ali netiskan

10

0

4811519000

– – – drugo

10

10

4811591000

– – – za izdelavo mokrega brusnega papirja

10

5

4811592000

– – – z vmesno plastjo aluminijaste folije, ki se
uporablja za pakiranje živil, tiskan ali neti
skan

0

0

4811593000

– – – papir, impregniran z melaminskimi smo
lami, okrašen ali neokrašen, tiskan ali neti
skan

0

0

4811594000

– – – za električno izolacijo

5

0

4811595000

– – – prekrit ali prevlečen na obeh straneh s pla
stično maso, ki se uporablja v živilski indu
striji, tiskan ali netiskan

10

5

4811596000

– – – filtrirni papir

10

5

4811599000

– – – drugo

10

10

4811601000

– – za električno izolacijo

5

0

4811609000

– – drugo

10

10

4811901000

– – lakiran, naguban ali ne, s specifično maso več
kot 1

5

0

4811902000

– – tesnila in podložke

10

0

4811905000

– – črtasti ali karirasti

15

10

4811908000

– – vpojni, okrašen ali tiskan, neimpregniran, ki
se uporablja za izdelavo dekorativnih plastič
nih listov

10

5

4811909000

– – drugo

10

5
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4812000000

– Filter bloki in plošče iz papirne mase

15

0

4813100000

– V obliki knjižic ali cevk

15

0

4813200000

– V zvitkih, širokih do vključno 5 cm

5

0

4813900000

– Drugo

15

5

4814100000

– Papir z zrnato površino ('ingrain')

15

5

4814200000

– Stenske tapete in podobne stenske obloge iz pa
pirja s prednjo stranjo, prevlečeno ali prekrito s
slojem plastične mase, ki ima zrnato, reliefno,
barvano, tiskano ali drugače okrašeno površino

15

10

4814900000

– Drugo

15

5

4816200000

– Samokopirni papir

15

10

4816900000

– Drugo

15

10

4817100000

– Pisemske ovojnice

20

10

4817200000

– Pisemske kartice, dopisnice in kartice za dopiso
vanje

20

10

4817300000

– Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, no
tesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kar
tona

20

10

4818100000

– Toaletni papir

20

10

4818200000

– Robci, listi za odstranjevanje ličila ali brisače

20

10

4818300000

– Namizni prti in serviete

20

10

4818401000

– – otroške plenice in plenične predloge

20

10

4818402000

– – damski vložki in tamponi

20

10

4818409000

– – drugo

20

10

4818500000

– Oblačila in oblačilni dodatki

20

10

4818900000

– Drugo

20

10

4819100000

– Škatle iz valovitega papirja ali kartona

15

10
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4819200000

– Zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega
papirja ali nevalovitega kartona

15

10

4819301000

– – večplastni

15

10

4819309000

– – drugo

15

10

4819400000

– Druge vreče in vrečke, vključno s tulci

15

10

4819500000

– Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
za gramofonske plošče

15

10

4819600000

– Registri za dokumente, podstavki za pisanje, ška
tle za shranjevanje in podobni izdelki, ki se upo
rabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno

15

10

4820100000

– Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
dnevniki in podobni izdelki

30

10

4820200000

– Šolski zvezki

20

10

4820300000

– Povezi za knjige (razen platnic), mape in fascikli
za spise

20

10

4820401000

– – neskončne oblike

20

10

4820409000

– – drugo

20

10

4820500000

– Albumi za vzorce ali zbirke

20

10

4820901000

– – netiskane neskončne oblike

20

10

4820909000

– – drugo

20

10

4821100000

– Potiskani

15

10

4821900000

– Drugo

10

10

4822100000

– Za navijanje tekstilne preje

15

10

4822900000

– Drugo

15

10

4823200000

– Filtrirni papir in karton

5

0

4823400000

– Zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne apa
rate

15

10

4823610000

– – iz bambusa

20

10
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4823690000

– – drugo

20

10

4823700000

– Listi ali stisnjeni izdelki iz papirne mase

15

10

4823902000

– – papir za električno izolacijo

10

0

4823904000

– – tesnila in podložke

10

0

4823905000

– – kartice za žakarske ali podobne stroje

5

0

4823906000

– – modni kroji, modeli in predloge za oblačila

10

0

4823909000

– – drugo

15

10

4901101000

– – horoskopi, fotonovele in stripi

0

0

4901109000

– – drugo

0

0

4901910000

– – slovarji in enciklopedije ter njihovi serijski
deli, ki izhajajo v nadaljevanjih

0

0

4901991000

– – – horoskopi, fotonovele in stripi

0

0

4901999000

– – – drugo

0

0

4902100000

– Ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko

0

0

4902901000

– – horoskopi, fotonovele in stripi

0

0

4902909000

– – drugo

0

0

4903000000

Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje ali
barvanje

20

10

4904000000

Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana ali ne
vezana, ilustrirana ali neilustrirana

0

0

4905100000

– Globusi

0

0

4905910000

– – v obliki knjig

0

0

4905990000

– – drugo

0

0
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4906000000

Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za arhi
tekturo, strojegradnjo, industrijo, trgovino, topo
grafijo ali podobne namene; rokopisi; fotografske
reprodukcije na občutljivem papirju in karbon ko
pije prej navedenih izdelkov

0

0

4907001000

– Neuporabljene poštne znamke, koleki ali pod
obne znamke, neuničeni, ki so v obtoku ali
bodo v obtoku v državi, v kateri imajo ali so na
menjeni, da bodo imeli priznano imensko vred
nost; taksni papirji

20

10

4907002000

– Bankovci

0

0

4907003000

– Knjižice s potovalnimi čeki, ki so jih izdale tudi
tuje kreditne institucije

20

5

4907009000

– Drugo

20

5

4908100000

– Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije), za ste
klo

15

10

4908901000

– – za brezkončno preslikavanje na tkanino

20

10

4908909000

– – drugo

30

10

4909000000

Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane,
z ovitki ali okraski ali brez njih

20

10

4910000000

Koledarji vseh vrst, tudi koledarski bloki, tiskani

20

10

4911100000

– Trgovinski reklamni material, katalogi in pod
obno

30

10

4911910000

– – slike, gravure in fotografije

30

10

4911990000

– – drugo

20

10

50010000

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

0

0

50020000

Surova svila (nepredena)

0

0

50030000

Svileni odpadki (vključno s kokoni, neprimernimi
za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjenimi tek
stilnimi svilenimi materiali)

5

0

5004000000

Svilena preja (razen preje, spredene iz svilenih od
padkov), nepripravljena za prodajo na drobno

10

0
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5005000000

Preja, spredena iz svilenih odpadkov, nepriprav
ljena za prodajo na drobno

10

0

5006000000

Svilena preja in preja, spredena iz svilenih odpad
kov, pripravljena za prodajo na drobno; svileni kat
gut

10

0

5007100000

– Tkanine iz buretne svile

20

5

5007200000

– Druge tkanine, ki vsebujejo 85 mas. % ali več
svile ali drugih svilenih odpadkov, razen buretne
svile

20

5

5007900000

– Druge tkanine

20

5

51011100

– – strižena volna

0

0

51011900

– – drugo

0

0

51012100

– – strižena volna

0

0

51012900

– – drugo

0

0

51013000

– Karbonizirana

5

0

51021100

– – iz dlake kašmirskih koz

5

0

51021910

– – – iz alpake ali lame

5

0

51021920

– – – iz zajca ali kunca

5

0

51021990

– – – drugo

5

0

51022000

– Groba živalska dlaka

5

0

51031000

– Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

5

0

51032000

– Drugi odpadki iz volne ali fine živalske dlake

10

5

51033000

– Odpadki iz grobe živalske dlake

10

0

5104000000

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali
grobe živalske dlake

5

0

5105100000

– Mikana volna

5

0

5105210000

– – česana volna v kosmih

0

0

5105291000

– – – v klobčičih

0

0
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5105299000

– – – drugo

0

0

5105310000

– – iz dlake kašmirskih koz

5

0

5105391000

– – – iz alpake ali lame

5

0

5105392000

– – – iz vikunje

5

0

5105399000

– – – drugo

5

0

5105400000

– Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5

0

5106100000

– Ki vsebuje 85 mas. % ali več volne

15

0

5106200000

– Ki vsebuje manj kot 85 mas. % volne

15

0

5107100000

– Ki vsebuje 85 mas. % ali več volne

15

0

5107200000

– Ki vsebuje manj kot 85 mas. % volne

15

0

5108100000

– Mikana

15

0

5108200000

– Česana

15

0

5109100000

– Ki vsebuje 85 mas. % ali več volne ali fine žival
ske dlake

15

0

5109900000

– Drugo

15

0

5110001000

– Nepripravljen za prodajo na drobno

15

0

5110009000

– Drugo

15

0

5111111000

– – – iz volne

20

5

5111112000

– – – iz vikunje

20

5

5111114000

– – – iz alpake ali lame

20

5

5111119000

– – – drugo

20

5

5111191000

– – – iz volne

20

5

5111192000

– – – iz vikunje

20

5

5111194000

– – – iz alpake ali lame

20

5

5111199000

– – – drugo

20

5

5111201000

– – iz volne

20

5
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5111202000

– – iz vikunje

20

5

5111204000

– – iz alpake ali lame

20

5

5111209000

– – drugo

20

5

5111301000

– – iz volne

20

5

5111302000

– – iz vikunje

20

5

5111304000

– – iz alpake ali lame

20

5

5111309000

– – drugo

20

5

5111901000

– – iz volne

20

5

5111902000

– – iz vikunje

20

5

5111904000

– – iz alpake ali lame

20

5

5111909000

– – drugo

20

5

5112111000

– – – iz volne

20

5

5112112000

– – – iz vikunje

20

5

5112114000

– – – iz alpake ali lame

20

5

5112119000

– – – drugo

20

5

5112191000

– – – iz volne

20

5

5112192000

– – – iz vikunje

20

5

5112194000

– – – iz alpake ali lame

20

5

5112199000

– – – drugo

20

5

5112201000

– – iz volne

20

5

5112202000

– – iz vikunje

20

5

5112204000

– – iz alpake ali lame

20

5

5112209000

– – drugo

20

5

5112301000

– – iz volne

20

5

5112302000

– – iz vikunje

20

5
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5112304000

– – iz alpake ali lame

20

5

5112309000

– – drugo

20

5

5112901000

– – iz volne

20

5

5112902000

– – iz vikunje

20

5

5112904000

– – iz alpake ali lame

20

5

5112909000

– – drugo

20

5

5113000000

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

20

5

52010010

– Z vlakni, dolgimi več kot 34,92 mm

5

5

52010020

– Z vlakni, dolgimi več kot 28,57 mm, vendar
manj kot 34,92 mm

5

5

52010030

– Z vlakni, dolgimi več kot 22,22 mm, vendar
manj kot 28,57 mm

5

5

52010090

– Z vlakni, dolgimi manj kot 22,22 mm

5

5

52021000

– Odpadna preja (vključno z odpadki sukanca)

5

5

52029100

– – razvlaknjene tekstilne surovine

0

0

52029900

– – drugo

0

0

52030000

Bombaž, mikan ali česan

10

5

5204110000

– – ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža

15

0

5204190000

– – drugo

15

0

5204200000

– Pripravljen za prodajo na drobno

15

0

5205110000

– – številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
številke Nm do vključno 14)

15

0

5205120000

– – številke manj kot 714,29 deciteksov do
vključno 232,56 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 14 do vključno 43)

15

0

5205130000

– – številke manj kot 232,56 deciteksov do
vključno 192,31 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 43 do vključno 52)

15

0
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5205140000

– – številke manj kot 192,31 deciteksov do
vključno 125 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 52 do vključno 80)

15

0

5205150000

– – številke manj kot 125 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 80)

15

0

5205210000

– – številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
številke Nm do vključno 14)

15

0

5205220000

– – številke manj kot 714,29 deciteksov do
vključno 232,56 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 14 do vključno 43)

15

0

5205230000

– – številke manj kot 232,56 deciteksov do
vključno 192,31 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 43 do vključno 52)

15

0

5205240000

– – številke manj kot 192,31 deciteksov do
vključno 125 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 52 do vključno 80)

15

0

5205260000

– – številke manj kot 125 deciteksov do vključno
106,38 deciteksov (metrične številke Nm več
kot 80 do vključno 94)

15

0

5205270000

– – številke manj kot 106,38 deciteksov do
vključno 83,33 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 94 do vključno 120)

15

0

5205280000

– – številke manj kot 83,33 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 120)

15

0

5205310000

– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
(metrične številke Nm do vključno 14 na eno
nit)

15

0

5205320000

– – številke na eno nit manj kot 714,29 decitek
sov do vključno 232,56 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 14 do vključno 43 na
eno nit)

15

0

5205330000

– – številke na eno nit manj kot 232,56 decitek
sov do vključno 192,31 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 43 do vključno 52 na
eno nit)

15

0

5205340000

– – številke na eno nit manj kot 192,31 decitek
sov do vključno 125 deciteksov (metrične šte
vilke Nm več kot 52 do vključno 80 na eno
nit)

15

0
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5205350000

– – številke na eno nit manj kot 125 deciteksov
(metrične številke Nm več kot 80 na eno nit)

15

0

5205410000

– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
(metrične številke Nm do vključno 14 na eno
nit)

15

0

5205420000

– – številke na eno nit manj kot 714,29 decitek
sov do vključno 232,56 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 14 do vključno 43 na
eno nit)

15

0

5205430000

– – številke na eno nit manj kot 232,56 decitek
sov do vključno 192,31 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 43 do vključno 52 na
eno nit)

15

0

5205440000

– – številke na eno nit manj kot 192,31 decitek
sov do vključno 125 deciteksov (metrične šte
vilke Nm več kot 52 do vključno 80 na eno
nit)

15

0

5205460000

– – številke na eno nit manj kot 125 deciteksov
do vključno 106,38 deciteksov (metrične šte
vilke Nm več kot 80 do vključno 94 na eno
nit)

15

0

5205470000

– – številke na eno nit manj kot 106,38 decitek
sov do vključno 83,33 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 94 do vključno 120 na
eno nit)

15

0

5205480000

– – številke na eno nit manj kot 83,33 deciteksov
(metrične številke Nm več kot 120 na eno nit)

15

0

5206110000

– – številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
številke Nm do vključno 14)

15

0

5206120000

– – številke manj kot 714,29 deciteksov do
vključno 232,56 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 14 do vključno 43)

15

0

5206130000

– – številke manj kot 232,56 deciteksov do
vključno 192,31 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 43 do vključno 52)

15

0

5206140000

– – številke manj kot 192,31 deciteksov do
vključno 125 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 52 do vključno 80)

15

0
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5206150000

– – številke manj kot 125 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 80)

15

0

5206210000

– – številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
številke Nm do vključno 14)

15

0

5206220000

– – številke manj kot 714,29 deciteksov do
vključno 232,56 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 14 do vključno 43)

15

0

5206230000

– – številke manj kot 232,56 deciteksov do
vključno 192,31 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 43 do vključno 52)

15

0

5206240000

– – številke manj kot 192,31 deciteksov do
vključno 125 deciteksov (metrične številke
Nm več kot 52 do vključno 80)

15

0

5206250000

– – številke manj kot 125 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 80)

15

0

5206310000

– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
(metrične številke Nm do vključno 14 na eno
nit)

15

0

5206320000

– – številke na eno nit manj kot 714,29 decitek
sov do vključno 232,56 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 14 do vključno 43 na
eno nit)

15

0

5206330000

– – številke na eno nit manj kot 232,56 decitek
sov do vključno 192,31 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 43 do vključno 52 na
eno nit)

15

0

5206340000

– – številke na eno nit manj kot 192,31 decitek
sov do vključno 125 deciteksov (metrične šte
vilke Nm več kot 52 do vključno 80 na eno
nit)

15

0

5206350000

– – številke na eno nit manj kot 125 deciteksov
(metrične številke Nm več kot 80 na eno nit)

15

0

5206410000

– – številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
(metrične številke Nm do vključno 14 na eno
nit)

15

0

5206420000

– – številke na eno nit manj kot 714,29 decitek
sov do vključno 232,56 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 14 do vključno 43 na
eno nit)

15

0

Opombe

L 356/918

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

5206430000

– – številke na eno nit manj kot 232,56 decitek
sov do vključno 192,31 deciteksov (metrične
številke Nm več kot 43 do vključno 52 na
eno nit)

15

0

5206440000

– – številke na eno nit manj kot 192,31 decitek
sov do vključno 125 deciteksov (metrične šte
vilke Nm več kot 52 do vključno 80 na eno
nit)

15

0

5206450000

– – številke na eno nit manj kot 125 deciteksov
(metrične številke Nm več kot 80 na eno nit)

15

0

5207100000

– Ki vsebuje 85 mas. % ali več bombaža

15

0

5207900000

– Drugo

15

0

5208110000

– – v platnovi vezavi, z maso do vključno 100 g/
m2

20

5

5208120000

– – v platnovi vezavi, z maso več kot 100 g/m2

20

5

5208130000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5208190000

– – druge tkanine

20

5

5208211000

– – – z maso 35 g/m2 ali manj

20

5

5208219000

– – – drugo

20

5

5208220000

– – v platnovi vezavi, z maso več kot 100 g/m2

20

5

5208230000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5208290000

– – druge tkanine

20

5

5208310000

– – v platnovi vezavi, z maso do vključno 100 g/
m2

20

5

5208320000

– – v platnovi vezavi, z maso več kot 100 g/m2

20

5

5208330000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5208390000

– – druge tkanine

20

5
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5208410000

– – v platnovi vezavi, z maso do vključno 100 g/
m2

20

5

5208420000

– – v platnovi vezavi, z maso več kot 100 g/m2

20

5

5208430000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5208490000

– – druge tkanine

20

5

5208510000

– – v platnovi vezavi, z maso do vključno 100 g/
m2

20

5

5208520000

– – v platnovi vezavi, z maso več kot 100 g/m2

20

5

5208591000

– – – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni
keper

20

5

5208599000

– – – drugo

20

5

5209110000

– – v platnovi vezavi

20

5

5209120000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5209190000

– – druge tkanine

20

5

5209210000

– – v platnovi vezavi

20

5

5209220000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5209290000

– – druge tkanine

20

5

5209310000

– – v platnovi vezavi

20

5

5209320000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5209390000

– – druge tkanine

20

5

5209410000

– – v platnovi vezavi

20

5

5209420000

– – tkanine za kavbojke (jeans) – denim

20

5

5209430000

– – druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega ke
pra, vključno križnega kepra

20

5
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5209490000

– – druge tkanine

20

5

5209510000

– – v platnovi vezavi

20

5

5209520000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5209590000

– – druge tkanine

20

5

5210110000

– – v platnovi vezavi

20

5

5210190000

– – druge tkanine

20

5

5210210000

– – v platnovi vezavi

20

5

5210290000

– – druge tkanine

20

5

5210310000

– – v platnovi vezavi

20

5

5210320000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5210390000

– – druge tkanine

20

5

5210410000

– – v platnovi vezavi

20

5

5210490000

Druge tkanine

20

5

5210510000

– – v platnovi vezavi

20

5

5210590000

– – druge tkanine

20

5

5211110000

– – v platnovi vezavi

20

5

5211120000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5211190000

– – druge tkanine

20

5

5211200000

– – beljene

20

5

5211310000

– – v platnovi vezavi

20

5

5211320000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5211390000

– – druge tkanine

20

5
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5211410000

– – v platnovi vezavi

20

5

5211420000

– – tkanine za kavbojke (jeans) – denim

20

5

5211430000

– – druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega ke
pra, vključno križnega kepra

20

5

5211490000

– – druge tkanine

20

5

5211510000

– – v platnovi vezavi

20

5

5211520000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per

20

5

5211590000

– – druge tkanine

20

5

5212110000

– – nebeljene

20

5

5212120000

– – beljene

20

5

5212130000

– – barvane

20

5

5212140000

– – iz prej različnih barv

20

5

5212150000

– – potiskane

20

5

5212210000

– – nebeljene

20

5

5212220000

– – beljene

20

5

5212230000

– – barvane

20

5

5212240000

– – iz prej različnih barv

20

5

5212250000

– – potiskane

20

5

53011000

– Lan, surov ali močen

5

0

53012100

– – lomljen ali trt

5

0

53012900

– – drugo

0

0

53013000

– Laneno predivo in odpadki

5

0

53021000

– Prava konoplja, surova ali močena

5

0

53029000

– Drugo

5

0
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5303100000

– Juta in druga tekstilna ličnata vlakna, surova ali
močena

5

0

5303903000

– – juta

5

0

5303909000

– – drugo

5

0

5305001100

– – surova

5

0

5305001900

– – drugo

5

0

5305009000

– Drugo

5

0

5306100000

– Enojna

15

0

5306201000

– – pripravljena za prodajo na drobno

15

0

5306209000

– – drugo

15

0

5307100000

– Enojna

15

0

5307200000

– Dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5308100000

– Preja iz kokosovega vlakna

15

0

5308200000

– Preja iz prave konoplje

15

0

5308900000

– Drugo

15

0

5309110000

– – nebeljena ali beljena

20

5

5309190000

– – drugo

20

5

5309210000

– – nebeljena ali beljena

20

5

5309290000

– – drugo

20

5

5310100000

– Nebeljena

20

0

5310900000

– Drugo

20

0

5311000000

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tka
nine iz papirne preje

20

0

5401101000

– – pripravljene za prodajo na drobno

15

0

5401109000

– – drugo

15

0

5401201000

– – pripravljena za prodajo na drobno

15

0

5401209000

– – drugo

15

0
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5402110000

– – iz aramidov

10

0

5402191000

– – – iz najlona 6,6

10

0

5402199000

– – – drugo

10

0

5402200000

– Preja visoke trdnosti iz poliestrov

5

0

5402310000

– – iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
eno nit do vključno 50 teksov

15

0

5402320000

– – iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
eno nit več kot 50 teksov

10

0

5402330000

– – iz poliestrov

15

0

5402340000

– – iz polipropilena

0

0

5402390000

– – drugo

15

0

5402440000

– – elastomerna

0

0

5402450000

– – drugo, iz najlona ali drugih poliamidov

10

0

5402460000

– – drugo, iz delno orientiranih poliestrov

10

0

5402470000

– – drugo, iz poliestrov

15

0

5402480000

– – drugo, iz polipropilenov

15

0

5402491000

– – – iz poliuretana

0

0

5402499000

– – – drugo

15

0

5402510000

– – iz najlona ali drugih poliamidov

15

0

5402520000

– – iz poliestrov

15

0

5402590000

– – drugo

15

0

5402610000

– – iz najlona ali drugih poliamidov

15

0

5402620000

– – iz poliestrov

15

0

5402690000

– – drugo

15

0

5403100000

– Preja visoke trdnosti, iz viskoznega rajona

15

0

5403310000

– – iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do
vključno 120 zavojev na meter

10

0
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5403320000

– – iz viskoznega rajona, z več kot 120 zavoji na
meter

15

0

5403330000

– – iz celuloznega acetata

0

0

5403390000

– – drugo

15

0

5403410000

– – iz viskoznega rajona

15

0

5403420000

– – iz celuloznega acetata

5

0

5403490000

– – drugo

15

0

5404111000

– – – iz poliuretana

0

0

5404119000

– – – drugo

0

0

5404120000

– – drugo, iz polipropilenov

0

0

5404191000

– – – iz poliuretana

0

0

5404199000

– – – drugo

0

0

5404900000

– Drugo

15

0

5405000000

Umetni monofilament, številke 67 deciteksov ali
več, katerega dimenzija prečnega premera ne pre
sega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne širine
do vključno 5 mm

15

0

5406001000

– Preja iz sintetičnih filamentov

15

0

5406009000

– Preja iz umetnih filamentov

15

0

5407101000

– – za proizvodnjo pnevmatik

20

10

5407109000

– – drugo

20

10

5407200000

– Tkanine, dobljene iz trakov ali podobno

20

10

5407300000

– Tkanine, navedene v opombi 9 Oddelka XI

20

5

5407410000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5407420000

– – barvane

20

5

5407430000

– – iz prej različnih barv

20

5

5407440000

– – potiskane

20

5
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5407510000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5407520000

– – barvane

20

5

5407530000

– – iz prej različnih barv

20

5

5407540000

– – potiskane

20

5

5407610000

– – ki vsebujejo druge tkanine, ki vsebujejo 85
mas. % ali več neteksturiranih poliestrskih fila
mentov

20

5

5407690000

– – drugo

20

5

5407711000

– – – kord tkanine za avtomobilske gume iz preje
iz polivinil alkohola

15

0

5407719000

– – – drugo

20

5

5407720000

– – barvane

20

5

5407730000

– – iz prej različnih barv

20

5

5407740000

– – potiskane

20

5

5407810000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5407820000

– – barvane

20

5

5407830000

– – iz prej različnih barv

20

5

5407840000

– – potiskane

20

5

5407910000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5407920000

– – barvane

20

5

5407930000

– – iz prej različnih barv

20

5

5407940000

– – potiskane

20

5

5408100000

– Tkanine iz preje visoke trdnosti, iz viskoznega
rajona

20

5

5408210000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5408220000

– – barvane

20

5

5408230000

– – iz prej različnih barv

20

5

5408240000

– – potiskane

20

5
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5408310000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5408320000

– – barvane

20

5

5408330000

– – iz prej različnih barv

20

5

5408340000

– – potiskane

20

5

5501100000

– Iz najlona ali drugih poliamidov

0

0

5501200000

– Iz poliestrov

0

0

5501301000

– – dobljene z mokrim stiskanjem

0

0

5501309000

– – drugo

0

0

5501400000

– Iz polipropilena

0

0

5501900000

– Drugo

0

0

5502001000

– Roving prediva iz celuloznega acetata

0

0

5502002000

– Iz viskoznega rajona

5

0

5502009000

– Drugo

5

0

5503110000

– Iz aramidov

5

0

5503190000

– – drugo

5

0

5503200000

– Iz poliestrov

0

0

5503301000

– – dobljena z mokrim stiskanjem

0

0

5503309000

– – drugo

0

0

5503400000

– Iz polipropilena

5

0

5503901000

– – vlakna iz kloropolimerov

0

0

5503909000

– – drugo

0

0

5504100000

– Iz viskoznega rajona

0

0

5504900000

– Drugo

15

0

5505100000

– Iz sintetičnih vlaken

10

0
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5505200000

– Iz umetnih vlaken

10

0

5506100000

– Iz najlona ali drugih poliamidov

0

0

5506200000

– Iz poliestrov

0

0

5506300000

– Iz akrila ali modakrila

0

0

5506900000

– Drugo

5

0

5507000000

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače
pripravljena za predenje

0

0

5508101000

– – pripravljena za prodajo na drobno

15

0

5508109000

– – drugo

15

0

5508201000

– – pripravljena za prodajo na drobno

15

0

5508209000

– – drugo

15

0

5509110000

– – enojna

15

0

5509120000

– – dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5509210000

– – enojna

15

0

5509220000

– – dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5509310000

– – enojna

15

0

5509320000

– – dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5509410000

– – enojna

15

0

5509420000

– – dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5509510000

– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi re
zanimi vlakni

15

0

5509520000

– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako

15

0

5509530000

– – v mešanici pretežno ali samo z bombažem

15

0

5509590000

– – drugo

15

0

5509610000

– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako

15

0
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5509620000

– – v mešanici pretežno ali samo z bombažem

15

0

5509690000

– – drugo

15

0

5509910000

– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako

15

0

5509920000

– – v mešanici pretežno ali samo z bombažem

15

0

5509990000

– – drugo

15

0

5510110000

– – enojna

15

0

5510120000

– – dvojna, večnitna ali pramenska

15

0

5510200000

– Druga preja, v mešanici pretežno ali samo
z volno ali fino živalsko dlako

15

0

5510300000

– Druga preja, v mešanici pretežno ali samo
z bombažem

15

0

5510900000

– Druga preja

15

0

5511100000

– Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje 85 mas.
% ali več teh vlaken

15

0

5511200000

– Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje manj
kot 85 mas. % teh vlaken

15

0

5511300000

– Iz rezanih umetnih vlaken

15

0

5512110000

– – nebeljena ali beljena

20

5

5512190000

– – drugo

20

5

5512210000

– – nebeljena ali beljena

20

5

5512290000

– – drugo

20

5

5512910000

– – nebeljena ali beljena

20

5

5512990000

– – drugo

20

5

5513110000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5513120000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513130000

– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5
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5513190000

– – druge tkanine

20

5

5513210000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5513231000

– – – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni
keper iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513239000

– – – drugo

20

5

5513290000

– – druge tkanine

20

5

5513310000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5513391000

– – – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni
keper iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513392000

– – – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513399000

– – – drugo

20

5

5513410000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5513491000

– – – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni
keper iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513492000

– – – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5513499000

– – – drugo

20

5

5514110000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5514120000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514191000

– – – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514199000

– – – drugo

20

5

5514210000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5
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5514220000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514230000

– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514290000

– – druge tkanine

20

5

5514301000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5514302000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514303000

– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514309000

– – druge tkanine

20

5

5514410000

– – iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi ve
zavi

20

5

5514420000

– – trinitni ali štirinitni keper, vključno križni ke
per iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514430000

– – druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken

20

5

5514490000

– – druge tkanine

20

5

5515110000

– – v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
vlakni iz viskoznega rejona

20

5

5515120000

– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi filamenti

20

5

5515130000

– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako

20

5

5515190000

– – drugo

20

5

5515210000

– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi filamenti

20

5

5515220000

– – v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
živalsko dlako

20

5

5515290000

– – drugo

20

5

5515910000

– – v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi filamenti

20

5

5515990000

– – drugo

20

5
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5516110000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5516120000

– – barvane

20

5

5516130000

– – iz prej različnih barv

20

5

5516140000

– – potiskane

20

5

5516210000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5516220000

– – barvane

20

5

5516230000

– – iz prej različnih barv

20

5

5516240000

– – potiskane

20

5

5516310000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5516320000

– – barvane

20

5

5516330000

– – iz prej različnih barv

20

5

5516340000

– – potiskane

20

5

5516410000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5516420000

– – barvane

20

5

5516430000

– – iz prej različnih barv

20

5

5516440000

– – potiskane

20

5

5516910000

– – nebeljene ali beljene

20

5

5516920000

– – barvane

20

5

5516930000

– – iz prej različnih barv

20

5

5516940000

– – potiskane

20

5

5601100000

– Damski vložki in tamponi, serviete in otroške
plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate

15

5

5601210000

– – iz bombaža

15

0

5601220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

15

0
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5601290000

– – drugo

15

0

5601300000

– Tekstilni kosmiči, prah in nopki – vlaknati voz
lički

5

0

5602100000

– Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste vlak
novine ('stich-bonded')

15

0

5602210000

– – iz volne ali fine živalske dlake

15

0

5602290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

15

0

5602900000

– Drugo

15

0

5603110000

– – z maso 25 g/m2 ali manj

5

0

5603121000

– – – iz poliestra, impregniranega s stiren-buta
dien kavčukom, z maso ne manj kot 43 g/
m2, narezan na določeno dolžino, širine ne
več kot 75 mm

15

0

5603129000

– – – drugo

0

0

5603130000

– – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/
m2

15

0

5603140000

– – z maso več kot 150 g/m2

15

0

5603910000

– – z maso 25 g/m2 ali manj

5

0

5603920000

– – z maso več kot 25 g/m2 do vključno 70 g/m2

5

0

5603930000

– – z maso več kot 70 g/m2 do vključno 150 g/
m2

5

0

5603940000

– – z maso več kot 150 g/m2

5

0

5604100000

– Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim mate
rialom

15

0

5604902000

– – preja visoke trdnosti, impregnirana ali prevle
čena, z nevulkaniziranim kavčukom za proiz
vodnjo pnevmatik

15

0

5604909000

– – drugo

15

0

5605000000

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je se
stavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih ob
lik iz tarifne številke 54.04 ali 54.05, kombiniranih
s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevleče
nih s kovino

15

0
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5606000000

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne
številke 54.04 ali 54.05 (razen proizvodov iz ta
rifne številke 56.05 in ovite preje iz konjske žime);
ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja);
efektno vozličasta preja

15

0

5607210000

– – dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno paki
ranje

15

0

5607290000

– – drugo

15

0

5607410000

– – dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno paki
ranje

15

0

5607490000

– – drugo

15

0

5607500000

– Iz drugih sintetičnih vlaken

10

0

5607900000

– Drugo

15

0

5608110000

– – izgotovljene ribiške mreže

5

0

5608190000

– – drugo

15

0

5608900000

– Drugo

15

0

5609000000

Izdelki iz preje, trakov in podobnega iz tarifne šte
vilke 54.04 ali 54.05, dvonitnih vrvi, vrvja, motvo
zov, konopcev in kablov, ki niso navedeni ali zajeti
na drugem mestu

15

0

5701100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5701900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

20

5

5702100000

– Kelim, šumak, karamani in podobna ročno tkana
prekrivala

20

5

5702200000

– Talne obloge iz kokosovih vlaken

20

5

5702310000

– – iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5702320000

– – iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

20

10

5702390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

10

5702410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5702420000

– – iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

30

10

5702490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

5
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5702500000

– Druga, brez lasaste površine, nedokončana

20

10

5702910000

– – iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5702920000

– – iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih materialov

20

10

5702990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

10

5703100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5703200000

– Iz najlona ali drugih poliamidov

30

10

5703300000

– Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih mate
rialov

30

10

5703900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

20

10

5704100000

– Plošče, velikosti do 0,3 m2 površine

20

5

5704900000

– Drugo

30

10

5705000000

Druge preproge in druge tekstilne talne obloge, do
končane ali nedokončane

20

10

5801100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

20

5

5801210000

– – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku

20

5

5801220000

– – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
po votku)

20

5

5801230000

– – druge tkanine z razrezanimi zankami po
votku

20

5

5801240000

– – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi

20

5

5801250000

– – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi

20

5

5801260000

– – ženiljske tkanine

20

5

5801310000

– – tkanine z nerazrezanimi zankami po votku

20

5

5801320000

– – rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
po votku)

20

5

5801330000

– – druge tkanine z razrezanimi zankami po
votku

20

5

5801340000

– – tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi

20

5

5801350000

– – tkanine z razrezanimi zankami po osnovi

20

5

5801360000

– – ženiljske tkanine

20

5
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5801900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

20

5

5802110000

– – nebeljene

20

5

5802190000

– – drugo

20

5

5802200000

– Frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne
tkanine iz drugih tekstilnih materialov

20

5

5802300000

– Taftani tekstilni materiali

20

5

5803001000

– Iz bombaža

20

0

5803009000

– Iz drugih tekstilnih materialov

20

0

5804100000

– Til in drug mrežast material

20

0

5804210000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

20

0

5804290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

0

5804300000

– Ročno izdelane čipke

20

0

5805000000

Ročno tkane tapiserije vrste gobelin, flandrijske,
aubusson, beauvais in podobne, ter z iglo izdelane
tapiserije (na primer z drobnim in križnim vbo
dom), konfekcionirane ali ne

20

5

5806100000

– Tkanine z lasasto površino (vključno frotirne
tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine)
in ženiljske tkanine

20

0

5806200000

– Druge ozke tkanine, ki vsebujejo 5 mas. % ali
več elastomerne preje ali gumenih niti

20

0

5806310000

– – iz bombaža

20

0

5806321000

– – – širine do vključno 4,1 cm

20

0

5806329000

– – – drugo

20

0

5806390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

0

5806400000

– Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz osnove,
katere niti so med seboj zlepljene (bolduk)

20

0

5807100000

– Tkani

20

0

5807900000

– Drugo

20

0
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5808100000

– Pletenice v metraži

20

0

5808900000

– Drugo

20

0

5809000000

Tkanine iz kovinskih niti in tkanine iz metalizirane
preje iz tarifne številke 56.05, ki se uporabljajo za
izdelavo oblačil, notranjo opremo in podobno, ki
niso navedene in ne zajete na drugem mestu

20

0

5810100000

– Vezenina brez vidne podlage

20

0

5810910000

– – iz bombaža

20

0

5810920000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

20

0

5810990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

0

5811000000

Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestavljeni iz
ene ali več plasti tekstilnih materialov, spojenih s
polnilom, prešivanjem ali na drug način, razen ve
zenin iz tarifne številke 58.10

20

0

5901100000

– Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali
škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
vezavo knjig in podobne namene

20

0

5901900000

– Drugo

20

0

5902101000

– – gumirani

10

0

5902109000

– – drugo

0

0

5902201000

– – gumirani

5

0

5902209000

– – drugo

15

0

5902900000

– Drugo

5

0

5903100000

– S poli(vinilkloridom)

20

0

5903200000

– S poliuretanom

20

0

5903900000

– Drugo

20

0

5904100000

– Linolej

20

0

5904900000

– Drugo

20

0

5905000000

– Tapete iz tekstilnih materialov

20

0
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5906100000

– Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm

20

0

5906910000

– – pletene ali kvačkane

20

0

5906991000

– – – tkanine iz preje visoke trdnosti, iz najlona
ali drugih poliamidov ali iz poliestra

20

0

5906999000

– – – posebni tekstilni materiali za proizvodnjo
izdelkov iz gume

20

0

5907000000

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, prevle
čeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise,
tkanine za ateljeje in podobne namene

20

0

5908000000

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za
svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice
za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali
za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani

15

0

5909000000

Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih mate
rialov, vključno obložene in armirane, s priborom
iz drugega materiala ali brez njega

15

0

5910000000

Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za trans
portne ali transmisijske namene, vključno impreg
nirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s plastično
maso, ojačani ali neojačani s kovino ali drugim
materialom

15

0

5911100000

– Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine, pod
ložene s klobučevino, prevlečene, prekrite ali la
minirane z gumo, usnjem ali drugim materia
lom, ki se uporabljajo za oblaganje mikalnikov,
in podobne tkanine za druge tehnične namene;
vključno ozki tekstil iz žameta, impregniran
z gumo, ki se uporablja za prekrivanje tkalskih
vreten

5

0

5911200000

– Tkanine za sita, vključno z gotovimi za nepo
sredno uporabo

15

0

5911310000

– – z maso manj kot 650 g/m2

0

0

5911320000

– – z maso 650 g/m2 ali več

0

0

5911400000

– Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se uporab
ljajo v stiskalnicah za olje in podobno, vključno
tkanine, izdelane iz človeških las

15

0

5911901000

– – tesnila in podložke

15

0

5911909000

– – drugo

15

0

6001100000

– Dolgolasasti materiali

20

5
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6001210000

– – iz bombaža

20

5

6001220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

20

5

6001290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

5

6001910000

– – iz bombaža

20

5

6001920000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

20

5

6001990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

20

5

6002400000

– Ki vsebujejo 5 mas. % ali več elastomerne preje,
vendar brez gumijaste niti

20

5

6002900000

– Drugo

20

5

6003100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

20

5

6003200000

– Iz bombaža

20

5

6003300000

– Iz sintetičnih vlaken

20

5

6003400000

– Iz umetnih vlaken

20

5

6003900000

– Drugo

20

5

6004100000

– Ki vsebujejo 5 mas. % ali več elastomerne preje,
vendar brez gumijaste niti

20

5

6004900000

– Drugo

20

5

6005210000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5

6005220000

– – barvani

20

5

6005230000

– – iz prej različnih barv

20

5

6005240000

– – potiskani

20

5

6005310000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5

6005320000

– – barvani

20

5

6005330000

– – iz prej različnih barv

20

5

6005340000

– – potiskani

20

5

6005410000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5
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6005420000

– – barvani

20

5

6005430000

– – iz prej različnih barv

20

5

6005440000

– – potiskani

20

5

6005900000

– Drugo

20

5

6006100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

20

5

6006210000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5

6006220000

– – barvani

20

5

6006230000

– – iz prej različnih barv

20

5

6006240000

– – potiskani

20

5

6006310000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5

6006320000

– – barvani

20

5

6006330000

– – iz prej različnih barv

20

5

6006340000

– – potiskani

20

5

6006410000

– – nebeljeni ali beljeni

20

5

6006420000

– – barvani

20

5

6006430000

– – iz prej različnih barv

20

5

6006440000

– – potiskani

20

5

6006900000

– Drugo

20

5

6101200000

– Iz bombaža

30

5

6101300000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6101901000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6101909000

– – drugo

30

5

6102100000

– Iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6102200000

– Iz bombaža

30

5

6102300000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

Opombe

L 356/940

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

6102900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6103101000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6103102000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6103109000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6103220000

– – iz bombaža

30

5

6103230000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6103291000

– – – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6103299000

– – – drugo

30

5

6103310000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6103320000

– – iz bombaža

30

5

6103330000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6103390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6103410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6103420000

– – iz bombaža

30

5

6103430000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6103490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6104130000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104191000

– – – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6104192000

– – – iz bombaža

30

5

6104199000

– – – drugo

30

5

6104220000

– – iz bombaža

30

5

6104230000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104291000

– – – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6104299000

– – – drugo

30

5

6104310000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5
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6104320000

– – iz bombaža

30

5

6104330000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6104410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6104420000

– – iz bombaža

30

5

6104430000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104440000

– – iz umetnih vlaken

30

5

6104490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6104510000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6104520000

– – iz bombaža

30

5

6104530000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104590000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6104610000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6104620000

– – iz bombaža

30

5

6104630000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6104690000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6105100000

– Iz bombaža

30

5

6105201000

– – iz akrilnih ali modakrilnih vlaken

30

5

6105209000

– – iz drugih umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6105900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6106100000

– Iz bombaža

30

5

6106200000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6106900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6107110000

– – iz bombaža

30

5

6107120000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

Opombe

L 356/942

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

6107190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6107210000

– – iz bombaža

30

5

6107220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6107290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6107910000

– – iz bombaža

30

5

6107991000

– – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6107999000

– – – drugo

30

5

6108110000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6108190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6108210000

– – iz bombaža

30

5

6108220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6108290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6108310000

– – iz bombaža

30

5

6108320000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6108390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6108910000

– – iz bombaža

30

5

6108920000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6108990000

– – Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6109100000

– Iz bombaža

30

5

6109901000

– – iz akrilnih ali modakrilnih vlaken

30

5

6109909000

– – drugo

30

5

6110111000

– – – jope

30

5

6110112000

– – – telovniki

30

5

6110113000

– – – brezrokavniki

30

5

6110119000

– – – drugo

30

5

Opombe

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/943

Osnovna stopnja

Kategorija

6110120000

– – iz dlake kašmirskih koz

30

5

6110191000

– – – jope

30

5

6110192000

– – – telovniki

30

5

6110193000

– – – brezrokavniki

30

5

6110199000

– – – drugo

30

5

6110201000

– – jope

30

5

6110202000

– – telovniki

30

5

6110203000

– – brezrokavniki

30

5

6110209000

– – drugo

30

5

6110301000

– – iz akrilnih ali modakrilnih vlaken

30

5

6110309000

– – drugo

30

5

6110900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6111200000

– Iz bombaža

30

5

6111300000

– Iz sintetičnih vlaken

30

5

6111901000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6111909000

– – drugo

30

5

6112110000

– – iz bombaža

30

5

6112120000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6112190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6112200000

– Smučarske obleke

30

5

6112310000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6112390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6112410000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6112490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6113000000

Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih materia
lov iz tarifnih številk 5903, 5906 ali 5907

30

5
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6114200000

– Iz bombaža

30

5

6114300000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6114901000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6114909000

– – drugo

30

5

6115101000

– – nogavice z označeno stopnjo kompresije

30

5

6115109000

– – drugo

30

5

6115210000

– – iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
manj kot 67 deciteksov

30

5

6115220000

– – iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje 67
deciteksov ali več

30

5

6115290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6115301000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6115309000

– – drugo

30

5

6115940000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6115950000

– – iz bombaža

30

5

6115960000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6115990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6116100000

– Impregnirane, prevlečene ali prekrite s plastično
maso ali gumo

30

5

6116910000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6116920000

– – iz bombaža

30

5

6116930000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6116990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6117100000

– Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
podobni izdelki

30

5

6117801000

– – kolenčniki in gležnarji

30

5

6117802000

– – kravate in metuljčki

30

5
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L 356/945

Osnovna stopnja

Kategorija

6117809000

– – drugo

30

5

6117901000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6117909000

– – drugo

30

5

6201110000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6201120000

– – iz bombaža

30

5

6201130000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6201190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6201910000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6201920000

– – iz bombaža

30

5

6201930000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6201990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6202110000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6202120000

– – iz bombaža

30

5

6202130000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6202190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6202910000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6202920000

– – iz bombaža

30

5

6202930000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6202990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6203110000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6203120000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6203190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6203220000

– – iz bombaža

30

5

6203230000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6203291000

– – – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

Opombe
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Opis

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

6203299000

– – – drugo

30

5

6203310000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6203320000

– – iz bombaža

30

5

6203330000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6203390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6203410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6203421000

– – – iz tkanine za kavbojke (jeansa)

30

5

6203422000

– – iz rebrastega žameta (tkanine z razrezanimi
zankami po votku)

30

5

6203429000

– – – drugo

30

5

6203430000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6203490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204110000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6204120000

– – iz bombaža

30

5

6204130000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204210000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6204220000

– – iz bombaža

30

5

6204230000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204310000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6204320000

– – iz bombaža

30

5

6204330000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

6204420000

– – iz bombaža

30

5

6204430000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204440000

– – iz umetnih vlaken

30

5

6204490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204510000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6204520000

– – iz bombaža

30

5

6204530000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204590000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6204610000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6204620000

– – iz bombaža

30

5

6204630000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6204690000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6205200000

– Iz bombaža

30

5

6205300000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6205901000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6205909000

– – drugo

30

5

6206100000

– Iz svile ali svilenih odpadkov

30

5

6206200000

– Iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6206300000

– Iz bombaža

30

5

6206400000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6206900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6207110000

– – iz bombaža

30

5

6207190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6207210000

– – iz bombaža

30

5
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Kategorija

6207220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6207290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6207910000

– – iz bombaža

30

5

6207991000

– – – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6207999000

– – – drugo

30

5

6208110000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6208190000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6208210000

– – iz bombaža

30

5

6208220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6208290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6208910000

– – iz bombaža

30

5

6208920000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6208990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6209200000

– Iz bombaža

30

5

6209300000

– Iz sintetičnih vlaken

30

5

6209901000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6209909000

– – drugo

30

5

6210100000

– Iz materialov iz tarifne številke 5602 ali 5603

30

10

6210200000

– Druga oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah
6201 11 00 do 6201 19 00

30

10

6210300000

– Druga oblačila, opisana v tarifnih podštevilkah
6202 11 00 do 6202 19 00

30

10

6210400000

– Druga oblačila za moške ali dečke

30

10

6210500000

– Druga oblačila za ženske ali deklice

30

10

6211110000

– – moške ali deške

30

5

6211120000

– – ženske ali dekliške

30

5
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Osnovna stopnja
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6211200000

– Smučarske obleke

30

5

6211320000

– – iz bombaža

30

5

6211330000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6211391000

– – – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6211399000

– – – drugo

30

5

6211410000

– – iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6211420000

– – iz bombaža

30

5

6211430000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6211490000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6212100000

– Modrčki

30

5

6212200000

– Stezniki in elastične hlačke

30

5

6212300000

– Korzeti

30

5

6212900000

– Drugo

30

5

6213200000

– Iz bombaža

30

5

6213901000

– – iz svile ali svilenih odpadkov

30

5

6213909000

– – drugo

30

5

6214100000

– Iz svile ali svilenih odpadkov

30

5

6214200000

– Iz volne ali fine živalske dlake

30

5

6214300000

– Iz sintetičnih vlaken

30

5

6214400000

– Iz umetnih vlaken

30

5

6214900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6215100000

– Iz svile ali svilenih odpadkov

30

5

6215200000

– Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6215900000

– Iz drugih tekstilnih materialov

30

5
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6216001000

– Posebej za zaščito delavcev

30

5

6216009000

– Drugo

30

5

6217100000

– Dodatki

30

5

6217900000

– Deli

30

5

6301100000

– Električne odeje

30

5

6301201000

– – iz volne

30

5

6301202000

– – iz vikunje

30

5

6301209000

– – drugo

30

5

6301300000

– Odeje (razen električnih odej) iz bombaža

30

5

6301400000

– Odeje (razen električnih odej) iz sintetičnih vla
ken

30

5

6301900000

– Druge odeje

30

5

6302101000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302109000

– – drugo

30

5

6302210000

– – iz bombaža

30

5

6302220000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6302310000

– – iz bombaža

30

5

6302320000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302390000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6302401000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302409000

– – drugo

30

5

6302510000

– – iz bombaža

30

5

6302530000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302591000

– – – iz platna

30

5

6302599000

– – – drugo

30

5

Opombe
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6302600000

– Toaletno in kuhinjsko perilo, iz frotirja ali pod
obnih frotirnih tkanin, iz bombaža

30

5

6302910000

– – iz bombaža

30

5

6302930000

– – iz umetnih ali sintetičnih vlaken

30

5

6302991000

– – – iz platna

30

5

6302999000

– – – drugo

30

5

6303120000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6303191000

– – – iz bombaža

30

5

6303199000

– – – drugo

30

5

6303910000

– – iz bombaža

30

5

6303920000

– – iz sintetičnih vlaken

30

5

6303990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

5

6304110000

– – pleteno ali kvačkano

30

5

6304190000

– – drugo

30

5

6304910000

– – pleteno ali kvačkano

30

5

6304920000

– – iz bombaža, razen pleteno ali kvačkano

30

5

6304930000

– – iz sintetičnih vlaken, razen pleteno ali kvač
kano

30

5

6304990000

– – iz drugih tekstilnih materialov, razen pleteno
ali kvačkano

30

5

6305101000

– – iz jute

30

0

6305109000

– – drugo

30

0

6305200000

– Iz bombaža

30

0

6305320000

– – fleksibilne vreče (bulk kontejnerji)

30

0

6305331000

– – – iz polietilena

30

0

6305332000

– – – iz polipropilena

30

0

6305390000

– – drugo

30

0
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6305901000

– – iz vlaken pita (iz ameriške agave)

30

0

6305909000

– – drugo

30

0

6306120000

– – iz sintetičnih vlaken

30

0

6306191000

– – – iz bombaža

30

0

6306199000

– – – drugo

30

0

6306220000

– – iz sintetičnih vlaken

30

0

6306290000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

0

6306300000

– Jadra

30

0

6306400000

– Napihljive blazine

30

0

6306910000

– – iz bombaža

30

0

6306990000

– – iz drugih tekstilnih materialov

30

0

6307100000

– Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
čiščenje

30

0

6307200000

– Rešilni jopiči in pasovi

30

0

6307901000

– – modni kroji za oblačila

30

0

6307902000

– – varnostni pasovi

30

0

6307903000

– – varovalne maske

30

0

6307909000

– – drugo

30

0

6308000000

Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s pri
borom ali brez njega, za izdelavo preprog in pre
grinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet
ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v za
vitkih za prodajo na drobno

30

0

6309000000

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

30

10

6310101000

– – ostanki blaga v oblačilni industriji

30

10

6310109000

– – drugo

30

10

6310900000

– Drugo

30

10
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6401100000

– Obutev s kovinsko kapico

30

0

6401920000

– – ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen

30

10

6401990000

– – drugo

30

0

6402120000

– – smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
čevlji za smučanje na deski – 'snowboard'

30

0

6402190000

– – drugo

30

10

6402200000

– Obutev z zgornjim delom iz trakov ali jermenov,
spojenih s podplatom z vkovanimi čepi

30

0

6402910000

– – ki pokriva gležnje

30

0

6402991000

– – – s kovinsko kapico

30

0

6402999000

– – – drugo

30

0

6403120000

– – smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
čevlji za smučanje na deski – 'snowboard'

30

0

6403190000

– – drugo

30

10

6403200000

– Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz
usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca

30

0

6403400000

– Druga obutev s kovinsko kapico

30

0

6403510000

– – ki pokriva gležnje

30

0

6403590000

– – drugo

30

0

6403911000

– – – obutev, izdelana z lesenim jedrom v pod
platu, brez notranjega podplata in brez ko
vinske kapice

30

0

6403919000

– – – drugo

30

0

6403991000

– – – obutev, izdelana z lesenim jedrom v pod
platu, brez notranjega podplata in brez ko
vinske kapice

30

0

6403999000

– – – drugo

30

0
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6404111000

– – – športna obutev

30

10

6404112000

– – – copati za tenis, košarko, gimnastiko in pod
obno

30

0

6404190000

– – drugo

30

10

6404200000

– Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja

30

0

6405100000

– Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja

30

0

6405200000

– Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov

30

0

6405900000

– Drugo

30

0

6406100000

– Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen opetni
kov

15

0

6406200000

– Podplati in pete iz gume ali plastične mase

15

0

6406910000

– – leseni

15

0

6406993000

– – – vložki

15

0

6406999000

– – – drugo

15

0

6501000000

Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine, ne
oblikovani in brez oboda; krogi in cilindri
(vključno z rezanimi cilindri) iz klobučevine

15

5

6502001000

– Iz slame toquilla ali mocora

15

0

6502009000

– Drugo

15

5

6504000000

Klobuki in druga pokrivala, prepleteni ali izdelani s
sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala,
vključno tudi podloženi ali okrašeni

20

5

6505100000

– Mrežice za lase

20

5

6505901000

– – klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, iz
delane iz tulcev, stožcev ali drugih izdelkov iz
tarifne številke 65.01, vključno tudi podloženi
ali okrašeni

20

5

6505909000

– – drugo

20

5

6506100000

– Zaščitna pokrivala

30

10
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6506910000

– – iz gume ali plastične mase

20

10

6506990000

– – iz drugih materialov

20

5

6507000000

Trakovi za notranje obrobljanje, podloge, prevleke,
osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki,
za pokrivala

15

5

6601100000

– Vrtni in podobni dežniki

20

5

6601910000

– – ki imajo teleskopski ročaj

20

5

6601990000

– – drugo

20

5

6602000000

Sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd.

20

5

6603200000

– Ogrodja za dežnike, vključno z montiranimi
ogrodji na palicah

15

0

6603900000

– Drugo

15

5

6701000000

Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in pu
hom, perje, deli perja, puh in izdelki iz njih (razen
izdelkov iz tarifne številke 0505 in obdelanih pe
resnih tulcev iz perja)

15

5

6702100000

– Iz plastične mase

20

5

6702900000

– Iz drugih materialov

20

5

6703000000

Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali drugače
obdelani; volna, dlaka ali druge tekstilne surovine,
pripravljeni za uporabo pri izdelavi lasulj in pod
obnih izdelkov

15

5

6704110000

– – dokončane lasulje

20

5

6704190000

– – drugo

20

5

6704200000

– Iz človeških las

20

5

6704900000

– Iz drugih materialov

20

5

6801000000

Kocke za tlakovanje, robniki in tlakovci iz narav
nega kamna (razen iz skrilavcev)

15

5

6802100000

– Ploščice, kocke in podobni izdelki pravokotnih
ali drugih oblik (vključno kvadratnih), pri kate
rih se lahko površina največje strani vklopi v
kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm; umetno
obarvani zrna, luskine in prah

15

5
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6802210000

– – marmor, travertin in alabaster

15

10

6802230000

– – granit

15

10

6802291000

– – – apnenčev kamen

15

5

6802299000

– – – drugo

15

5

6802910000

– – marmor, travertin in alabaster

25

10

6802920000

– – drug apnenčev kamen

15

5

6802930000

– – granit

15

10

6802990000

– – drug kamen

15

10

6803000000

Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali aglomeri
ranega skrilavca

15

0

6804100000

– Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje

15

0

6804210000

– – iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
diamanta

5

0

6804220000

– – iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
ali iz keramike

15

5

6804230000

– – iz naravnega kamna

5

0

6804300000

– Brusi za ročno ostrenje ali poliranje

5

5

6805100000

– Samo na podlagi iz tkanega tekstila

5

0

6805200000

– Samo na podlagi iz papirja ali kartona

5

10

6805300000

– Na podlagi iz drugih materialov

5

0

6806100000

– Žlindrina volna, kamena volna in podobne mi
neralne volne (vključno tudi medsebojne meša
nice), v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvit
kih

15

5

6806200000

– Ekspandirani ali listasti vermikulit, ekspandirane
gline, penasta žlindra in podobni ekspandirani
mineralni materiali (vključno medsebojne meša
nice)

5

0

6806900000

– Drugo

15

0

6807100000

– V zvitkih

15

10
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6807900000

– Drugo

15

10

6808000000

Paneli, plošče, deske, ploščice, bloki in podobni iz
delki iz rastlinskih vlaken, slame, iverja, žagovine
ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s cemen
tom, mavcem ali drugimi mineralnimi vezivi

15

5

6809110000

– – prevlečeni ali ojačani samo s papirjem ali kar
tonom

15

10

6809190000

– – drugo

15

5

6809900000

– Drugi izdelki

15

5

6810110000

– – gradbeni bloki in zidaki

15

5

6810190000

– – drugo

15

10

6810910000

– – montažni gradbeni elementi za visoko ali
nizko gradnjo

15

10

6810990000

– – drugo

15

10

6811400000

– Ki vsebujejo azbest

15

5

6811810000

– – valovite plošče

15

5

6811820000

– – druge plošče, paneli, ploščice in podobni iz
delki

15

5

6811830000

– – cevi in pribor za cevi

15

5

6811890000

– – drugi izdelki

15

5

6812800000

– Iz krokidolita

0

0

6812910000

– – oblačila, oblačilni dodatki, obutev in pokrivala

15

5

6812920000

– – papir, karton in klobučevina

15

5

6812930000

– – tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v obliki
plošč in zvitkov

15

5

6812991000

– – – predelana vlakna; mešanice na osnovi azbe
sta ali na osnovi azbesta in magnezijevega
karbonata

5

0

6812992000

– – – preja

15

5

6812993000

– – – kord in vrv, pleteni ali ne

15

5
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6812994000

– – – predelan ali pleten material

15

5

6812995000

– – – tesnila in podložke

15

10

6812999000

– – – drugo

0

0

6813200000

– Ki vsebujejo azbest

15

10

6813810000

– – zavorne obloge in ploščice

20

10

6813890000

– – drugo

15

10

6814100000

– Plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali rekon
struirane sljude, na podlagi ali brez podlage

15

0

6814900000

– Drugo

0

0

6815100000

– Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki niso za
elektrotehnične namene

15

5

6815200000

– Izdelki iz šote

15

5

6815910000

– – ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit

15

0

6815990000

– – drugo

15

5

6901000000

Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz
silikatne fosilne moke (npr. iz kremenčeve sige, tri
polita ali diatomita) ali iz podobnih silikatnih zem
ljin

15

5

6902100000

– Ki vsebujejo, posamično ali skupaj, več kot 50
mas. % elementov Mg, Ca ali Cr, izraženih kot
MgO, CaO ali Cr2O3

5

0

6902201000

– – ki vsebujejo 93 mas. % ali več silicijevega
dioksida (SiO2)

5

0

6902209000

– – drugo

0

0

6902900000

– Drugo

5

0

6903101000

– – retorte in talilni lonci

5

0

6903109000

– – drugo

5

0

6903201000

– – retorte in talilni lonci

5

0

6903209000

– – drugo

5

0

6903901000

– – retorte in talilni lonci

0

0
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6903909000

– – drugo

5

0

6904100000

– Gradbene opeke

15

5

6904900000

– Drugo

15

5

6905100000

– Strešniki

25

10

6905900000

– Drugo

15

5

6906000000

Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za cevi

30

10

6907100000

– Ploščice, kocke in podobni izdelki pravokotnih
ali drugih oblik, pri katerih se lahko površina
največje strani vklopi v kvadrat s stranico,
manjšo od 7 cm

25

10

6907900000

– Drugo

25

7

6908100000

– Ploščice, kocke in podobni izdelki pravokotnih
ali drugih oblik, pri katerih se lahko površina
največje strani vklopi v kvadrat s stranico,
manjšo od 7 cm

25

10

6908900000

– Drugo

25

7

6909110000

– – iz porcelana ali kitajskega porcelana

25

10

6909120000

– – izdelki s trdoto 9 ali več po Mohsovi lestvici

15

5

6909190000

– – drugo

15

5

6909900000

– Drugo

15

5

6910100000

– Iz porcelana ali kitajskega porcelana

25

7

6910900000

– Drugo

25

10

6911100000

– Namizna in kuhinjska posoda

30

10

6911900000

– Drugo

30

10

6912000000

– Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
gospodinjski in toaletni izdelki, razen iz porce
lana ali kitajskega porcelana

30

10

6913100000

– Iz porcelana ali kitajskega porcelana

30

7

6913900000

– Drugo

30

10

6914100000

– Iz porcelana ali kitajskega porcelana

25

10
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6914900000

– Drugo

25

10

7001001000

– Odpadki in ostanki

5

0

7001003000

– steklo v masi

5

0

7002100000

– krogle

5

0

7002200000

– palice

5

0

7002310000

– – iz taljenega kvarca ali drugega taljenega silici
jevega dioksida

10

0

7002320000

– – iz stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient
do vključno 5 × 10-6 po Kelvinu pri tempera
turi med 0 °C in 300 °C

5

0

7002390000

– – drugo

0

0

7003121000

– – – navadni

10

10

7003122000

– – – progasti, valoviti, vtisnjeni in podobno

10

10

7003191000

– – – navadni

10

0

7003192000

– – – progasti, valoviti, vtisnjeni in podobno

10

0

7003200000

– Plošče, ojačane z žico

10

10

7003300000

– Profili

15

10

7004200000

– Steklo, barvano v masi, neprozorno, plakirano
ali s plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti re
fleksiji

10

0

7004900000

– Drugo steklo

5

0

7005100000

– Nearmirano steklo s plastjo za absorbcijo, reflek
sijo ali proti refleksiji

15

0

7005211100

––––

float steklo

5

0

7005211900

––––

drugo

5

0

7005219000

– – – drugo

10

0

7005291000

– – – debeline največ 6 mm

5

0

7005299000

– – – drugo

10

0
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7005300000

– Armirano steklo

15

10

7006000000

Steklo iz tarifne številke 7003, 7004 ali 7005,
upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luk
njano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvi
rjeno in ne spojeno z drugimi materiali

5

10

7007110000

– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vo
zila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila

15

10

7007190000

– – drugo

15

10

7007210000

– – velikosti in oblik, primernih za vgraditev v vo
zila, zrakoplove, vesoljske ladje ali plovila

15

10

7007290000

– – drugo

15

10

7008000000

– Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

15

10

7009100000

– Vzvratna ogledala (ogledala za vozila)

25

10

7009910000

– – brez okvirja

15

10

7009920000

– – v okvirju

15

10

7010100000

– Ampule

5

10

7010200000

– Zamaški, pokrovi in druga zapirala

5

10

7010901000

– – prostornine nad 1 liter

10

10

7010902000

– – prostornine nad 0,33 litra do vključno 1 litra

10

10

7010903000

– – prostornine nad 0,15 litra do vključno 0,33 li
tra

10

10

7010904000

– – prostornine do vključno 0,15 litra

10

10

7011100000

– Za električno razsvetljavo

0

0

7011200000

– Za katodne cevi

5

0

7011900000

– Drugo

10

0

7013100000

– Predmeti iz steklokeramike

30

5

7013220000

– – iz svinčevega kristalnega stekla

20

10
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7013280000

– – drugo

30

10

7013330000

– – iz svinčevega kristalnega stekla

20

10

7013370000

– – drugo

30

10

7013410000

– – iz svinčevega kristalnega stekla

20

10

7013420000

– – iz stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient
do 5 × 10-6 po Kelvinu pri temperaturi med
0 °C do 300 °C

20

10

7013490000

– – drugo

30

10

7013910000

– – iz svinčevega kristalnega stekla

20

10

7013990000

– – drugo

20

10

7014000000

Stekleni izdelki za signalizacijo in optični deli iz
stekla (razen tistih iz tarifne številke 70.15), op
tično neobdelani

10

0

7015100000

– Stekla za korektivna očala

10

0

7015900000

– Drugo

15

0

7016100000

– Steklene kocke in drugo drobno stekleno blago,
na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali pod
obne dekorativne namene

25

10

7016901000

– – okenska stekla v okviru iz svinca (vitražna ste
kla) in podobno (obarvano steklo iz brezbarv
nega stekla ali ne)

20

10

7016902000

– – multicelularno ali penasto steklo v obliki blo
kov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah

15

10

7016909000

– – drugo

15

10

7017100000

– Iz taljenega kvarca ali drugega taljenega silicije
vega dioksida

10

0

7017200000

– Iz stekla, ki ima linearni dilatacijski koeficient do
vključno 5 × 10-6 po Kelvinu pri temperaturi
med 0 °C in 300 °C

10

0

7017900000

– Drugo

5

0

7018100000

– Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije dragih
in poldragih kamnov in podobno drobno ste
kleno blago

15

0
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7018200000

– Steklene kroglice s premerom do vključno
1 mm

5

0

7018900000

– Drugo

15

5

7019110000

– – rezane niti dolžine 50 mm ali manj

5

0

7019120000

– – roving prediva

10

0

7019190000

– – drugo

10

0

7019310000

– – rogoznice

10

0

7019320000

– – tančice (voal)

5

0

7019390000

– – drugo

5

0

7019400000

– – tkanine, narejene iz rovinga

10

0

7019510000

– – širine ne več kot 30 cm

10

0

7019520000

– – širine več kot 30 cm, tkane v platnovi vezavi,
z maso manj kot 250 g/m2, iz filamentov, ki
na eno prejo ne merijo več kot 136 teksov

10

0

7019590000

– – drugo

10

0

7019901000

– – steklena volna v razsutem stanju ali v kosmih

5

0

7019909000

– – drugo

0

0

7020001000

– Stekleni vložki za termovke ali za druge va
kuumske posode

5

0

7020009000

– Drugo

15

10

7101100000

– Naravni biseri

10

0

7101210000

– – neobdelani

10

0

7101220000

– – obdelani

10

0

7102100000

– Nesortirani

10

0

7102210000

– – neobdelani ali samo razžagani, razklani ali te
sani

5

0

7102290000

– – drugo

5

0
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7102310000

– – neobdelani ali samo razžagani, razklani ali te
sani

10

0

7102390000

– – drugo

15

0

7103101000

– – smaragdi

10

0

7103109000

– – drugo

10

0

7103911000

– – – rubini in safirji

15

0

7103912000

– – – smaragdi

15

0

7103990000

– – drugo

15

0

7104100000

– Piezoelektrični kremen

10

0

7104200000

– Drugi, neobdelani ali samo razžagani ali grobo
oblikovani

10

0

7104900000

– Drugo

10

0

7105100000

– Diamantni

10

0

7105900000

– Drugo

10

0

7106100000

– Prah

10

0

7106911000

– – – nelegirani

10

0

7106912000

– – – legirani

10

0

7106920000

– – polizdelki

10

0

7107000000

Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez na
daljnje obdelave, kot polizdelki

10

5

7108110000

– – prah

10

0

7108120000

– – druge neobdelane oblike

10

0

7108130000

– – drugi polizdelki

10

0

7108200000

– Denarni

10

0

7109000000

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

10

0

7110110000

– – neobdelani ali v prahu

10

0
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7110190000

– – drugo

0

0

7110210000

– – neobdelani ali v prahu

10

0

7110290000

– – drugo

0

0

7110310000

– – neobdelani ali v prahu

0

0

7110390000

– – drugo

10

0

7110410000

– – neobdelani ali v prahu

10

0

7110490000

– – drugo

10

0

7111000000

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

10

0

7112300000

– Pepel, ki vsebuje plemenite kovine ali spojine
plemenitih kovin

10

0

7112910000

– – iz zlata, tudi iz kovin, platiranih s slojem
zlata, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge
plemenite kovine

10

0

7112920000

– – iz platine, tudi iz kovin, platiranih s slojem
platine, toda brez odpadkov, ki vsebujejo
druge plemenite kovine

10

0

7112990000

– – drugo

10

0

7113110000

– – iz srebra, vključno s tistimi, ki so prevlečeni
ali platirani s slojem plemenite kovine

30

10

7113190000

– – iz drugih plemenitih kovin, vključno s tistimi,
ki so prevlečeni ali platirani s slojem pleme
nite kovine

30

10

7113200000

– Iz navadnih kovin, platiranih s slojem plemenite
kovine

25

10

7114111000

– – – čistoča 0,925

25

10

7114119000

– – – drugo

25

10

7114190000

– Iz drugih plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki
so prevlečeni ali platirani s slojem plemenite ko
vine

25

10

7114200000

– Iz navadnih kovin, platiranih s slojem plemenite
kovine

25

10
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7115100000

– Katalizatorji v obliki žične tkanine, rešetke ali
mreže iz platine

15

0

7115900000

– Drugo

25

10

7116100000

– Iz naravnih ali kultiviranih biserov

25

10

7116200000

– Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sinte
tičnih ali rekonstruiranih)

30

10

7117110000

– – manšetni gumbi in podobni gumbi

25

10

7117190000

– – drugo

25

7

7117900000

– Drugo

25

7

7118100000

– Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito pla
čilno sredstvo

5

0

7118900000

– Drugo

5

0

7201100000

– Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 mas. % fos
forja

5

0

7201200000

– Nelegirani grodelj, ki vsebuje več kot 0,5 mas. %
fosforja

0

0

7201500000

– Legirani grodelj; zrcalovina

5

0

7202110000

– – ki vsebuje več kot 2 mas. % ogljika

0

0

7202190000

– – drugo

0

0

7202210000

– – ki vsebuje več kot 55 mas. % silicija

0

0

7202290000

– – drugo

0

0

7202300000

– Fero-silicij-mangan

0

0

7202410000

– – ki vsebuje več kot 4 mas. % ogljika

0

0

7202490000

– – drugo

0

0

7202500000

– Fero-silicij-krom

0

0

7202600000

– Fero-nikelj

5

0
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7202700000

– Fero-molibden

0

0

7202800000

– Fero-volfram in fero-silicij-volfram

0

0

7202910000

– – fero-titan in fero-silicij-titan

0

0

7202920000

– – fero-vanadij

0

0

7202930000

– – fero-niobij

0

0

7202990000

– – drugo

0

0

7203100000

– Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove
rude

0

0

7203900000

– Drugo

0

0

7204100000

– Odpadki in ostanki litega železa ali jekla

0

0

7204210000

– – iz nerjavnega jekla

0

0

7204290000

– – drugo

0

0

7204300000

– Odpadki in ostanki pokositrenega železa ali jekla

0

0

7204410000

– – ostružki, odrezki, okruški, odpadki nastali pri
mletju, pri žaganju ali piljenju, pri lupljenju
ali striženju in pri stiskanju, v paketih ali ne

0

0

7204490000

– – drugo

0

0

7204500000

– Odpadni ingoti za pretaljevanje

0

0

7205100000

– Granule

0

0

7205210000

– – iz legiranega jekla

0

0

7205290000

– – drugo

0

0

7206100000

– Ingoti

0

0

7206900000

– Drugo

0

0

7207110000

– – s pravokotnim ali kvadratnim prečnim prere
zom širine, ki je manjša od dvojne debeline

0

0

7207120000

– – drugi, s pravokotnim prečnim prerezom

0

0
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7207190000

– – drugo

0

0

7207200000

– Ki vsebujejo 0,25 mas. % ogljika ali več

0

0

7208101000

– – debeline nad 10 mm

0

0

7208102000

– – debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
10 mm

0

0

7208103000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7208104000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7208251000

– – – debeline nad 10 mm

0

0

7208252000

– – – debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več
kot 10 mm

0

0

7208260000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7208270000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7208360000

– – debeline nad 10 mm

0

0

7208371000

– – – ki vsebujejo 0,12 mas. % ogljika ali več

0

0

7208379000

– – – drugo

0

0

7208381000

– – ki vsebujejo 0,12 mas. % ogljika ali več

0

0

7208389000

– – drugo

0

0

7208391000

– – – ki vsebujejo 0,12 mas. % ogljika ali več

0

0

7208399100

– – – debeline največ 1,8 mm

0

0

7208399900

– – – drugo

0

0

7208401000

– – debeline nad 10 mm

0

0

7208402000

– – debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
10 mm

0

0

7208403000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0
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7208404000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7208511000

– – – debeline več kot 12,5 mm

0

0

7208512000

– – – debeline več kot 10 mm, vendar ne več kot
12,5 mm

0

0

7208521000

– – – ki vsebujejo 0,6 mas. % ogljika ali več

0

0

7208529000

– – – drugo

0

0

7208530000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7208540000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7208900000

– Drugo

0

0

7209150000

– – debeline 3 mm in več

0

0

7209160000

– – debeline več kot 1 mm, vendar manj kot
3 mm

0

0

7209170000

– – debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
1 mm

0

0

7209181000

– – – debeline manj kot 0,5 mm, vendar ne manj
kot 0,25 mm

0

0

7209182000

– – – debeline manj kot 0,25 mm

0

0

7209250000

– – debeline 3 mm ali več

0

0

7209260000

– – debeline več kot 1 mm, vendar manj kot
3 mm

0

0

7209270000

– – debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
1 mm

0

0

7209280000

– – debeline manj kot 0,5 mm

0

0

7209900000

– Drugo

0

0

7210110000

– – debeline 0,5 mm ali več

0

0

7210120000

– – debeline manj kot 0,5 mm

0

0

7210200000

– Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno tudi
prevlečene z zlitino svinca in kositra

0

0
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7210300000

– Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom

0

0

7210410000

– – valoviti

10

5

7210490000

– – drugo

5

0

7210500000

– Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali s
kromom in kromovimi oksidi

0

0

7210610000

– – platirani ali prevlečeni z zlitinami iz aluminija
in cinka

0

0

7210690000

– – drugo

0

0

7210701000

– – predhodno platirani ali prevlečeni z zlitinami
iz aluminija in cinka

0

0

7210709000

– – drugo

0

0

7210900000

– Drugo

0

0

7211130000

– – valjani s štirih strani ali v zaprtem kalibru, ši
rine več kot 150 mm in debeline ne manj kot
4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih vzor
cev (gladki)

0

0

7211140000

– – drugi, debeline 4,75 mm in več

0

0

7211191000

– – – ki vsebujejo 0,6 mas. % ogljika ali več

0

0

7211199000

– – – drugo

5

0

7211230000

– – ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika

0

0

7211290000

– – drugo

5

5

7211900000

– Drugo

5

0

7212100000

– Platirani ali prevlečeni s kositrom

0

0

7212200000

– Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s cinkom

0

0

7212300000

– Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom

5

0

7212400000

– Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso

5

0

7212500000

– Platirani ali prevlečeni na drug način

5

0
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7212600000

– Platirani

5

0

7213100000

– Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami,
povzročenimi med valjanjem

15

10

7213200000

– Drugo, iz avtomatnega jekla

0

0

7213911000

– – – ki vsebujejo manj kot 0,12 mas. % kroma,
niklja, bakra in molibdena skupaj

0

0

7213919000

– – – drugo

0

0

7213990000

– – drugo

0

0

7214100000

– Kovani

5

0

7214200000

– Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami,
povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite
po valjanju

15

10

7214301000

– – s krožnim prerezom s premerom do vključno
100 mm

15

10

7214309000

– – drugo

15

10

7214911000

– – – do vključno 100 mm

15

10

7214919000

– – – drugo

15

10

7214991000

– – s krožnim prerezom, s premerom do vključno
100 mm

10

10

7214999000

– – drugo

20

10

7215101000

– – s krožnim prerezom, s premerom do vključno
100 mm

15

10

7215109000

– – drugo

20

10

7215501000

– – s krožnim prerezom, s premerom do vključno
100 mm

15

10

7215509000

– – drugo

20

10

7215901000

– – s krožnim prerezom, s premerom do vključno
100 mm

20

10

7215909000

– – drugo

20

10
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7216100000

– U, I ali H profili, vroče valjani, vroče vlečeni ali
iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine manj
kot 80 mm

15

10

7216210000

– – L profili

10

10

7216220000

– – T profili

15

10

7216310000

– – U profili

15

10

7216320000

– – I profili

15

10

7216330000

– – H profili

15

10

7216400000

– L ali T profili, vroče valjani, vroče vlečeni ali izti
skani, brez nadaljnje obdelave, višine 80 mm in
več

15

10

7216500000

– Kotni profili in drugi profili, vroče valjani, vroče
vlečeni ali iztiskani

15

10

7216610000

– – izdelani iz ploščato valjanih izdelkov

15

10

7216690000

– – drugo

15

10

7216910000

– – hladno oblikovani ali hladno dodelani iz plo
sko valjanih izdelkov

15

10

7216990000

– – drugo

15

10

7217100000

– Neplatirani ali neprevlečeni, polirani ali nepoli
rani

20

10

7217200000

– Platirani ali prevlečeni s cinkom

20

10

7217300010

– – prevlečeni z bakrom, s premerom manj kot
1 mm

5

0

7217300090

– – drugo

15

0

7217900000

– Drugo

15

0

7218100000

– Ingoti in druge primarne oblike

5

0

7218910000

– – pravokotnega prečnega prereza

5

0

7218990000

– – drugo

5

0

7219110000

– – debeline nad 10 mm

0

0
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7219120000

– – debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
10 mm

0

0

7219130000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7219140000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7219210000

– – debeline nad 10 mm

0

0

7219220000

– – debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
10 mm

0

0

7219230000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7219240000

– – debeline manj kot 3 mm

0

0

7219310000

– – debeline 4,75 mm ali več

0

0

7219320000

– – debeline 3 mm in več, vendar ne več kot
4,75 mm

0

0

7219330000

– – debeline več kot 1 mm, vendar manj kot
3 mm

0

0

7219340000

– – debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot
1 mm

0

0

7219350000

– – debeline manj kot 0,5 mm

0

0

7219900000

– Drugo

0

0

7220110000

– – debeline 4,75 mm ali več

0

0

7220120000

– – debeline manj kot 4,75 mm

0

0

7220200000

– Hladno valjani (hladno deformirani), brez nadalj
nje obdelave

0

0

7220900000

– Drugo

0

0

7221000000

Žica iz nerjavnega jekla

5

0

7222111000

– – – s premerom valja do vključno 65 mm

10

0

7222119000

– – – drugo

10

0
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7222191000

– – – z dimenzijo prečnega prereza manj kot
65 mm

10

0

7222199000

– – – drugo

10

0

7222201000

– – s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 65 mm

5

0

7222209000

– – drugo

5

0

7222301000

– – s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 65 mm

5

0

7222309000

– – drugo

5

0

7222400000

– Kotniki in drugi profili

5

0

7223000000

Žica iz nerjavnega jekla

0

0

7224100000

– Ingoti in druge primarne oblike

0

0

7224900000

– Drugo

0

0

7225110000

– – zrnato usmerjeni

0

0

7225190000

– – drugo

0

0

7225300000

– Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
obdelave

0

0

7225400000

– Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadalj
nje obdelave

0

0

7225500010

– – iz hitroreznega jekla

0

0

7225500090

– – drugo

0

0

7225910010

– – – iz hitroreznega jekla

0

0

7225910090

– – – drugo

0

0

7225920010

– – – iz hitroreznega jekla

0

0

7225920090

– – – drugo

0

0

7225990010

– – – iz hitroreznega jekla

0

0

7225990090

– – – drugo

0

0
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7226110000

– – zrnato usmerjeni

0

0

7226190000

– – drugo

0

0

7226200000

– Iz hitroreznega jekla

0

0

7226910000

– – vroče valjani, brez nadaljnje obdelave

0

0

7226920000

– – hladno valjani (hladno deformirani), brez na
daljnje obdelave

0

0

7226990000

– – drugo

0

0

7227100000

– Iz hitroreznega jekla

0

0

7227200000

– Iz silicij-manganovega jekla

0

0

7227900000

– Drugo

0

0

7228100000

– Palice iz hitroreznega jekla

0

0

7228201000

– – s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 100 mm

0

0

7228209000

– – drugo

0

0

7228300000

– Druge palice, vroče valjane, vroče vlečene ali iz
tiskane, brez nadaljnje obdelave

0

0

7228401000

– – s prečnim prerezom manj kot 100 mm

0

0

7228409000

– – drugo

0

0

7228501000

– – s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 100 mm

0

0

7228509000

– – drugo

0

0

7228601000

– – s krožnim prečnim prerezom premera manj
kot 100 mm

0

0

7228609000

– – drugo

0

0

7228700000

– Kotniki in drugi profili

0

0

7228800000

– Votle palice za svedre

0

0
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7229200000

– Iz silicij-manganovega jekla

5

0

7229900000

– Drugo

5

0

7301100000

– Piloti

10

10

7301200000

– Kotniki in drugi profili

20

10

7302100000

– Tirnice

0

0

7302300000

– Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi
deli kretnic

5

0

7302400000

– Tirne vezice in podložne plošče

5

0

7302901000

– – pragovi

5

0

7302909000

– – drugo

5

0

7303000000

Cevi in votli profili iz litega železa

5

0

7304110000

– – iz nerjavnega jekla

5

0

7304190000

– – drugo

5

0

7304220000

– – vrtalne cevi iz nerjavnega jekla

5

0

7304230000

– – druge vrtalne cevi

5

0

7304240000

– – drugo, iz nerjavnega jekla

5

0

7304290000

– – drugo

5

0

7304310000

– – hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
deformirani)

5

0

7304390000

– – drugo

5

0

7304410000

– – hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
deformirani)

5

0

7304490000

– – drugo

0

0

7304510000

– – hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
deformirani)

10

5

7304590000

– – drugo

5

0

7304900000

– Drugo

5

0
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7305110000

– – vzdolžno varjene, električno obločno

20

10

7305120000

– – druge, vzdolžno varjene

20

5

7305190000

– – drugo

20

5

7305200000

– Zaščitne cevi ('casing'), ki se uporabljajo pri vrta
nju za pridobivanje nafte ali plina

15

5

7305310000

– – vzdolžno varjene

20

10

7305390000

– – drugo

20

5

7305900000

– Drugo

20

5

7306110000

– – varjene, iz nerjavnega jekla

10

5

7306190000

– – drugo

10

5

7306210000

– – varjene, iz nerjavnega jekla

10

5

7306290000

– – drugo

10

5

7306301000

– – ki vsebujejo 0,6 mas. % ogljika ali več

20

10

7306309100

– – – jeklene varjene cevi in votli profili krožnega
prereza, z zunanjim premerom ≤ 16 mm

0

0

7306309200

– – – jeklene varjene cevi in votli profili krožnega
prereza, z zunanjim premerom ≤ 10 mm

0

0

7306309900

– – – drugo

20

10

7306400000

– Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
nerjavnega jekla

20

10

7306500000

– Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
drugih legiranih jekel

20

10

7306610000

– – s kvadratnim ali pravokotnim prerezom

20

10

7306690000

– – drugo

20

5

7306900000

– Drugo

20

5

7307110000

– – iz nekovnega litega železa

15

5

7307190000

– – drugo

15

5
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7307210000

– – prirobnice

5

5

7307220000

– – kolena, loki in oglavki z navojem

5

5

7307230000

– – pribor (fitingi) za varjenje

0

0

7307290000

– – drugo

5

5

7307910000

– – prirobnice

5

5

7307920000

– – kolena, loki in oglavki z navojem

5

5

7307930000

– – pribor (fitingi) za varjenje

0

0

7307990000

– – drugo

5

5

7308100000

– Mostovi in deli mostne konstrukcije

20

10

7308200000

– Stolpi in predalčni stebri

20

10

7308300000

– Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata

20

10

7308400000

– Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
in opaže in podporniki za rudniške jaške

15

10

7308901000

– – pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz
aluminija, pripravljeni za uporabo v konstruk
cijah

20

10

7308902000

– – zapornice

15

10

7308909000

– – drugo

20

10

7309000000

Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji
za kakršen koli material (razen komprimiranih ali
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostor
nino več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s to
plotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih
ali termičnih naprav

20

10

7310100000

– S prostornino 50 l in več

20

10

7310210000

– – pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali rob
ljenjem

15

10

7310291000

– – – drugi priklopniki in polpriklopniki za pre
voz blaga

15

10

7310299000

– – – drugo

15

10
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7311001000

– Brezšivni

15

0

7311009000

– Drugo

20

10

7312101000

– – za ojačanje pnevmatik

5

0

7312109000

– – drugo

15

0

7312900000

– Drugo

10

10

7313001000

– Bodeča žica

20

10

7313009000

– Drugo

20

10

7314120000

– – neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega jekla

5

0

7314140000

– – drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla

10

5

7314191000

– – – neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega je
kla

20

10

7314199000

– – – drugo

20

10

7314200000

– Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih toč
kah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega pre
reza 3 mm in več in z velikostjo odprtine
100 cm2 ali več

20

10

7314310000

– – platirane ali prevlečene s cinkom

20

10

7314390000

– – drugo

20

10

7314410000

– – platirane ali prevlečene s cinkom

20

10

7314420000

– – prevlečene s plastično maso

20

10

7314490000

– – drugo

20

10

7314500000

– Ekspandirane pločevine in kovinski trakovi

20

5

7315110000

– – valjaste verige

15

5

7315120000

– – druge verige

15

5

7315190000

– – deli

15

5

7315200000

– Verige zoper drsenje

15

5
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7315810000

– – z ojačanimi členki (razponske)

15

5

7315820000

– – druge, z varjenimi členki

15

5

7315890000

– – drugo

15

5

7315900000

– – drugi deli

15

5

7316000000

Ladijska sidra, kljuke in njihovi deli, iz železa ali je
kla

15

10

7317000000

Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeb
lji, prešivne spojke in podobni predmeti, iz železa
in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje,
razen takih izdelkov z bakreno glavo

20

10

7318110000

– – tirni vijaki (tirfoni)

15

10

7318120000

– – drugi lesni vijaki

15

10

7318130000

– – vijaki s kavljem in vijaki z obročem

15

10

7318140000

– – samovrezni vijaki

15

10

7318151000

– – – raztezne sidrne matice za beton

15

10

7318159000

– – – drugo

15

10

7318160000

– – matice

5

10

7318190000

– – drugo

20

10

7318210000

– – vzmetne podložke in druge varnostne pod
ložke

15

10

7318220000

– – druge podložke

15

10

7318230000

– – kovice

15

10

7318240000

– – zatiči in razcepke

15

10

7318290000

– – drugo

15

5

7319200000

– Varnostne zaponke

20

5

7319300000

– Druge zaponke

20

5

7319901000

– – igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje

20

5
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7319909000

– – drugo

20

5

7320100000

– Listnate vzmeti in peresa zanje

20

10

7320201000

– – ki se uporabljajo v sistemih obes za vozila

20

10

7320209000

– – drugo

15

10

7320900000

– Drugo

15

10

7321111100

––––

za vgradnjo

30

10

7321111200

––––

namizni

25

10

7321111900

––––

drugo

25

10

7321119000

– – – drugo

30

10

7321120000

– – na tekoča goriva

20

10

7321191000

– – – na trda goriva

20

10

7321199000

– – – drugo

25

10

7321810000

– – na plin ali kombinirani na plin in na druga
goriva

30

10

7321820000

– – na tekoča goriva

20

10

7321891000

– – – na trda goriva

20

10

7321899000

– – – drugo

20

10

7321901000

– – plinski gorilniki za ogrevanje vode brez rezer
voarja

20

0

7321909000

– – drugo

30

10

7322110000

– – iz litega železa

15

0

7322190000

– – drugo

15

10

7322900000

– Drugo

15

0

7323100000

– Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje po
sode in blazinice za čiščenje in poliranje, roka
vice ipd.

25

5

7323911000

– – – proizvodi

20

5

7323912000

– – – deli

20

5
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7323921000

– – – proizvodi

20

5

7323922000

– – – deli

20

5

7323931000

– – – proizvodi

30

5

7323932000

– – – deli

20

5

7323941000

– – – proizvodi

30

5

7323949000

– – – deli

20

5

7323991000

– – – proizvodi

20

5

7323999000

– – – deli

20

5

7324100000

– Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega je
kla

15

5

7324210000

– – iz litega železa, emajlirani ali neemajlirani

15

0

7324290000

– – drugo

15

0

7324900000

– Drugo, vključno z deli

5

5

7325100000

– Iz nekovnega litega železa

15

5

7325910000

– – krogle in podobni izdelki za mletje

5

5

7325990000

– – drugo

15

5

7326110000

– – krogle in podobni izdelki za mletje

5

0

7326190000

– – drugo

15

5

7326200000

– Izdelki iz železne ali jeklene žice

20

10

7326901000

– – palice spremenljivih prečnih prerezov

20

0

7326909000

– – drugo

20

10

7401001000

– Bakrov kamen

5

0

7401002000

– Cementni baker (precipitat-oborina bakra)

5

0

7402001000

– Neprečiščeni blister baker

5

0

7402002000

– Drugo, neprečiščeni

5

0
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7402003000

– Bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

5

0

7403110000

– – katode (negativne elektrode) in katodni profili

5

0

7403120000

– – valjarniške gredice

5

0

7403130000

– – valjarniški drogovi

5

0

7403190000

– – drugo

5

0

7403210000

– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)

0

0

7403220000

– – iz zlitine bakra in kositra (bron)

5

0

7403291000

– – – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja
in cinka (novo srebro)

5

0

7403299000

– – – drugo

5

0

7404000000

Bakrovi odpadki in ostanki

5

0

7405000000

Predzlitine bakra

5

0

7406100000

– Prah nelamelarne strukture

0

0

7406200000

– Prah lamelarne strukture; luskine

0

0

7407100000

– Iz prečiščenega bakra

10

0

7407210000

– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)

5

0

7407290000

– – drugo

10

0

7408110000

– – s prečnim prerezom, katerega največja dimen
zija presega 6 mm

15

0

7408190000

– – drugo

5

0

7408210000

– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)

5

0

7408220000

– – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in
cinka (novo srebro)

10

5

7408290000

– – drugo

5

0

7409110000

– – v kolobarjih

5

0
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7409190000

– – drugo

5

0

7409210000

– – v kolobarjih

5

0

7409290000

– – drugo

0

0

7409310000

– – v kolobarjih

5

0

7409390000

– – drugo

5

0

7409400000

– Iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in
cinka (novo srebro)

5

0

7409900000

– Iz drugih bakrovih zlitin

5

0

7410110000

– – iz prečiščenega bakra

5

0

7410120000

– – iz bakrovih zlitin

5

0

7410210000

– – iz prečiščenega bakra

5

0

7410220000

– – iz bakrovih zlitin

5

0

7411100000

– Iz prečiščenega bakra

5

0

7411210000

– – iz zlitine bakra in cinka (medenina)

5

0

7411220000

– – iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja in
cinka (novo srebro)

10

0

7411290000

– – drugo

5

0

7412100000

– Iz prečiščenega bakra

5

0

7412200000

– Iz bakrovih zlitin

5

0

7413000000

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra,
električno neizolirani

20

0

7415100000

– Žičniki in žeblji, risalni žebljički, posamične
žične sponke in podobni izdelki

15

5

7415210000

– – podložke (vključno vzmetne podložke)

15

0

7415290000

– – drugo

15

5

7415330000

– – vijaki; zatiči in matice

5

0
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7415390000

– – drugo

15

10

7418110000

– – gobe za čiščenje posode in blazinice za čišče
nje ali poliranje, rokavice ipd

20

10

7418191000

– – – neelektrični aparati za kuhanje in gretje in
njihovi deli

20

10

7418199000

– – – drugo

20

10

7418200000

– Sanitarni izdelki in njihovi deli

20

10

7419100000

– Verige in njihovi deli

5

0

7419910000

– – odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje
obdelave

15

5

7419991000

– – – kovinske tkanine (vključno z neskončnimi
trakovi)

0

0

7419992000

– – – bakrene vzmeti

5

0

7419999000

– – – drugo

15

0

7501100000

– Nikljev kamen ('matte')

5

0

7501200000

– Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki me
talurgije niklja

5

0

7502100000

– Nikelj, nelegiran

5

0

7502200000

– Nikljeve zlitine

0

0

7503000000

Nikljasti odpadki in ostanki

5

0

7504000000

Nikljasti prah in luskine

5

0

7505110000

– – iz nelegiranega niklja

5

0

7505120000

– – iz nikljevih zlitin

5

0

7505210000

– – iz nelegiranega niklja

5

0

7505220000

– – iz nikljevih zlitin

5

0

7506100000

– Iz nelegiranega niklja

5

0

7506200000

– Iz nikljevih zlitin

0

0
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7507110000

– – iz nelegiranega niklja

5

0

7507120000

– – iz nikljevih zlitin

5

0

7507200000

– Pribor (fitingi) za cevi

5

0

7508100000

– Tkanine, rešetke in mreže iz nikljeve žice

5

0

7508901000

– – anode za galvanizacijo, vključno s tistimi iz
elektrolize

5

0

7508909000

– – drugo

5

0

7601100000

– Aluminij, nelegiran

5

0

7601200000

– Aluminijeve zlitine

5

0

7602000000

– Aluminijasti odpadki in ostanki

5

0

7603100000

– Prah nelamelarne strukture

5

0

7603200000

– Prah lamelarne strukture; luskine

5

0

7604101000

– – palice

10

0

7604102000

– – profili, votli ali ne

10

10

7604210000

– – votli profili

10

10

7604291000

– – – palice

10

0

7604292000

– – – drugi profili

10

5

7605110000

– – s prečnim prerezom, katerega največja dimen
zija presega 7 mm

15

0

7605190000

– – drugo

0

0

7605210000

– – s prečnim prerezom, katerega največja dimen
zija presega 7 mm

5

0

7605290000

– – drugo

5

0

7606110000

– – iz nelegiranega aluminija

5

5

7606122000

– – – ki vsebuje 0,5 mas. % ali več magnezija

0

0
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7606129000

– – – drugo

0

0

7606911000

– – – diski za proizvodnjo cevaste posode

5

10

7606919000

– – – drugo

5

10

7606922000

– – – diski za proizvodnjo cevaste posode

5

0

7606923000

– – – ki vsebujejo 0,5 mas. % ali več magnezija

5

10

7606929000

– – – drugo

0

0

7607110000

– – samo valjani, vendar dalje ne obdelani

5

10

7607190000

– – drugo

0

0

7607200000

– S podlago

5

0

7608101000

– – z zunanjim premerom več kot 9,52 mm in
z debelino sten več kot 0,9 mm

15

10

7608109000

– – drugo

15

10

7608200000

– Iz aluminijevih zlitin

15

10

7609000000

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
kolena, oglavki)

15

5

7610100000

– Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za vrata

15

10

7610900000

– Drugo

20

10

7611000000

Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji,
iz aluminija, za kakršen koli material (razen kom
primiranih ali utekočinjenih plinov), s prostornino
več kot 300 litrov, z oblogo ali brez nje ali s to
plotno izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih
ali termičnih naprav

15

5

7612100000

– Upogljive cevaste posode (tube)

15

10

7612901000

– – kontejnerji za transport mleka

15

10

7612903000

– – kriogenski rezervoarji

0

0

7612904000

– – sodi, bobni in pločevinke

15

5
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7612909000

– – drugo

15

10

7613000000

Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali uteko
činjene pline

10

0

7614100000

– Z jeklenim jedrom

20

10

7614900000

– Drugo

20

10

7615110000

– – gobe za čiščenje posode in blazinice za čišče
nje ali poliranje, rokavice ipd.

20

10

7615191100

––––

ekonom lonci

20

10

7615191900

––––

drugo

20

10

7615192000

– – – deli gospodinjskih izdelkov

20

10

7615200000

– Sanitarni izdelki in njihovi deli

20

10

7616100000

– Žičniki, žeblji, žične sponke, vijaki, sorniki, za
tiči, matice, vijaki s kavljem, kovice, klini, raz
cepke, podložke in podobni izdelki

15

10

7616910000

– – tkanine, rešetke in mreže iz aluminijeve žice

15

10

7616991000

– – – ekspandirane pločevine in kovinski trakovi

15

0

7616999000

– – – drugo

15

10

7801100000

– Prečiščen svinec

0

0

7801910000

– – ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad
drugimi elementi

0

0

7801990000

– – drugo

0

0

7802000000

Svinčeni odpadki in ostanki

5

0

7804110000

– – pločevine, trakovi in folije, debeline do
vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage)

10

0

7804190000

– – drugo

10

0

7804200000

– Prah in luskine

5

0

7806001000

– Armirani kontejnerji za radioaktivne materiale

5

0

7806002000

– Palice, drogovi, profili in žice

10

0
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7806003000

– Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice,
kolena, oglavki)

15

5

7806009000

– Drugo

5

0

7901110000

– – ki vsebujejo 99,99 mas. % cinka ali več

0

0

7901120000

– – ki vsebujejo manj kot 99,99 mas. % cinka

5

0

7901200000

– Cinkove zlitine

5

0

7902000000

Cinkovi odpadki in ostanki

5

0

7903100000

– Cinkov prah

5

0

7903900000

– Drugo

5

0

7904001000

– Žica

10

0

7904009000

– Drugo

10

0

7905000000

– Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije

10

0

7907001000

– Žlebovi, strešna kritina, okvirji za strešna okna
in drugi montažni gradbeni elementi

15

0

7907002000

– Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice,
kolena, oglavki)

15

0

7907009000

– Drugo

15

0

8001100000

– Kositer, nelegiran

5

0

8001200000

– Kositrove zlitine

5

0

8002000000

– Kositrni odpadki in ostanki

5

0

8003001000

– Palice, profili in žice iz kositrove zlitine, za varje
nje

5

0

8003009000

– Drugo

5

0

8007001000

– Plošče, pločevine, trakovi in folije, debeline več
kot 0,2 mm

5

0

8007002000

– Folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kar
tona, plastične mase ali podobnih materialov),
debeline do 0,2 mm (brez podlage); prah in lu
skine

5

0
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8007003000

– Cevi, tulci in pribor zanje (na primer: spojnice,
kolena, oglavki)

15

0

8007009000

– Drugo

15

5

8101100000

– Prah

5

0

8101940000

– – volfram, surov, vključno palice in drogovi,
dobljene samo s sintranjem

5

0

8101960000

– – žica

5

0

8101970000

– – odpadki in ostanki

5

0

8101990000

– – drugo

5

0

8102100000

– Prah

5

0

8102940000

– – molibden, surov, vključno palice in drogovi,
dobljeni samo s sintranjem

5

0

8102950000

– – palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sin
tranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine in
folije

5

0

8102960000

– – žica

0

0

8102970000

– – odpadki in ostanki

5

0

8102990000

– – drugo

5

0

8103200000

– Tantal, surov, vključno palice in drogovi, dob
ljeni samo s sintranjem; prah

5

0

8103300000

– Odpadki in ostanki

5

0

8103900000

– Drugo

5

0

8104110000

– – ki vsebuje najmanj 99,8 mas. % magnezija

0

0

8104190000

– – drugo

5

0

8104200000

– Odpadki in ostanki

5

0

8104300000

– Opilki, ostružki in zrna, sortirani po velikosti;
prah

5

0

8104900000

– Drugo

5

0
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8105200000

– Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalur
gije kobalta; kobalt, surov; prah

5

0

8105300000

– Odpadki in ostanki

5

0

8105900000

– Drugo

5

0

8106001100

– – igle

5

0

8106001900

– – drugo

5

0

8106002000

– Odpadki in ostanki

5

0

8106009000

– Drugo

10

0

8107200000

– Kadmij, surov; prah

5

0

8107300000

– Odpadki in ostanki

5

0

8107900000

– Drugo

10

0

8108200000

– Titan, surov; prah

5

0

8108300000

– Odpadki in ostanki

5

0

8108900000

– Drugo

10

0

8109200000

– Cirkonij, surov; prah

5

0

8109300000

– Odpadki in ostanki

5

0

8109900000

– Drugo

10

0

8110100000

– Antimon, surov; prah

5

0

8110200000

– Odpadki in ostanki

5

0

8110900000

– Drugo

10

0

8111001100

– – mangan, surov; prah

5

0

8111001200

– – odpadki in ostanki

5

0

8111009000

– Drugo

10

0

8112120000

– – surov; prah

5

0

8112130000

– – odpadki in ostanki

5

0
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8112190000

– – drugo

5

0

8112210000

– – surov; prah

5

0

8112220000

– – odpadki in ostanki

5

0

8112290000

– – drugo

5

0

8112510000

– – surov; prah

5

0

8112520000

– – odpadki in ostanki

5

0

8112590000

– – drugo

10

0

8112921000

– – surov; prah

5

0

8112922000

– – – odpadki in ostanki

5

0

8112990000

– – drugo

10

0

8113000000

Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki
in ostanki

5

0

8201100000

– Rezače in lopate

10

10

8201200000

– Vile

10

0

8201300000

– Krampi, kopače, motike in grablje

10

10

8201401000

– – mačete

10

10

8201409000

– – drugo

10

10

8201500000

– Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno
škarje za žico)

10

0

8201601000

– – škarje

0

0

8201609000

– – drugo

10

0

8201901000

– – kose in srpi, kline za travo ali slamo

5

0

8201909000

– – drugo

5

10

8202101000

– – ročne žage

10

0

8202109000

– – drugo

10

0
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8202200000

– Listi za tračne žage

5

0

8202310000

– – z delovno površino iz jekla

0

0

8202390000

– – drugo, vključno z deli

5

0

8202400000

– Rezilne verige za žage

10

0

8202910000

– – ravni listi za žage, za obdelavo kovin

10

0

8202990000

– – drugo

10

0

8203100000

– Pile, rašple in podobno orodje

5

0

8203200000

– Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete in
podobno orodje

10

0

8203300000

– Škarje za rezanje kovin in podobno orodje

5

0

8203400000

– Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za vrta
nje in podobno orodje

10

0

8204110000

– – nenastavljivi

10

0

8204120000

– – nastavljivi

5

0

8204200000

– Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez
njega

5

0

8205100000

– Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje na
vojev

0

0

8205200000

– Kladiva in kovaška kladiva

10

10

8205300000

– Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno
orodje za obdelavo lesa

10

0

8205401000

– – za vijake z ravno zarezo

10

0

8205409000

– – drugo

5

0

8205510000

– – orodje za gospodinjstvo

20

10

8205591000

– – – stekloreški diamanti

5

0

8205592000

– – – dleta

10

0

Opombe
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8205593000

– – – kamnoseška dleta in konice

5

0

8205596000

– – – dozirna posoda z mastjo; pištola z mastjo

5

0

8205599100

––––

posebno orodje za draguljarje in urarje

5

0

8205599200

––––

orodje za zidarje, livarje, cementarje, gi
psarje in pleskarje (zidarske žlice, lopa
tice, gladilke, strgače itn.)

10

0

8205599900

––––

drugo

5

0

8205601000

– – spajkalne plamenke

10

0

8205609000

– – drugo

15

5

8205700000

– Primeži, vpenjala in podobno

5

10

8205800000

– Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na
ročni ali nožni pogon

15

5

8205900000

– Garniture predmetov iz dveh ali več prej navede
nih podštevilk

15

10

8206000000

Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do
8205, v garniturah za prodajo na drobno

10

0

8207131000

– – – rezalniki za krožne odprtine (trepani) in
krone

5

0

8207132000

– – – vrtalniki

10

10

8207133000

– – – integralni svedri

10

0

8207139000

– – – drugo orodje

5

0

8207191000

– – – rezalniki za krožne odprtine (trepani) in
krone

5

0

8207192100

––––

z diamantno prevleko

5

0

8207192900

––––

drugo

5

0

8207193000

– – – integralni svedri

10

0

8207198000

– – – drugo orodje

10

0

8207200000

– Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin

0

0
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Osnovna stopnja

Kategorija

8207300000

– Orodje za stiskanje, kovanje ali prebijanje (štan
canje)

10

0

8207400000

– Orodje za izdelavo notranjih in zunanjih navo
jev

0

0

8207500000

– Orodje za vrtanje

5

10

8207600000

– Orodje za razširjanje odprtin s povrtanjem (raj
bla), grezenjem (razvrtala), s posnemanjem

0

0

8207700000

– Orodje za rezkanje

0

0

8207800000

– Orodje za struženje

15

5

8207900000

– Drugo izmenljivo orodje

5

10

8208100000

– Za obdelavo kovin

5

0

8208200000

– Za obdelavo lesa

5

0

8208300000

– Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se uporab
ljajo v živilski industriji

5

0

8208400000

– Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu

5

0

8208900000

– Drugo

0

0

8209001000

– Iz volframovega karbida

0

0

8209009000

– Drugo

5

0

8210001000

– Mlini in drobilci

20

10

8210009000

– Drugo

20

10

8211100000

– Garniture

20

10

8211910000

– – namizni noži s fiksnimi rezili

20

10

8211920000

– – drugi noži s fiksnimi rezili

15

10

8211931000

– – – za vrtno obrezovanje in cepljenje

0

0

8211939000

– – – drugo

20

10

8211941000

– – – za namizne nože

15

5

8211949000

– – – drugo

10

0
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8211950000

– – ročaji iz navadne kovine

20

10

8212101000

– – britve

20

10

8212102000

– – brivski aparati

30

10

8212200000

– Rezila za britje in britvice, vključno nedokon
čana rezila v trakovih

30

10

8212900000

– Drugi deli

20

10

8213000000

Škarje in rezila zanje

25

5

8214100000

– Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje (strganje
– radiranje), šiljenje svinčnikov in rezila zanje

15

10

8214200000

– Garniture in priprave za manikiranje in pedikira
nje (vključno pilice za nohte)

15

10

8214901000

– – aparati za striženje

0

0

8214909000

– – drugo

15

10

8215100000

– Garniture, ki imajo najmanj en izdelek, prevle
čen s plemenito kovino

20

10

8215200000

– Druge garniture

20

10

8215910000

– – prevlečene s plemenitimi kovinami

20

10

8215990000

– – drugo

20

10

8301100000

– Žabice

15

10

8301200000

– Ključavnice za motorna vozila

15

10

8301300000

– Ključavnice za pohištvo

15

10

8301401000

– – za sefe

15

0

8301409000

– – drugo

15

10

8301500000

– Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo vgrajene
ključavnice

15

0

8301600000

– Deli

5

0

8301700000

– Ključi, dobavljeni posebej

15

10
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8302101000

– – za motorna vozila

15

10

8302109000

– – drugo

20

0

8302200000

– Koleščki

15

10

8302300000

– Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki
za motorna vozila

15

10

8302410000

– – stavbno okovje

15

10

8302420000

– – drugo, za pohištvo

20

0

8302490000

– – drugo

20

0

8302500000

– Obešalniki za klobuke, konzole in podobno

15

10

8302600000

– Avtomatična zapirala za vrata

15

0

8303001000

– Sefi

20

10

8303002000

– Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za sefe
in podobne prostore

15

10

8303009000

– Drugo

20

10

8304000000

Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za sorti
ranje dokumentov, regali za papir, stojala za peresa,
stojala za žige in podobna pisarniška ali namizna
oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega po
hištva iz tarifne številke 9403

20

10

8305100000

– Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za
fascikle

15

10

8305200000

– Sponke v trakovih

15

10

8305900000

– Drugo, vključno z deli

15

10

8306100000

– Zvonci, gongi in podobno

15

5

8306210000

– – prevlečeni s plemenito kovino

20

10

8306290000

– – drugo

20

10

8306300000

– Okviri za fotografije, slike in podobno; ogledala

20

10

8307100000

– Železne ali jeklene konstrukcije

10

10
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8307900000

– Iz drugih navadnih kovin

5

0

8308101100

– – – železne ali jeklene konstrukcije

5

0

8308101200

– – – aluminijevo

5

0

8308101900

– – – drugo

5

0

8308109000

– – drugo

5

0

8308200000

– Cevaste ali razcepne kovice

5

0

8308900000

– Drugo, vključno z deli

15

10

8309100000

– Kronska zapirala

15

10

8309900000

– Drugo

15

0

8310000000

Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne plo
šče, številke, črke in drugi znaki iz navadnih kovin,
razen tistih iz tarifne številke 9405

15

10

8311100000

– Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za ob
ločno varjenje

5

0

8311200000

– Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno
elektro- varjenje

5

0

8311300000

– Oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih
kovin, za mehko spajkanje, trdo spajkanje in pla
mensko varjenje

10

0

8311900000

– Drugo

10

0

8401100000

– Jedrski reaktorji

5

0

8401200000

– Stroji in naprave za separacijo izotopov in nji
hovi deli

5

0

8401300000

– Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani

5

0

8401400000

– Deli za jedrske reaktorje

5

0

8402110000

– – vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad
45 t/h

15

10

8402120000

– – vodocevni kotli s pridobivanjem pare do 45 t/
h

15

10
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8402190000

– – drugi kotli za pridobivanje pare, vključno s hi
bridnimi kotli

15

10

8402200000

– Kotli za pregreto vodo

20

10

8402900000

– Deli

15

10

8403100000

– Kotli

20

10

8403900000

– Deli

20

10

8404100000

– Pomožne naprave za kotle iz tarifne številke
8402 ali 8403

15

10

8404200000

– Kondenzatorji za energetske enote na vodno ali
drugo paro

15

10

8404900000

– Deli

20

5

8405100000

– Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svo
jimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji
in podobni generatorji na moker postopek, s
svojimi čistilniki ali brez njih

15

0

8405900000

– Deli

10

5

8406100000

– Turbine za pogon plovil

5

0

8406810000

– – z močjo nad 40 MW

0

0

8406820000

– – z močjo do 40 MW

0

0

8406900000

– Deli

5

0

8407100000

– Letalski motorji

0

0

8407210000

– – izvenkrmni motorji

0

0

8407290000

– – drugo

0

0

8407310000

– – s prostornino motorja do vključno 50 cm3

5

0

8407320000

– – s prostornino motorja nad 50 cm3 do
vključno 250 cm3

5

0

8407330000

– – s prostornino motorja nad 250 cm3 do
vključno 1 000 cm3

5

0

8407340000

– – s prostornino motorja nad 1 000 cm3

0

0
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8407900000

– Drugi motorji

0

0

8408100000

– Pogonski motorji za plovila

0

0

8408201000

– – s prostornino motorja do vključno 4 000 cm3

5

0

8408209000

– – drugo

5

0

8408901000

– – z izhodno močjo do 130 kW (174 KM)

0

0

8408902000

– – z izhodno močjo nad 130 kW (174 KM)

0

0

8409100000

– Za letalske motorje

5

0

8409911000

– – – bloki valjev in glave valjev

0

0

8409912000

– – – obloge cilindra

0

0

8409913000

– – – ojnice

0

0

8409914000

– – – bati

0

0

8409915000

– – – batni obročki

0

0

8409916000

– – – uplinjači in njihovi deli

0

0

8409917000

– – – ventili

0

0

8409918000

– – – ohišja motorjev

0

0

8409919100

––––

oprema za spreminjanje sistemov za go
riva pri motornih vozilih za delovanje na
plinsko gorivo

0

0

8409919900

––––

drugo

0

0

8409991000

– – – bati

0

0

8409992000

– – – batni obročki

0

0

8409993000

– – – vbrizgalne šobe in drugi deli za sisteme za
gorivo

0

0

8409994000

– – – bloki valjev in glave valjev

0

0

8409995000

– – – obloge cilindra

0

0
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8409996000

– – – ojnice

0

0

8409997000

– – – ventili

0

0

8409998000

– – – ohišja motorjev

0

0

8409999100

––––

vodila za ventile

0

0

8409999200

––––

batne igle

0

0

8409999900

––––

drugo

0

0

8410110000

– – z močjo do vključno 1 000 kW

10

5

8410120000

– – z močjo nad 1 000 kW do vključno
10 000 kW

10

0

8410130000

– – z močjo nad 10 000 kW

5

0

8410900000

– Deli, vključno z regulatorji

0

0

8411110000

– – s potisno silo do vključno 25 kN 5

0

0

8411120000

– – s potisno silo nad 25 kN

0

0

8411210000

– – z močjo do vključno 1 100 kW

0

0

8411220000

– – z močjo nad 1 100 KW

0

0

8411810000

– – z močjo do vključno 5 000 KW

0

0

8411820000

– – z močjo nad 5 000 KW

5

0

8411910000

– – turboreaktivnih ali turbopropelerskih moto
rjev

5

0

8411990000

– – drugo

5

0

8412100000

– Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih moto
rjev

5

0

8412210000

– – z linearnim gibanjem (cilindri)

0

0

8412290000

– – drugo

5

0

8412310000

– – z linearnim gibanjem (cilindri)

0

0

8412390000

– – drugo

5

0
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8412801000

– – vetrni ali eolični motorji (mlini na veter)

0

0

8412809000

– – drugo

0

0

8412901000

– – za letalske motorje

5

0

8412909000

– – drugo

0

0

8413110000

– – črpalke za gorivo ali mazivo, ki se uporabljajo
na bencinskih postajah ali v garažah

0

0

8413190000

– – drugo

0

0

8413200000

– Ročne črpalke, razen črpalk iz tarifnih podšte
vilk 8413 11 00 ali 8413 19 00

5

0

8413301000

– – za letalske motorje

0

0

8413302000

– – drugo, črpalke za vbrizgavanje goriva

0

0

8413309100

– – – goriva

0

0

8413309200

– – – olje

0

0

8413309900

– – – drugo

0

0

8413400000

– Črpalke za beton

5

0

8413500000

– Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem

5

0

8413601000

– – dvojna vijačna črpalka z rotorjem z osnim
pretokom

0

0

8413609000

– – drugo

0

0

8413701100

– – – z izhodnim
100 mm

5

10

8413701900

– – – drugo

5

10

8413702100

– – – z izhodnim
300 mm

5

10

8413702900

– – – drugo

5

10

8413811000

– – – črpalke za vbrizgavanje goriva

0

0

8413819000

– – – drugo

0

0

premerom

premerom

do

do

vključno

vključno
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8413820000

– – dvigala za tekočine

10

0

8413911000

– – – za distribucijo ali prodajo goriva

0

0

8413912000

– – – za letalske motorje

5

0

8413913000

– – – za gorivo, olje ali hladilno sredstvo za
druge motorje

0

0

8413919000

– – – drugo

5

10

8413920000

– – dvigal za tekočine

0

0

8414100000

– Vakuumske črpalke

0

0

8414200000

– Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon

15

0

8414304000

– – motorna vozila za prevoz blaga

5

0

8414309100

– – – zaprti ali polzaprti, z močjo do vključno
0,37 kW (1/2 KM)

0

0

8414309200

– – – zaprti ali polzaprti, z močjo nad 0,37 kW
(1/2 KM)

0

0

8414309900

– – – drugo

0

0

8414401000

– – z močjo manj kot 30 KW (40 KM)

5

0

8414409000

– – drugo

0

0

8414510000

– – namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromoto
rjem moči do vključno 125 W

20

10

8414590000

– – drugo

20

0

8414600000

– Nape z največjo horizontalno stranico do
vključno 120 cm

20

10

8414801000

– – kompresorji za motorna vozila

0

0

8414802100

– – – z močjo manj kot 30 kW (40 KM)

0

0

8414802200

– – – z močjo najmanj 30 kW (40 KM) in manj
kot 262,5 KW (352 KM)

0

0

8414802300

– – – z močjo 262,5 kW (352 KM) ali več

0

0
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8414809000

– – drugo

0

0

8414901000

– – kompresorjev

0

0

8414909000

– – drugo

0

0

8415101000

– – z vgrajeno hladilno enoto, do vključno
30 000 BTU/uro

15

10

8415109000

– – drugo

15

10

8415200000

– Vrste, ki se uporabljajo za osebno rabo, v motor
nih vozilih

15

10

8415811000

– – – z vgrajeno hladilno enoto, do vključno
30 000 BTU/uro

15

10

8415819000

– – – drugo

15

10

8415822000

– – – do vključno 30 000 BTU/uro

15

10

8415823000

– – – nad 30 000 BTU/uro do vključno 240 000
BTU/uro

15

10

8415824000

– – – nad 240 000 BTU/uro

15

10

8415831000

– – – do vključno 30 000 BTU/uro

15

0

8415839000

– – – drugo

15

0

8415900000

– Deli

10

0

8416100000

– Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo

5

0

8416201000

– – gorilniki za kurišča na trdno gorivo v prahu

5

0

8416202000

– – gorilniki za kurišča na plin

5

0

8416203000

– – kombinirani gorilniki

5

0

8416300000

– Mehanske naprave za kurjenje, vključno z njiho
vimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi odstra
njevalci pepela in podobnimi napravami

5

0

8416900000

– Deli

5

0

8417100000

– Peči za praženje, taljenje ali drugo toplotno ob
delavo rud, pirita ali kovin

5

0

8417201000

– – tunelske peči

15

0
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Osnovna stopnja

Kategorija

8417209000

– – drugo

15

5

8417802000

– – peči za keramične izdelke

10

5

8417803000

– – laboratorijske peči

0

0

8417809000

– – drugo

10

5

8417900010

– – za laboratorijske peči

0

0

8417900090

– – drugo

0

0

8418101000

– – s prostornino manj kot 184 litrov

20

10

8418102000

– – s prostornino najmanj 184 litrov, vendar
manj kot 269 litrov

20

10

8418103000

– – s prostornino najmanj 269 litrov, vendar
manj kot 382 litrov

20

10

8418109000

– – drugo

20

10

8418211000

– – – s prostornino manj kot 184 litrov

20

10

8418212000

– – – s prostornino najmanj 184 litrov, vendar
manj kot 269 litrov

20

10

8418213000

– – – s prostornino najmanj 269 litrov, vendar
manj kot 382 litrov

20

10

8418219000

– – – drugo

20

10

8418291000

– – – absorpcijski, električni

25

10

8418299000

– – – drugo

25

10

8418300080

– – popolnoma razstavljeni

25

10

8418300090

– – drugo

30

10

8418400080

– – popolnoma razstavljeni

25

10

8418400090

– – drugo

30

10

8418500080

– – popolnoma razstavljeni

15

10

8418500090

– – drugo

15

10
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Kategorija

8418610000

– – toplotne črpalke, ki niso klimatske naprave iz
tarifne številke 8415

5

0

8418691100

––––

kompresorske

0

0

8418691200

––––

absorpcijske

0

0

8418699100

––––

stroji za izdelavo ledu

10

10

8418699200

––––

fontane za pitje

10

10

8418699300

––––

komore ali predori, razstavljivi ali s plo
ščami, s hladilno opremo

5

0

8418699400

––––

enote za hlajenje za motorna vozila za
prevoz blaga

0

0

8418699900

––––

drugo

0

0

8418910000

– – pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali
zamrzovanje

15

10

8418991000

– – – ploščni evaporatorji

0

0

8418992000

– – – enote za kondenzacijo

0

0

8418999000

– – – drugo

0

0

8419110000

– – pretočni grelniki za vodo na plin

20

10

8419191000

– – – z zmogljivostjo do vključno 120 litrov

20

5

8419199000

– – – drugo

20

10

8419200000

– Medicinski, kirurški ali laboratorijski aparati za
sterilizacijo

10

0

8419310000

– – za kmetijske proizvode

10

10

8419320000

– – za les, papirno maso, papir ali karton

10

5

8419391000

– – – z enotami za liofilizacijo

0

0

8419392000

– – – s sušenjem z razprševanjem

5

0

8419399100

––––

za minerale

0

0

8419399900

––––

drugo

0

0
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Osnovna stopnja

Kategorija

8419400000

– Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z destila
cijo

15

10

8419501000

– – za pasterizacijo

10

5

8419509000

– – drugo

20

10

8419600000

– Naprave za utekočinjanje zraka in drugih plinov

10

5

8419810000

– – za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje ali
gretje (pečenje) hrane

10

5

8419891000

– – – avtoklavi

15

10

8419899100

––––

za izhlapevanje

10

10

8419899200

––––

za praženje

10

10

8419899300

––––

za sterilizacijo

15

10

8419899900

––––

drugo

15

10

8419901000

– – grelniki vode

10

0

8419909000

– – drugo

10

5

8420101000

– – za pekovsko industrijo, industrijo peciva in
keksov

0

0

8420109000

– – drugo

0

0

8420910000

– – valji

0

0

8420990000

– – drugo

0

0

8421110000

– – izločevalniki smetane

0

0

8421120000

– – centrifugalni sušilniki perila

15

0

8421191000

– – – laboratorijski

5

0

8421192000

– – – za sladkorno industrijo

0

0

8421193000

– – – za industrijo papirja in celuloze

0

0

8421199000

– – – drugo

10

5

8421211000

– – – domači

20

5

8421219000

– – – drugo

15

10

Opombe
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8421220000

– – za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode

5

0

8421230010

– – – filtri za gorivo za motorje z vbrizgavanjem

15

10

8421230090

– – – drugo

15

10

8421291000

– – – stiskalnice za filtre

10

10

8421292000

– – – magnetni in elektromagnetni filtri

0

0

8421293000

– – – filtri, namenjeni za uporabo samo ali pre
težno za medicinske instrumente in naprave
iz tarifne številke 9018

0

0

8421294000

– – – filtri s cevno mrežo za proizvodne vrelce

10

0

8421299000

– – – drugo

15

10

8421310000

– – filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim
zgorevanjem

15

10

8421391000

– – – ciklonski čistilniki

15

10

8421392000

– – – elektrostatični filtri za zrak in druge pline

0

0

8421399000

– – – drugo

15

10

8421910000

– – centrifug, vključno centrifugalnih sušilnikov

0

0

8421991000

– – – filtrirni elementi za motorne filtre

15

10

8421999000

– – – drugo

10

10

8422110000

– – domači

15

5

8422190000

– – drugo

15

0

8422200000

– Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge
posode

0

0

8422301000

– – stroji za navpično polnjenje z izhodom do
vključno 40 enot/minuto

0

0

8422309000

– – drugo

0

0

8422401000

– – stroji za zavijanje predhodno pakiranega blaga

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8422402000

– – stroji za vakuumsko pakiranje

0

0

8422403000

– – za pakiranje cigaret

5

5

8422409000

– – drugo

5

0

8422900000

– Deli

0

0

8423100000

– Osebne tehtnice, vključno tehtnice za dojenčke;
gospodinjske tehtnice

25

5

8423200000

– Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na trans
portnih trakovih

0

0

8423301000

– – tehtnice za cement, asfalt ali podobne mate
riale

15

10

8423309000

– – drugo

15

10

8423810000

– – s tehtalnim območjem do vključno 30 kg

5

10

8423821000

– – – za tehtanje motornih vozil

15

5

8423829000

– – – drugo

15

10

8423891000

– – – za tehtanje motornih vozil

15

10

8423899000

– – – drugo

5

0

8423900000

– Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic

20

10

8424100000

– Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni

15

0

8424200000

– Brizgalne pištole in podobne naprave

5

0

8424300000

– Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
stroji za brizganje s curkom

0

0

8424812000

– – – prenosne naprave, ki tehtajo do vključno
20 kg

0

0

8424813110

––––

s cevmi

10

5

8424813190

––––

drugo

5

5

8424813910

––––

s cevmi

10

5

Opombe
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5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – drugo

5

0

8424890000

– – drugo

5

0

8424901000

– – razpršilni in kapalni sistemi za namakalne si
steme

5

0

8424909000

– – drugo

5

5

8425110000

– – na električni pogon

0

0

8425190000

– – drugo

0

0

8425311000

– – – dvigala z vitli za dviganje in spuščanje v
rudnikih; dvigala, posebej konstruirana za
podzemna rudniška dela

10

5

8425319000

– – – drugo

10

5

8425391000

– – – dvigala z vitli za dviganje in spuščanje v
rudnikih; dvigala, posebej konstruirana za
podzemna rudniška dela

10

5

8425399000

– – – drugo

10

5

8425410000

– – nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah
za popravilo cestnih vozil

15

0

8425422000

– – – portalna, za motorna vozila

15

10

8425429000

– – – drugo

5

5

8425491000

– – – portalna, za motorna vozila

15

10

8425499000

– – – drugo

15

10

8426110000

– – mostna dvigala na fiksnih stebrih

20

10

8426121000

– – – portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih

10

5

8426122000

– – – luška dvigala

5

0

8426190000

– – drugo

15

5

8426200000

– Stolpni žerjavi

10

5

8426300000

– Portalna dvigala s pomolom

15

10

Opombe
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8426411000

– – – tovornjaki z žerjavom

0

0

8426419000

– – – drugo

5

0

8426490000

– – drugo

15

10

8426910000

– – predvidena za vgraditev v cestna vozila

10

0

8426991000

– – – žičniške naprave in kabelska dvigala ('blon
dine')

10

5

8426992000

– – – žerjavi

10

0

8426999000

– – – drugo

5

0

8427100000

– Samovozni viličarji, na elektromotorni pogon

0

0

8427200000

– Drugi samovozni viličarji

0

0

8427900000

– Drugi viličarji

5

0

8428101000

– – dvigala brez kabin ali protiuteži

10

5

8428109000

– – drugo

15

10

8428200000

– Pnevmatična dvigala in transporterji

10

5

8428310000

– – posebej predvideni za uporabo pod zemljo

10

5

8428320000

– – drugi, z vedri

15

10

8428330000

– – drugi, s trakom

10

5

8428390000

– – drugo

15

10

8428400000

– Premične stopnice in premične steze

15

0

8428600000

– Žičnice, vlečnice; vlečni mehanizmi za tirne žič
nice

15

0

8428901000

– – potisne naprave za rudarske vozičke, obra
čalni odri za lokomotive in vagone in pod
obna manipulacijska oprema za železniške va
gone

5

0

8428909000

– – drugo

15

10

8429110000

– – tirni

0

0

Opombe
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8429190000

– – drugo

5

0

8429200000

– Grejderji in ravnalniki

0

0

8429300000

– Skreperji

0

0

8429400000

– Stroji za nabijanje in cestni valjarji

5

0

8429510000

– – nakladalniki s prednjo lopato

0

0

8429520000

– – stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360°

5

0

8429590000

– – drugo

5

0

8430100000

– Ovni in stroji za zabijanje in izdiranje pilotov

0

0

8430200000

– Snežni plugi in snežni odmetalniki

5

0

8430310000

– – samovozni

0

0

8430390000

– – drugo

5

0

8430410000

– – samovozni

5

0

8430490000

– – drugo

5

0

8430500000

– Drugi stroji, samovozni

0

0

8430611000

– – – cestni valjarji

5

0

8430619000

– – – drugo

0

0

8430691000

– – – skreperji

0

0

8430699000

– – – drugo

0

0

8431101000

– – škripčevja, dvigala, vitli in navpični vitli

5

5

8431109000

– – drugo

10

5

8431200000

– Za stroje iz tarifne številke 8427

0

0

8431310000

– – za dvigala, skipe ali premične stopnice

5

0

8431390000

– – drugo

5

5

8431410000

– – vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala

5

0
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8431420000

– – lemeži za buldožerje ali poravnalne stroje

5

0

8431431000

– – – nihalke

5

0

8431439000

– – – drugo

5

0

8431490000

– – drugo

0

0

8432100000

– Plugi

0

0

8432210000

– – krožne brane

0

0

8432291000

– – – druge brane, skarifaktorji (brane z ostrimi
fiksnimi noži) in plevelniki

0

0

8432292000

– – – kultivatorji, motorni izkopalniki, plevelniki
in izkopalniki

0

0

8432300000

– Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje

0

0

8432400000

– Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil

0

0

8432800000

– Drugi stroji

0

0

8432901000

– – rezila in koluti za pluge

0

0

8432909000

– – drugo

0

0

8433111000

– – – samovozni

15

0

8433119000

– – – drugo

15

0

8433191000

– – – samovozni

0

0

8433199000

– – – drugo

0

0

8433200000

– Kosilnice, vključno vzvodne priključne kosilnice
za montiranje na traktor

0

0

8433300000

– Drugi stroji za seno

0

0

8433400000

– Balirke slame ali krme, vključno samopobiralni
stroji za baliranje

0

0

8433510000

– – kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in
za ločevanje zrn od rastline

0

0

8433520000

– – drugi stroji za ločevanje zrn od rastline (za
mlatev, robkanje itn.)

0

0

8433530000

– – stroji za izkopavanje korenastih ali gomolja
stih plodov

0

0

Opombe
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8433591000

– – – za pobiranje pridelkov

0

0

8433592000

– – – luščilci koruze

0

0

8433599000

– – – drugo

0

0

8433601000

– – za jajca

0

0

8433609000

– – drugo

0

0

8433901000

– – kosilnice za travo

10

5

8433909000

– – drugo

0

0

8434100000

– Molzni stroji

0

0

8434200000

– Mlekarski stroji

0

0

8434901000

– – molznih strojev

0

0

8434909000

– – drugo

0

0

8435100000

– Stroji

0

0

8435900000

– Deli

0

0

8436100000

– Stroji za pripravo krme

0

0

8436210000

– – valilniki in tople baterije za piščance

0

0

8436291000

– – – samodejni hranilniki in napajalniki

0

0

8436292000

– – – samodejne enote za nesenje in zbiranje jajc
(baterijske)

0

0

8436299000

– – – drugo

0

0

8436801000

– – naprave za mletje in mešanje gnojil

0

0

8436809000

– – drugo

0

0

8436910000

– – za stroje za perutninarstvo

0

0

8436990000

– – drugo

0

0

8437101100

– – – po barvi

0

0
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8437101900

– – – drugo

0

0

8437109000

– – drugo

5

10

8437801100

– – – za žita

0

0

8437801900

– – – drugo

5

10

8437809100

– – – za obdelavo riža

0

0

8437809200

– – – za selekcijo in ločevanje moke in drugih
proizvodov mlinske industrije

0

0

8437809300

– – – za loščenje zrn

0

0

8437809900

– – – drugo

0

0

8437900000

– Deli

0

0

8438101000

– – za peko, peciva ali kekse

5

10

8438102000

– – za proizvodnjo testenin

0

0

8438201000

– – za proizvodnjo slaščic

0

0

8438202000

– – za proizvodnjo kakava in čokolade

0

0

8438300000

– Stroji za proizvodnjo sladkorja

5

10

8438400000

– Pivovarniški stroji

5

10

8438501000

– – za samodejno predelavo perutnine

0

0

8438509000

– – drugo

0

0

8438600000

– Stroji za pripravljanje sadja in zelenjave

0

0

8438801000

– – za luščenje in pridobivanje kave

0

0

8438802000

– – stroji za pripravo rib, rakov, mehkužcev in
drugih vodnih nevretenčarjev

5

0

8438809000

– – drugo

5

10

8438900000

– Deli

0

0
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8439100000

– Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih celu
loznih materialov

0

0

8439200000

– Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona

0

0

8439300000

– Stroji za dodelavo papirja ali kartona

0

0

8439910000

– – strojev za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih
celuloznih materialov

0

0

8439990000

– – drugo

0

0

8440100000

– Stroji

0

0

8440900000

– Deli

0

0

8441100000

– Stroji za rezanje

0

0

8441200000

– Stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih ovoj
nic

0

0

8441300000

– Stroji za izdelavo škatel, cevi, bobnov in podob
nih škatel, razen s stiskanjem

0

0

8441400000

– Stroji za oblikovanje izdelkov iz papirne mase,
papirja ali kartona s stiskanjem

0

0

8441800000

– Drugi stroji

0

0

8441900000

– Deli

0

0

8442301000

– – fotostavni stroji in komposerji

0

0

8442302000

– – stroji, naprave in oprema za izdelavo tiskar
skih stavkov z drugimi postopki, z ali brez
uporabe livarskih naprav

5

0

8442309000

– – drugo

0

0

8442400000

– Deli teh strojev, naprav ali opreme

0

0

8442501000

– – tiskalni

15

0

8442509000

– – drugo

5

0

8443110000

– – stroji za ofsetni tisk na papirju v zvitku (rota
cija)

5

0
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8443120000

– – pisarniški stroji in oprema za ofsetno tiskanje,
na papirju v polah (listih), pisarniškega tipa
(največja velikost pole 22 × 36 cm, v nepre
pognjenem stanju)

5

0

8443130000

– – drugi stroji za ofsetni tisk

0

0

8443140000

– – stroji za visoki tisk, na papirju v zvitku, razen
strojev za fleksografski tisk

0

0

8443150000

– – stroji za visoki tisk, razen na papirju v zvitku
in razen strojev za fleksografski tisk

5

0

8443160000

– – stroji za fleksografski tisk (za brezkončne ob
razce)

0

0

8443170000

– – stroji za globoki tisk

0

0

8443191000

– – – za vtiskovanje

0

0

8443199000

– – – drugo

5

0

8443310000

– – stroji, ki opravljajo dve ali več naslednjih
funkcij: tiskanje, kopiranje ali prenos telefaksa,
sposobni za povezavo s strojem za avtomat
sko obdelavo podatkov ali z omrežjem

5

5

8443321100

––––

za vrsto za tiskanje na kompaktne diske

5

0

8443321900

––––

drugo

5

0

8443322000

– – – stroji za pošiljanje telefaksov

0

0

8443329000

– – – drugo

0

0

8443391000

– – – stroji za ink-jet tiskanje

5

0

8443399000

– – – drugo

5

0

8443910000

– – deli in pribor tiskalnih strojev za tiskanje s
plašči, cilindri in drugimi tiskarskimi kompo
nentami iz tarifne številke 8442

0

0

8443990000

– – drugo

0

0

8444000000

Stroji za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje, tek
sturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih tekstil
nih filamentov

0

0

Opombe
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8445110000

– – mikalniki (karde)

0

0

8445120000

– – česalniki

0

0

8445130000

– – raztezalke in predpredilniki

0

0

8445191000

– – – bombažni odzrnjevalniki

0

0

8445199000

– – – drugo

0

0

8445200000

– Tekstilni predilni stroji

0

0

8445300000

– Tekstilni stroji za združevanje (dubliranje) ali su
kanje

0

0

8445400000

– Tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje
votka)

0

0

8445900000

– Drugo

0

0

8446100000

– Za tkanje tkanin širine do vključno 30 cm

0

0

8446210000

– – električne statve

0

0

8446290000

– – drugo

0

0

8446300000

– Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, brez čolnička

0

0

8447110000

– – s premerom valja do vključno 165 mm

0

0

8447120000

– – s premerom valja nad 165 mm

0

0

8447201000

– – ravni pletilni stroji za domačo uporabo

0

0

8447202000

– – drugi stroji za ravno pletenje

0

0

8447203000

– – šivalni prepletilniki

0

0

8447900000

– Drugo

0

0

8448110000

– – nitni in žakarski stroji; stroji za zmanjševanje,
kopiranje, luknjanje kartic ali povezovanje
luknjanih kartic

0

0

8448190000

– – drugo

0

0
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8448200000

– Deli in pribor za stroje iz tarifne številke 8444
ali njihove pomožne stroje

0

0

8448310000

– – obloge za mikalnike (karde)

0

0

8448321000

– – – bombažnih odzrnjevalnikov

0

0

8448329000

– – – drugo

0

0

8448330000

– – vretena, krilca za vretena, predilniški prstani
in prstančni tekači

0

0

8448390000

– – drugo

0

0

8448420000

– – brda za statve, ničalnice in listi za ničalnice

0

0

8448490000

– – drugo

0

0

8448510000

– – zapletni plugi, igle in drugi predmeti, ki se
uporabljajo pri oblikovanju zank

0

0

8448590000

– – drugo

0

0

8449001000

– Stroji; kalupi za klobuke

0

0

8449009000

– Deli

0

0

8450110000

– – popolnoma avtomatski stroji

20

5

8450120000

– – drugi stroji, z vgrajeno centrifugalno napravo
za ožemanje

20

10

8450190000

– – drugo

20

10

8450200000

– Stroji, vsak z zmogljivostjo suhega perila nad
10 kg

25

10

8450900000

– Deli

5

5

8451100000

– Stroji za kemično čiščenje

5

0

8451210000

– – stroji, vsak z zmogljivostjo do vključno 10 kg
suhega perila

5

0

8451290000

– – drugo

0

0

8451300000

– Stroji in stiskalnice za likanje (vključno s stiskal
nicami za fiksiranje)

0

0
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8451401000

– – za pranje

0

0

8451409000

– – drugo

0

0

8451500000

– Stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali
zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin

0

0

8451800000

– Drugi stroji

0

0

8451900000

– Deli

0

0

8452101010

– – – popolnoma razstavljeni

5

5

8452101090

– – – drugo

10

5

8452102000

– – stroji

15

10

8452210000

– – avtomati

0

0

8452290000

– – drugo

0

0

8452300000

– Igle za šivalne stroje

0

0

8452400000

– Omarice, stojala in pokrovi za šivalne stroje ter
njihovi deli

15

10

8452900000

– Drugi deli za šivalne stroje

0

0

8453100000

– Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo su
rovih ali strojenih kož

0

0

8453200000

– Stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve

5

0

8453800000

– Drugi stroji

0

0

8453900000

– Deli

5

0

8454100000

– Konvertorji

5

0

8454200000

– Forme za ingote in livarski lonci

0

0

8454300000

– Livarski stroji

0

0
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8454900000

– Deli

5

0

8455100000

– Valji za valjarniška ogrodja in proge

0

0

8455210000

– – valjarniška ogrodja in proge za vroče ali kom
binirano vroče in hladno valjanje

0

0

8455220000

– – za hladno valjanje

0

0

8455300000

– Valji za valjarniška ogrodja in proge

0

0

8455900000

– Drugi deli

0

0

8456100000

– Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim
snopom

0

0

8456200000

– Z ultrazvokom

0

0

8456300000

– Z elektroerozijo

0

0

8456900000

– Drugo

0

0

8457100000

– Centri za strojno obdelavo

0

0

8457200000

– Stroji z eno postajo

0

0

8457300000

– Stroji z več postajami

0

0

8458111000

– – – univerzalne vzporedne stružnice

0

0

8458112000

– – – stolpne stružnice

0

0

8458119000

– – – drugo

0

0

8458191000

– – – univerzalne vzporedne stružnice

0

0

8458192000

– – – stolpne stružnice

0

0

8458193000

– – – drugo, avtomatsko

0

0

8458199000

– – – drugo

0

0

8458910000

– – numerično krmiljene

0

0

8458990000

– – drugo

0

0

8459101000

– – za vrtanje

0

0
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8459102000

– – za povečevanje odprtin

0

0

8459103000

– – za drobljenje

0

0

8459104000

– – za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev

0

0

8459210000

– – numerično krmiljene

0

0

8459290000

– – drugo

5

0

8459310000

– – numerično krmiljene

0

0

8459390000

– – drugo

0

0

8459400000

– Drugi stroji za povečevanje odprtin

5

0

8459510000

– – numerično krmiljeni

5

0

8459590000

– – drugo

5

0

8459610000

– – numerično krmiljeni

0

0

8459690000

– – drugo

5

0

8459700000

– Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje navo
jev

5

0

8460110000

– – numerično krmiljeni

0

0

8460190000

– – drugo

0

0

8460210000

– – numerično krmiljeni

0

0

8460290000

– – drugo

5

0

8460310000

– – numerično krmiljeni

0

0

8460390000

– – drugo

0

0

8460400000

– Stroji za honanje ali lepanje

0

0

8460901000

– Stroji za brušenje

5

0

8460909000

– Drugo

5

0
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8461200000

– Stroji za izdelovanje utorov

0

0

8461300000

– Stroji za posnemanje

0

0

8461400000

– Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem, bruše
njem ali dodelavo zobnikov

0

0

8461500000

– Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje

0

0

8461901000

– – planirni stroji

0

0

8461909000

– – drugo

0

0

8462101000

– – električna kladiva in stroji za kovanje

0

0

8462102100

– – – stiskalnice

10

0

8462102900

– – – drugo

10

0

8462210000

– – numerično krmiljene

0

0

8462291000

– – – stiskalnice

10

5

8462299000

– – – drugo

5

0

8462310010

– – – stiskalnice

0

0

8462310090

– – – drugo

5

0

8462391000

– – – stiskalnice

10

5

8462399000

– – – drugo

0

0

8462410000

– – numerično krmiljene

0

0

8462491000

– – – stiskalnice

5

0

8462499000

– – – drugo

0

0

8462910000

– – hidravlične stiskalnice

5

0

8462990000

– – drugo

10

0

8463101000

– – vlečenje žice

0

0

8463109000

– – drugo

0

0
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8463200000

– Stroji za valjanje navojev

0

0

8463300000

– Stroji za obdelavo in predelavo žice

0

0

8463901000

– – kovice

0

0

8463909000

– – drugo

0

0

8464100000

– Strojne žage

0

0

8464200000

– Stroji za brušenje in poliranje

5

0

8464900000

– Drugo

5

0

8465100000

– Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste
strojne obdelave brez zamenjave orodja med ta
kimi obdelavami

5

0

8465911000

– – – numerično krmiljeni

0

0

8465919100

––––

krožni

0

0

8465919200

––––

tračne žage

0

0

8465919900

––––

drugo

5

0

8465921000

– – – numerično krmiljene

0

0

8465929000

– – – drugo

5

5

8465931000

– – – numerično krmiljene

0

0

8465939000

– – – drugo

5

0

8465941000

– – – numerično krmiljene

0

0

8465949000

– – – drugo

5

0

8465951000

– – – numerično krmiljene

0

0

8465959000

– – – drugo

5

5

8465960000

– – stroji za cepljenje ali lupljenje

5

0

8465991000

– – – numerično krmiljeni

0

0
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8465999000

– – – drugo

5

0

8466100000

– Držala za orodje in samoodpiralne glave za reza
nje navojev

0

0

8466200000

– Držala za obdelovance

0

0

8466300000

– Razdelilne glave in druge specialne dodatne na
prave za obdelovalne stroje

0

0

8466910000

– – za stroje iz tarifne številke 8464

0

0

8466920000

– – za stroje iz tarifne številke 8465

0

0

8466930000

– – za stroje iz tarifnih številk 8456 do 8461

5

0

8466940000

– – za stroje iz tarifne številke 8462 ali 8463

0

0

8467111000

– – – stroji za vrtanje, stroji za povečevanje odpr
tin in podobno

0

0

8467112000

– – – za vstavljanje in odstranjevanje vijakov, sor
niki in matice

0

0

8467119000

– – – drugo

5

0

8467191000

– – – stroji za nabijanje in cestni valjarji

5

0

8467192000

– – – betonski vibratorji

5

0

8467199000

– – – drugo

0

0

8467210000

– – vrtalniki vseh vrst

15

10

8467220000

– – žage, vključno verižne žage

15

10

8467290000

– – drugo

15

10

8467810000

– – verižne žage

5

0

8467891000

– – – žage, razen verižnih žag

5

0

8467899000

– – – drugo

0

0

8467910000

– – verižnih žag

0

0

8467920000

– – za pnevmatična orodja

0

0

8467990000

– – drugo

0

0
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8468100000

– Ročne plamenke, na plin

15

0

8468201000

– – za spajkanje, vključno tiste, ki se lahko upo
rabljajo za rezanje

5

0

8468209000

– – drugo

5

0

8468800000

– Drugi stroji

5

0

8468900000

– Deli

15

5

8469001000

– Pisalni stroji, električni

10

0

8469009000

– Drugo

10

0

8470100000

– Elektronski računski stroji, ki delujejo brez zuna
njega vira električne energije in stroji za snema
nje, reprodukcijo in prikazovanje podatkov z ra
čunskimi funkcijami žepne velikosti

10

0

8470210000

– – z vgrajeno napravo za tiskanje

10

0

8470290000

– – drugo

10

0

8470300000

– Drugi računski stroji

5

0

8470500000

– Registrirne blagajne

10

0

8470901000

– – za frankiranje

5

0

8470902000

– – za izdajanje kart

5

0

8470909000

– – drugo

10

0

8471300000

– Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo pod
atkov, z maso do vključno 10 kg, s centralno
procesno enoto, tipkovnico in zaslonom

0

0

8471410000

– – ki imajo v skupnem ohišju najmanj eno cen
tralno procesno enoto ter eno vhodno enoto
in eno izhodno enoto, medsebojno povezani
ali ne

0

0

8471490000

– – druge, v obliki sistemov

0

0

8471500000

– Procesne enote, razen tistih iz tarifne podštevilke
8471 41 ali 8471 49, ki imajo ali ne v skupnem
ohišju eno ali dve naslednje vrste enot: pomnilne
enote, vhodne enote, izhodne enote

0

0
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8471602000

– – tipkovnice, koordinatne vhodne enote x, y

0

0

8471609000

– – drugo

0

0

8471700000

– Pomnilne enote

0

0

8471800000

– Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo
podatkov

0

0

8471900000

– Drugo

0

0

8472100000

– Razmnoževalni stroji, vključno mimeografi

0

0

8472300000

– Stroji za sortiranje, prepogibanje, dajanje v
ovitke ali zavoje, odpiranje, zapiranje ali pečate
nje pošte in stroji za lepljenje ali žigosanje po
štnih znamk

15

0

8472901000

– – stroji za sortiranje ali štetje bankovcev ali ko
vancev

15

0

8472902000

– – avtomatski stroji za izplačilo bankovcev

15

0

8472903000

– – stroji za preverjanje čekov

15

0

8472904000

– – stroji za perforiranje ali spajanje z žičnimi
sponkami

15

0

8472905000

– – bankomati

15

0

8472909000

– – drugo

15

0

8473100000

– Deli in pribor za stroje iz tarifne številke 8469

10

0

8473210000

– – za elektronske računske stroje iz tarifne pod
številke 8470 10, 8470 21 ali 8470 29

10

0

8473290000

– – drugo

10

0

8473300000

– Deli in pribor za stroje iz tarifne številke 8471

0

0

8473401000

– – razmnoževalnih strojev

5

0

8473409000

– – drugo

10

0

8473500000

– Deli in pribor se lahko uporabljajo pretežno
z dvema ali več stroji iz tarifnih številk 8469 do
8472

10

0
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8474101000

– – livarski stroji za praznjenje in izločanje

10

0

8474102000

– – vibrirajoči zasloni

10

0

8474109000

– – drugo

15

5

8474201000

– – rotacijski stožčasti drobilniki

20

5

8474202000

– – udarni brusilni stroji

10

0

8474203000

– – mlini z obroči

10

0

8474209000

– – drugo

10

0

8474311000

– – – z zmogljivostjo, ki ne presega 3 m3

10

5

8474319000

– – – drugo

10

5

8474320000

– – stroji za mešanje mineralnih materialov z bi
tumnom

5

0

8474391000

– – – posebno, za keramično industrijo

0

0

8474392000

– – – mešalniki peska za livarstvo

15

10

8474399000

– – – drugo

10

5

8474801000

– – stroji za aglomeriranje, modeliranje ali obliko
vanje keramične mase

5

5

8474802000

– – stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov

5

0

8474803000

– – za oblikovanje predhodno oblikovanih beton
skih izdelkov

10

5

8474809000

– – drugo

10

5

8474900000

– Deli

5

0

8475100000

– Stroji za sestavljanje električnih ali elektronskih
svetilk, sijalk ali bliskovnih žarnic v steklene pla
šče

5

0

8475210000

– – stroji za izdelavo optičnih kablov ali polizdel
kov zanje

5

0

8475290000

– – drugo

0

0
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8475900000

– Deli

5

0

8476210000

– – z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje

0

0

8476290000

– – drugo

5

0

8476810000

– – z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje

5

0

8476890000

– – drugo

5

0

8476900000

– Deli

5

0

8477100000

– Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe

0

0

8477200000

– Ekstruderji

0

0

8477300000

– Stroji za oblikovanje s pihanjem

0

0

8477400000

– Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi stroji
za termično oblikovanje

0

0

8477510000

– – za oblikovanje ali protektiranje pnevmatskih
plaščev ali za oblikovanje zračnic

0

0

8477591000

– – – hidravlične stiskalnice za oblikovanje s sti
skanjem

5

0

8477599000

– – – drugo

5

0

8477800000

– Drugi stroji

0

0

8477900000

– Deli

0

0

8478101000

– – za nanašanje filtrov na cigarete

0

0

8478109000

– – drugo

0

0

8478900000

– Deli

0

0

8479100000

– Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko grad
njo ali podobna javna dela

5

5

8479201000

– – za ekstrakcijo

0

0

8479209000

– – drugo

0

0

8479300000

– Stiskalnice za izdelovanje ivernih plošč in vlak
nenih plošč iz lesa ali drugih lesnih materialov
ter drugi stroji za obdelovanje lesa ali plute

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8479400000

– Stroji za izdelavo vrvi ali kablov

0

0

8479500000

– Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu

0

0

8479600000

– Hladilniki zraka na osnovi izparevanja

0

0

8479810000

– – za obdelovanje kovin, vključno z napravami
za navijanje električne žice

5

0

8479820000

– – stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje, mletje,
sejanje, rešetanje, homogeniziranje ali emulgi
ranje

5

10

8479891000

– – – za industrijo mila

0

0

8479892000

– – – vlažilci in sušilci zraka (razen naprav iz ta
rifne številke 8415 ali 8424)

10

0

8479893000

– – – stroji za avtomatsko mazanje s črpalko

5

0

8479894000

– – – za vzdrževanje cevi za naftovode in podob
nega

15

10

8479895000

– – – motorni mehanizmi za vetrobranske bri
salce

0

0

8479898000

– – – stiskalnice

5

0

8479899000

– – – drugo

15

10

8479900000

– Deli

15

0

8480100000

– Livarski okvirji za livarne kovin

5

10

8480200000

– Modelne plošče

5

10

8480300000

– Modeli za kalupe

10

5

8480410000

– – za brizgalno ali tlačno vlivanje

5

0

8480490000

– – drugo

10

5

8480500000

– Kalupi za steklo

5

10

8480600000

– Kalupi za mineralne materiale

0

0

Opombe

24.12.2016
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L 356/1031

Osnovna stopnja

Kategorija

8480711000

– – – za dele varnostnih britvic

5

5

8480719000

– – – drugo

5

5

8480790000

– – drugo

5

5

8481100000

– Ventili za zmanjšanje tlaka

0

0

8481200000

– Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske pre
nose

5

0

8481300000

– Nepovratni ventili

5

0

8481400000

– Varnostni ventili

0

0

8481801000

– – pipe za domačo uporabo

20

10

8481802000

– – pipe, zasuni in pokrovi

5

0

8481803000

– – ventili za pnevmatike

15

5

8481804000

– – kroglični ventili

0

0

8481805100

– – – za tlak 13,8 MPa ali več

10

0

8481805900

– – – drugo

10

5

8481806000

– – drugi zasuni

5

5

8481807000

– – sedežni ventili z ocenjenim premerom do
vključno 100 mm

0

0

8481808000

– – drugi elektromagnetni ventili

5

0

8481809100

– – – izhodni ventili

10

5

8481809900

– – – drugo

10

5

8481901000

– – sprožilci

0

0

8481909000

– – drugo

0

0

8482100000

– Kroglični ležaji

5

0

8482200000

– Stožčasti ležaji, vključno s sestavi iz notranjega
obroča in kletke s stožčastimi valjčki

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8482300000

– Sodčkasti ležaji

0

0

8482400000

– Iglično-valjčni ležaji

0

0

8482500000

– Cilindrični valjčni ležaji

0

0

8482800000

– Drugi, vključno s kombiniranimi kroglično-valjč
nimi ležaji

0

0

8482910000

– – kroglice, iglice in valjčki

0

0

8482990000

– – drugo

0

0

8483101000

– – za letalske motorje

5

0

8483109100

– – – ročične gredi

0

0

8483109200

– – – odmične gredi

0

0

8483109300

– – – gibke gredi

0

0

8483109900

– – – drugo

0

0

8483200000

– Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji

0

0

8483301000

– – za letalske motorje

0

0

8483309000

– – drugo

5

5

8483403000

– – za letalske motorje

5

0

8483409100

– – – menjalniki in drugi prenosi hitrosti

5

5

8483409200

– – – zobniki in zobniški prenosi, kolesja, dru
gačna od zobatih in drugih elementov pre
nosov, predloženih ločeno

0

0

8483409900

– – – drugo

0

0

8483500000

– Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za
škripčevja

5

5

8483601000

– – sklopke

0

0

8483609000

– – drugo

0

0

8483904000

– – zobata kolesja in drugi elementi prenosov,
predloženi ločeno

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8483909000

– – deli

5

0

8484100000

– Tesnila iz sestavljenih materialov

5

5

8484200000

– Mehanska tesnila

5

0

8484900000

– Drugo

5

0

8486100000

– Stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških
ingotov ali rezin

0

0

8486200000

– Stroji in aparati za proizvodnjo polprevodniških
naprav ali integriranih elektronskih vezij

5

0

8486300000

– Stroji in aparati za proizvodnjo ploskih ravnih
prikazovalnikov

0

0

8486400000

– Stroji in aparati, opredeljeni v opombi 9(c) tega
poglavja

0

0

8486900000

– Deli in pribor

0

0

8487100000

– Pogonski vijaki in lopatice, za ladje ali čolne

5

0

8487901000

– – neavtomatski naoljevalci

15

0

8487902000

– – tesnilni obročki (tesnila ali zadrževala)

10

10

8487909000

– – drugo

5

0

8501101000

– – motorji za igrače

10

10

8501102000

– – univerzalni motorji

5

0

8501109100

– – – enosmerni tok

0

0

8501109200

– – – izmenični tok, enofazni

5

0

8501109300

– – – izmenični tok, večfazni

5

0

8501201100

– – – menjalniki in drugi prenosi hitrosti

0

0

8501201900

– – – drugo

0

0

8501202100

– – – menjalniki in drugi prenosi hitrosti

0

0

Opombe
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8501202900

– – – drugo

5

0

8501311000

– – – motorji z menjalniki in drugimi prenosi hi
trosti

0

0

8501312000

– – – drugi motorji

0

0

8501313000

– – – enosmerni generatorji

0

0

8501321000

– – – motorji z menjalniki in drugimi prenosi hi
trosti

0

0

8501322100

––––

z močjo do vključno 7,5 kW

0

0

8501322900

––––

drugo

0

0

8501324000

– – – enosmerni generatorji

0

0

8501331000

– – – motorji z menjalniki in drugimi prenosi hi
trosti

0

0

8501332000

– – – drugi motorji

0

0

8501333000

– – – enosmerni generatorji

0

0

8501341000

– – – motorji z menjalniki in drugimi prenosi hi
trosti

0

0

8501342000

– – – drugi motorji

0

0

8501343000

– – – enosmerni generatorji

0

0

8501401100

– – – z menjalniki in drugimi prenosi hitrosti

0

0

8501401900

– – – drugo

0

0

8501402100

– – – z menjalniki in drugimi prenosi hitrosti

0

0

8501402900

– – – drugo

0

0

8501403100

– – – z menjalniki in drugimi prenosi hitrosti

0

0

8501403900

– – – drugo

0

0

8501404100

– – – z menjalniki in drugimi prenosi hitrosti

0

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8501404900

– – – drugo

0

0

8501511000

– – – z menjalniki in drugimi prenosi hitrosti

0

0

8501519000

– – – drugo

0

0

8501521000

– – – z izhodno močjo do vključno 7,5 kW

0

0

8501522000

– – – z izhodno močjo nad 7,5 kW do vključno
18,5 kW

0

0

8501523000

– – – z izhodno močjo nad 18,5 kW do vključno
30 kW

0

0

8501524000

– – – z izhodno močjo nad 30 kW do vključno
75 kW

0

0

8501530000

– – z izhodno močjo nad 75 kW

0

0

8501611000

– – – z izhodno močjo do vključno 18,5 kVA

0

0

8501612000

– – – z izhodno močjo nad 18,5 kVA do vključno
30 kVA

5

0

8501619000

– – – drugo

5

0

8501620000

– – z izhodno močjo nad 75 kVA do vključno
375 kVA

5

0

8501630000

– – z izhodno močjo nad 375 kVA do vključno
750 kVA

0

0

8501640000

– – z izhodno močjo nad 750 kVA

0

0

8502111000

– – – izmenični tok

0

0

8502119000

– – – drugo

0

0

8502121000

– – – izmenični tok

0

0

8502129000

– – – drugo

0

0

8502131000

– – – izmenični tok

0

0

8502139000

– – – drugo

0

0

8502201000

– – izmenični tok

0

0

Opombe
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8502209000

– – drugo

0

0

8502310000

– – na vetrni pogon

0

0

8502391000

– – – izmenični tok

0

0

8502399000

– – – drugo

0

0

8502400000

– Električni rotacijski pretvorniki

0

0

8503000000

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za upo
rabo s stroji iz tarifne številke 8501 ali 8502

0

0

8504100000

– Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje

15

10

8504211100

––––

s prenosno močjo do vključno 1 kVA

5

5

8504211900

––––

drugo

15

10

8504219000

– – – drugo

15

10

8504221000

– – – s prenosno močjo nad 650 kVA do
vključno 1 000 kVA

15

10

8504229000

– – – drugo

15

10

8504230000

– – s prenosno močjo nad 10 000 kVA

0

0

8504311000

– – – s prenosno močjo do vključno 0,1 kVA

0

0

8504319000

– – – drugo

0

0

8504321000

– – – s prenosno močjo nad 1 kVA do vključno
10 kVA

15

0

8504329000

– – – drugo

15

0

8504330000

– – s prenosno močjo nad 16 kVA do vključno
500 kVA

15

10

8504341000

– – – s prenosno močjo do vključno 1 600 kVA

15

10

8504342000

– – – s prenosno močjo nad 1 600 kVA do
vključno 10 000 kVA

15

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8504343000

– – – s prenosno močjo nad 10 000 kVA

0

0

8504401000

– – napajalnik za neprekinjeno napajanje (UPS)

5

10

8504402000

– – elektronski starterji

5

10

8504409000

– – drugo

0

0

8504501000

– – za napetost do vključno 260 V in tokom do
vključno 30 A

5

0

8504509000

– – drugo

5

0

8504900000

– Deli

0

0

8505110000

– – kovinski

10

0

8505191000

– – – magnetni trakovi, iz gume ali plastike

10

10

8505199000

– – – drugo

10

5

8505200000

– Elektromagnetne sklopke in zavore

5

0

8505901000

– – elektromagneti

5

0

8505902000

– – vpenjalne glave, vpenjala in podobna držala

10

0

8505903000

– – elektromagnetne dvigalne glave

10

0

8505909000

– – deli

10

0

8506101100

– – – valjasti

5

10

8506101200

– – – gumb

15

0

8506101900

– – – drugo

15

10

8506109100

– – – valjasti

15

10

8506109200

– – – gumb

15

0

8506109900

– – – drugo

15

10

8506301000

– – valjasti

15

0

8506302000

– – gumb

15

0

Opombe
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8506309000

– – drugo

15

0

8506401000

– – valjasti

15

0

8506402000

– – gumb

15

0

8506409000

– – drugo

15

0

8506501000

– – valjasti

15

0

8506502000

– – gumb

5

0

8506509000

– – drugo

15

0

8506601000

– – valjasti

15

0

8506602000

– – gumb

15

0

8506609000

– – drugo

15

0

8506801000

– – valjasti

15

0

8506802000

– – gumb

15

0

8506809000

– – drugo

15

0

8506900000

– Deli

10

0

8507100000

– Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev

20

10

8507200000

– Drugi svinčevi akumulatorji

20

10

8507300000

– nikelj kadmijevi

15

0

8507400000

– nikelj železovi

15

0

8507800000

– Drugi akumulatorji

5

10

8507901000

– – vsebniki in pokrovi

5

0

8507902000

– – separatorji

5

0

8507903000

– – plošče

10

10

8507909000

– – drugo

5

0

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

8508110000

– – z močjo do vključno 1 500 W in z zmoglji
vostjo zbiralnika za prah do vključno 20 li
trov

30

10

8508190000

– – drugo

30

10

8508600000

– Drugi sesalniki za prah

20

0

8508700000

– Deli

10

5

8509401000

– – mešalniki

20

5

8509409000

– – drugo

30

5

8509801000

– – loščilci za pod

20

5

8509802000

– – kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov

20

5

8509809000

– – drugo

20

5

8509900000

– Deli

10

5

8510100000

– Brivski aparati

20

10

8510201000

– – za rezanje las

5

10

8510202000

– – za rezanje s striženjem

5

10

8510300000

– Naprave za odstranjevanje dlak

20

0

8510901000

– – rezalne glave, glavniki z rezili, izmenjajoča re
zila in nožna rezila za te stroje

5

0

8510909000

– – drugo

5

0

8511101000

– – za letalske motorje

5

0

8511109000

– – drugo

15

0

8511201000

– – za letalske motorje

5

0

8511209000

– – drugo

0

0

8511301000

– – za letalske motorje

5

0

8511309100

– – – razdelilniki

10

0

8511309200

– – – tuljave vžiga

10

0

8511401000

– – za letalske motorje

5

0

Opombe
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8511409000

– – drugo

5

0

8511501000

– – za letalske motorje

5

0

8511509000

– – drugo

0

0

8511801000

– – za letalske motorje

5

0

8511809000

– – drugo

10

0

8511901000

– – za opremo za letalske motorje

5

0

8511902100

– – – kontaktne prekinitvene točke

10

10

8511902900

– – – drugo

10

0

8511903000

– – vžigalne svečke, razen tistih za letalske moto
rje

10

0

8511909000

– – drugo

0

0

8512100000

– Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo
za dvokolesa

5

0

8512201000

– – žarometi (razen zaprte reflektorske žarnice
z naparjenim zrcalom iz tarifne podštevilke
8539 10 00)

10

5

8512209000

– – drugo

10

5

8512301000

– – hupe

10

10

8512309000

– – drugo

10

10

8512400000

– Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
naprave za razmeglitev

5

0

8512901000

– – držala in lopatice za vetrobranske brisalce za
motorna vozila ali kolesa

10

5

8512909000

– – drugo

10

5

8513101000

– – varnost

5

0

8513109000

– – drugo

20

10

8513900000

– Deli

0

0

8514100000

– Električne uporovne peči in pečice (posredno
gretje)

5

10

8514200000

– Peči, ki delujejo na principu indukcije ali dielek
trične izgube

0

0

Opombe
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8514301000

– – obločne peči

0

0

8514309000

– – drugo

5

0

8514400000

– Druga oprema za segrevanje materialov na prin
cipu indukcije ali dielektrične izgube

0

0

8514900000

– Deli

5

0

8515110000

– – spajkalniki in pištole za mehko spajkanje

0

0

8515190000

– – drugo

15

0

8515210000

– – avtomatski ali polavtomatski

0

0

8515290000

– – drugo

5

0

8515310000

– – avtomatski ali polavtomatski

5

0

8515390000

– – drugo

0

0

8515801000

– – ultrazvočni

5

0

8515809000

– – drugo

5

0

8515900000

– Deli

0

0

8516100000

– Električni pretočni ali akumulacijski grelniki
vode in potopni grelniki

20

10

8516210000

– – akumulacijski radiatorji

20

5

8516291000

– – – peči

20

5

8516299000

– – – drugo

20

5

8516310000

– – sušilniki za lase

30

10

8516320000

– – drugi aparati za urejanje las

20

10

8516330000

– – aparati za sušenje rok

20

5

8516400000

– Električni likalniki

20

10

8516500000

– Mikrovalovne pečice

30

10

8516601000

– – pečice

30

10

Opombe
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8516602000

– – kuhalniki

30

10

8516603000

– – peči, grelne mrežice in ražnji

20

10

8516710000

– – aparati za pripravljanje kave ali čaja

20

5

8516720000

– – opekači

20

5

8516790000

– – drugo

20

0

8516800000

– Električni grelni upori

5

10

8516900000

– Deli

5

0

8517110000

– – kompleti žičnih telefonov z brezžičnimi slušal
kami

10

0

8517120010

– – popolnoma razstavljeni

15

10

8517120090

– – drugo

15

10

8517180000

– – drugo

10

0

8517610000

– – bazne postaje

5

0

8517621000

– – – avtomatske telefonske ali telegrafske cen
trale

10

0

8517622000

– – – telekomunikacijski aparati za žične sisteme
z žičnim tokom ali za digitalne žične si
steme

0

0

8517629000

– – – drugo

5

0

8517691000

– – – videotelefoni

10

0

8517692000

– – – sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotele
grafijo

5

0

8517699000

– – – drugo

5

0

8517700000

– Deli

0

0

8518100000

– Mikrofoni in njihova stojala

15

0

8518210000

– – zvočne omarice z enim zvočnikom

15

0

8518220000

– – zvočne omarice z več zvočniki

15

0
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Osnovna stopnja

Kategorija

8518290000

– – drugo

10

0

8518300000

– Naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombini
rane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sesto
jijo iz mikrofona in enega ali več zvočnikov

15

10

8518400000

– Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki

15

0

8518500000

– Kompletne električne enote za ojačevanje zvoka

15

0

8518901000

– – tulci, membrane, jermeni

10

10

8518909010

– – – zaščitna ogrodja, pohištvo ali omare

5

5

8518909090

– – – drugo

10

5

8519200000

– Aparati, ki se poženejo s kovancem, bankovcem,
bančno kartico, žetonom ali drugim plačilnim
sredstvom

20

5

8519301000

– – z avtomatskim mehanizmom za zamenjavo
plošč

20

5

8519309000

– – drugo

20

5

8519500000

– Telefonski odzivniki

20

10

8519811000

– – – kasetofoni

20

5

8519812000

– – – aparati za reprodukcijo za sisteme z optič
nim branjem

20

10

8519819000

– – – drugo

20

10

8519891000

– – – aparati za reprodukcijo zvoka z ojačevalni
kom

20

5

8519899000

– – – drugo

20

10

8521100000

– Z magnetnim trakom

20

10

8521901000

– – za snemanje kompaktnih diskov

20

0

8521909010

– – popolnoma razstavljeni

20

10

8521909090

– Drugo

20

10

8522100000

– Odjemne glave

15

0

8522902000

– – pohištvo ali škatle

5

5

8522903000

– – nemontirani safirji in diamanti za gramofon
ske igle

5

10
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8522904000

– – mehanizmi za reprodukcijo za sisteme z optič
nim branjem

5

0

8522905000

– – kasetni mehanizmi za reprodukcijo

5

0

8522909000

– – drugo

5

5

8523210000

– – kartice z vdelanim magnetnim trakom

25

10

8523291000

– – – magnetni diski

15

10

8523292100

––––

širine ne več kot 4 mm

15

0

8523292200

––––

širine nad 4 mm do vključno 6,5 mm

15

0

8523292300

––––

širine nad 6,5 mm

15

0

8523293100

––––

širine do vključno 4 mm

15

0

8523293200

––––

širine nad 4 mm do vključno 6,5 mm

15

0

8523293300

––––

širine nad 6,5 mm

15

0

8523299010

––––

za reprodukcijo fenomenov, ki so dru
gačni od zvočnih ali slikovnih

15

5

8523299090

––––

drugo

15

0

8523401000

– – neposneto

5

10

8523402100

– – – za reprodukcijo zvoka

15

10

8523402200

– – – za reprodukcijo slike ali zvoka in slike

25

10

8523402900

– – – drugo

15

10

8523510000

– – polprevodniški nosilci s trajnim pomnjenjem

15

0

8523520000

– – 'pametne kartice'

0

0

8523591000

– – – kartice in oznake za bližino

0

0

8523599000

– – – drugo

15

10
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8523801000

– – diski (prazni ali posneti), trakovi, filmi in
druge pripravljene matrice in galvanski odtisi
za proizvodnjo plošč

15

10

8523802100

– – – izobraževalni

15

10

8523802900

– – – drugo

15

10

8523803000

– – za reprodukcijo fenomenov, ki so drugačni od
zvočnih ali slikovnih

15

10

8523809000

– – drugo

15

10

8525501000

– – za radijsko oddajanje

15

0

8525502000

– – za televizijo

15

0

8525601000

– – za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo

15

0

8525602000

– – za radijsko oddajanje

15

0

8525801000

– – televizijske kamere

5

0

8525802000

– – digitalni fotografski aparati in videokamere

25

10

8526100000

– Radarji

5

0

8526910000

– – naprave za radionavigacijo

5

0

8526920000

– – naprave za radijsko daljinsko krmiljenje

5

0

8527120000

– – radio kasetofoni žepne velikosti

20

10

8527130000

– – druge naprave, kombinirane z aparatom za
snemanje ali za reprodukcijo zvoka

20

10

8527190000

– – drugo

20

5

8527210010

– – popolnoma razstavljeni

0

0

8527210090

– – drugo

20

10

8527290000

– – drugo

20

10
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8527910000

– – kombinirani z aparatom za snemanje ali za re
produkcijo zvoka

20

10

8527920000

– – nekombinirani z aparatom za snemanje ali za
reprodukcijo zvoka, vendar kombinirani z uro

20

10

8527990000

– – drugo

20

10

8528410000

– – namenjeni samo ali zlasti za uporabo v si
stemu za avtomatsko obdelavo podatkov iz ta
rifne številke 8471

0

0

8528490000

– – drugo

20(*): 5 % do vključno
20 inčev, 5 % + 73,11 USD
za vsakega nad 20 inčev do
vključno 32 inčev, 5 %
+ 140,32 USD za vsakega
nad 32 inčev do vključno
41 inčev, 5 % + 158,14
USD za vsakega nad 41 in
čev do vključno 50 inčev,
20 % nad 50 inčev

10

8528510000

– – namenjeni samo ali zlasti za uporabo v si
stemu za avtomatsko obdelavo podatkov iz ta
rifne številke 8471

0

0

8528590000

– – drugo

20(*): 5 % do vključno
20 inčev, 5 % + 73,11 USD
za vsakega nad 20 inčev do
vključno 32 inčev, 5 %
+ 140,32 USD za vsakega
nad 32 inčev do vključno
41 inčev, 5 % + 158,14
USD za vsakega nad 41 in
čev do vključno 50 inčev,
20 % nad 50 inčev

10

8528610000

– – namenjeni samo ali zlasti za uporabo v si
stemu za avtomatsko obdelavo podatkov iz ta
rifne številke 8471

0

0

8528690000

– – drugo

20

0

8528710000

– – niso namenjeni za vgradnjo video prikazoval
nika ali zaslona

20

10
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Osnovna stopnja

Kategorija

20

10

20(*): 5 % + 39,97 USD za
vsakega do vključno 20 in
čev, 5 % + 73,11 USD za
vsakega nad 20 inčev do
vključno 32 inčev, 5 %
+ 140,32 USD za vsakega
nad 32 inčev do vključno
41 inčev, 5 % + 158,14
USD za vsakega nad 41 in
čev do vključno 50 inčev,
20 % nad 50 inčev

10

8528720010

– – – popolnoma razstavljeni

8528720090

– – – drugo

8528730000

– – drugi, črno-beli ali drugi enobarvni

20

10

8529101000

– – feritne antene

10

0

8529102000

– – parabolične antene

15

10

8529109000

– – drugo; deli

15

10

8529901010

– – – pohištvo ali škatle

0

0

8529901090

– – – drugo

15

0

8529902000

– – natisnjene kartice ali kartice z montiranimi
elementi na površini

5

10

8529909000

– – drugo

20

5

8530100000

– Oprema za železniške ali tramvajske proge

15

0

8530801000

– – semaforji in njihove krmilne škatle

15

10

8530809000

– – drugo

15

0

8530900000

– Deli

10

0

8531100000

– Protivlomne ali protipožarne alarmne in pod
obne naprave

15

10

8531200000

– Indikatorske plošče z vdelanimi napravami s te
kočimi kristali (LCD) ali svetlečimi diodami
(LED)

5

0

8531800000

– Drugi aparati

15

10
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8531900000

– Deli

5

0

8532100000

– Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s kompen
zacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr (močnostni
kondenzatorji)

5

0

8532210000

– – tantalovi

0

0

8532220000

– – aluminijevi elektroliti

5

0

8532230000

– – keramični, enoplastni

0

0

8532240000

– – keramični, večplastni

0

0

8532250000

– – s papirnim ali plastičnim dielektrikom

0

0

8532290000

– – drugo

0

0

8532300000

– Spremenljivi ali nastavljivi (prednastavljeni kon
denzatorji)

5

0

8532900000

– Deli

5

0

8533100000

– Fiksni ogljikovi upori, kompozitnega ali film
skega tipa

0

0

8533210000

– – za prenosno moč do vključno 20 W

5

0

8533290000

– – drugo

0

0

8533311000

– – – reostati za napetost do vključno 260 V in
tok do vključno 30 A

10

0

8533312000

– – – potenciometri

0

0

8533319000

– – – drugo

10

0

8533391000

– – – reostati za napetost do vključno 260 V in
tok do vključno 30 A

0

0

8533392000

– – – drugi reostati

0

0

8533393000

– – – potenciometri

0

0

8533399000

– – – drugo

0

0
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8533401000

– – reostati za napetost do vključno 260 V in tok
do vključno 30 A

0

0

8533402000

– – drugi reostati

0

0

8533403000

– – ogljikovi potenciometri

0

0

8533404000

– – drugi potenciometri

0

0

8533409000

– – drugo

0

0

8533900000

– Deli

10

0

8534000000

Tiskana vezja

0

0

8535100000

– Varovalke

0

0

8535210000

– – za napetost, manjšo od 72,5 kV

5

0

8535290000

– – drugo

0

0

8535300000

– Ločilniki in vklopno-izklopna stikala

5

0

8535401000

– – prenapetostni odvodniki in omejevalniki nape
tosti

5

0

8535402000

– – dušilni elementi motečih valov

5

0

8535901000

– – komutatorji

5

0

8535909000

– – drugo

5

0

8536101000

– – varovalke za vozila iz poglavja 87

0

0

8536102000

– – drugo, za napetost do vključno 260 V in tok
do vključno 30 A

15

10

8536109000

– – drugo

15

10

8536202000

– – za napetost do vključno 260 V in tok do
vključno 100 A

5

5

8536209000

– – drugo

5

5

8536301100

– – – odvodne naprave z elektrodami v plinski at
mosferi, za zaščito telefonskih linij

5

0

8536301900

– – – drugo

5

0
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8536309000

– – drugo

5

0

8536411000

– – – za tok do vključno 30 A

5

0

8536419000

– – – drugo

5

0

8536491100

––––

kontaktorji

0

0

8536491900

––––

drugo

0

0

8536499000

– – – drugo

15

0

8536501100

– – – za vozila iz poglavja 87

5

0

8536501900

– – – drugo

0

0

8536509000

– – drugo

0

0

8536610000

– – okovi žarnic

5

10

8536690000

– – drugo

5

10

8536700000

– Spojniki za optična vlakna, snope optičnih vla
ken ali kable iz optičnih vlaken

0

0

8536901000

– – aparati za povezavo z električnimi tokokrogi
ali znotraj njih, za napetost do vključno
260 V in tok do vključno 30 A

0

0

8536902000

– – terminali za napetost do vključno 24 V

5

0

8536909000

– – drugo

5

0

8537101000

– – programabilni logični krmilniki (PLC)

15

10

8537109000

– – drugo

15

5

8537200000

– Za napetost nad 1 000 V

15

0

8538100000

– Table, plošče, pulti, omare in druge osnove za
izdelke iz tarifne številke 8537, ki niso oprem
ljeni s svojimi aparati

5

5

8538900000

– Drugo

5

5

8539100000

– Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicami

15

0
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8539210000

– – volframove halogenske

15

10

8539221000

– – – miniaturni

15

10

8539229000

– – – drugo

15

10

8539291000

– – – za naprave za cestno razsvetljavo ali signali
zacijo iz tarifne številke 8512, razen tistih
za notranjo razsvetljavo

15

10

8539292000

– – – miniaturni

15

10

8539299000

– – – drugo

15

10

8539311000

– – – ravne cevi

0

0

8539312000

– – – okrogle cevi

0

0

8539313000

– – – kompaktno, vgrajeno ali ne

0

0

8539319000

– – – drugo

0

0

8539320000

– – žarnice, napolnjene s parami živega srebra ali
natrija in kovinsko – halogenske žarnice

30

5

8539392000

– – – bliskovne svetilke

15

10

8539399000

– – – drugo

15

10

8539410000

– – obločnice

5

10

8539490000

– – drugo

5

10

8539901000

– – vijačne osnove

0

0

8539909000

– – drugo

0

0

8540110000

– – barvilo

0

0

8540120000

– – črno-beli ali drugi enobarvni

5

0

8540200000

– Slikovne cevi za televizijske kamere; pretvorniki
in ojačevalniki slike; druge fotokatodne cevi

5

0

8540400000

– Prikazovalne cevi za prikazovanje barvnih pod
atkov ali grafičnih zapisov z razmakom svetlečih
točk na ekranu manjšim od 0,4 mm

5

0

8540500000

– Prikazovalne cevi za prikazovanje črno-belih ali
enobarvnih podatkov ali grafičnih zapisov

5

0
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8540600000

– Druge katodne cevi

5

0

8540710000

– – magnetroni

5

0

8540720000

– – klistroni

0

0

8540790000

– – drugo

5

0

8540810000

– – sprejemne ali ojačevalne cevi

5

0

8540890000

– – drugo

5

0

8540910000

– – katodnih cevi

5

0

8540990000

– – drugo

5

0

8541100000

– Diode, razen fotoobčutljivih diod in svetlečih
diod

5

0

8541210000

– – z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od
1W

0

0

8541290000

– – drugo

0

0

8541300000

– Tiristorji, diac in triac elementi, razen fotoobčut
ljivih elementov

5

0

8541401000

– – fotovoltaične celice, sestavljene v module ali
plošče ali ne

0

0

8541409000

– – drugo

0

0

8541500000

– Drugi polprevodniški elementi

0

0

8541600000

– Montirani piezoelektrični kristali

5

0

8541900000

– Deli

0

0

8542310000

– – procesorji in krmilniki, kombinirani ali ne
kombinirani s pomnilniki, pretvorniki, logič
nimi vezji, ojačevalniki, urami, vezji za nasta
vitev časa in drugimi vezji

0

0

8542320000

– – pomnilniki

0

0

8542330000

– – ojačevalniki

0

0

8542390000

– – drugo

0

0

8542900000

– Deli

0

0
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8543100000

– Pospeševalniki delcev

5

0

8543200000

– Generatorji signalov

10

5

8543300000

– Stroji in aparati za galvanoplastiko, elektrolizo
in elektroforezo

10

5

8543701000

– – napajalniki za električne pastirje

5

0

8543702000

– – detektorji za kovine

0

0

8543703000

– – daljinski krmilniki

0

0

8543709000

– – drugo

0

0

8543900000

– Deli

0

0

8544110000

– – bakreni

10

10

8544190000

– – drugo

10

10

8544200000

– Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni
vodniki

15

10

8544300000

– Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti
vodnikov za prevozna sredstva

15

10

8544421000

– – – telekomunikacijski

15

10

8544422000

– – – drugo, bakreni

15

10

8544429000

– – – drugo

15

10

8544491000

– – – bakreni

15

10

8544499000

– – – drugo

15

10

8544601000

– – bakreni

15

10

8544609000

– – drugo

15

10

8544700000

– Kabli iz optičnih vlaken

0

0

8545110000

– – za peči

0

0

8545190000

– – drugo

0

0

8545200000

– Ščetke

0

0
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8545902000

– – oglje za baterije

5

0

8545909000

– – drugo

0

0

8546100000

– Stekleni

5

0

8546200000

– Iz keramičnih snovi

10

10

8546901000

– – iz silicija

5

10

8546909000

– – drugo

5

10

8547101000

– – ohišja za vžigalne svečke

10

0

8547109000

– – drugo

10

0

8547200000

– Izolirni deli iz plastičnih mas

0

0

8547901000

– – cevi in spojke zanje, iz navadnih kovin, notra
nje izolirane

0

0

8547909000

– – drugo

10

0

8548100010

– – ki vsebujejo ferite

15

0

8548100090

– – drugo

15

0

8548900020

– – ki vsebujejo ferite

5

0

8548900090

– – drugo

15

0

8601100000

– Napajani iz zunanjega vira električne energije

5

0

8601200000

– Napajani iz električnih akumulatorjev

0

0

8602100000

– Električne dieselske lokomotive

5

0

8602900000

– Drugo

5

0

8603100000

– Napajani iz zunanjega vira električne energije

5

0

8603900000

– Drugo

5

0

8604001000

– Samovozni

5

0

8604009000

– Drugo

5

0
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8605000000

Železniški ali tramvajski potniški vagoni; prtljažni
vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tram
vajski vagoni za specialne namene (razen tistih iz
tarifne številke 8604)

20

0

8606100000

– Vagoni cisterne in podobno

20

10

8606300000

– Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tarifne
podštevilke 8606 10

20

10

8606910000

– – s streho in zaprti

20

10

8606920000

– – odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več kot
60 cm

20

10

8606990000

– – drugo

20

0

8607110000

– – pogonski podstavni vozički

5

0

8607120000

– – drugi podstavni vozički

5

0

8607190000

– – drugo, vključno z deli

5

0

8607210000

– – zračne zavore in njihovi deli

5

0

8607290000

– – drugo

5

0

8607300000

– Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki
in njihovi deli

5

0

8607910000

– – za lokomotive

5

0

8607990000

– – drugo

5

0

8608000000

Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; me
hanska (vključno elektromehanska) oprema za sig
nalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa
v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu,
prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lu
kah ali letališčih; njihovi deli

15

5

8609000000

Zabojniki (vključno z zabojniki za transport teko
čin), specialno konstruirani in opremljeni za enega
ali več načinov prevoza

15

0

8701100000

– Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža)

0

0

8701200080

– – popolnoma razstavljeni

0

0
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8701200090

– – drugo

0

0

8701300000

– Traktorji goseničarji

0

0

8701900000

– Drugo

0

0

8702101080

– – – popolnoma razstavljeni

0

0

8702101090

– – – drugo

35

10

8702109080

– – – popolnoma razstavljeni

0

0

8702109090

– – – drugo

10

7

8702901080

– – – popolnoma razstavljeni

0

0

8702901090

– – – drugo

10

0

8702909180

––––

popolnoma razstavljeni

0

0

8702909190

––––

drugo

35

10

8702909980

––––

popolnoma razstavljeni

0

0

8702909991

––––

hibridna vozila

0

0

8702909992

––––

hibridna vozila, popolnoma razstavljena

3

0

8702909999

––––

drugo – trolejbus

0

0

8703100000

– Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu; spe
cialna vozila za prevoz ljudi na terenih za golf
in podobna vozila

20

5

8703210080

– – – popolnoma razstavljena

10, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

8703210090

– – – drugo

35

7

8703221080

––––

popolnoma razstavljena

10, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

8703221090

––––

drugo

40

7

Opombe
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10, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

10 in 14, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 4,38 %

7

40, 35 % samo za vozila
nad 1 900 cm3

7

8703229080

––––

popolnoma razstavljena

8703229090

––––

drugo

8703231080

––––

popolnoma razstavljena

8703231090

––––

drugo

8703239080

––––

popolnoma razstavljena

10 in 14, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 4,38 %

7

8703239090

––––

drugo

40, 35 % samo za vozila s
prostornino motorja nad
1 900 cm3

7

8703241080

––––

popolnoma razstavljena

18, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 4,38 %

7

8703241090

––––

drugo

35

7

8703249080

––––

popolnoma razstavljena

18, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 4,38 %

7

Opombe
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8703249090

––––

drugo

8703311080

––––

popolnoma razstavljena

8703311090

––––

drugo

8703319080

––––

popolnoma razstavljena

8703319090

––––

drugo

8703321080

––––

popolnoma razstavljena

8703321090

––––

drugo

8703329080

––––

popolnoma razstavljena

8703329090

––––

drugo

8703331080

––––

popolnoma razstavljena

24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

35

7

10, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

10, tarifno znižanje v % ad
valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

10 in 14, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

10 in 14, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

14 in 18, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

Opombe
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Kategorija

40

7

14 in 18, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

40

7

8703331090

––––

drugo

8703339080

––––

popolnoma razstavljena

8703339090

––––

drugo

8703900080

– – popolnoma razstavljena

14 in 18, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

8703900091

––––

hibridna vozila

35(*): 0 % samo vozila od
0 cm3 do 2 000 cm3; 10 %
samo vozila od 2 001 cm3
do 3 000 cm3;
20 % vozila od 3 001 cm3
do 4 000 cm3;
35 % vozila nad 4 000 cm3

7

8703900092

––––

hibridna vozila, popolnoma razstavljena

14 in 18, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7

8703900099

– Drugo

35

7

8704100080

– – popolnoma razstavljena

3

0

8704100090

– – drugo

15

0

8704211080

––––

popolnoma razstavljena

Od 5 % do 9 %, tarifno zni
žanje v % ad valorem se
uporablja v skladu s Prilogo
II Resolucije COMEX št. 65,
na podlagi deleža ekvador
skih vgrajenih izdelkov, mi
nimalna tarifa 5 %

10

8704211090

––––

drugo

40

10
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8704219080

––––

popolnoma razstavljena

0

0

8704219090

––––

drugo

10

10

8704221080

––––

popolnoma razstavljena

0

0

8704221090

––––

drugo

10

10

8704222080

––––

popolnoma razstavljena

0

0

8704222090

––––

drugo

10

10

8704229080

––––

popolnoma razstavljena

0

0

8704229090

––––

drugo

10

5

8704230080

– – – popolnoma razstavljena

0

0

8704230090

– – – drugo

10

5

8704311080

––––

popolnoma razstavljena

Od 5 % do 9 %, tarifno zni
žanje v % ad valorem se
uporablja v skladu s Prilogo
II Resolucije COMEX št. 65,
na podlagi deleža ekvador
skih vgrajenih izdelkov, mi
nimalna tarifa 5 %

10

8704311090

––––

drugo

40

10

8704319080

––––

popolnoma razstavljena

0

0

8704319090

––––

drugo

10

10

8704321080

––––

popolnoma razstavljena

3

0

8704321090

––––

drugo

10

10

8704322080

––––

popolnoma razstavljena

3

0

8704322090

––––

drugo

15

10

8704329080

––––

popolnoma razstavljena

3

0

8704329090

––––

drugo

10

10

8704900080

––––

popolnoma razstavljena

0

0
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8704900091

– – – hibridna vozila

35(*): 0 % samo vozila od
0 cm3 do 2 000 cm3; 10 %
samo vozila od 2 001 cm3
do 3 000 cm3;
20 % vozila od 3 001 cm3
do 4 000 cm3;
35 % vozila nad 4 000 cm3

10

8704900092

– – – hibridna vozila, popolnoma razstavljena

14 in 18, tarifno znižanje v
% ad valorem se uporablja
v skladu s Prilogo II Reso
lucije COMEX št. 65, na
podlagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

10

8704900099

– – – drugo

10

10

8705100000

– Vozila z dvigali

5

0

8705200000

– Mobilni vrtalni stolpi

10

0

8705300000

– Gasilska vozila

10

5

8705400000

– Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

10

0

8705901100

– – – vozila za čiščenje cest

10

0

8705901900

– – – drugo

10

10

8705902000

– – mobilne radiološke enote

5

0

8705909000

– – drugo

10

0

8706001080

– – popolnoma razstavljene

0

0

8706001090

– – drugo

35

5

8706002180

– – – popolnoma razstavljene

0

0

8706002190

– – – drugo

10

0

8706002980

– – – popolnoma razstavljene

0

0

8706002990

– – – drugo

10

0

8706009180

– – – popolnoma razstavljene

40(*): Tarifno znižanje v %
ad valorem se uporablja v
skladu s Prilogo II Resolu
cije COMEX št. 65, na pod
lagi deleža ekvadorskih
vgrajenih izdelkov, mini
malna tarifa 5 %

7
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8706009190

– – – drugo

10

10

8706009280

– – – popolnoma razstavljene

0

0

8706009290

– – – drugo

10

10

8706009980

– – popolnoma razstavljene

3

0

8706009991

– – – hibridna vozila

0

0

8706009992

– – – hibridna vozila, popolnoma razstavljena

0

0

8706009999

– – – druga

10

10

8707100000

– Za vozila iz tarifne številke 8703

15

10

8707901000

– – za vozila iz tarifne številke 8702

15

10

8707909000

– – drugo

15

10

8708100000

– Odbijači in njihovi deli

15

10

8708210000

– – varnostni pasovi

15

0

8708291000

– – – mehke strehe avtomobilov

15

10

8708292000

– – – blatniki, pokrovi motorjev, strani, vrata in
njihovi deli

15

10

8708293000

– – – sprednje rešetke (rešetke)

15

10

8708294000

– – – armaturne plošče

15

10

8708295000

– – – uokvirjena okna; okna, uokvirjena ali ne,
opremljena z grelnimi upori ali električnimi
priključki

15

10

8708299000

– – – drugo

15

5

8708301000

– – montirane zavorne obloge

10

10

8708302100

– – – bobni

15

5

8708302200

– – – pnevmatski sistemi

5

0

8708302300

– – – hidravlični sistemi

5

0

8708302400

– – – servozavore

5

0
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8708302500

– – – diski

5

5

8708302900

– – – drugi deli

10

0

8708401000

– – menjalniki

5

0

8708409000

– – drugo

5

0

8708501100

– – – pogonske osi z diferencialom

5

0

8708501900

– – – deli

5

0

8708502100

– – – nepogonske osi

5

0

8708502900

– – – deli

5

0

8708701000

– – kolesa in njihovi deli

10

5

8708702000

– – dodatki za kolesa (pokrovi pest, pokrovi) in
drugi dodatki

10

5

8708801000

– – kroglični sklopi in njihovi deli

5

0

8708802000

– – amortizerji in njihovi deli

5

0

8708809000

– – drugo

10

10

8708910000

– – radiatorji in njihovi deli

10

5

8708920000

– – izpušni lonci in izpušne cevi; njihovi deli

10

5

8708931000

– – – sklopke

5

0

8708939100

––––

plošče (stiskalnice) in diski

10

5

8708939900

––––

drugo

10

5

8708940000

– – volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi;
njihovi deli

5

5

8708950000

– – varnostne zračne blazine s sistemom za napi
hovanje (airbags); njihovi deli

10

10

8708991100

––––

ohišja šasij

10

10

8708991900

––––

deli

10

0

8708992100

––––

kardanski prenosi

5

0
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8708992900

––––

deli

5

0

8708993100

––––

mehanski sistemi

5

0

8708993200

––––

hidravlični sistemi

5

0

8708993300

––––

terminali

5

0

8708993900

––––

drugi deli

5

0

8708994000

– – – gosenice in njihovi deli

5

0

8708995000

– – – posode za gorivo

10

10

8708999600

––––

polnilniki in zaviralni senzorji za var
nostne pasove

5

5

8708999920

–––––

električne napeljave za vozila iz tarif
nih številk 8701 do 8705

10

10

8708999990

–––––

drugo

10

10

8709110000

– – električni

5

0

8709190000

– – drugo

10

10

8709900000

– Deli

10

0

8710000000

Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila,
vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi
sredstvi; njihovi deli

20

10

8711100010

– – popolnoma razstavljena

0

0

8711100090

– – drugo

30

10

8711200010

– – popolnoma razstavljena

0

0

8711200090

– – drugo

30

10

8711300010

– – popolnoma razstavljena

0

0

8711300090

– – drugo

30

10

8711400010

– – popolnoma razstavljena

5

10
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8711400090

– – drugo

30

10

8711500010

– – popolnoma razstavljena

5

10

8711500090

– – drugo

30

10

8711900010

– – popolnoma razstavljena

5

10

8711900090

– – drugo

30

10

8712000000

Dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavni
tricikli), brez motornega pogona

30

10

8713100000

– Brez mehanskega pogona

0

0

8713900000

– Drugo

0

0

8714110000

– – sedeži

10

10

8714190000

– – drugo

10

10

8714200000

– Za vozičke in druga vozila za invalidne osebe

0

0

8714910000

– – okvirji in vilice ter njihovi deli

5

0

8714921000

– – – platišča (obroči)

5

0

8714929000

– – – napere

5

0

8714930000

– – pesta, razen pest z zavoro in zavor za pesta,
in prosta verižna kolesa

10

0

8714940000

– – zavore, vključno pesta z zavoro in zavore za
pesta in njihovi deli

5

0

8714950000

– – sedeži

10

0

8714960000

– – pedala in pogonske garniture ter njihovi deli

10

0

8714990000

– – drugo

10

10

8715001000

– Otroški vozički in podobno

20

10

8715009000

– Deli

15

10

8716100000

– Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kam
piranje

20

10
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8716200000

– Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki
in polpriklopniki za kmetijske namene

20

7

8716310000

– – priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne
za prevoz tekočin

20

10

8716390000

– – drugo

20

10

8716400000

– Drugi priklopniki in polpriklopniki

20

10

8716801000

– – samokolnice

20

5

8716809000

– – drugo

20

5

8716900000

– Deli

5

0

8801000000

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, piloti
rani zmaji in drugi zrakoplovi brez pogona

10

0

8802110000

– – prazne neoperativne
2 000 kg

5

0

8802120000

– – prazne neoperativne mase nad 2 000 kg

5

0

8802201000

– – letala z največjo vzletno težo do vključno
5 700 kg, razen tistih, namenjenih posebej za
vojaško uporabo

5

5

8802209000

– – drugo

0

0

8802301000

– – letala z največjo vzletno težo do vključno
5 700 kg, razen tistih, namenjenih posebej za
vojaško uporabo

5

0

8802309000

– – drugo

5

0

8802400000

– Letala in drugi zrakoplovi, prazne neoperativne
mase nad 15 000 kg

5

0

8802600000

– Vesoljska vozila (vključno s sateliti) in sredstva
za orbitalno ali izvenorbitalno lansiranje vesolj
skih vozil

5

0

8803100000

– Propelerji in rotorji ter njihovi deli

5

0

8803200000

– Podvozja in njihovi deli

5

0

8803300000

– Drugi deli letal ali helikopterjev

5

0

mase

do

vključno
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8803900000

– Drugo

5

0

8804000000

– Padala (vključno jadralna padala) in rotošuti; nji
hovi deli in pribor

5

0

8805100000

– Oprema za lansiranje zrakoplovov in njihovi
deli; krovna prestrezala zrakoplovov in podobne
naprave ter njihovi deli

5

0

8805210000

– – simulatorji za zračne bitke in njihovi deli

5

0

8805290000

– – drugo

5

0

8901101100

– – – do vključno 50 ton

10

10

8901101900

– – – drugo

5

10

8901102000

– – z registrom več kot 1 000 ton

0

0

8901201100

– – – do vključno 50 ton

10

5

8901201900

– – – drugo

5

5

8901202000

– – z registrom več kot 1 000 ton

0

0

8901301100

– – – do vključno 50 ton

10

5

8901301900

– – – drugo

5

5

8901302000

– – z registrom več kot 1 000 ton

0

0

8901901100

– – – do vključno 50 ton

10

5

8901901900

– – – drugo

5

5

8901902000

– – z registrom več kot 1 000 ton

0

0

8902001100

– – do vključno 50 ton

10

5

8902001900

– – drugo

5

0

8902002000

– Z registrom več kot 1 000 ton

0

0

8903100000

– Napihljivi čolni

30

10

8903910000

– – jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega

30

10
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8903920000

– – motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi
motorji

30

10

8903991000

– – – vodni skuterji

30

10

8903999000

– – – drugo

20

10

8904001000

– Do vključno 50 ton

10

5

8904009000

– Drugo

5

10

8905100000

– Plavajoči bagri

0

0

8905200000

– Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proiz
vodne ploščadi

0

0

8905900000

– Drugo

0

0

8906100000

– Vojne ladje

10

0

8906901010

– – – do vključno 50 ton

10

5

8906901090

– – – drugo

5

5

8906909000

– – drugo

5

0

8907100000

– Napihljivi splavi

10

0

8907901000

– – svetlobne boje

10

0

8907909000

– – drugo

10

5

8908000000

Plovila in druge plavajoče konstrukcije za razrez

0

0

9001100000

– Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli

5

0

9001200000

– Listi in plošče iz polarizirajočega materiala

5

0

9001300000

– Kontaktne leče

5

0

9001400000

– Steklene leče za očala

10

0

9001500000

– Leče iz drugih materialov za očala

10

0

9001900000

– Drugo

10

0
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9002110000

– – za fotoaparate, projektorje ali aparate za foto
grafsko povečevanje ali pomanjševanje

10

0

9002190000

– – drugo

5

0

9002200000

– Filtri

5

0

9002900000

– Drugo

5

0

9003110000

– – iz plastične mase

15

0

9003191000

– – – iz plemenitih kovin ali iz navadne kovine,
platirane s plemenito kovino

15

0

9003199000

– – – drugo

15

0

9003900000

– Deli

5

0

9004100000

– Sončna očala

30

5

9004901000

– – zaščitna očala za uporabo pri delu

5

10

9004909000

– – drugo

20

10

9005100000

– Daljnogledi

20

10

9005800000

– Drugi instrumenti

10

10

9005900000

– Deli in pribor (tudi stojala)

10

10

9006100000

– Aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali va
ljev

5

0

9006300000

– Aparati, specialno konstruirani za fotografiranje
pod vodo, za geodetsko snemanje iz zraka ali za
medicinsko ali kirurško preiskavo notranjih or
ganov; fotoaparati za primerjanje, za forenzično
ali kriminološko uporabo

5

0

9006400000

– Fotografski aparati za trenutno – hitro fotogra
fijo

10

10

9006510000

– – z iskalom skozi objektiv (refleksni z enim ob
jektivom – SLR), za film v zvitku, širine do
vključno 35 mm

10

10

9006521000

– – – fiksni fokus

10

10

9006529000

– – – drugo

10

10

9006531000

– – – fiksni fokus

10

10
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9006539000

– – – drugo

10

10

9006591000

– – – fiksni fokus

10

10

9006599000

– – – drugo

10

10

9006610000

– – bliskovni aparati z žarnicami na razelektrenje
(elektronski)

10

10

9006690000

– – drugo

10

10

9006910000

– – za fotografske aparate

10

10

9006990000

– – drugo

10

10

9007110000

– – za film, širok manj kot 16 mm, ali za film, ši
rok 2 × 8 mm

10

10

9007190000

– – drugo

10

0

9007201000

– – za filme, široke več kot 35 mm

10

0

9007209000

– – drugo

10

0

9007910000

– – za fotografske aparate

10

0

9007920000

– – za projektorje

10

0

9008100000

– Projektorji diapozitivov

10

0

9008200000

– Čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo mi
kroobliko, ki lahko izdelajo kopijo ali ne

10

0

9008300000

– Drugi projektorji slik

10

0

9008400000

– Fotografski aparati (razen kinematografskih) za
povečevanje in pomanjševanje

10

0

9008900000

– Deli in pribor

5

0

9010100000

– Aparati in oprema za avtomatsko razvijanje fo
tografskega (tudi kinematografskega) filma ali
papirja v zvitku ali za avtomatsko prenašanje
posnetka z razvitega filma na zvitke fotograf
skega papirja

5

0

9010500000

– Drugi aparati in oprema za fotografske (tudi ki
nematografske) laboratorije; negatoskopi

10

0
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9010600000

– Zasloni za projekcije

10

0

9010900000

– Deli in pribor

0

0

9011100000

– Stereoskopski mikroskopi

0

0

9011200000

– Drugi mikroskopi za mikrofotografijo, mikroki
nematografijo in mikroprojekcijo

5

0

9011800000

– Drugi mikroskopi

0

0

9011900000

– Deli in pribor

0

0

9012100000

– Mikroskopi, razen optičnih mikroskopov; difrak
cijski aparati

0

0

9012900000

– Deli in pribor

5

0

9013100000

– Teleskopske namerilne naprave za orožje; peri
skopi; teleskopi za stroje, naprave, instrumente
ali aparate iz tega poglavja ali oddelka XVI

5

0

9013200000

– Laserji, razen laserskih diod

5

0

9013801000

– – povečevalne lupe

5

0

9013809000

– – drugo

5

0

9013900000

– Deli in pribor

5

0

9014100000

– Kompasi, vključno z navigacijskimi

0

0

9014200000

– Instrumenti in aparati za aeronavtično ali vesolj
sko navigacijo (razen kompasov)

0

0

9014800000

– Drugi instrumenti in aparati

0

0

9014900000

– Deli in pribor

0

0

9015100000

– Daljinomeri

5

0

9015201000

– – teodoliti

5

0

9015202000

– – tahimetri

5

0

9015300000

– Nivelirji

0

0
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9015401000

– – električni ali elektronski

5

0

9015409000

– – drugo

5

0

9015801000

– – električni ali elektronski

5

0

9015809000

– – drugo

5

0

9015900000

– Deli in pribor

5

0

9016001100

– – električni

0

0

9016001200

– – elektronski

0

0

9016001900

– – drugo

0

0

9016009000

– Deli in pribor

0

0

9017100000

– Mize in aparati za risanje načrtov, avtomatski ali
ne

15

5

9017201000

– – pantografi

0

0

9017202000

– – risalni kompleti (matematični kompleti) in nji
hovi deli, predloženi ločeno

5

0

9017203000

– – logaritemska računala, okrogla in valjasta ra
čunala

5

5

9017209000

– – drugo

15

5

9017300000

– Mikrometrska merila, kljunasta merila z nonijem
in kalibrska merila

0

0

9017801000

– – za linearno merjenje

10

0

9017809000

– – drugo

5

0

9017900000

– Deli in pribor

5

0

9018110000

– – elektrokardiografi

0

0

9018120000

– – aparati za ultrazvočno skeniranje

5

0

9018130000

– – aparati za odslikavanje podob na osnovi mag
netnih resonanc

5

0

9018140000

– – scintigrafski aparati

5

0
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9018190000

– – drugo

5

0

9018200000

– Aparati z ultravijoličnimi ali infrardečimi žarki

5

0

9018312000

– – – iz plastične mase

5

0

9018319000

– – – drugo

0

0

9018320000

– – cevaste kovinske igle in kirurške igle za šiva
nje

0

0

9018390000

– – drugo

0

0

9018410000

– – zobozdravniški vrtalni stroji, tudi kombinirani
z drugo zobozdravniško opremo na skupnem
stojalu

5

10

9018491000

– – – zobozdravniška brusila, diski, vrtalniki in
ščetke

5

0

9018499010

– – – zobozdravniški stoli z zobozdravniško
opremo ali kakršna koli druga zobozdravni
ška oprema, ki se uvršča pod to tarifno šte
vilko, vgrajena

10

5

9018499020

––––

zobozdravniška oprema na podstavku
(podnožju)

5

5

9018499090

––––

drugo

5

5

9018500000

– Drugi oftalmološki instrumenti in aparati

5

0

9018901000

– – elektro-medicinski

5

0

9018909000

– – drugo

0

0

9019100000

– Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
aparati za psihološka testiranja

5

0

9019200000

– – aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aero
solno terapijo, umetno dihanje in drugi tera
pevtski dihalni aparati

0

0

9020000000

Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varo
valnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih
filtrov

5

0

9021101000

– – ortopedski

5

0

9021102000

– – za zlome

5

0

9021210000

– – umetno zobovje

15

0
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9021290000

– – drugo

5

0

9021310000

– – umetni sklepi

5

0

9021391000

– – – srčne zaklopke

5

0

9021399000

– – – drugo

5

0

9021400000

– Aparati za izboljšanje sluha, razen delov in pri
bora

5

0

9021500000

– Aparati za spodbujanje dela srčnih mišic, razen
delov in pribora

5

10

9021900000

– Drugo

10

10

9022120000

– – aparati za računalniško tomografijo

5

0

9022130000

– – drugi, za zobozdravniško uporabo

5

0

9022140000

– – drugi, za medicinsko, kirurško, ali veterinar
sko uporabo

5

0

9022190000

– – za drugo uporabo

5

0

9022210000

– – za medicinsko, kirurško, zobozdravniško ali
veterinarsko uporabo

5

0

9022290000

– – za drugo uporabo

0

0

9022300000

– Rentgenske cevi

5

0

9022900010

– – mize, stoli in podobno za preiskovanje in
zdravljenje

5

10

9022900090

– – drugo

15

10

9023001000

– Anatomski modeli človeka ali živali

10

0

9023002000

– Mikroskopski pripravki

10

0

9023009000

– Drugo

10

0

9024100000

– Stroji in aparati za preskušanje kovin

5

0

9024800000

– Drugi stroji

0

0

9024900000

– Deli in pribor

0

0

9025111000

– – – za klinično uporabo

5

0
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9025119000

– – – drugo

0

0

9025191100

––––

pirometri

0

0

9025191200

––––

termometri za vozila iz poglavja 87

5

0

9025191900

––––

drugo

5

0

9025199000

– – – drugo

0

0

9025803000

– – denzimetri, areometri, hidrometri in podobni
plavajoči instrumenti

5

0

9025804100

– – – higrometri in psihrometri

0

0

9025804900

– – – drugo

0

0

9025809000

– – drugo

0

0

9025900000

– Deli in pribor

5

0

9026101100

– – – merilniki za goriva za vozila iz poglavja 87

10

10

9026101200

– – – kazalniki nivoja

0

0

9026101900

– – – drugo

0

0

9026109000

– – drugo

5

0

9026200000

– Za merjenje ali kontrolo tlaka

5

0

9026801100

– – – termočlenski merilniki količine toplote

0

0

9026801900

– – – drugo

0

0

9026809000

– – drugo

0

0

9026900010

– – za merilnike za goriva za vozila iz poglavja
87

5

0

9026900020

– – za manometre za vozila iz poglavja 87

5

0

9026900090

– – drugo

10

0

9027101000

– – električni ali elektronski

0

0

9027109000

– – drugo

0

0

9027200000

– Kromatografi in instrumenti z elektroforezo

0

0
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9027300000

– Spektrometri, spektrofotometri in spektografi na
podlagi optičnega sevanja (ultravijoličnega, vid
nega, infrardečega)

0

0

9027500010

– – električni ali elektronski

10

0

9027500090

– – drugo

0

0

9027802000

– – polarimetri, merilniki pH, turbidimetri, salino
metri in merilniki raztezka

5

0

9027803000

– – detektorji dima

5

0

9027809010

– – – električni ali elektronski

5

0

9027809090

– – – drugo

0

0

9027901000

– – mikrotomi

5

0

9027909000

– – deli in pribor

0

0

9028100000

– Plinomeri

5

0

9028201000

– – vodomeri

5

0

9028209000

– – drugo

5

0

9028301000

– – enofazni

15

10

9028309000

– – drugo

15

10

9028901000

– – za električne števce

5

0

9028909000

– – drugo

5

0

9029101000

– – taksimetri

15

0

9029102000

– – elektronski števci proizvodnje

5

0

9029109000

– – drugo

0

0

9029201000

– – kazalniki hitrosti, razen električnih in elek
tronskih

10

0

9029202000

– – tahometri

5

0

9029209000

– – drugo

0

0
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9029901000

– – za kazalnike hitrosti

10

0

9029909010

– – – za taksimetre

5

0

9029909090

– – – drugo

0

0

9030100000

– Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
ionizirajočih sevanj

5

0

9030200000

– Osciloskopi in oscilografi

0

0

9030310000

– – multimetri, brez naprave za snemanje

0

0

9030320000

– – multimetri, z napravo za snemanje

10

0

9030330000

– – drugi, brez naprave za snemanje

5

0

9030390000

– – drugi, z napravo za snemanje

10

0

9030400000

– Drugi instrumenti in aparati, posebej namenjeni
za telekomunikacije (npr: instrumenti za merje
nje presluha, instrumenti za merjenje ojačenja,
instrumenti za merjenje popačenja, psofometri)

10

0

9030820000

– – za merjenje ali testiranje polprevodniških re
zin ali naprav

10

0

9030840000

– – drugi, z napravo za snemanje

10

0

9030890000

– – drugo

0

0

9030901000

– – za instrumente in aparate za merjenje električ
nih količin

0

0

9030909000

– – drugo

0

0

9031101000

– – elektronski

10

0

9031109000

– – drugo

10

0

9031200000

– Preskusne mize

5

0

9031410000

– – za kontrolo polprevodniških rezin ali naprav
ali za kontrolo fotografskih mask ali mrežic,
ki se uporabljajo pri proizvodnji polprevodni
ških naprav

10

0

9031491000

– – – optični komparatorji, primerjalne mize, me
rilne mize, interferometri, optični preskuše
valniki površine, aparati opremljeni z dife
rencialnim filerjem, teleskopi za centriranje,
optična ravnila, mikrometrski bralni aparati,
optični goniometri ali merilniki kotov in fo
kometri

10

0
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9031492000

– – projektorji profilov

10

0

9031499000

– – – drugo

10

0

9031802000

– – aparati za reguliranje motorjev motornih vozil
iz poglavja 87 (sinhroskopi)

10

0

9031803000

– – planimetri

5

0

9031809000

– – drugo

5

0

9031900000

– Deli in pribor

10

0

9032100000

– Termostati

0

0

9032200000

– Manostati (presostati)

0

0

9032810000

– – hidravlični ali pnevmatski

5

0

9032891100

––––

za napetost do vključno 260 V in tok do
vključno 30 A

5

0

9032891900

––––

drugo

10

10

9032899000

– – – drugo

0

0

9032901000

– – termostatični

5

0

9032902000

– – regulatorji napetosti

10

0

9032909000

– – drugo

0

0

9033000000

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

10

0

9101110000

– – samo z mehaničnim prikazovalnikom

20

10

9101190000

– – drugo

20

10

9101210000

– – avtomatični

20

10

9101290000

– – drugo

20

10

9101910000

– – električni

20

10

9101990000

– – drugo

20

10

Opombe
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Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

9102110000

– – samo z mehaničnim prikazovalnikom

20

10

9102120000

– – samo z optično-elektronskim prikazovalni
kom

20

10

9102190000

– – drugo

20

10

9102210000

– – avtomatični

20

10

9102290000

– – drugo

20

10

9102910000

– – električni

20

10

9102990000

– – drugo

20

10

9103100000

– Električni

20

10

9103900000

– Drugo

20

10

9104001000

– Za vozila iz poglavja 87

20

0

9104009000

– Drugo

20

0

9105110000

– – električni

20

10

9105190000

– – drugo

20

10

9105210000

– – električni

20

10

9105290000

– – drugo

20

10

9105911000

– – – ure za električne sisteme za ure (glavna in
sekundarna ura)

20

10

9105919000

– – – drugo

20

10

9105990000

– – drugo

20

10

9106100000

– Aparati, ki registrirajo čas; aparati, ki registrirajo
datum

10

0

9106901000

– – parkirne ure

10

0

9106909000

– – drugo

0

0

9107000000

Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali sin
hronskim motorjem

0

0

Opombe
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NANDINA
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24.12.2016

Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

9108110000

– – samo z mehaničnim prikazovalnikom ali z na
pravo, v katero se lahko vgradi mehanični pri
kazovalnik

10

0

9108120000

– – samo z optično-elektronskim prikazovalni
kom

10

0

9108190000

– – drugo

10

0

9108200000

– Avtomatični

10

0

9108900000

– Drugo

10

0

9109110000

– – za budilke

10

0

9109190000

– – drugo

10

0

9109900000

– Drugo

5

0

9110110000

– – kompletni mehanizmi, nesestavljeni ali delno
sestavljeni (mehanizmi v kompletih)

10

0

9110120000

– – nekompletni mehanizmi, sestavljeni

10

0

9110190000

– – grobi mehanizmi

10

0

9110900000

– Drugo

10

0

9111100000

– Ohišja iz plemenitih kovin ali iz kovin, platirana
s plemenito kovino

25

0

9111200000

– Ohišja iz navadnih kovin, vključno s pozlače
nimi ali posrebrenimi

15

0

9111800000

– Druga ohišja

15

0

9111900000

– Deli

15

0

9112200000

– Ohišja

15

0

9112900000

– Deli

10

0

9113100000

– Iz plemenitih kovin ali iz kovine, platirane s ple
menito kovino,

25

10

9113200000

– Iz navadnih kovin, vključno s pozlačenimi ali
posrebrenimi ohišji

20

10

9113901000

– – iz plastične mase

20

10

Opombe
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Opis
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Osnovna stopnja

Kategorija

9113902000

– – usnjeni

20

10

9113909000

– – drugo

20

10

9114100000

– Vzmeti, vključno vzmeti nemirke

10

0

9114200000

– Ležajni kamni

10

0

9114300000

– Številčnice

10

0

9114400000

– Plošče in mostički

10

0

9114900000

– Drugo

5

0

9201100000

– Pianini (pokončni klavirji)

10

10

9201200000

– Koncertni klavirji

10

10

9201900000

– Drugo

10

10

9202100000

– Godala

10

10

9202900000

– Drugo

10

5

9205100000

– Kovinska pihala

10

10

9205901000

– – orgle s tipkami; harmoniji in podobna glasbila
s klaviaturo in prostimi kovinskimi piščalmi

10

10

9205902000

– – harmonike in podobna glasbila

10

5

9205903000

– – ustne orglice

10

5

9205909000

– – drugo

10

10

9206000000

Tolkala (npr. bobni, ksilofoni, cimbale, kastanjete,
marakasi)

10

5

9207100000

– Glasbila s klaviaturo, razen harmonik

10

10

9207900000

– Drugo

10

10

9208100000

– Glasbene skrinje

20

10

9208900000

– Drugo

10

10

Opombe
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24.12.2016

Osnovna stopnja

Kategorija

9209300000

– Strune za glasbila

10

0

9209910000

– – deli in pribor za klavirje

10

0

9209920000

– – deli in pribor za glasbene instrumente iz ta
rifne številke 9202

10

0

9209940000

– – deli in pribor za glasbene instrumente iz ta
rifne številke 9207

10

0

9209990000

– – drugo

10

0

9301110000

– – samovozni

30

5

9301190000

– – drugo

30

5

9301200000

– Rampe za rakete; metalci ognja; rampe za izstre
litev granat; cevi za torpeda in podobni nosilci

30

5

9301901000

– – dolgo strelno orožje z gladkocevnimi šibreni
cami, povsem avtomatično

30

5

9301902100

– – – z zaklepom

30

5

9301902200

– – – polavtomatski

30

5

9301902300

– – – avtomatski

30

5

9301902900

– – – drugo

30

5

9301903000

– – mitraljezi

30

5

9301904100

– – – avtomatske pištole

30

5

9301904900

– – – drugo

30

5

9301909000

– – drugo

30

5

9302001000

– Revolverji

30

10

9302002100

– – polavtomatski

30

10

9302002900

– – drugo

30

10

9302003000

– Večcevne pištole

30

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

9303100000

– Strelno orožje, ki se polni od spredaj

30

10

9303201100

– – – repetirke

30

10

9303201200

– – – polavtomatski

30

10

9303201900

– – – drugo

30

10

9303202000

– – dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo,
vključno s kombiniranim strelnim orožjem,
večcevno

30

10

9303209000

– – drugo

30

10

9303301000

– – enojni strel

30

10

9303302000

– – polavtomatski

30

10

9303309000

– – drugo

30

10

9303900000

– Drugo

30

0

9304001000

– S pogonom na stisnjeni zrak

30

10

9304009000

– Drugo

20

0

9305101000

– – strelni mehanizmi

25

10

9305102000

– – ohišja in osnove

25

10

9305103000

– – cevi

25

10

9305104000

– – bati, igle in blažilniki sunkov

25

10

9305105000

– – nabojniki in njihovi deli

25

10

9305106000

– – dušilci in njihovi deli

25

10

9305107000

– – kopita, ročaji in plošče

25

10

9305108000

– – tokovi za pištole in bobni za revolverje

25

10

9305109000

– – drugo

25

10

9305210000

– – cevi za puške šibrenice

25

10

9305291000

– – – strelni mehanizmi

25

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

9305292000

– – – ohišja in osnove

25

10

9305293000

– – – karabinke

25

10

9305294000

– – – bati, igle in blažilniki sunkov

25

10

9305295000

– – – nabojniki in njihovi deli

25

10

9305296000

– – – dušilci in njihovi deli

25

10

9305297000

– – – pokrovi za strelne komore in njihovi deli

25

10

9305298000

– – – strelne komore, zatiči in držala za zatiče

25

10

9305299000

– – – drugo

25

10

9305911100

––––

strelni mehanizmi

25

0

9305911200

––––

ohišja in osnove

25

5

9305911300

––––

cevi

25

5

9305911400

––––

bati, igle in blažilniki sunkov

25

5

9305911500

––––

nabojniki in njihovi deli

25

5

9305911600

––––

dušilci in njihovi deli

25

5

9305911700

––––

pokrovi za strelne komore in njihovi deli

25

5

9305911800

––––

strelne komore, zatiči in držala za zatiče

25

5

9305911900

––––

drugo

25

5

9305919000

– – – drugo

25

5

9305990000

– – drugo

25

0

9306210000

– – strelivo

30

10

9306291000

– – – peleti

30

10

9306299000

– – – deli

25

10

9306302000

– – strelivo za orodje za kovičenje ali podobno
orodje ali za pištole z vezanim klinom za hu
mano ubijanje živali

30

10

9306303000

– – druga streliva

30

10

Opombe
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L 356/1085

Osnovna stopnja

Kategorija

9306309000

– – deli

25

10

9306901100

– – – za vojaško orožje

30

10

9306901200

– – – harpune za harpunske pištole

30

10

9306901900

– – – drugo

30

10

9306909000

– – deli

25

10

9307000000

Meči, sablje, bajoneti, sulice in podobno hladno
orožje, njihovi deli ter nožnice za to orožje

30

10

9401100000

– Sedeži za zrakoplove

20

10

9401200000

– Sedeži za motorna vozila

20

10

9401300000

– Vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine

30

10

9401400000

– Sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča, razen
vrtnih stolov ali taborniške opreme

25

10

9401510000

– – iz bambusa ali ratana

25

10

9401590000

– – drugo

25

10

9401610000

– – tapecirani

25

10

9401690000

– – drugo

25

10

9401710000

– – tapecirani

25

10

9401790000

– – drugo

25

10

9401800000

– Drugi sedeži

30

10

9401901000

– – naprave za nagibanje sedežev

15

10

9401909000

– – drugo

25

10

9402101000

– – zobozdravniški stoli

15

10

9402109000

– – drugo

15

10

9402901000

– – operacijske mize in njihovi deli

15

10

9402909000

– – drugo in njihovi deli

15

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

9403100000

– Kovinsko pisarniško pohištvo

25

10

9403200000

– Drugo kovinsko pohištvo

30

10

9403300000

– Leseno pisarniško pohištvo

30

10

9403400000

– Leseno kuhinjsko pohištvo

25

10

9403500000

– Leseno pohištvo za spalnice

25

10

9403600000

– Drugo leseno pohištvo

30

10

9403700000

– Pohištvo iz plastičnih mas

30

10

9403810000

– – iz bambusa ali ratana

25

10

9403890000

– – drugo

25

10

9403900000

– Deli

25

10

9404100000

– Nosilci za žimnice

20

10

9404210000

– – iz penaste gume ali plastične mase, prevlečene
ali neprevlečene

30

10

9404290000

– – iz drugih materialov

30

10

9404300000

– Spalne vreče

20

10

9404900000

– Drugo

20

10

9405101000

– – posebno za operacije ali zobozdravstvene ope
racije (scialitne svetilke)

5

10

9405109000

– – drugo

20

10

9405200000

– Električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob
posteljo ali na pod

30

10

9405300000

– Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk

20

10

9405401000

– – za javno razsvetljavo

20

10

9405402000

– – svetlobni projektorji

15

10

9405409000

– – drugo

15

10
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Osnovna stopnja

Kategorija

9405501000

– – tlačna tekoča goriva

20

10

9405509010

– – – varnostne svetilke za rudarjenje

5

10

9405509090

– – – drugo

20

10

9405600000

– Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table in pod
obno

20

10

9405910000

– – steklene

15

10

9405920000

– – iz plastične mase

15

10

9405990000

– – drugo

25

10

9406000000

Montažne zgradbe

20

10

9503001000

– Tricikli, skiroji, avtomobili s pedali in podobne
igrače na kolesa; vozički za lutke

30

10

9503002210

– – škodljive za duševno zdravje

20

10

9503002290

– – drugo

20

10

9503002800

– – oblačila in dodatki zanje, obutev in pokrivala

20

10

9503002900

– – deli in drugi dodatki

20

10

9503003000

– Zmanjšani modeli in podobni modeli za igro,
tudi s pogonom

30

10

9503004000

– Sestavljanke (puzle) vseh vrst

30

10

9503009100

– – električni vlaki, vključno s tiri, signali in dru
gim priborom zanje

20

10

9503009200

– – konstrukcijske igrače

30

10

9503009300

– – igrače v obliki živali ali nečloveških bitij

20

10

9503009400

– – glasbeni instrumenti

20

10

9503009500

– – v kompletih ali sestavih ali na podlogah

30

10

9503009600

– – drugo, z motorjem

20

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

9503009900

– – drugo

30

10

9504100000

– Video igre za uporabo s TV sprejemnikom

30

10

9504200000

– Izdelki in pribor za biljard vseh vrst

30

10

9504301000

– – igre veščin ali sreče

30

7

9504309000

– – drugo

30

5

9504400000

– Igralne karte

20

10

9504901000

– – šah in dama

20

10

9504902000

– – oprema za kegljišča (bowling), avtomatska ali
ne

20

10

9504909100

– – – igre veščin ali sreče

20

10

9504909900

– – – drugo

20

10

9505100000

– Izdelki za božične praznike

20

10

9505900000

– Drugo

20

10

9506110000

– – smuči

20

10

9506120000

– – smučarske vezi

20

10

9506190000

– – drugo

20

10

9506210000

– – jadralne deske

20

10

9506290000

– – drugo

20

10

9506310000

– – palice, kompleti

20

10

9506320000

– – žoge

20

10

9506390000

– – drugo

20

10

9506400000

– Izdelki in oprema za namizni tenis

20

10

9506510000

– – loparji za tenis na travi z mrežo ali brez nje

20

10
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24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

NANDINA
2007

Opis

L 356/1089

Osnovna stopnja

Kategorija

9506590000

– – drugo

20

10

9506610000

– – žogice za tenis na travi

20

10

9506620000

– – napihljive

20

10

9506690000

– – drugo

20

10

9506700000

– Drsalke in kotalke, vključno s čevlji s pritrjenimi
drsalkami ali kotalkami

20

10

9506910000

– – izdelki in oprema za telovadbo, fizične vaje in
atletiko

30

10

9506991000

– – – izdelki in oprema za baseball in softball,
razen žogic

20

10

9506999000

– – – drugo

20

10

9507100000

– Palice za ribolov

20

10

9507200000

– Trnki, tudi na vrvicah

20

10

9507300000

– Škripci za ribolov

20

10

9507901000

– – za ribarjenje na trnek

20

5

9507909000

– – drugo

20

10

9508100000

– Potujoči cirkusi in potujoči zverinjaki

15

0

9508900000

– Drugo

15

0

9601100000

– Obdelana slonova kost in izdelki iz slonove ko
sti

20

10

9601900000

– Drugo

20

10

9602001000

– Želatinske kapsule za farmacevtske izdelke

5

10

9602009000

– Drugo

20

10

9603100000

– Metle in ščetke, sestavljene iz protja ali drugega
rastlinskega materiala, povezane skupaj z držajem
ali brez njega

20

10

9603210000

– – zobne ščetke, vključno ščetke za zobne plo
ščice

30

10
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9603290000

– – drugo

20

10

9603301000

– – slikarski čopiči

20

10

9603309000

– – drugo

20

10

9603400000

– Čopiči za barvanje, premazovanje ipd. (razen čo
pičev iz tarifne podštevilke 9603 30); sobosli
karski vložki in valji

20

10

9603500000

– Druge ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil

20

0

9603901000

– – pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali
ščetk

15

10

9603909000

– – drugo

15

10

9604000000

Ročna sita in rešeta

15

0

9605000000

Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, ši
vanje ali čiščenje obutve ali obleke

20

10

9606100000

– Gumbi pritiskači, zaklopni gumbi in gumbi za
srajce ter njihovi deli

5

10

9606210000

– – iz plastične mase, ki niso preoblečeni s tekstil
nim materialom

15

10

9606220000

– – iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s tek
stilnim materialom

15

10

9606291000

– – – iz tague (rastlinska slonova kost)

15

10

9606299000

– – – drugo

15

10

9606301000

– – iz plastične mase ali tague (rastlinska slonova
kost)

15

10

9606309000

– – drugo

15

10

9607110000

– – z zobci iz navadnih kovin

5

10

9607190000

– – drugo

5

10

9607200000

– Deli

5

10

9608101000

– – svinčniki s kroglico

30

10

Opombe
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Osnovna stopnja

Kategorija

9608102100

– – – konice, z ali brez kroglice

0

0

9608102900

– – – drugo

20

10

9608201000

– – flomastri in označevalci z vrhom iz polsti

30

10

9608209000

– – deli

20

10

9608310000

– – peresa za pisanje s tušem

20

10

9608390000

– – drugo

30

10

9608400000

– Patentni svinčniki

30

10

9608500000

– Kompleti izdelkov iz dveh ali več zgornjih pod
številk

20

10

9608600000

– Vložki za kemične svinčnike, sestavljeni iz vr
tljive kroglice in vsebnika s črnilom

20

10

9608910000

– – peresa in njihove konice

15

10

9608990000

– – drugo

15

10

9609100000

– Svinčniki in pisala, z minami, zaprtimi v trdnem
ohišju

30

10

9609200000

– Mine za svinčnike, črne ali barvne

15

10

9609900000

– Drugo

20

10

9610000000

Tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali
brez okvirjev

20

10

9611000000

Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in pod
obno (vključno priprave za tiskanje ali vtiskovanje
na nalepkah); ročni vrstičniki in garniture za tiska
nje, ki imajo take vrstičnike

5

0

9612100000

– Trakovi

15

0

9612200000

– Blazinice za žige

5

0

9613100000

– Žepni plinski vžigalniki, ki jih ni mogoče po
novno polniti

30

10

Opombe
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Opis

Osnovna stopnja

Kategorija

9613200000

– Žepni plinski vžigalniki, ki se lahko ponovno na
polnijo

20

10

9613800000

– Drugi vžigalniki

5

10

9613900000

– Deli

20

10

9614000000

Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za
cigare ali cigarete ter njihovi deli

20

5

9615110000

– – iz trde gume ali plastične mase

20

10

9615190000

– – drugo

20

10

9615900000

– Drugo

20

10

9616100000

– Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, na
prave in glave zanje

30

10

9616200000

– Blazinice za pudranje in blazinice za nanašanje
kozmetičnih ali toaletnih preparatov

20

10

9617000000

Termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo,
kompletne; njihovi deli, razen steklenih vložkov

20

10

9618000000

Krojaške lutke in druge figure za razstavljanje; av
tomati in drugi animirani prikazovalniki za aranži
ranje izložb

15

5

9701100000

– Slike, risbe in pasteli

20

10

9701900000

– Drugo

20

10

9702000000

Izvirna grafična dela, odtisi in litografije

20

10

9703000000

Izvirne plastike in kipi, iz kakršnega koli materiala

20

10

9704000000

Poštne znamke ali koleki, priložnostni pisemski
ovitki, priložnostni pisemski ovitki prvega dne, na
tisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno,
rabljeni ali ne, razen tistih iz tarifne številke 4907

20

10

9705000000

Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki,
botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, ar
heološki, paleontološki, etnografski ali numizma
tični pomen

20

10

9706000000

Starine, stare več kot 100 let

20

10“

Opombe
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PRILOGA VI

Priloga II k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in
Perujem na drugi strani, se spremeni:
(1) kazalo se spremeni:
(a) v seznamu dodatkov se naslov Dodatka 5 nadomesti z naslednjim:
„Dodatek 5: Izdelki, za katere se uporablja pododstavek (b) Izjave Evropske unije o členu 5 v zvezi z izdelki s
poreklom iz Kolumbije, Ekvadorja in Peruja“;
(b) seznam „Izjave v zvezi s Prilogo II o opredelitvi pojma 'izdelki s poreklom' in načinih upravnega sodelovanja“ se
nadomesti z naslednjim:
„Izjava Evropske unije o členu 5 Priloge II v zvezi z izdelki s poreklom iz Kolumbije, Ekvadorja in Peruja
Skupna izjava Kolumbije, Ekvadorja in Peruja o členu 5 Priloge II v zvezi z izdelki s poreklom iz Evropske unije
Skupna izjava o Kneževini Andora
Skupna izjava o Republiki San Marino
Skupna izjava o reviziji pravil o poreklu iz Priloge II o opredelitvi pojma 'izdelki s poreklom' in načinih
upravnega sodelovanja“;
(2) v členu 1 se četrta alinea nadomesti z naslednjim:
„— 'pristojni organi ali carinski organi' zadevajo naslednje vladne organe:
(a) za Kolumbijo: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ali Dirección de Impuestos de Aduanas
Nacionales oziroma njune naslednike;
(b) za Ekvador: Ministerio de Comercio Exterior ali Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) oziroma
njune naslednike;
(c) za Peru: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo oziroma njegove naslednike ter
(d) za EU: carinske organe držav članic Evropske unije.“;
(3) v členu 36, se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3.
Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v polje 2 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali na izjave na računu
napiše 'Kolumbija', 'Ekvador' ali 'Peru' in 'Ceuta in Melilla'. Poleg tega je treba v primeru izdelkov s poreklom iz
Ceute in Melille to navesti v polju 4 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali na izjavah na računu.“;
(4) Dodatek 2A se spremeni:
(a) opomba 1 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 1
Izdelki, izvoženi iz Evropske unije v Kolumbijo, Ekvador ali Peru, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

ex 0901

Pražena kava sorte Arabica

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke.
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Kolumbija

Peru

Ekvador

120 metričnih ton

30 metričnih ton

110 metričnih ton“;

(b) opomba 3 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 3
Izdelki, izvoženi iz Evropske unije v Kolumbijo, Ekvador ali Peru, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

1805

Kakavov prah, ki ne vsebuje Izdelava iz materialov iz katere
dodanega sladkorja ali drugih koli tarifne številke, razen iz
sladil
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Kolumbija

Peru

Ekvador

100 metričnih ton

450 metričnih ton

120 metričnih ton“;

(c) opomba 5 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 5
Izdelki, izvoženi iz Kolumbije, Ekvadorja ali Peruja v Evropsko unijo, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

3920

Druge plošče, listi, filmi, folije
in trakovi iz plastičnih mas, ki
nimajo celičaste strukture in
so neojačani, nelaminirani,
brez podloge, ali ki niso kom
binirani z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka. Lahko pa se upora
bijo materiali iz iste tarifne
številke, kot je tarifna številka
izdelka, pod pogojem, da nji
hova skupna vrednost ne pre
sega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 55 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

Kolumbija

Peru

Ekvador

15 000 metričnih ton

15 000 metričnih ton

15 000 metričnih ton

Če se v posameznem letu porabi več kot 75 odstotkov zgoraj navedenih količin iz kvote, se te količine
pregledajo v okviru Pododbora, da bi se dogovorilo o njihovem povečanju.“;
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(d) opomba 7 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 7
Izdelki, izvoženi iz Kolumbije, Ekvadorja ali Peruja v Evropsko unijo, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

6108.22

Spodnjice brez hlačnic in Izdelava iz preje iz najlona ali
spodnje hlače za ženske ali de elastomernih prej iz tarifnih
klice, pletene ali kvačkane iz številk 5402 in 5404
umetnih ali sintetičnih vlaken

6112.31

Moške ali deške kopalke, ple Izdelava iz preje iz najlona ali
tene ali kvačkane iz sintetičnih elastomernih prej iz tarifnih
vlaken
številk 5402 in 5404

6112.41

Kopalke za ženske ali deklice, Izdelava iz preje iz najlona ali
pletene ali kvačkane iz sinte elastomernih prej iz tarifnih
številk 5402 in 5404
tičnih vlaken

6115.10

Nogavice z označeno stopnjo Izdelava iz preje iz najlona ali
kompresije (npr. nogavice za elastomernih prej iz tarifnih
krčne žile), pletene ali kvač številk 5402 in 5404
kane

6115.21

Druge hlačne nogavice in no Izdelava iz preje iz najlona ali
gavice iz sintetičnih vlaken, elastomernih prej iz tarifnih
številke enojne preje manj kot številk 5402 in 5404
67 deciteksov, pletene ali
kvačkane

6115.22

Druge hlačne nogavice in no Izdelava iz preje iz najlona ali
gavice iz sintetičnih vlaken, elastomernih prej iz tarifnih
številke enojne preje 67 ali več številk 5402 in 5404
deciteksov, pletene ali kvač
kane

6115.30

Druge dolge nogavice in doko Izdelava iz preje iz najlona ali
lenke za ženske, številke elastomernih prej iz tarifnih
enojne preje manj kot 67 deci številk 5402 in 5404
teksov

6115.96

Drugo, iz sintetičnih vlaken

Izdelava iz preje iz najlona ali
elastomernih prej iz tarifnih
številk 5402 in 5404

Tarifna številka HS

Kolumbija
(metričnih ton)

Peru
(metričnih ton)

Ekvador
(metričnih ton)

6108.22

200

200

200
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Tarifna številka HS

Kolumbija
(metričnih ton)

Peru
(metričnih ton)

Ekvador
(metričnih ton)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Če se v posameznem letu porabi več kot 75 odstotkov zgoraj navedenih količin iz kvote, se te količine
pregledajo v okviru Pododbora, da bi se dogovorilo o njihovem povečanju.“;
(e) po opombi 7 se vstavi opomba 7a:
„Opomba 7a
Izdelki, izvoženi iz Ekvadorja v Evropsko unijo in iz Evropske unije v Ekvador, pridobijo poreklo na podlagi
naslednjega pravila:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

ex 6504

Panamski slamniki

Izdelava, pri kateri je uporab
ljena slama iz tarifne številke
1401 s poreklom.“;

(f) opomba 8 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 8
Pravila o poreklu iz Dodatka 2 za spodaj navedene izdelke se uporabljajo, dokler Evropska unija za te izdelke
ohranja 0-odstotno tarifo, vezano na STO. Če Evropska unija za te izdelke poviša tarifo, ki je vezana na STO,
izdelki, izvoženi iz Kolumbije, Ekvadorja ali Peruja v Evropsko unijo, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

7209 do
7214

Ploščati vroče valjani izdelki iz
železa ali nelegiranega jekla;
palice iz železa ali nelegira
nega jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.
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Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

7216 do
7217

Kotni profili in drugi profili iz
železa ali nelegiranega jekla;
žica iz železa ali nelegiranega
jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

7304 do
7306

Cevi in votli profili iz železa Izdelava iz materialov iz katere
ali jekla
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

7308

Tarifna
številka HS

Konstrukcije in deli konstruk
cij, iz železa ali jekla; ploče
vine, palice, kotniki, profili,
cevi in podobno, pripravljeni
za uporabo v konstrukcijah, iz
železa ali jekla

Poimenovanje izdelka

Kolumbija
(metričnih
ton)

Peru
(metričnih
ton)

Ekvador
(metričnih
ton)

7209

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla,
širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno deformi
rani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti

100 000

100 000

100 000

7210

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla,
širine 600 mm ali več, platirani, prevlečeni ali prekriti

100 000

100 000

100 000

7211

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla,
širine manj kot 600 mm, neplatirani, neprevlečeni in
neprekriti

7212

Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla,
širine manj kot 600 mm, platirani, prevlečeni ali pre
kriti

100 000

100 000

100 000

7213

Palice, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih, iz železa
ali nelegiranega jekla

100 000

100 000

100 000

7214

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane,
vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, brez
nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno
zvite po valjanju

100 000

100 000

100 000

7216

Kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega
jekla

100 000

100 000

100 000
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številka HS

Poimenovanje izdelka
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Kolumbija
(metričnih
ton)

Peru
(metričnih
ton)

Ekvador
(metričnih
ton)

7217

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

50 000

50 000

50 000

7304

Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega
železa) ali jekla

50 000

50 000

50 000

7305

Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na pod
oben način), s krožnim prečnim prerezom, katerega
zunanji premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla

50 000

50 000

50 000

7306

Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, va
rjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa
ali jekla

100 000

100 000

100 000

7308

Konstrukcije in deli konstrukcij, iz železa ali jekla; plo
čevine, palice, kotniki, profili, cevi in podobno, pri
pravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali je
kla

50 000

50 000

50 000

Če se v posameznem letu doseže 50 odstotkov kvote, se v naslednjem letu tonaža poveča za 50 odstotkov.
Izračun se opravi na podlagi količin iz kvote iz predhodnega leta. Te količine in podlaga za izračun se lahko
spremenijo na zahtevo katere koli pogodbenice v soglasju z drugimi pogodbenicami.“;
(g) opomba 9 se nadomesti z naslednjim:
„Opomba 9
Izdelki, izvoženi iz Kolumbije, Ekvadorja ali Peruja v Evropsko unijo, pridobijo poreklo na podlagi naslednjega
pravila do mej spodaj navedenih letnih kvot na državo:
Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

7321

Peči za ogrevanje prostorov,
štedilniki, rešetkasta ognjišča,
kuhinjske peči (vključno s po
možnim kotlom za centralno
ogrevanje), ražnji, prenosne
pločevinaste posode z žerja
vico, plinski kuhalniki, grelniki
krožnikov in podobni neelek
trični gospodinjski aparati in
njihovi deli, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

7323

Namizni, kuhinjski in drugi iz
delki za gospodinjstvo in nji
hovi deli, iz železa ali jekla; že
lezna ali jeklena volna; gobe
za čiščenje posode in blazinice
za čiščenje in poliranje, roka
vice ipd., iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.
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Tarifna
številka HS

Poimenovanje izdelka

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

(1)

(2)

(3) ali (4)

7325

Drugi liti izdelki iz železa ali Izdelava iz materialov iz katere
jekla
koli tarifne številke, razen iz
iste tarifne številke, kot je tar.
št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost
vseh uporabljenih materialov ne
presega 50 odstotkov cene iz
delka franko tovarna.

Tarifna številka HS

Kolumbija

Peru

Ekvador

7321

20 000 enot

20 000 enot

20 000 enot

7323

50 000 metričnih ton

50 000 metričnih ton

50 000 metričnih ton

7325

50 000 metričnih ton

50 000 metričnih ton

50 000 metričnih ton

Te količine se lahko spremenijo na zahtevo katere koli pogodbenice v soglasju z drugimi pogodbenicami.“;
(5) Dodatek 5 se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„IZDELKI, ZA KATERE SE UPORABLJA PODODSTAVEK (b) IZJAVE EVROPSKE UNIJE O ČLENU 5 V ZVEZI Z IZDELKI S
POREKLOM IZ KOLUMBIJE, EKVADORJA IN PERUJA“;

(b) uvodno besedilo odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Pogoji iz pododstavka (b) Izjave Evropske unije o členu 5 v zvezi z izdelki s poreklom iz Kolumbije,
Ekvadorja in Peruja se uporabljajo za določitev porekla naslednjih izdelkov, izvoženih iz Peruja v Evropsko
unijo, v okviru spodaj navedenih letnih kvot:“;
(6) naslov „Izjava Evropske unije o členu 5 v zvezi z izdelki s poreklom iz Peruja in Kolumbije“ se nadomesti
z naslednjim:
„IZJAVA EVROPSKE UNIJE O ČLENU 5 V ZVEZI Z IZDELKI S POREKLOM IZ KOLUMBIJE, EKVADORJA IN PERUJA“ ;

(7) „Skupna izjava Peruja in Kolumbije o členu 5 v zvezi z izdelki s poreklom iz Evropske unije“ se spremeni:
(a) naslov se nadomesti z naslednjim:
„SKUPNA IZJAVA KOLUMBIJE, EKVADORJA IN PERUJA O ČLENU 5 V ZVEZI Z IZDELKI S POREKLOM IZ EVROPSKE
UNIJE“;

(b) uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:
„Republika Kolumbija, Republika Ekvador in Republika Peru izjavljajo, da za namene pododstavkov 1(f) in 1(g)
člena 5 Priloge II o opredelitvi pojma 'izdelki s poreklom' in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem
besedilu: Priloga) velja:“.

L 356/1100
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PRILOGA VII
„ODDELEK C
EKVADOR

Zajeto blago in sprožitvene količine uvoza
Ne glede na določbe člena 22 tega sporazuma in Priloge I (Seznami za odpravo tarif), lahko Ekvador za naslednje blago
uporabi kmetijske zaščitne ukrepe iz člena 29:
1. za vsako od naslednjih tarifnih postavk, če letna količina uvoza presega 200 metričnih ton:
Tarifne postavke

Poimenovanje

07031000

– Čebula in šalotka

07133190

– – – drugo (fižol)

07133290

– – – drugo

07133391

––––

črno

07133392

––––

kanarska čužka

07133399

– – – drugo (drug fižol)

07133991

––––

limski fižol (Phaseolus lunatus)

07133992

––––

kravji grah (fižol s črnimi očesci) (Vigna unguiculata)

07133999

––––

drugo

2. Za naslednje tarifne postavke iz kategorije L4 velja:
Tarifne postavke

Leto

Sprožitvene količine uvoza
(Metričnih ton)

začetek veljavnosti

20 % poleg pripadajoče kvote

1

1 260

2

1 320

3

1 380

4

1 440

5

1 500

6

1 560

7

1 620

04064000
04069040
04069050
04069060 A

24.12.2016
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Tarifne postavke
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Leto

Sprožitvene količine uvoza
(Metričnih ton)

8

1 680

9

1 740

10

1 800

11

1 860

12

1 920

13

1 980

14

2 040

15

2 100

16

2 160

17

2 210“.
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PRILOGA VIII

„Dodatek 1
PRISTOJNI ORGANI

1. Pristojni organi pogodbenice EU

Pristojnosti nadzora si delijo nacionalne službe držav članic Evropske unije in Evropska komisija. V zvezi s tem velja
naslednje:
(a) kar zadeva izvoz v Kolumbijo in/ali Ekvador in/ali Peru, so države članice Evropske unije odgovorne za nadzor
proizvodnih pogojev in postopkov, vključno z zakonsko predpisanimi inšpekcijskimi pregledi ter izdajo
zdravstvenih spričeval (ali spričeval o dobrem počutju živali), ki dokazujejo upoštevanje standardov in zahtev, ki
jih določi pogodbenica uvoznica;
(b) kar zadeva uvoz iz Kolumbije in/ali Ekvadorja in/ali Peruja, so države članice Evropske unije odgovorne za
nadzor, da se pri tem uvozu upoštevajo uvozni pogoji, ki jih določi Evropska unija;
(c) Evropska komisija je odgovorna za splošno usklajevanje, inšpekcijske preglede in revizije inšpekcijskih sistemov
ter potrebne zakonodajne ukrepe, s katerimi se zagotavlja enotna uporaba standardov in zahtev v Evropski uniji.

2 Pristojni organi Kolumbije

Nadzor in spremljanje skupaj izvajata instituciji Instituto Colombiano Agropecuario (v nadaljnjem besedilu: ICA) in
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (v nadaljnjem besedilu: INVIMA) v skladu s pristoj
nostmi, ki so vsaki instituciji dodeljene v skladu z zakonom. V zvezi s tem velja naslednje:
(a) kar zadeva izvoz v države članice Evropske unije, sta instituciji ICA in INVIMA odgovorni za spremljanje in
nadzor sanitarnih in fitosanitarnih pogojev in postopkov, vključno z zakonsko predpisanimi inšpekcijskimi
pregledi ter izdajo sanitarnih in fitosanitarnih potrdil, ki dokazujejo upoštevanje standardov in zahtev, ki jih
določi pogodbenica uvoznica;
(b) kar zadeva uvoz iz držav članic Evropske unije v Kolumbijo, sta instituciji ICA in INVIMA odgovorni za
preverjanje ter nadzor upoštevanja določenih uvoznih pogojev, vključno z inšpekcijskimi pregledi ter sanitarnimi
in fitosanitarnimi potrdili, ki jih izdajo države članice Evropske unije ter dokazujejo, da se pri takem uvozu
upoštevajo standardi in uvozne zahteve, ki veljajo v Kolumbiji;
(c) instituciji ICA in INVIMA sta v okviru svojih pristojnosti odgovorni za splošno usklajevanje, inšpekcijske preglede
in revizije inšpekcijskih sistemov.

3. Pristojni organi Peruja

Za sanitarne in fitosanitarne zadeve so v Peruju pristojne naslednje institucije:
(a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (v nadaljnjem besedilu: SENASA);
(b) Dirección General de Salud Ambiental (v nadaljnjem besedilu: DIGESA);
(c) Ministerio de Salud
(d) Instituto Tecnológico Pesquero (v nadaljnjem besedilu: ITP);
(e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (v nadaljnjem besedilu: MINCETUR).

24.12.2016
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4. Pristojni organi Ekvadorja
Za sanitarne in fitosanitarne zadeve so v Ekvadorju pristojne naslednje institucije:
(a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (v nadaljnjem besedilu: AGROCALIDAD)
(b) Instituto Nacional de Pesca (v nadaljnjem besedilu: INP)
(c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (v nadaljnjem besedilu: ARCSA) ter
(d) Ministerio de Comercio Exterior (v nadaljnjem besedilu: MCE).“
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PRILOGA IX
„ODDELEK B
POGODBENICA EU

Uporabljajo se naslednje kratice:
AT Avstrija
BE Belgija
BG Bolgarija
CY Ciper
CZ Češka
DE Nemčija
DK Danska
ES Španija
EE Estonija
EU Evropska unija, vključno z vsemi njenimi državami članicami
FI

Finska

FR Francija
EL Grčija
HR Hrvaška
HU Madžarska
IE

Irska

IT

Italija

LV Latvija
LT Litva
LU Luksemburg
MT Malta
NL Nizozemska
PL Poljska
PT Portugalska
RO Romunija
SK Slovaška
SI

Slovenija

SE Švedska
UK Združeno kraljestvo

24.12.2016
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1. Na spodnjem seznamu obveznosti so navedene gospodarske dejavnosti, liberalizirane v skladu s členom 114 tega
sporazuma, ter, s pridržki, omejitve v zvezi z dostopom do trga in nacionalno obravnavo, ki veljajo za poslovne
enote in vlagatelje iz andskih držav podpisnic pri navedenih dejavnostih. Seznami so sestavljeni iz naslednjih
elementov:
(a) prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter
obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki; ter
(b) drugega stolpca z opisom veljavnih pridržkov.
Če stolpec iz pododstavka (b) zajema le pridržke, specifične za državo članico Evropske unije, države članice
Evropske unije, ki v njem niso omenjene, prevzamejo le obveznosti v zadevnem sektorju brez pridržkov (1).
V sektorjih ali podsektorjih, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, obveznost ni bila prevzeta.
2. Pri opredelitvi posameznih sektorjev in podsektorjev:
(a) „ISIC Rev. 3.1“ pomeni Mednarodno standardno klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, kot je določena v
Statističnem uradu Združenih narodov, Statistične listine, serije M, št. 4, ISIC Rev. 3.1, 2002;
(a) „CPC“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih narodov,
Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Prov., 1991; ter
(c) „CPC ver. 1.0“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih
narodov, Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Ver. 1.0, 1998.
3. Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi s kvalifikacijskimi zahtevami in postopki, tehničnimi standardi ter
zahtevami za dovoljenja in postopki, kadar ti ne pomenijo omejitve v zvezi z dostopom do trga ali nacionalno
obravnavo v smislu členov 112 in 113 tega sporazuma. Navedeni ukrepi (npr. potreba po pridobitvi dovoljenja,
obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev, potreba po pridobitvi priznanja kvalifikacij v reguliranih sektorjih,
potreba po uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno z jezikovnimi preverjanji, nediskriminatorna zahteva,
da nekaterih dejavnosti ni dovoljeno izvajati na okoljsko zaščitenih območjih ali na območjih s posebnim
zgodovinskim ali umetniškim pomenom) v vsakem primeru veljajo za vlagatelje andske države podpisnice, četudi
niso na seznamu.
4. Spodnji seznam v skladu z odstavkom 3 člena 107 tega sporazuma ne vključuje ukrepov v zvezi s subvencijami, ki
jih dodelijo pogodbenice.
5. Na spodnjem seznamu v skladu s členom 112 tega sporazuma niso vključene nediskriminatorne zahteve glede
pravne oblike poslovne enote.
6. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo učinka same po sebi in torej ne dodeljujejo
pravic neposredno posameznim fizičnim ali pravnim osebam.

(1) Odsotnost pridržkov, specifičnih za državo članico Evropske unije, v določenem sektorju ne posega v horizontalne pridržke ali v
sektorske pridržke za vso Evropsko unijo, ki lahko veljajo.

VSI SEKTORJI

Opis pridržkov

Nepremičnine
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Sektor ali podsektor

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omejitve pri nakupu zemljišč in nepre
mičnin za tuje vlagatelje (1).
SL

VSI SEKTORJI

Javne službe
EU: Gospodarske dejavnosti, ki se obravnavajo kot storitve javnih služb na nacionalni ali lokalni ravni, so lahko pred
met javnih monopolov ali izključnih pravic, ki se dodeljujejo zasebnim subjektom (2).

VSI SEKTORJI

Vrste ustanavljanja

BG: Ustanovitev podružnic mora biti odobrena.
EE: Vsaj polovica članov upravnega odbora ima stalno prebivališče v Evropski uniji.

FI: Tujec, ki trguje kot družbenik v finski družbi z omejeno ali neomejeno odgovornostjo, mora imeti dovoljenje za pro
met in stalno prebivališče v Evropski uniji. Za vse sektorje, razen za telekomunikacijske storitve, velja, da mora vsaj po
lovica rednih članov in namestnikov v upravnem odboru izpolnjevati zahtevo glede državljanstva in stalnega prebiva
lišča. Vendar se lahko določenim družbam odobrijo izjeme. Če namerava tuja organizacija poslovati ali trgovati tako, da
ustanovi podružnico na Finskem, se zahteva dovoljenje za promet. Tuja organizacija ali fizična oseba, ki ni državljan Ev
ropske unije, potrebuje dovoljenje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Za telekomunikacijske storitve velja,
da mora polovica ustanoviteljev in polovica članov upravnega odbora izpolnjevati zahtevo glede stalnega prebivališča.
Če je ustanovitelj pravna oseba, se rezidenčnost zahteva tudi za pravno osebo.

Uradni list Evropske unije

EU: Obravnava, priznana hčerinskim družbam (družb iz tretjih držav), ustanovljenim v skladu z zakonodajo države čla
nice Evropske unije, ki imajo registrirani sedež, glavno upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju Evropske unije, ni
razširjena na podružnice ali agencije, ki jih v državi članici Evropske unije ustanovi družba iz tretje države.

IT: Za opravljanje industrijskih, komercialnih in obrtniških dejavnosti se zahtevata dovoljenje za prebivanje in posebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
BG, PL: Dejavnosti predstavništva lahko obsegajo le oglaševanje in promocijo tujega matičnega podjetja, ki ga predstav
ništvo zastopa.

24.12.2016

PL: Razen finančnih storitev brez obvez za podružnice. Vlagatelji zunaj Evropske unije lahko prevzamejo in opravljajo
gospodarsko dejavnost le v obliki komanditne družbe, delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in javne delni
ške družbe (v primeru pravnih storitev le v obliki registrirane družbe in komanditne družbe).

Opis pridržkov

RO: Samostojni upravljavec ali predsednik upravnega odbora ter polovica skupnega števila upravljavcev gospodarskih
družb so romunski državljani, razen če je v pogodbi družbe ali njenih statutih določeno drugače. Večina revizorjev gos
podarskih družb in njihovih namestnikov je romunskih državljanov.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

SE: Tuja družba (ki na Švedskem ni ustanovila pravne osebe) izvaja svoje trgovinske posle prek podružnice, ustanovljene
na Švedskem z neodvisnim vodstvom in ločenim knjigovodstvom. Za gradbene projekte, ki trajajo manj kot leto dni, se
ne zahteva ustanovitev podružnice ali imenovanje predstavnika s stalnim prebivališčem. Družbo z omejeno odgovor
nostjo (delniško družbo) lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev. Ustanovitelj ali ustanovitelji imajo stalno prebivališče
na Švedskem ali so švedske pravne osebe. Mešana družba je lahko ustanovitelj samo, če imajo vsi družbeniki stalno pre
bivališče na Švedskem. Ustrezni pogoji veljajo za ustanovitev vseh drugih vrst pravnih oseb. Vsaj 50 odstotkov članov
upravnega odbora ima stalno prebivališče na Švedskem. Tuji državljani ali državljani Švedske brez stalnega prebivališča
na Švedskem, ki želijo opravljati trgovinske posle na Švedskem, imenujejo in pri lokalnem organu registrirajo predstav
nika s stalnim prebivališčem na Švedskem, ki je pristojen za take dejavnosti. Pogoj glede stalnega prebivališča ni obvezu
joč, če je mogoče dokazati, da v zadevnem primeru ni potreben.

SI: Tuje družbe lahko ustanovijo podružnice, če je matična družba vsaj eno leto vpisana v sodni register države izvora.
SK: Tuja fizična oseba, ki se vnese v komercialni register kot oseba, pooblaščena za delovanje v imenu podjetnika, mora
predložiti dovoljenje za prebivanje na Slovaškem.

VSI SEKTORJI

Uradni list Evropske unije

SE (samo za Ekvador): Če sta za podružnico imenovana generalni direktor in poddirektor, morata imeti stalno prebiva
lišče v EGP. Fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v EGP in izvaja trgovinske posle na Švedskem, imenuje in regi
strira predstavnika s stalnim prebivališčem na Švedskem, ki se pooblasti za opravljanje teh poslov. Za posle na Šved
skem se vodijo ločeni računi. Pristojni organ lahko v posameznih primerih odobri izjeme od zahtev v zvezi s podružni
cami in stalnim prebivališčem.

Naložbe
ES: Za naložbe tujih vlad in oseb javnega prava v Španiji (to običajno ne vključuje samo gospodarskih interesov, ampak
tudi negospodarske interese teh subjektov), ki se opravijo neposredno ali prek podjetij ali drugih oseb, ki so pod nepo
srednim ali posrednim nadzorom tujih vlad, je potrebno predhodno dovoljenje vlade.

L 356/1107

BG: V podjetjih, v katerih javni (državni ali občinski) delež lastniškega kapitala presega 30 odstotkov, je treba odobriti
prenos teh deležev na tretje osebe. Za nekatere gospodarske dejavnosti, povezane z izkoriščanjem ali uporabo državne
ali javne lastnine, veljajo koncesije, dodeljene v skladu z določbami Zakona o koncesijah. Tuji vlagatelji ne morejo sode
lovati pri lastninjenju. Tuji vlagatelji in bolgarske pravne osebe s korejskim nadzornim deležem potrebujejo dovoljenje
za a) iskanje, razvoj in pridobivanje naravnih virov iz teritorialnega morja, epikontinentalnega pasu ali izključne eko
nomske cone ter za b) pridobitev nadzorne kapitalske udeležbe v družbah, ki se ukvarjajo s katero koli dejavnostjo iz
točke a).

Opis pridržkov

FR: Za tuje nakupe, ki presegajo 33,33 odstotka delnic ali glasovalnih pravic v obstoječih francoskih podjetjih ali 20 od
stotkov v francoskih podjetjih, ki kotirajo na borzi, veljajo naslednji predpisi:

L 356/1108

Sektor ali podsektor

— naložbe, manjše od 7,6 milijona EUR, v francoskih podjetjih s prihodkom, ki ne presega 76 milijonov EUR, posta
nejo neomejene 15 dni po predhodni priglasitvi in potrditvi, da so navedeni zneski resnični;
SL

— po enem mesecu od predhodnega obvestila se dovoljenje za druge naložbe izda samodejno, razen če minister za
gospodarstvo v izjemnih okoliščinah ne izkoristi svoje pravice, da naložbo odloži.
Tuja udeležba v na novo lastninjenih družbah se lahko omeji na različne zneske javno ponujenega lastniškega kapitala,
pri čemer te zneske določi francoska vlada za vsak primer posebej. V nekaterih komercialnih, industrijskih ali obrtnih
dejavnostih je za ustanovitev potrebno posebno dovoljenje, če generalni direktor nima dovoljenja za stalno prebivanje.

FI: Če tuji lastniki z delnicami pridobijo več kot tretjino glasovalnih pravic v večji finski družbi ali podjetju (z več kot
1 000 zaposlenimi in prometom, ki presega 168 milijonov EUR, ali bilančno vsoto, ki presega 168 milijonov EUR),
morajo to potrditi finski organi. Ta potrditev se lahko zavrne samo, če bi bil ogrožen pomemben nacionalni interes. Te
omejitve ne veljajo za telekomunikacijske storitve.

IT: V zvezi z na novo lastninjenimi družbami se lahko dodelijo ali ohranijo izključne pravice. Glasovalne pravice v na
novo lastninjenih družbah so lahko v nekaterih primerih omejene. V obdobju petih let od datuma začetka veljavnosti
tega sporazuma se lahko zahteva soglasje pristojnih organov za pridobitev velikega lastniškega deleža družb, ki delujejo
na področju obrambe, prevoznih storitev, telekomunikacij in energetike.

VSI SEKTORJI
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HU: Brez obvez za tujo udeležbo v na novo lastninjenih družbah.

Geografska območja
FI: Na Alandskih otokih omejitve pravice ustanavljanja brez dovoljenja pristojnih organov Alandskih otokov za fizične
osebe, ki nimajo regionalnega državljanstva Alandskih otokov, in za pravne osebe.

1. KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO

AT, HR, HU, MT, RO: Brez obvez za kmetijske dejavnosti.

(ISIC Rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) razen svetovalnih in po CY: Delež izven Evropske unije je dovoljen le do 49 odstotkov.
svetovalnih storitev (3)

24.12.2016

A. Kmetijstvo, lov

Opis pridržkov

FR: Za ustanovitev kmetijskih podjetij s strani nedržavljanov Evropske unije in nakup vinogradov s strani vlagateljev zu
naj Evropske unije je potrebno dovoljenje.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

IE: Rezidenti izven Evropske unije potrebujejo dovoljenje za ustanovitev v industriji mletja moke.
SE (samo za Ekvador): Lastništvo in reja severnih jelenov sta dovoljena samo Samijem.
SL

B. Gozdarstvo in sečnja

BG: Brez obvez za sečnjo.

(ISIC Rev. 3.1: 020) razen svetovalnih in posvetovalnih storitev

2. RIBOLOV IN RIBOGOJSTVO

AT: Vsaj 25 odstotkov plovil mora biti registriranih v Avstriji.

(ISIC Rev. 3.1: 0501, 0502) razen svetovalnih in posvetovalnih BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Tuji vlagatelji, ki niso registrirani in nimajo sedeža v Belgiji, na Finskem, na Irskem, v Latviji,
storitev
na Nizozemskem, na Portugalskem in Slovaškem, ne morejo imeti v lasti belgijskih, finskih, irskih, latvijskih, nizozem
skih, portugalskih in slovaških plovil pod zastavo.
DK: Osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Evropski uniji, ne morejo imeti v lasti tretjine ali več podjetja, ki se ukvarja
s komercialnim ribolovom. Osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Evropski uniji, ne morejo imeti v lasti plovil, ki plu
jejo pod dansko zastavo. Lastništvo je mogoče le prek na Danskem registriranega podjetja.
FR: Osebe, ki niso državljani Evropske unije, se ne morejo naseliti na pomorski državni lastnini zaradi gojenja rib/lupi
narjev/alg. Tuji vlagatelji, ki niso registrirani in nimajo sedeža v Franciji, ne morejo imeti v lasti več kot 50 odstotkov
plovila pod francosko zastavo.

Uradni list Evropske unije

CY, EL: Delež izven Evropske unije je dovoljen le do 49 odstotkov.

DE: Dovoljenje za morski ribolov se izda samo plovilom, ki imajo pravico pluti pod nemško zastavo. To so ribiška plo
vila, katerih večina delnic je v lasti državljanov Evropske unije ali družb, ustanovljenih v skladu s pravili Evropske unije
in ki imajo glavno poslovno enoto v državi članici Evropske unije. Uporabo plovil morajo voditi in nadzorovati osebe s
stalnim prebivališčem v Nemčiji. Da pridobijo dovoljenje za ribolov, se morajo vsa ribiška plovila registrirati v ustreznih
obalnih državah, v katerih imajo plovila svoje matično pristanišče.
EE: Ladje lahko plujejo pod zastavo Estonije, če se nahajajo v Estoniji in če je večina lastništva v družbah z neomejeno
odgovornostjo, komanditnih družbah ali drugih pravnih osebah, ki se nahajajo na ozemlju Estonije, v rokah državljanov
Estonije in kjer imajo glasovalno večino v upravnem odboru državljani Estonije.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Brez obvez.

L 356/1109

IT: Tujci, razen osebe s stalnim bivališčem v Evropski uniji, ne morejo imeti večinskega deleža v plovilih, ki plujejo pod
italijansko zastavo, ali kontrolnega deleža ladjarja, ki ima sedež v Italiji. V italijanskih teritorialnih vodah lahko ribarijo
le plovila, ki plujejo pod italijansko zastavo.

Opis pridržkov

SE: Tuji vlagatelji, ki niso registrirani in nimajo sedeža na Švedskem, ne morejo imeti v lasti več kot 50 odstotkov plo
vila pod švedsko zastavo. Tuji vlagatelji potrebujejo dovoljenje za nakup 50 odstotkov ali več delnic v podjetjih, ki se
ukvarjajo s komercialnim ribolovom v švedskih vodah.

SL

SI: Ladje lahko plujejo pod slovensko zastavo, če je več kot polovica ladje v lasti državljanov Evropske unije ali pravnih
oseb, ki imajo sedež v državi članici Evropske unije.

L 356/1110

Sektor ali podsektor

UK: Pridržek za nakup plovil, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva, razen če je naložba vsaj v 75-odstotni lasti
britanskih državljanov in/ali družb, ki so vsaj v 75-odstotni lasti britanskih državljanov, v vseh primerih s stalnim biva
liščem v Združenem kraljestvu. Plovila morajo biti upravljana, vodena in nadzorovana iz Združenega kraljestva.

3. RUDARSTVO IN KAMNOSEŠTVO (4)
A. Kopanje premoga in lignita; pridobivanje šote
(ISIC Rev. 3.1: 10)
B. Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina (5)

EU: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejavnostjo. Brez obvez
za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Brez obvez za pridobivanje surove nafte in zemeljskega
plina.
ES: Brez obvez za tuje naložbe v strateške minerale.
Uradni list Evropske unije

(ISIC Rev. 3.1: 1110)
C. Kopanje kovinskih rud
(ISIC Rev. 3.1: 13)
D. Ostalo rudarstvo in pridobivanje naravnih kamnin
(ISIC Rev. 3.1: 14)

4. PROIZVODNJA (6)

A. Proizvodnja živil in pijač

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 15)

B. Proizvodnja tobačnih izdelkov

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 16)

(ISIC Rev. 3.1: 17)

Jih ni.

24.12.2016

C. Proizvodnja tekstila

D. Proizvodnja oblačil; obdelava in barvanje krzna

Opis pridržkov

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 18)

SL

E. Strojenje in obdelava usnja; proizvodnja potovalnih torb, roč Jih ni.
nih torbic, sedlarskih in jermenarskih izdelkov ter obutve

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(ISIC Rev. 3.1: 19)

F. Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa in plute, razen pohištva; Jih ni.
proizvodnja izdelkov iz slame in pletarskih materialov
(ISIC Rev. 3.1: 20)

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 21)

H. Objava, tiskanje in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (7)

IT: Pogoj glede državljanstva za lastnike založniških hiš in tiskarn.

(ISIC Rev. 3.1: 22, razen objave in tiskanja za honorar ali na pod SE (samo za Ekvador): Za založnike in lastnike založniških ali tiskarskih družb se zahteva stalno prebivališče.
lagi pogodbe) (8)

I. Proizvodnja proizvodov iz koksa

Uradni list Evropske unije

G. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 231)

J. Proizvodnja naftnih derivatov (9)

K. Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, razen eksploziv

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 24 razen proizvodnje eksploziv)

L 356/1111

(ISIC Rev. 3.1: 232)

EU: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejavnostjo. Brez obvez
za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

L. Proizvodnja gumijastih in plastičnih izdelkov

Opis pridržkov

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 25)
Jih ni.

SL

M. Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

L 356/1112

Sektor ali podsektor

(ISIC Rev. 3.1: 26)
N. Proizvodnja osnovnih kovin

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 27)
O. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 28)

a) Proizvodnja strojev za splošno rabo

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 291)
b) Proizvodnja strojev za posebne namene, razen orožja in stre Jih ni.
liva

Uradni list Evropske unije

P. Proizvodnja strojev

(ISIC Rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
c) Proizvodnja gospodinjskih naprav, ki drugje niso omenjeni

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 293)
d) Proizvodnja pisarniških in računovodskih strojev ter računalni Jih ni.
kov
(ISIC Rev. 3.1: 30)

(ISIC Rev. 3.1: 31)

24.12.2016

e) Proizvodnja električnih strojev in naprav, ki drugje niso ome Jih ni.
njeni

Opis pridržkov

f) Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav Jih ni.
ter opreme

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(ISIC Rev. 3.1: 32)
SL

Q. Proizvodnja medicinske, opreme, finomehaničnih in optičnih Jih ni.
instrumentov ter ur
(ISIC Rev. 3.1: 33)

R. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 34)

Jih ni.

T. Proizvodnja pohištva; druge predelovalne dejavnosti

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 361, 369)

U. Recikliranje

Uradni list Evropske unije

S. Proizvodnja druge opreme za prevoz (nevojaške)
(ISIC Rev. 3.1: 35, razen proizvodnje vojnih ladij, vojnih letal in
druge opreme za prevoz za vojaško uporabo)

Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 37)

5. PROIZVODNJA; PRENOS IN DISTRIBUCIJA ZA LASTNE PO
TREBE ELEKTRIČNE ENERGIJE, PLINA, PARE IN TOPLE VODE
(10)
(RAZEN PROIZVODNJE JEDRSKE ENERGIJE)

(del ISIC Rev. 3.1: 4010) (11)

L 356/1113

A. Proizvodnja električne energije; prenos in distribucija elek EU: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejavnostjo. Brez obvez
trične energije za lastne potrebe
za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

Opis pridržkov

B. Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv preko omrežij za EU: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejavnostjo. Brez obvez
lastne potrebe
za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

L 356/1114

Sektor ali podsektor

(del ISIC Rev. 3.1: 4020) (12)
SL

C. Proizvodnja pare in tople vode; distribucija pare in tople vode EU: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejavnostjo. Brez obvez
za lastne potrebe
za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
(del ISIC Rev. 3.1: 4030) (13)

6. POSLOVNE STORITVE

A. Strokovne storitve

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih odvetnikov (ki morajo biti v matični državi popolnoma usposobljeni) v poslov
nih rezultatih katere koli odvetniške družbe ne smejo presegati 25 odstotkov. Ti odvetniki ne smejo imeti odločilnega
vpliva pri odločanju.

(CPC 861) (14)
razen pravnega svetovanja in storitev pravnih dokumentov in po
trjevanj, ki jih izvajajo pravni strokovnjaki, nosilci javnih funkcij, BE: Za zastopanje pred „Cour de cassation“ v nekazenskih zadevah veljajo kvote.
na primer notarji, huissiers de justice ali drugi officiers publics et mini CY (samo za Ekvador): Za polno članstvo v odvetniški zbornici veljata pogoj glede državljanstva in zahteva glede stal
stériels
nega prebivališča.
FR: Za dostop odvetnikov do poklica „avocat aupres de la Cour de Cassation“ in „avocat aupres du Conseil d'Etat“ ve
ljajo kvote.

Uradni list Evropske unije

a) Pravne storitve

DK: Samo odvetniki z dansko licenco za opravljanje poklica in odvetniške družbe, registrirane na Danskem, so lahko
lastniki delnic danskih odvetniških družb. Člani upravnega odbora ali del vodstva danske odvetniške družbe so lahko
samo odvetniki z dansko licenco za opravljanje poklica. Zahteva glede danskega pravnega izpita za pridobitev danskega
dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

FR: Nekatere pravne oblike („association d'avocats“ in „société en participation d'avocat“) so namenjene samo odvetni
kom, ki so polnopravni člani odvetniške zbornice v Franciji. V odvetniški družbi, ki opravlja storitve v zvezi s franco
skim pravom ali pravom Evropske unije, je najmanj 75 odstotkov partnerjev, ki imajo v lasti 75-odstotni delež družbe,
odvetnikov, ki so polnopravni člani odvetniške zbornice v Franciji.
HR: Zastopanje strank pred sodišči lahko izvajajo samo člani odvetniške zbornice Hrvaške (hrvaški naziv „odvjetnici“).
Pogoj za članstvo v odvetniški zbornici je državljanstvo.
24.12.2016

HU: Za tržno prisotnost je potrebno partnerstvo z madžarskim odvetnikom (ügyvéd), odvetniško pisarno (ügyvédi
iroda) ali predstavništvom.

Opis pridržkov

PL: Odvetnikom iz Evropske unije so na voljo druge pravne oblike, tuji odvetniki pa imajo dostop le do pravnih oblik
registriranih partnerstev in omejenih partnerstev.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SE (samo za Ekvador): Za članstvo v odvetniški zbornici, potrebno le za uporabo švedskega naziva „advokat“, velja za
hteva glede stalnega prebivališča.
SL

b) 1. Računovodske in knjigovodske storitve

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih računovodij (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v
poslovnih
rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotkov, če niso člani avstrijskega po
(CPC 86212, razen „revizijskih storitev“, CPC 86213, CPC 86219
klicnega
združenja.
in CPC 86220)
CY: Dostop je pogojen s preverjanjem gospodarskih potreb. Glavno merilo: stanje zaposlenosti v podsektorju.
DK: Tuji računovodje potrebujejo dovoljenje danske agencije za trgovino in podjetja, da lahko sklenejo partnerstvo
z danskimi pooblaščenimi računovodji.

b) 2. Revizijske storitve

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih revizorjev (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v
poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotkov, če niso člani avstrijskega po
klicnega združenja.
CY: Dostop je pogojen s preverjanjem gospodarskih potreb. Glavno merilo: stanje zaposlenosti v podsektorju.
CZ, SK: Najmanj 60 odstotkov deleža kapitala ali glasovalnih pravic je pridržanih za državljane.
DK: Tuji računovodje potrebujejo dovoljenje danske agencije za trgovino in podjetja, da lahko sklenejo partnerstvo
z danskimi pooblaščenimi računovodji.
FI: Zahteva glede stalnega prebivališča za najmanj enega od revizorjev v finski družbi z omejeno odgovornostjo.
HR: Jih ni, vendar pa lahko revizijo opravljajo samo pravne osebe.

Uradni list Evropske unije

(CPC 86211 in 86212, razen računovodskih storitev)

LV: V gospodarski družbi zapriseženih revizorjev je več kot 50 odstotkov kapitalskih deležev z glasovalnimi pravicami
v lasti zapriseženih revizorjev ali gospodarskih družb zapriseženih revizorjev iz Evropske unije.
LT: Najmanj 75 odstotkov delnic pripada revizorjem ali revizijskim družbam iz Evropske unije.
SE: Samo revizorji, registrirani na Švedskem, lahko opravljajo pravne revizijske storitve pri nekaterih pravnih osebah,
med drugim pri vseh družbah z omejeno odgovornostjo. Samo take osebe so lahko delničarji ali družbeniki družb, ki
opravljajo kvalificirane revizije (za uradne namene). Za odobritev je potrebno stalno prebivališče.
SI: Delež tujcev v revizijski družbi ne sme presegati 49 odstotkov lastniškega kapitala.

(CPC 863) ( )
15

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih davčnih svetovalcev (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične
države) v poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotkov. To velja le za osebe,
ki niso člani avstrijskega poklicnega združenja.

L 356/1115

c) Storitve davčnega svetovanja

Opis pridržkov

CY: Dostop je pogojen s preverjanjem gospodarskih potreb. Glavno merilo: stanje zaposlenosti v podsektorju.

d) Arhitekturne storitve

BG: Pri projektih, ki so pomembni za državo ali regijo, morajo tuji vlagatelji delovati kot partnerji ali podizvajalci lokal
nih vlagateljev.

e) Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhi LV: Pri arhitekturnih storitvah se za pridobitev licence, ki omogoča opravljanje poslovne dejavnosti z vso pravno odgo
vornostjo in pravicami do podpisa projekta, zahtevata triletna praksa na področju projektiranja v Latviji in univerzitetna
tekture
diploma.
(CPC 8671 in CPC 8674)

f) Storitve inženiringa
in

SL

in

L 356/1116

Sektor ali podsektor

BG: Pri projektih, ki so pomembni za državo ali regijo, morajo tuji vlagatelji delovati kot partnerji ali podizvajalci lokal
nih vlagateljev.

g) Storitve integriranega inženiringa
(CPC 8672 in CPC 8673)

AT: Brez obvez, razen za zobozdravstvene storitve ter za psihologe in psihoterapevte, pri katerih ni pridržkov.
DE: Preverjanje gospodarskih potreb za zdravnike in zobozdravnike, ki so pooblaščeni za zdravljenje upravičencev iz
programov javnega zavarovanja. Glavno merilo: pomanjkanje zdravnikov in zobozdravnikov v zadevni regiji.
CY (samo za Ekvador), FI: Brez obvez.
FR: Investitorjem iz Evropske unije so na voljo druge pravne oblike, tuji investitorji pa imajo dostop le do pravnih oblik
„société d'exercice liberal“ in „société civile professionnelle“.

Uradni list Evropske unije

h) Zdravstvene (vključno s psihologi) in zobozdravstvene storitve
(CPC 9312 in del CPC 85201)

LV: Preverjanje gospodarskih potreb. Glavno merilo: pomanjkanje zdravnikov in zobozdravnikov v zadevni regiji.
BG, LT: Za opravljanje storitve je potrebno dovoljenje, ki temelji na načrtu zdravstvenih storitev, izdelanem glede na po
trebe in ob upoštevanju števila prebivalstva ter obstoječih zdravstvenih in zobozdravstvenih služb.
SI: Brez obvez za socialno medicino, sanitarne, epidemiološke, medicinske/ekološke storitve, preskrbo s krvjo, krvne
pripravke, transplantate in obdukcijo.
UK: Registracija zdravnikov v okviru nacionalne zdravstvene službe je odvisna od kadrovskega načrtovanja za medicin
ske poklice.

i) Veterinarske storitve

AT, CY (samo za Ekvador): Brez obvez.

(CPC 932)

BG: Preverjanje gospodarskih potreb. Glavni merili: število prebivalcev in gostota obstoječih podjetij.
FR: Investitorjem iz Evropske unije so na voljo druge pravne oblike, tuji investitorji pa imajo dostop le do pravnih oblik
„société d'exercice liberal“ in „société civile professionnelle“.

24.12.2016

HU: Preverjanje gospodarskih potreb. Glavno merilo: pogoji na trgu dela v sektorju.

Opis pridržkov

j) 1. Babiške storitve

BG, CY (samo za Ekvador), FI, MT, SI: Brez obvez.

(del CPC 93191)

FR: Investitorjem iz Evropske unije so na voljo druge pravne oblike, tuji investitorji pa imajo dostop le do pravnih oblik
„société d'exercice liberal“ in „société civile professionnelle“.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

LT: Lahko se uporablja preverjanje gospodarskih potreb. Glavno merilo: stanje zaposlenosti v podsektorju.
SL

j) 2. Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega AT: Tuji vlagatelji lahko sodelujejo le pri naslednjih dejavnostih: medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti, logo
osebja
terapevti, dietetiki in svetovalci za prehrano.
(del CPC 93191)

BG, CY (samo za Ekvador), MT: Brez obvez.
FI, SI: Brez obvez za fizioterapevte in reševalno osebje.
FR: Investitorjem iz Evropske unije so na voljo druge pravne oblike, tuji investitorji pa imajo dostop le do pravnih oblik
„société d'exercice liberal“ in „société civile professionnelle“.
LT: Lahko se uporablja preverjanje gospodarskih potreb. Glavno merilo: stanje zaposlenosti v podsektorju.

k) Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki in trgovina na AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Brez obvez.
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Za izdajo dovoljenja je treba preveriti gospodarske potrebe. Glavni
(CPC 63211)
merili: število prebivalcev in geografska gostota obstoječih lekarn.
in druge storitve, ki jih nudijo farmacevti (16)

B. Računalniške in sorodne storitve

Uradni list Evropske unije

LV: Preverjanje gospodarskih potreb za tuje fizioterapevte in paramedicinsko osebje. Glavno merilo: stanje zaposlenosti
v zadevni regiji.

Jih ni.

(CPC 84)

C. Raziskovalne in razvojne storitve (17)

Za a) in c):

a) Raziskovalne in razvojne storitve v naravoslovnih vedah

EU: Za javno financirane raziskovalne in razvojne storitve se lahko izključne pravice in/ali dovoljenja dodelijo le držav
ljanom Evropske unije in pravnim osebam Evropske unije s sedežem v Evropski uniji.

(CPC 851)

b) Raziskovalne in razvojne storitve v družboslovnih in humani Za b):
stičnih vedah
Jih ni.
c) Interdisciplinarne raziskovalne in razvojne storitve
(CPC 853)

L 356/1117

(CPC 852, razen storitev psihologov) (18)

Opis pridržkov

D. Nepremičninske storitve (19)

a) Ki zajemajo lastniško ali zakupljeno posest

L 356/1118

Sektor ali podsektor

Jih ni.
SL

(CPC 821)

b) Za honorar ali na podlagi pogodbe

Jih ni, razen:

(CPC 822)

CY (samo za Ekvador): Brez obvez.

E. Storitve najema/zakupa brez izvajalcev

LT: Ladje morajo biti v lasti litovskih fizičnih oseb ali družb s sedežem v Litvi.

(CPC 83103)

SE: Za plutje pod švedsko zastavo je potrebno dokazilo o prevladujočem švedskem deležu ob tujih lastniških deležih
pri ladjah.

b) V zvezi z letali

EU: Zrakoplovi, ki jih uporablja letalski prevoznik iz Evropske unije, morajo biti registrirani v državi članici Evropski
uniji, ki je letalskemu prevozniku izdala licenco, ali drugje v Evropski uniji. Zrakoplov mora biti v lasti fizičnih oseb, ki
izpolnjujejo posebna merila glede državljanstva, ali pravnih oseb, ki izpolnjujejo posebna merila glede lastništva kapitala
in nadzora (vključno z državljanstvom direktorjev). Lahko se odobrijo izjeme za pogodbe o kratkoročnem najemu ali v
izjemnih okoliščinah.

(CPC 83104)

c) V zvezi z drugo prevozno opremo

Uradni list Evropske unije

a) V zvezi z ladjami

Jih ni.

(CPC 83101, CPC 83102 in CPC 83105)

d) V zvezi z drugimi stroji in opremo

Jih ni.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 in CPC 83109)

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez za CPC 83202.

24.12.2016

e) V zvezi z osebnimi in gospodinjskimi predmeti

f) Izposoja telekomunikacijske opreme

Opis pridržkov

Jih ni.

(CPC 7541)

a) Oglaševanje

SL

F. Druge poslovne storitve

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Jih ni.

(CPC 871)

b) Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

Jih ni.

(CPC 864)

Jih ni.

d) Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

HU: Brez obvez za storitve na področju arbitraže in sprave (CPC 86602).

(CPC 866)

e) Storitve tehničnega preizkušanja in analiz (20)

Uradni list Evropske unije

c) Storitve svetovanja pri upravljanju
(CPC 865)

Jih ni.

(CPC 8676)

f) Storitve svetovanja v zvezi s kmetijstvom, lovom in gozdar CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Brez obvez.
stvom
(del CPC 881)

g) Svetovalne storitve v zvezi z ribištvom

Jih ni.

(del CPC 882)

(del CPC 884 in del CPC 885)

Jih ni.

L 356/1119

h) Svetovalne storitve v zvezi s proizvodnjo

Opis pridržkov

i) Storitve namestitve in zagotovitve osebja

i) 1. Iskanje vodilnih kadrov

L 356/1120

Sektor ali podsektor

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Brez obvez.
SL

(CPC 87201)

i) 2. Storitve namestitve osebja

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Brez obvez.

(CPC 87202)

BE, FR, IT: Državni monopol.
DE: Za izdajo dovoljenja je treba preveriti gospodarske potrebe. Glavni merili: stanje in razvoj trga delovne sile.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Brez obvez.

(CPC 87203)

IT: Državni monopol.

i) 4 Storitve modnih agencij

Jih ni.

(del CPC 87209)

j) 1. Poizvedovanje in iskanje

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

i) 3. Zagotavljanje administrativnega osebja

(CPC 87301)

j) 2. Storitve varovanja
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 in CPC 87305)

DK: Zahteva glede državljanstva in stalnega prebivališča za člane upravnega odbora. Brez obvez za zagotavljanje var
nostnih storitev na letališčih.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Dovoljenje se lahko izda samo državljanom in organizacijam, registrira
nim v teh državah.
ES: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Za dostop je potrebno predhodno do
voljenje.
HR: Brez obvez.

(CPC 8675)

24.12.2016

k) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega sve FR: Tuji vlagatelji morajo imeti posebno dovoljenje za storitve iskanja in raziskovanja.
tovanja (21)

l) 1. Vzdrževanje in popravila plovil

Opis pridržkov

Jih ni.

(del CPC 8868)

LV: Državni monopol.

(del CPC 8868)

SE: Preverijo se gospodarske potrebe, kadar namerava vlagatelj vzpostaviti lastne naprave terminalske infrastrukture.
Glavni merili: prostorske in zmogljivostne omejitve.

SL

l) 2. Vzdrževanje in popravila železniške prevozne opreme

24.12.2016

Sektor ali podsektor

l) 3. Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, motornih koles, SE: Preverijo se gospodarske potrebe, kadar namerava vlagatelj vzpostaviti lastne naprave terminalske infrastrukture.
Glavni merili: prostorske in zmogljivostne omejitve.
motornih sani in cestne prevozne opreme
(CPC 6112, CPC 6122, del CPC 8867 in del CPC 8868)

Jih ni.

l) 5. Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, (nepisarniških) Jih ni.
strojev, (neprevozne in nepisarniške) opreme ter osebnih in gos
podinjskih predmetov (22)

Uradni list Evropske unije

l) 4. Vzdrževanje in popravilo letal in njihovih delov
(del CPC 8868)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 in CPC 8866)

m) Storitve čiščenja zgradb

Jih ni.

(CPC 874)

n) Fotografske storitve

CY, EE, MT: Brez obvez.

(CPC 875)

(CPC 876)

Jih ni.

L 356/1121

o) Storitve pakiranja

p) Tiskarstvo in založništvo
(CPC 88442)

Opis pridržkov

LT, LV: Pravice do ustanavljanja v založniškem sektorju se dodelijo le v teh državah registriranim pravnim osebam (brez
podružnic).

L 356/1122

Sektor ali podsektor

PL: Za glavne urednike časopisov in dnevnikov se zahteva državljanstvo.
SE: Za založnike in lastnike založniških ali tiskarskih družb se zahteva stalno prebivališče.
SL

q) Kongresne storitve

Jih ni.

(del CPC 87909)

r) 1. Prevajanje in tolmačenje

DK: V dovoljenju za pooblaščene uradne prevajalce in tolmače se lahko omeji obseg njihove dejavnosti.

(CPC 87905)

HR: Brez obvez za prevajanje in tolmačenje v okviru hrvaških sodišč.
PL: Brez obvez za zagotavljanje storitev zapriseženih tolmačev.

r) 2. Storitve notranjega opremljanja in druge storitve oblikova Jih ni.
nja specialnih izdelkov
(CPC 87907)

r) 3. Storitve posredovanja pri pobiranju različnih taks

Uradni list Evropske unije

BG, HU, SK: Brez obvez za uradno prevajanje in tolmačenje.

IT, PT: Pogoj glede državljanstva za vlagatelje.

(CPC 87902)

r) 4. Posredovanje informacij o strankah

BE: Za banke podatkov za potrošniška posojila velja pogoj glede državljanstva za vlagatelje.

(CPC 87901)

IT, PT: Pogoj glede državljanstva za vlagatelje.

r) 5. Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv

Jih ni.

(CPC 87904) ( )
23

Jih ni.

24.12.2016

r) 6. Telekomunikacijske svetovalne storitve
(CPC 7544)

r) 7. Storitve odgovarjanja na telefonske klice

Opis pridržkov

Jih ni.

(CPC 87903)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

7. KOMUNIKACIJSKE STORITVE

A. Poštne in kurirske storitve

Jih ni (31).

Podsektorji (i), (iv) in (v) so izključeni, če sodijo v obseg storitev,
ki so lahko rezervirane, kar je za: pošiljke korespondence, cena
katerih je nižja od 2,5-kratnega zneska javne osnovne tarife, če
tehtajo manj kot 50 gramov (32), plus priporočena poštna storitev,
ki se uporablja pri pravosodnih ali upravnih postopkih.)

Uradni list Evropske unije

Storitve v zvezi z obdelavo (24) poštnih pošiljk (25) v skladu z na
slednjim seznamom podsektorjev, ne glede na to, ali so name
njene v domače ali tuje kraje: (i) Obdelava naslovljenih pisnih
sporočil v katerem koli fizičnem mediju (26), vključno s hibridno
pošto in direktno pošto, (ii) Obdelava naslovljenih paketov (27),
(iii) Obdelava naslovljenih tiskovin (28), (iv) Obdelava pošiljk iz (i)
do (iii) zgoraj kot priporočene ali zavarovane pošte, (v) Ekspresna
dostava (29) za izdelke iz (i) do (iii) zgoraj, (vi) Obdelava nenaslov
ljenih pošiljk, (vii) Izmenjava dokumentov (30)

(del CPC 751, del CPC 71235 (33) in del CPC 73210 (34))

B. Telekomunikacijske storitve
Te storitve ne zajemajo gospodarskih dejavnosti, ki zagotavljajo
vsebine, ki za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve.

L 356/1123

a) Vse storitve v zvezi s prenosom in sprejemanjem signalov Jih ni (37).
z elektromagnetnimi sredstvi (35), razen radiodifuzije (36)

b) Storitve oddajanja preko satelita (38)

Opis pridržkov

EU: Za ponudnike storitev v tem sektorju lahko veljajo obveznosti za zaščito ciljev splošnega interesa, povezanih s pre
nosom vsebin po njihovem omrežju, v skladu z ureditvenim okvirom Evropske unije za elektronske komunikacije.

L 356/1124

Sektor ali podsektor

BE: Brez obvez.
SL

8. GRADBENE IN Z NJIMI POVEZANE INŽENIRSKE STORITVE BG: Pri projektih, ki so pomembni za državo ali regijo, morajo tuji vlagatelji delovati kot partnerji ali podizvajalci lokal
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, nih vlagateljev.
CPC 517 in CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK: Brez obvez.

9. DISTRIBUTERSKE STORITVE

HR: Brez obvez za distribucijo tobačnih izdelkov.

A. Posredniške storitve

a) Posredniške storitve v zvezi z motornimi vozili, motornimi ko Jih ni.
lesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje

Uradni list Evropske unije

AT: Brez obvez za distribucijo pirotehničnih izdelkov, vnetljivih izdelkov in naprav za razstreljevanje ter toksičnih snovi.
(razen distribucije orožja, streliva, eksplozivov in drugega voja Za distribucijo farmacevtskih in tobačnih izdelkov se lahko izključne pravice in/ali dovoljenja dodelijo le državljanom
držav članic Evropske unije in pravnim osebam Evropske unije s sedežem v Evropski uniji.
škega materiala)
FI: Brez obvez za distribucijo alkoholnih pijač in farmacevtskih izdelkov.
Vsi podsektorji, navedeni spodaj (39)

(del CPC 61111, del CPC 6113 in del CPC 6121 )

b) Druge posredniške storitve

Jih ni.

(CPC 621)

B. Storitve trgovine na debelo

(del CPC 61111, del CPC 6113 in del CPC 6121 )

24.12.2016

a) Storitve trgovine na debelo v zvezi z motornimi vozili, motor Jih ni.
nimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje

Opis pridržkov

b) Storitve trgovine na debelo v zvezi s telekomunikacijsko termi Jih ni.
nalno opremo

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(del CPC 7542)
SL

FR, IT: Državni monopol na tobak.
FR: Dovoljenje za grosistične lekarne je pogojeno s preverjanjem gospodarskih potreb. Glavni merili: število prebivalcev
in geografska gostota obstoječih lekarn.

C. Storitve trgovine na drobno (41)

ES, FR, IT: Državni monopol na tobak.

Storitve trgovine na drobno v zvezi z motornimi vozili, motor
nimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje
(CPC 61112, del CPC 6113 in del CPC 6121 )
Storitve trgovine na drobno v zvezi s telekomunikacijsko termi
nalno opremo
(del CPC 7542)
Storitve trgovine s prehrano na drobno
(CPC 631)
Storitve trgovine na drobno drugih (neenergetskih) izdelkov,
razen trgovine na drobno z zvezi s farmacevtskimi, medicinskimi
in ortopedskimi izdelki (42)
(CPC 632, razen CPC 63211 in 63297)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Dovoljenje za veleblagovnice (za FR le za velike trgovine) je pogojeno s preverjanjem gospo
darskih potreb. Glavna merila: število obstoječih trgovin in vpliv nanje, gostota prebivalstva, geografska razpršenost,
vpliv na prometne razmere in ustvarjanje novih delovnih mest.

D. Franšizing

IE, SE: Brez obvez za prodajo alkoholnih pijač na drobno.
SE: Dovoljenje za začasno trgovino z oblačili, čevlji in živili, ki se ne zaužijejo na kraju prodaje, je lahko pogojeno s
preverjanjem gospodarskih potreb. Glavno merilo: vpliv na obstoječe trgovine na zadevnem geografskem območju.

Uradni list Evropske unije

c) Druge storitve trgovine na debelo
(CPC 622, razen storitev trgovine na debelo v zvezi z energenti
(40))

Jih ni.

(CPC 8929)

10. IZOBRAŽEVALNE STORITVE (samo zasebno financirane sto
ritve)

A. Storitve osnovnošolskega izobraževanja

EU: Za udeležbo zasebnih izvajalcev v izobraževalni mreži je potrebna koncesija.

(CPC 921)

AT: Brez obvez za storitve višje- in visokošolskega izobraževanja. Brez obvez za izobraževanja odraslih z radijskimi ali
televizijskimi oddajami.
BG: Brez obvez za storitve osnovno- in/ali srednješolskega izobraževanja, ki jih opravljajo tuje fizične osebe in združe
nja, ter za opravljanje storitev višje- in visokošolskega izobraževanja.

L 356/1125

B. Storitve srednješolskega izobraževanja
(CPC 922)

C. Storitve višje- in visokošolskega izobraževanja

Opis pridržkov

CZ, SK: Pogoj glede državljanstva za večino članov upravnega odbora. Brez obvez za opravljanje storitev višje- in viso
košolskega izobraževanja, razen za posrednješolske strokovne in poklicne izobraževalne storitve (CPC 92310).

D. Storitve izobraževanja odraslih

CY, FI, MT, RO, SE: Brez obvez.

(CPC 924)

EL Pogoj glede državljanstva za večino članov upravnega odbora v osnovnih in srednjih šolah. Brez obvez za visokošol
ske izobraževalne ustanove, ki izdajajo uradno priznane državne diplome.

SL

(CPC 923)

L 356/1126

Sektor ali podsektor

ES, IT: Preverjanje gospodarskih potreb za ustanavljanje zasebnih univerz, pooblaščenih za izdajanje uradno priznanih
diplom; postopek vključuje mnenje parlamenta. Glavni merili: število prebivalcev in gostota obstoječih ustanov.
HR: Brez obvez za storitve osnovnošolskega izobraževanja (CPC 921). Za storitve srednješolskega izobraževanja: ni
omejitev za pravne osebe.
HU, SK: Število ustanovljenih šol lahko omejijo lokalni organi (ali osrednji organi v primeru višjih šol in drugih visoko
šolskih izobraževalnih ustanov), ki so odgovorni za dodeljevanje dovoljenj.
LV: Brez obvez za opravljanje izobraževalnih storitev v zvezi s strokovnimi in poklicnimi srednješolskimi izobraževal
nimi storitvami za študente invalide (CPC 9224).
SI: Brez obvez za osnovne šole. Pogoj glede državljanstva za večino članov upravnega odbora v srednjih in višjih šolah.

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Brez obvez.

(CPC 929)

CZ, SK: Za udeležbo zasebnih izvajalcev v izobraževalni mreži je potrebna koncesija. Pogoj glede državljanstva za ve
čino članov upravnega odbora.

11. OKOLJSKE STORITVE (43)

Jih ni.

Uradni list Evropske unije

E. Druge izobraževalne storitve

A. Storitve odstranjevanja odpadnih voda
(CPC 9401) (44)
B.) Ravnanje s trdnimi/nevarnimi odpadki, razen čezmejnega pre
voza nevarnih odpadkov
a) Storitve odstranjevanja odpadkov
(CPC 9402)
b) Sanitarne in podobne storitve
(CPC 9403)
C. Varstvo zunanjega zraka in podnebja
(CPC 9404) (45)
D. Sanacija in čiščenje tal in vode
(del CPC 9406) (46)

24.12.2016

a) Obdelava, sanacija kontaminirane/onesnažene zemlje in vode

Opis pridržkov

E. Zmanjševanje hrupa in vibracij
(CPC 9405)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

F. Varstvo biotske raznovrstnosti in krajine
a) Storitve varstva narave in krajine
SL

(del CPC 9406)
G. Druge okoljske in pomožne storitve
(CPC 9409)

12. FINANČNE STORITVE

AT: Dovoljenje za podružnice tujih zavarovalnic se zavrne, če zavarovalnica v matični državi nima pravne oblike, ki je
ustrezna ali primerljiva z delniško družbo ali vzajemnim zavarovalnim združenjem.
BG, ES: Tuja zavarovalnica mora pred ustanovitvijo podružnice ali agencije v Bolgariji ali Španiji, ki bi zagotavljala neka
tere razrede zavarovanja, imeti vsaj pet let dovoljenje za opravljanje teh razredov zavarovanja matični državi.
EL Pravica do ustanavljanja ne vključuje ustanavljanja predstavništev ali druge stalne navzočnosti zavarovalnic, razen če
so taka podjetja ustanovljena kot agencije, podružnice ali sedeži.
FI: Najmanj polovica ustanoviteljev in članov upravnega odbora ter nadzornega odbora zavarovalnice ima stalno prebi
vališče v Evropski uniji, razen če pristojni organi odobrijo izjemo. Tuja zavarovalnica ne more dobiti dovoljenja na Fin
skem kot podružnica za opravljanje storitev obveznega pokojninskega zavarovanja.

Uradni list Evropske unije

A. Zavarovanje in z njim povezane storitve

IT: Dovoljenje za ustanavljanje podružnic je na zadnji stopnji pogojeno z oceno nadzornih organov.
BG, PL: Posredniki zavarovanja morajo biti ustanovljeni lokalno (brez podružnic).
PT Tuje zavarovalnice morajo za ustanovitev podružnice na Portugalskem dokazati vsaj petletne predhodne izkušnje de
lovanja. Neposredno širjenje poslovne mreže ni dovoljeno za posredovanje zavarovanja, ki je pridržano za družbe, usta
novljene v skladu s pravom države članice Evropske unije.
SK: Tuji državljani lahko ustanovijo zavarovalnico samo v obliki delniške družbe ali opravljajo zavarovalniške storitve
prek hčerinskih družb z registriranim sedežem na Slovaškem (brez podružnic).
SE: Podjetja za zavarovalno posredništvo, ki niso registrirana na Švedskem, se lahko ustanovijo samo s podružnico.

B. Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

L 356/1127

EU: Samo podjetja z registriranim sedežem v Evropski uniji so lahko depozitarji premoženja investicijskih skladov. Za
upravljanje vzajemnih skladov in investicijskih družb se zahteva ustanovitev specializirane družbe za upravljanje s sede
žem in registriranim sedežem v isti državi članici Evropske unije.

Opis pridržkov

BG: Pokojninsko zavarovanje se izvaja z udeležbo v ustanovljenih pokojninskih zavarovalniških družbah (brez podru
žnic). Predsednik upravnega odbora in predsednik nadzornega sveta morata imeti stalno prebivališče v Bolgariji.

FI: Najmanj polovica ustanoviteljev in članov upravnega odbora, najmanj en redni član in en namestnik nadzornega od
bora ter oseba, pooblaščena za podpis v imenu kreditne institucije ima stalno prebivališče v Evropski uniji. Izjeme od
teh zahtev lahko odobrijo le pristojni organi.

SL

CY: Samo člani (borzni posredniki) ciprske borze lahko opravljajo storitve, ki se nanašajo na posredništvo vrednostnih
papirjev na Cipru. Borznoposredniško podjetje je lahko registrirano kot član ciprske borze, če je bilo ustanovljeno in re
gistrirano v skladu s ciprskim zakonom o gospodarskih družbah (brez podružnic).

L 356/1128

Sektor ali podsektor

HR: Jih ni, razen za storitve poravnav in obračunov, ki jih na Hrvaškem zagotavlja samo osrednja depozitarna agencija.
Dostop do storitev osrednje depozitarne agencije bo omogočen nerezidentom na nediskriminatorni osnovi.
HU: Podružnice tujih institucij ne smejo upravljati premoženja zasebnih pokojninskih skladov ali upravljati tveganega
kapitala. Vsaj dva člana vodstva finančne ustanove morata biti madžarska državljana in rezidenta v skladu z ustreznimi
predpisi o deviznih zadevah ter imeti vsaj eno leto stalno prebivališče na Madžarskem.

24.12.2016

IT: Za dovoljenje za upravljanje sistema poravnave vrednostnih papirjev z ustanovo v Italiji je treba v Italiji registrirati
družbo (brez podružnic). Za dovoljenje za upravljanje storitev centralnega registra vrednostnih papirjev z ustanovo v
Italiji je treba v Italiji registrirati družbo (brez podružnic). Ko gre za kolektivne naložbene sheme, razen za podjetja
KNPVP, usklajena z zakonodajo Evropske unije, mora biti skrbnik/depozitar registriran v Italiji ali drugi državi članici
Evropske unije, pri čemer je v Italiji ustanovil podružnico. Družbe za upravljanje podjetij KNPVP, ki niso usklajena z za
konodajo Evropske unije, morajo prav tako biti registrirane v Italiji (brez podružnic). Samo banke, zavarovalnice, inve
sticijske družbe in družbe za upravljanje podjetij KNPVP, usklajenih z zakonodajo Evropske unije, ki imajo glavni sedež
v Evropski uniji, in pa podjetja KNPVP, registrirana v Italiji, lahko upravljajo sredstva pokojninskih skladov. Za akviziter
sko prodajo morajo posredniki uporabljati pooblaščene prodajalce finančnih storitev s stalnim prebivališčem na ozemlju
države članice Evropske unije. Predstavništva tujih posrednikov ne smejo opravljati dejavnosti, katerih namen je zago
tavljanje investicijskih storitev.

Uradni list Evropske unije

IE: Ko gre za kolektivne naložbene sheme, ki so ustanovljene kot vzajemni skladi in družbe s spremenljivim kapitalom
(razen podjetij za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje, KNPVP), morajo biti skrbnik/depozitar in družba
za upravljanje registrirani na Irskem ali v drugi državi članici Evropske unije (brez podružnic). V primeru investicijskih
komanditnih družb mora biti vsaj en glavni partner registriran na Irskem. Subjekt, ki želi postati član borze na Irskem,
mora biti (a) pooblaščen na Irskem, za kar mora biti vključena ali partnerska družba z glavnim/registriranim sedežem
na Irskem, ali (b) biti pooblaščen v drugi državi članici Evropske unije v skladu z direktivo Evropske unije o naložbah
in storitvah.

Opis pridržkov

LT: Za upravljanje premoženja je treba registrirati posebno družbo za upravljanje (brez podružnic). Samo družbe z regi
striranim sedežem v Litvi lahko delujejo kot depozitarji premoženja.

SL

PT Pokojninski sklad lahko upravljajo le za to specializirane družbe, registrirane na Portugalskem, ter zavarovalnice, re
gistrirane na Portugalskem in pooblaščene za opravljanje dejavnosti življenjskih zavarovanj, ali pa subjekti, pooblaščeni
za upravljanje pokojninskega sklada v drugi državi članici Evropske unije (brez obvez za neposredno širjenje poslovne
mreže iz držav nečlanic Evropske unije).

24.12.2016

Sektor ali podsektor

RO: Podružnice tujih ustanov ne smejo opravljati storitev upravljanja premoženja.
SK: Na Slovaškem lahko investicijske storitve opravljajo banke, investicijske družbe, investicijski skladi in posredniki
vrednostnih papirjev, katerih pravna oblika je delniška družba z zakonsko določenim lastniškim kapitalom (brez podru
žnic).
SI: Brez obvez za zasebne pokojninske sklade (neobvezni pokojninski skladi).
SE: Ustanovitelj hranilnice je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Evropski uniji.

Uradni list Evropske unije

13. ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE SOCIALNEGA
VARSTVA (47)
(samo zasebno financirane storitve)

A. Bolnišnične storitve
(CPC 9311)
B. Prevoz z rešilnimi vozili
(CPC 93192)

EU: Za udeležbo zasebnih izvajalcev v zdravstveni mreži in mreži socialnega varstva je potrebna koncesija. Lahko se
preverijo gospodarske potrebe. Glavna merila: število obstoječih ustanov in vpliv nanje, prometna infrastruktura, go
stota prebivalstva, geografska razpršenost in ustvarjanje novih delovnih mest.
AT, SI: Brez obvez za prevoz z rešilnimi vozili.

C. Storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov, razen bolnišnic

BG: Brez obvez za bolnišnične storitve, za prevoz z rešilnimi vozili in za storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov,
razen bolnišnic.

(CPC 93193)

CZ, FI, MT, SE, SK: Brez obvez.

D. Storitve socialnega varstva

HU, SI: Brez obvez za storitve socialnega varstva.

(CPC 933)

PL: Brez obvez za prevoz z rešilnimi vozili, za storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov, razen bolnišnic, in za sto
ritve socialnega varstva.
BE, UK: Brez obvez za prevoz z rešilnimi vozili, za storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov, razen bolnišnic, in za
storitve socialnega varstva, razen okrevališč in domov počitka ter domov za ostarele.
L 356/1129

CY: Brez obvez za bolnišnične storitve, za prevoz z rešilnimi vozili, za storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov,
razen bolnišnic, in za storitve socialnega varstva, razen okrevališč in domov počitka ter domov za ostarele.

Opis pridržkov

14. TURIZEM IN STORITVE V ZVEZI S POTOVANJI

BG: Potrebna je registracija (brez podružnic).

(CPC 641, CPC 642 in CPC 643)
IT: Za bare, kavarne in restavracije se preverjajo gospodarske potrebe. Glavni merili: število prebivalcev in gostota ob
razen priprave in dostave hrane v storitvah zračnega prevoza (48) stoječih ustanov.

B. Storitve turističnih agencij
(vključno z vodji potovanj)

in

organizatorjev

SL

A. Hoteli, restavracije ter priprava in dostava hrane

L 356/1130

Sektor ali podsektor

potovanj BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

(CPC 7471)

PT Zahteva se ustanovitev gospodarske družbe s sedežem na Portugalskem (brez obvez za podružnice).
CY (samo za Ekvador): Dovoljenje za ustanovitev in delovanje turistične in potovalne agencije ter podaljšanje operativne
licence obstoječih družb se odobri samo pravnim in fizičnim osebam iz EU.

C. Storitve turističnih vodnikov

BG, CY, HU, LT, MT, PL: Brez obvez.

(CPC 7472)

15. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE (razen
avdiovizualnih storitev)

Uradni list Evropske unije

CZ Preverjanje gospodarskih potreb na podlagi števila prebivalcev.

A. Razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Brez obvez.
skupin, ki igrajo v živo, cirkusov in diskotek)
BG: Brez obvez, razen za razvedrilne storitve gledaliških režiserjev, pevskih skupin, glasbenih skupin in orkestrov (CPC
(CPC 9619)
96191), za storitve pisateljev, skladateljev, kiparjev, zabavljačev in drugih posamičnih umetnikov (CPC 96192) ter za
pomožne gledališke storitve (CPC 96193).
EE: Brez obvez za druge razvedrilne storitve (CPC 96199), razen za storitve kinematografov in gledališč.
LV: Brez obvez, razen za storitve delovanja kinematografov in gledališč (del CPC 96199).

(CPC 962)

FR: Tuja udeležba v družbah, ki izdajajo publikacije v francoskem jeziku, ne sme presegati 20 odstotkov kapitala ali gla
sovalnih pravic družbe. Za ustanavljanje tiskovnih agencij s strani tujih vlagateljev velja vzajemnost.

24.12.2016

B. Storitve tiskovnih agencij

Opis pridržkov

C. Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve
(49)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.
AT, LT: Zasebni izvajalci potrebujejo koncesijo ali dovoljenje za udeležbo v mreži storitev knjižnic, arhivov, muzejev in
drugih kulturnih storitev.

D. Športne storitve

AT, SI: Brez obvez za storitve smučarskih šol in storitve gorskih vodnikov.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Brez obvez.

E. Storitve rekreacijskih parkov in kopališč

Jih ni.

SL

(CPC 963)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(CPC 96491)

A. Pomorski prevoz (50)

a) Mednarodni prevoz potnikov

EU: Brez obvez za ustanovitev registrirane družbe za namene upravljanja flote pod zastavo države ustanovitve.

(CPC 7211, brez nacionalnega kabotažnega prevoza)

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

b) Mednarodni prevoz tovora

Uradni list Evropske unije

16. PREVOZNE STORITVE

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Storitve feederjev z dovoljenjem.

(CPC 7212, brez nacionalnega kabotažnega prevoza ( ))
51

B. Prevoz po celinskih vodah (52)

(CPC 7222)

EU: Brez obvez za ustanovitev registrirane družbe za namene upravljanja flote pod zastavo države ustanovitve.

(CPC 7221)

L 356/1131

b) Prevoz tovora

EU: Z ukrepi, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vključno s sporazumi
v zvezi z osjo Ren–Majna–Donava), se nekatere prometne pravice pridržijo za subjekte s sedežem v zadevnih državah,
ki v zvezi z lastništvom izpolnjujejo merila o državljanstvu. Predpisi o izvajanju Mannheimske konvencije o plovbi po
Renu.

a) Prevoz potnikov

Opis pridržkov

AT: Za ustanovitev ladjarske družbe velja za fizične osebe pogoj glede državljanstva. Pri ustanovitvi pravne osebe velja
pogoj glede državljanstva za upravni in nadzorni odbor. Zahteva se registrirana družba ali stalna poslovna enota v Av
striji. Poleg tega mora biti večina delnic v lasti državljanov Evropske unije.

L 356/1132

Sektor ali podsektor

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
SL

FI: Storitve lahko opravljajo le ladje, ki plujejo pod finsko zastavo.
HR: Brez obvez.

C. Železniški prevoz (53)

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

a) Prevoz potnikov

HR: Brez obvez.

(CPC 7111)
b) Prevoz tovora
(CPC 7112)

a) Prevoz potnikov
(CPC 7121 in CPC 7122)

EU: Tuji vlagatelji v državi članici Evropske unije ne smejo opravljati prevoznih storitev (kabotaža), razen najema poseb
nih avtobusnih prevozov z voznikom.

Uradni list Evropske unije

D. Cestni prevoz (54)

EU: Preverjanje gospodarskih potreb za storitve taksijev. Glavna merila: število obstoječih podjetij in vpliv nanje, gostota
prebivalstva, geografska razpršenost, vpliv na prometne razmere in ustvarjanje novih delovnih mest.
AT, BG: Izključne pravice in/ali dovoljenja se lahko dodelijo le državljanom Evropske unije in pravnim osebam Evropske
unije s sedežem v Evropski uniji.
BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
FI, LV: Zahteva se dovoljenje, ki ne zadeva vozil, registriranih v tujini.
LV, SE: Ustanovljeni subjekti morajo uporabljati vozila z nacionalno registracijo.

ES: Preverjanje gospodarskih potreb za CPC 7122. Glavno merilo: lokalno povpraševanje.
24.12.2016

IT, PT: Preverjanje gospodarskih potreb za storitve limuzin. Glavna merila: število obstoječih podjetij in vpliv nanje, go
stota prebivalstva, geografska razpršenost, vpliv na prometne razmere in ustvarjanje novih delovnih mest.

Opis pridržkov

ES, IE, IT: Preverjanje gospodarskih potreb za storitve rednega medkrajevnega prometa. Glavna merila: število obstoječih
podjetij in vpliv nanje, gostota prebivalstva, geografska razpršenost, vpliv na prometne razmere in ustvarjanje novih de
lovnih mest.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

FR: Brez obvez za storitve rednega medkrajevnega prometa.
SL

b) Prevoz tovora (55)
(CPC 7123, razen prevoz pošte za lastne potrebe ( ))
56

AT, BG: Izključne pravice in/ali dovoljenja se lahko dodelijo le državljanom Evropske unije in pravnim osebam Evropske
unije s sedežem v Evropski uniji.
BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
FI, LV: Zahteva se dovoljenje, ki ne zadeva vozil, registriranih v tujini.
LV, SE: Ustanovljeni subjekti morajo uporabljati vozila z nacionalno registracijo.
IT, SK: Preverjanje gospodarskih potreb. Glavno merilo je lokalno povpraševanje.

(CPC 7139)

AT: Izključne pravice se lahko dodelijo le državljanom Evropske unije in pravnim osebam Evropske unije s sedežem v
Evropski uniji.

17. POMOŽNE STORITVE V PREVOZU (59)

A. Pomožne storitve v pomorskem prevozu (60)

EU: Brez obvez za izposojanje plovil s posadko, potiskanje in vleko plovil ter pomožne storitve v pomorskem prometu.

a) Storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu

IT: Preverjanje gospodarskih potreb za storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu. Glavna merila: število obstoječih po
djetij in vpliv nanje, gostota prebivalstva, geografska razpršenost in ustvarjanje novih delovnih mest.

b) Storitve skladiščenja
(del CPC 742)
c) Storitve carinjenja
d) Storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike
e) Storitve pomorskih agencij
f) Pomorske storitve odpreme tovora

Uradni list Evropske unije

E. Cevovodni transport blaga, razen goriva (57) (58)

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Udeležba v bolgarskih družbah je ome
jena na 49 odstotkov.
SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).

L 356/1133

HR: Brez obvez za c) storitve carinjenja, d) storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike, e) storitve pomorskih
agencij, f) pomorske storitve odpreme tovora. Za a) storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu, b) storitve skladiščenja,
j) druge pomožne storitve (vključno s pripravo in dostavo hrane), h) potiskanje in vleka plovil ter i) pomožne storitve v
pomorskem prevozu: Jih ni, razen tega, da mora tuja pravna oseba ustanoviti podjetje na Hrvaškem, ki mu mora prista
niški organ po javnem razpisnem postopku dodeliti koncesijo. Število ponudnikov storitev se lahko omeji, kar je od
visno od omejitev pristaniških zmogljivosti.

Opis pridržkov

g) Izposojanje plovil s posadko
(CPC 7213)

L 356/1134

Sektor ali podsektor

h) Potiskanje in vleka plovil
SL

(CPC 7214)
i) Pomožne storitve v pomorskem prometu
(del CPC 745)
j) Druge pomožne storitve (vključno s pripravo in dostavo hrane)
(del CPC 749)

B. Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah (61)
(del CPC 741)
b) Storitve skladiščenja
(del CPC 742)
c) Storitve agencij za prevoz tovora
(del CPC 748)
d) Izposojanje plovil s posadko
(CPC 7223)

EU: Brez obvez za izposojanje plovil s posadko, potiskanje in vleko plovil ter pomožne storitve v prevozu po celinskih
vodah.
AT: Za ustanovitev ladjarske družbe velja za fizične osebe pogoj glede državljanstva. Pri ustanovitvi pravne osebe velja
pogoj glede državljanstva za upravni in nadzorni odbor. Zahteva se registrirana družba ali stalna poslovna enota v Av
striji. Poleg tega mora biti večina delnic v lasti državljanov Evropske unije.
BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Udeležba v bolgarskih družbah je ome
jena na 49 odstotkov.

e) Potiskanje in vleka plovil

HU: V ustanovi se lahko zahteva udeležba države.

(CPC 7224)

SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).

i) Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah

HR: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

a) Storitve pretovarjanja

EU: Z ukrepi, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vključno s sporazumi
v zvezi z osjo Ren–Majna–Donava), se nekatere prometne pravice pridržijo za subjekte s sedežem v zadevnih državah,
ki v zvezi z lastništvom izpolnjujejo merila o državljanstvu. Predpisi o izvajanju Mannheimske konvencije o plovbi po
Renu.

(del CPC 745)
g) Druge pomožne storitve
(del CPC 749)

C. Pomožne storitve v železniškem prevozu (62)
(del CPC 741)

SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).

24.12.2016

a) Storitve pretovarjanja

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Udeležba v bolgarskih družbah je ome
jena na 49 odstotkov.

Opis pridržkov

HR: Brez obvez za d) potiskanje in vleko plovil ter g) storitve carinjenja.

(del CPC 742)

HU: Brez obvez za storitve carinjenja.

c) Storitve agencij za prevoz tovora
(del CPC 748)

PL: Nacionalne omejitve v zvezi z neposrednim zastopanjem pri storitvah carinjenja, in sicer lahko te storitve opravljajo
le carinski agenti s stalnim prebivališčem na ozemlju EU.

d) Potiskanje in vleka

FR: Brez obvez, razen če se odobri popolna vzajemnost.

(CPC 7113)

FI: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže.

e) Pomožne storitve v železniškem prevozu

NL Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

(CPC 743)
f) Druge pomožne storitve

SL

b) Storitve skladiščenja

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(del CPC 749)
g) Storitve carinjenja

a) Storitve pretovarjanja
(del CPC 741)
b) Storitve skladiščenja

AT: Za izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem se dovoljenje lahko dodeli le državljanom Evropske unije
in pravnim osebam Evropske unije s sedežem v Evropski uniji.
BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija). Udeležba v bolgarskih družbah je ome
jena na 49 odstotkov.

(del CPC 742)

FI: Za izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem je potrebno dovoljenje, vendar to ne zadeva vozil, registri
ranih v tujini.

c) Storitve agencij za prevoz tovora

SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).

Uradni list Evropske unije

D. Pomožne storitve v cestnem prevozu (63)

(del CPC 748)

HR: Brez obvez za d) izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem in g) storitve carinjenja.

(CPC 7124)

HU: Brez obvez za storitve carinjenja.

e) Pomožne za cestno prevozno opremo
(CPC 744)

PL: Nacionalne omejitve v zvezi z neposrednim zastopanjem pri storitvah carinjenja, in sicer lahko te storitve opravljajo
le carinski agenti s stalnim prebivališčem na ozemlju EU.

f) Druge pomožne storitve

FR: Brez obvez, razen če se odobri popolna vzajemnost.

(del CPC 749)

FI: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže.

g) Storitve carinjenja

L 356/1135

d) Izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem

Opis pridržkov

NL Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

L 356/1136

Sektor ali podsektor

SL

D. Pomožne storitve v zračnem prevozu

a) Storitve zemeljske oskrbe (vključno s pripravo in dostavo EU: Kategorije dejavnosti so odvisne od velikosti letališča. Število ponudnikov storitev na vsakem letališču je lahko ome
hrane)
jeno zaradi razpoložljivega prostora, ne sme pa biti omejeno na manj kot dva ponudnika iz drugih razlogov.
BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
HR: Brez obvez.

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

(del CPC 742)

PL: Za skladiščenje zamrznjenih ali ohlajenih izdelkov in storitve skladiščenja nepakiranih tekočin ali plinov so katego
rije dejavnosti odvisne od velikosti letališča. Število ponudnikov storitev na vsakem letališču je lahko omejeno zaradi
razpoložljivega prostora, ne sme pa biti omejeno na manj kot dva ponudnika iz drugih razlogov.

c) Storitve agencij za prevoz tovora

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

(del CPC 748)

HU: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

b) Storitve skladiščenja

SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).

d) Izposojanje letal s posadko
(CPC 734)

EU: Zrakoplovi, ki jih uporablja letalski prevoznik iz Evropske unije, morajo biti registrirani v državi članici Evropske
unije, ki je letalskemu prevozniku izdala licenco, ali drugje v Evropski uniji, če država članica Evropske unije, ki izda li
cenco, to dovoli.
Za registracijo zrakoplova se lahko zahteva, da je ta v lasti fizičnih oseb, ki izpolnjujejo posebna merila glede državljan
stva, ali pravnih oseb, ki izpolnjujejo posebna merila glede lastništva kapitala in nadzora.
Zrakoplov mora upravljati letalski prevoznik v lasti fizičnih oseb, ki izpolnjujejo posebna merila glede državljanstva, ali
pravnih oseb, ki izpolnjujejo posebna merila glede lastništva kapitala in nadzora.

EU: Posebne obveznosti za vlagatelje, ki upravljajo računalniške sisteme rezervacij, ki so v lasti ali pod nadzorom letal
skih prevoznikov.

24.12.2016

e) Prodaja in trženje

f) Računalniški sistem rezervacij

EU: Posebne obveznosti za vlagatelje, ki upravljajo računalniške sisteme rezervacij, ki so v lasti ali pod nadzorom letal
skih prevoznikov.

24.12.2016

g) Upravljanje letališč (64)

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

SL

Sektor ali podsektor

Opis pridržkov

PL: Tuja udeležba je omejena na 49 odstotkov.
HR: Brez obvez.

h) Storitve carinjenja

BG: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).
SI: Carinjenje lahko opravljajo le pravne osebe, ustanovljene v Sloveniji (brez podružnic).
HR, HU: Brez obvez.

FR: Brez obvez, razen če se odobri popolna vzajemnost.
FI: Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže.
NL Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

Uradni list Evropske unije

PL: Nacionalne omejitve v zvezi z neposrednim zastopanjem pri storitvah carinjenja, in sicer lahko te storitve opravljajo
le carinski agenti s stalnim prebivališčem na ozemlju EU.

E. Pomožne storitve pri cevovodnem transportu blaga, razen go Jih ni.
riva (65)
a) Storitve skladiščenja blaga, razen goriva, prenesenega po cevo
vodih (66)
(del CPC 742)

18. ENERGETSKE STORITVE

(CPC 883) ( )
68

Jih ni.

L 356/1137

A. Storitve, povezane z rudarstvom (67)

B. Cevovodni transport goriv (69)

Opis pridržkov

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

(CPC 7131)

(del CPC 742)

CY, CZ, MT, PL, SK: Vlagateljem iz držav, ki so dobaviteljice energije, se lahko prepove pridobitev nadzora nad dejav
nostjo. Brez obvez za neposredno širjenje poslovne mreže (potrebna je registracija).

SL

C. Skladiščenje goriv, prenesenih po cevovodih (70)

L 356/1138

Sektor ali podsektor

D. Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter EU: Brez obvez za trgovino na debelo z električno energijo, paro in toplo vodo.
podobnimi izdelki
(CPC 62271)
ter trgovina na debelo z električno energijo, paro in toplo vodo
(71)

(CPC 613)

EU: Brez obvez za storitve trgovine na drobno z motornim gorivom, električno energijo, plinom (ne v jeklenkah), paro
in toplo vodo.

F. Trgovina na drobno s kurilnim oljem, plinom v jeklenkah, pre BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Za trgovino na drobno s kurilnim oljem, plinom v jeklenkah, premogom in lesom je dovo
ljenje za veleblagovnice (za Francijo le za velike trgovine) pogojeno s preverjanjem gospodarskih potreb. Glavna merila:
mogom in lesom
število obstoječih trgovin in vpliv nanje, gostota prebivalstva, geografska razpršenost, vpliv na prometne razmere in
(CPC 63297)
ustvarjanje novih delovnih mest.
ter storitve trgovine na drobno z električno energijo, plinom (ne
v jeklenkah), paro in toplo vodo (72)

G. Storitve, povezane z distribucijo energije (73)
(CPC 887)

Uradni list Evropske unije

E. Storitve trgovine na drobno v zvezi z motornim gorivom

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Brez obvez, razen za
posvetovalne storitve, pri katerih ni pridržkov.
SI: Brez obvez, razen za storitve, povezane z distribucijo plina, pri katerih ni pridržkov.

19. STORITVE, KI DRUGJE NISO VKLJUČENE

(CPC 9701)

Jih ni.

24.12.2016

a) Storitve pranja, čiščenja in barvanja

b) Frizerske storitve
(CPC 97021)

Opis pridržkov

IT: Preverjanje gospodarskih potreb na podlagi nacionalne obravnave. Z opravljenim preverjanjem gospodarskih potreb
se omeji število podjetij. Glavni merili: število prebivalcev in gostota obstoječih podjetij.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

c) Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
(CPC 97022)

d) Druge storitve na področju lepotilne nege, drugje neomenjene
(CPC 97029)

IT: Preverjanje gospodarskih potreb na podlagi nacionalne obravnave. Z opravljenim preverjanjem gospodarskih potreb
se omeji število podjetij. Glavni merili: število prebivalcev in gostota obstoječih podjetij.

IT: Preverjanje gospodarskih potreb na podlagi nacionalne obravnave. Z opravljenim preverjanjem gospodarskih potreb
se omeji število podjetij. Glavno merilo: število prebivalcev in gostota obstoječih podjetij.

(CPC ver. 1.0 97230)

g) Storitve telekomunikacijskih povezav

Jih ni.

Uradni list Evropske unije

e) Storitve zdravilišč in neterapevtske masaže, dokler se izvajajo Jih ni.
kot sprostitvene storitve za dobro počutje telesa in ne v medicin
ske ali rehabilitacijske namene (74) (75)

(CPC 7543)

L 356/1139

(1) V zvezi s storitvenimi sektorji te omejitve ne presegajo omejitev iz obstoječih obveznosti GATS.
(2) Ker javne službe pogosto obstajajo tudi na subcentralni ravni, sestavljanje podrobnih in izčrpnih seznamov po posameznih sektorjih ni praktično. Za boljše razumevanje bodo posebne opombe v tem
seznamu obveznosti na ponazoritven in neizčrpen način navajale tiste sektorje, kjer imajo javne službe pomembno vlogo.
(3) Svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi s kmetijstvom, lovom, gozdarstvom in ribolovom so pod naslovom POSLOVNE STORITVE pod 6.F.f) in 6.F.g).
(4) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(5) Ne zajema storitev, povezanih z rudarstvom, za honorar ali na podlagi pogodbe naftnih in plinskih poljih, ki je v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.A.
(6) Ta sektor ne vključuje svetovalnih storitev, povezanih s proizvodnjo, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.h).
(7) Sektor je omejen na proizvodne dejavnosti. Ne zajema dejavnosti, ki so povezane z avdiovizualno dejavnostjo ali ki predstavljajo kulturno vsebino.
(8) Objava ali tiskanje za honorar ali na podlagi pogodbe je v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.p).
(9) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(10) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(11) Ne zajema vodenja sistemov za prenos in distribucijo električne energije za honorar ali na podlagi pogodbe, ki je v naslovu ENERGETSKE STORITVE.
(12) Ne zajema prenosa zemeljskega plina in plinastih goriv preko plinovodov, prenosa in distribucije plina za honorar ali na podlagi pogodbe ter prodaje zemeljskega plina in plinastih goriv, ki so v naslovu
ENERGETSKE STORITVE.
(13) Ne zajema prenosa in distribucije pare in tople vode za honorar ali na podlagi pogodbe ter prodaje pare in tople vode, ki sta v naslovu ENERGETSKE STORITVE.

L 356/1140
SL

Uradni list Evropske unije

(14) Zajema pravno svetovanje, pravno zastopanje, pravno arbitražo in spravo/mediacijo ter storitve pravnih dokumentov in potrjevanja. Izvajanje pravnih storitev je dovoljeno le v zvezi z mednarodnim javnim
pravom, pravom Evropske unije in pravom katere koli pristojnosti, kjer je vlagatelj ali njegovo osebje usposobljeno za opravljanje poklica odvetnika, ter kot za druge storitve tudi za te storitve veljajo zahteve
glede dovoljenj in postopki, ki se uporabljajo v državi članici Evropske unije. Za odvetnike, ki izvajajo pravne storitve v zvezi z mednarodnim javnim pravom in tujim pravom, so lahko ti med drugim
skladnost z lokalnimi etičnimi kodeksi, uporaba v domači državi pridobljenega naziva (razen če se pridobi priznanje naziva v tuji državi), zahteve glede zavarovanja, enostavna registracija pri odvetniški
zbornici države gostiteljice ali poenostavljen vstop v odvetniško zbornico države gostiteljice s preskusom poklicne usposobljenosti ter pravni ali poklicni domicil v državi gostiteljici. Pravne storitve v zvezi s
pravom Evropske unije načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v Evropski uniji in deluje osebno, pravne storitve v zvezi s pravom države članice Evropske unije pa
načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v tej državi članici Evropske unije in deluje osebno. Polno članstvo v odvetniški zbornici v zadevni državi članici Evropske
unije je lahko torej nujno za zastopanje pred sodišči in drugimi pristojnimi organi v Evropski uniji, saj vključuje uporabo procesnega prava Evropski uniji in nacionalnega procesnega prava. Vendar pa lahko v
nekaterih državah članicah Evropske unije tuji odvetniki, ki niso polni člani odvetniške zbornice, v civilnih postopkih zastopajo stranko, ki je državljan ali ki pripada državi, v kateri ima odvetnik pravico do
opravljanja poklica.
(15) Ne zajema pravnega svetovanja in storitev pravnega zastopanja pri davčnih zadevah, ki so pod 1.A.a). Pravne storitve.
(16) Dobava farmacevtskih izdelkov splošni javnosti je podobno kot izvajanje ostalih storitev predmet zahtev za pridobitev dovoljenj in kvalifikacijskih zahtev in postopkov, ki veljajo v državah članicah Evropske
unije. Praviloma je ta dejavnost rezervirana za farmacevte. V nekaterih državah članicah Evropske unije je za farmacevte rezervirana le dobava zdravil na recept.
(17) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(18) Del CPC 85201, ki je pod 6.A.h) Zdravstvene in zobozdravstvene storitve.
(19) Zadevna storitev se nanaša na poklic nepremičninskih zastopnikov in ne vpliva na nobene pravice in/ali omejitve glede fizičnih in pravnih oseb, ki kupujejo nepremičnine.
(20) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve tehničnega preskušanja in analiz, ki so obvezne za dodelitev dovoljenj za trženje ali za uporabo (npr. pregled avtomobila, pregled hrane).
(21) Horizontalna omejitev za javne službe velja za določene dejavnosti, povezane z rudarstvom (minerali, nafta, plin itd).
(22) Vzdrževanje in popravila prevozne opreme (CPC 6112, 6122, 8867 in CPC 8868) so pod 6.F. l) 1. do 6.F.l) 4.
Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z računalniki (CPC 845) je pod 6.B. Računalniške storitve.
(23) Ne vključuje tiskarskih storitev, ki spadajo pod CPC 88442 in so pod 6.F p).
(24) Izraz „obdelava“ zajema sprejem, sortiranje, prevoz in dostavo.
(25) „Poštna pošiljka“ se nanaša na pošiljke, ki jih obdela katera koli vrsta javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta.
(26) Npr. pisma, razglednice.
(27) Sem so vključene knjige, katalogi.
(28) Dnevniki, časopisi, revije.
(29) Ekspresna dostava lahko poleg večje hitrosti in zanesljivosti vključuje tudi elemente dodane vrednosti, kot so sprejem pošiljke na kraju izvora, osebna dostava naslovniku, sledenje, možnost spremembe
namembnega kraja in naslovnika med prevozom, potrditev prejema.
(30) Sredstva, vključno z zagotavljanjem začasnih prostorov in prevoza, zagotavlja tretja stran, kar omogoča lastno dostavo z medsebojno izmenjavo poštnih pošiljk med uporabniki, ki se naročijo na to storitev.
Poštna pošiljka se nanaša na pošiljke, ki jih obdela katera koli vrsta javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta.
(31) Za podsektorje (i) do (iv) so lahko potrebna posamezna dovoljenja, ki uvajajo posebne obveznosti univerzalne storitve in/ali finančni prispevek za kompenzacijski sklad.
(32) „Pošiljke korespondence“: pisno sporočilo na kakršnem koli fizičnem mediju, ki se prenese in dostavi na naslov, ki ga navede pošiljatelj na pošiljki sami ali na njeni ovojnici. Knjige, katalogi, časopisi in revije
se ne štejejo kot pošiljke korespondence. (33) Prevoz pošte za lastne potrebe s katerim koli kopenskim prevozom.
(34) Prevoz pošte za lastne potrebe po zraku.
(35) Te storitve ne zajemajo spletnih informacij in/ali obdelave podatkov (vključno z obdelavo transakcij) (del CPC 843), kar je pod 1.B. Računalniške storitve.
(36) Radiodifuzija je opredeljena kot neprekinjeno predvajanje, ki je potrebno za prenos signalov televizijskih in radijskih programov do splošne javnosti, ne zajema pa povezav med operaterji.

24.12.2016
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(37) V pojasnilo: nekatere države članice Evropske unije ohranjajo javno udeležbo pri nekaterih telekomunikacijskih operaterjih. Države članice Evropske unije si pridržujejo pravico, da to javno udeležbo ohranijo
tudi v prihodnje. To ne pomeni omejitve dostopa na trg. V Belgiji se udeležba in glasovalne pravice države v družbi Belgacom prosto določajo v skladu z zakonodajnimi pooblastili, kot je trenutno stanje po
zakonu z dne 21. marca 1991 o reformi gospodarskih družb v državni lasti.
(38) Te storitve zajemajo telekomunikacijske storitve v zvezi s prenosom in sprejemom radijskega in televizijskega oddajanja po satelitu (neprekinjeno predvajanje preko satelita, potrebno za prenos signalov televi
zijskih in radijskih programov do splošne javnosti). To zajema prodajo uporabe satelitskih storitev, vendar ne zajema prodaje paketov s televizijskimi programi gospodinjstvom.
(39) Horizontalna omejitev za javne službe velja za distribucijo kemičnih izdelkov, farmacevtskih izdelkov, izdelkov za medicinsko uporabo, kot so medicinske in kirurške naprave, zdravila ter predmeti za
medicinsko uporabo, vojaške opreme in plemenitih kovin (in dragih kamnov), v nekaterih državah članicah Evropske unije pa tudi za distribucijo tobaka in tobačnih izdelkov ter alkoholnih pijač.
(40) Te storitve, ki zajemajo CPC 62271, so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.D.
(41) Ne zajema vzdrževanja in popravil, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.B. in 6.F.l).
Ne zajema storitev prodaje energentov na drobno, ki so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.E in 18.F.
(42) Prodaja na drobno farmacevtskih, medicinskih in ortopedskih izdelkov je v naslovu STROKOVNE STORITVE pod 6.A(k).
(43) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(44) Ustreza storitvam v zvezi z odplakami.
(45) Ustreza storitvam čiščenja izpušnih plinov.
(46) Ustreza delom storitev varstva narave in krajine.
(47) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(48) Priprava in dostava hrane v storitvah zračnega prevoza je v naslovu POMOŽNE STORITVE V PREVOZU pod 17.D.a) Storitve zemeljske oskrbe.
(49) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(50) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve pristanišč in druge storitve pomorskega prevoza, ki zahtevajo uporabo javne domene.
(51) Zajema storitve feederjev in gibanje opreme s strani ponudnikov mednarodnega pomorskega prevoza med pristanišči, ki se nahajajo v isti državi, ko prihodki niso vključeni.
(52) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve pristanišč in druge storitve mednarodnega prevoza po celinskih vodah, ki zahtevajo uporabo javne domene.
(53) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve železniškega prevoza, ki zahtevajo uporabo javne domene.
(54) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(55) Horizontalna omejitev za javne službe velja v nekaterih državah članicah Evropske unije.
(56) Del CPC 71235, ki je v naslovu KOMUNIKACIJSKE STORITVE pod 7.A. Poštne in kurirske storitve.
(57) Cevovodni transport goriv je v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.B.
(58) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(59) Ne zajema vzdrževanja in popravil prevozne opreme, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4.
(60) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve pristanišč, za pomožne storitve v pomorskem prevozu, za katere je potrebna uporaba javne domene, in za potiskanje in vleko plovil.
(61) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve pristanišč, za pomožne storitve v pomorskem prevozu, za katere je potrebna uporaba javne domene, in za potiskanje in vleko plovil.
(62) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve, ki zahtevajo uporabo javne domene.
(63) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve, ki zahtevajo uporabo javne domene.
(64) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(65) Pomožne storitve pri cevovodnem transportu goriva se nahajajo pod ENERGETSKIMI STORITVAMI pod 18.C.
(66) Veljajo horizontalne omejitve za javne službe.
(67) Veljajo horizontalne omejitve za javne službe.

L 356/1141

L 356/1142
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(68) Zajema naslednje storitve za honorar ali na podlagi pogodbe: svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi z rudarstvom, priprava rudarskih izkopov, namestitev opreme na mestu izkopa, vrtanje, storitve
z orodjem za vrtanje, storitve v zvezi z ohišji in cevmi, storitve na področju tehnike izplak in dobava, nadzor trdnih snovi, posebne operacije iskanja in dela v jarkih, geologija območja vrtin in nadzor
vrtanja, jemanje vzorcev jedra, preskušanje vrtin, žične storitve, dobava in delovanje tekočin za zaključna dela (slanic), dobava in montaža naprav za zaključna dela, cementiranje (črpanje pod pritiskom),
storitve stimulacije (lomljenje, kisanje in črpanje pod pritiskom), storitve zaključnih del in popravila vrtine, zamašitev in opustitev vrtin.
Ne zajema neposrednega dostopa do ali izkoriščanja naravnih virov.
Ne zajema priprave mesta izkopa za rudarsko izkoriščanje virov, ki niso nafta ali plin (CPC 5115), kar je pod 8. GRADBENE STORITVE.
(69) Veljajo horizontalne omejitve za javne službe.
(70) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(71) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(72) Velja horizontalna omejitev za javne službe.
(73) Razen posvetovalnih storitev velja horizontalna omejitev za javne službe.
(74) Terapevtske masaže in storitve termalnega zdravljenja je pod 6.A(h) Zdravstvene storitve, 6.A(j) 2 Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega osebja ter zdravstvene storitve (13.A in 13.C).
(75) Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve zdravilišč in neterapevtske masaže, ki se izvajajo v domenah javne službe, kot so nekateri vodni viri.“

Uradni list Evropske unije
24.12.2016

24.12.2016

SL
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PRILOGA X
„ODDELEK D
EKVADOR

Ta seznam obveznosti je skladen z ustavnimi in pravnimi določbami, ki urejajo področje ustanavljanja v Ekvadorju.
Pri pripravi te ponudbe sta se upoštevali Mednarodna standardna klasifikacija gospodarskih dejavnosti Statističnega
urada Združenih narodov, Statistične listine, serija M, št. 4, revidirana ISIC, različica 3.1, 2002, ter Osrednja klasifikacija
proizvodov Statističnega urada Združenih narodov, Statistične listine, serija M, št. 77, začasno, 1991.
Za metodološko revizijo in analizo:
Za sektorje in podsektorje gospodarskih dejavnosti, ki niso navedeni na seznamu, ni obveznosti.
Za podsektorje gospodarskih dejavnosti, kjer se obveznosti ohranijo ali se dodajo nove, so spremembe navedene v levem
stolpcu z naslovom „Sektor ali podsektor“.
Pridržki, pogoji in izvzetja v zvezi s pravili o dostopu do trga in nacionalni obravnavi, ki veljajo za ohranjene ali na
novo dodane obveznosti, so navedeni v desnem stolpcu z naslovom „Opis pridržkov“.
Za dopolnitev seznama so v desnem stolpcu navedene tudi morebitne potrebne pripombe o obveznostih ali pridržkih,
ki se dodajo ali ohranijo.
Za obveznosti v nekaterih sektorjih in podsektorjih veljajo horizontalni pridržki in omejitve iz prvega oddelka, ki se
uporabljajo na vseh področjih in brezpogojno za vse sektorje, če ni navedeno drugače.
Obveznosti ne vključujejo ukrepov v zvezi z zahtevami, licencami ali priznanji, postopki ali procesi, potrebnimi za
izvajanje ali razvoj gospodarske dejavnosti, ki se uporabljajo tudi, če niso navedeni na seznamu, razen če so predstavljene
kot omejitve pravil o dostopu do trga in nacionalni obravnavi.
V primeru neskladnosti se pridržki, pogoji in izvzetja, ki so vključeni na spodnji seznam, ne uporabljajo za podsektorje
in načine, ki se jim je Ekvador zavezal v svoji listi specifičnih zavez, sprejeti leta 1996 za članstvo v Svetovni trgovinski
organizaciji (STO), katere prenovljena različica je na voljo v dokumentu S/DCS/W/ECU z dne 24. januarja 2003,
pripravljeni na podlagi izvirnega besedila in sprememb dokumentov GATS/SC/98/Suppl.1 in GATS/SC/98/Suppl.2
Splošnega sporazuma STO o trgovini s storitvami (GATS). Navedeni pridržki, pogoji in izvzetja se tako uporabljajo in
zahtevajo za nove sektorje in/ali načine opravljanja storitev s spodnjega seznama.
V skladu z določbami člena 107(3) v zvezi s področjem uporabe pravil iz naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju
in elektronskem poslovanju se na seznamu ne navedejo ukrepi, ki jih Ekvador lahko sprejme ali ohrani v zvezi
z nepovratnimi sredstvi in subvencijami.
Podobno si Ekvador na podlagi člena 107(5) naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju in elektronskem poslovanju
pridržuje pravico do priprave, ohranjanja in polnega izvajanja svoje nacionalne zakonodaje s ciljem doseči legitimne cilje
politik na področjih, kot so na primer zaščita ranljivih skupin, varstvo potrošnikov, zdravje in okolje.
V skladu s členom 107(4) naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju in elektronskem poslovanju ta ponudba ne
vključuje storitev, opravljenih pri izvajanju javnih pooblastil.
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo neposredne uporabe in učinka, zato fizičnim ali
pravnim osebam ne dodeljujejo neposredno izvršljivih pravic.

VSI SEKTORJI

Opis pridržkov

Naložbe

SL

Za naložbe v nekatere gospodarske dejavnosti, povezane z izkoriščanjem strateških sektorjev, ali za zagotavljanje javnih
storitev se bo za pravne osebe, ustanovljene po pravu druge države, katerih glavni domicil je v drugi državi, zahtevala
predhodna pridobitev koncesije, licence, dovoljenja ali druge oblike dovoljenja v skladu z relevantno zakonodajo, ki se
uporablja za zadevni sektor, ter domicil ali ustanovitev poslovne enote v Ekvadorju.
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Sektor ali podsektor

Ta zahteva se uporablja za zagotavljanje javne pitne vode in vode za namakanje, sanitacijo, električno energijo, teleko
munikacije, upravljanje avtocest ter zagotavljanje storitev pristaniške in letališke infrastrukture, storitev v povezavi z iz
koriščanjem energije v vseh njenih oblikah, izkoriščanjem neobnovljivih naravnih virov, prometom in rafiniranjem oglji
kovodikov, biotsko raznovrstnostjo in gensko dediščino, vodo ter radiofrekvenčnim spektrom.
Popolni ali delni nakup svežnjev delnic ali kakršnih koli pravic za nadzor ali upravljanje družb, dejavnih na področjih
iz zgornjega odstavka, je lahko pogojen s soglasjem pristojnih organov.

Posebne zaveze, ki jih Ekvador sprejme v tem sporazumu za strateške sektorje in javne storitve, predstavljajo izjemne
okoliščine, določene v nacionalni zakonodaji v zvezi s prenosom pooblastil za opravljanje javnih storitev in v strateških
sektorjih na zasebne subjekte.
Lastništvo zemljišč in voda
Tuje fizične in pravne osebe ne morejo pod nobenim pogojem pridobiti zemljišča ali koncesije na območjih nacionalne
varnosti za gospodarsko izkoriščanje.

Uradni list Evropske unije

Merila za izdajo licenc, dovoljenj in drugih oblik dovoljenj so pregledna in nediskriminatorna kar zadeva sodelovanje
poslovnih enot iz pogodbenice EU in ne pomenijo količinske omejitve za poslovno enoto.

Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe v zvezi z lastnino tujih državljanov na obmejnih območjih,
nacionalnih obalah ali na otoškem ozemlju.
Zaposlovanje tujih delavcev
Kateri koli delodajalec, ki ima več kot deset zaposlenih, mora zaposliti ekvadorske državljane v razmerju najmanj 90 %
običajno zaposlenih in najmanj 80 % usposobljenih delavcev ali specialistov, upravnega osebja ali oseb na odgovornih
mestih. Ta omejitev ne velja za delodajalce, ki imajo do deset zaposlenih.
Pravno zastopanje
24.12.2016

Pravni zastopniki vseh nacionalnih in tujih družb, ki se pogajajo ali sklepajo pogodbene obveznosti v Ekvadorju, imajo
v republiki zastopnika ali predstavnika, ki lahko odgovarja na zahtevke, izpolnjuje ustrezne zahteve in ima stalno prebi
vališče v Ekvadorju.

Opis pridržkov

Socialna ekonomija
V skladu z ustavo republike si Ekvador pridržuje pravico, da sprejme ukrepe za odobritev prednostne in pristranske ob
ravnave za sektorje, ki delujejo in opravljajo dejavnosti z uporabo modela socialne ekonomije, vključno s sektorji, ki de
lujejo na podlagi povezovanja in kooperativnega delovanja.

SL

Davčna ureditev

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Na transferje in nakazila vseh vrst se v Ekvadorju obračunava davek na odliv kapitala, ki je popolnoma skladen z določ
bami člena 296.
Kulturna in naravna dediščina
Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se zagotavljajo pravice ali prednosti lokalnih
skupnosti v zvezi s podporo, spodbujanjem in razvojem izražanja nedotakljive kulturne dediščine. Prav tako si pridržuje
pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se zagotavljajo pravice ali prednosti lokalnih skupnosti v zvezi z za
ščito, ohranjanjem, vračilom in spodbujanjem naravne dediščine Ekvadorja, pod katero se razumejo vse fizične, biološke
in geološke danosti s stališča okolja, znanosti, kulture ali pokrajine, vključno z nacionalnim sistemom zaščitenih obmo
čij ter ranljivimi in ogroženimi ekosistemi.
Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se v njegovem založniškem sektorju fizičnim in
pravnim osebam pogodbenice EU odobri enaka obravnava, kot jo imajo fizične in pravne osebe iz Ekvadorja v pogod
benici EU.

1. KMETIJSTVO, ŽIVINOREJA, LOV IN GOZDARSTVO

A. Kmetijstvo, lov

Uradni list Evropske unije

Založništvo

Dostop do trga: Jih ni (2).

(ISIC Rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) razen svetovalnih in po Nacionalna obravnava: Jih ni.
svetovalnih storitev (1)

B. Gozdarstvo in sečnja

Dostop do trga: Jih ni, razen za število obratov, skupno število operacij in skupno proizvedeno količino.

(ISIC Rev.3.1: 020) razen svetovalnih in posvetovalnih storitev

Nacionalna obravnava: Jih ni.

2. RIBOLOV IN RIBOGOJSTVO

Dostop do trga: Jih ni.
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(ISIC Rev.3.1: 0501, 0502) razen svetovalnih in posvetovalnih Nacionalna obravnava: Jih ni, z izjemo:
storitev
Obrtni ribolov je dovoljen samo za ekvadorske ribiče.

Opis pridržkov

Ribiška plovila lahko najemajo tuje posadke le, če so od ustreznega javnega organa prejela ustrezno dovoljenje in le za
določeno obdobje.
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Sektor ali podsektor

Notranji pomorski promet je ponavadi rezerviran za ekvadorska plovila; tuja plovila po celinskih vodnih poteh ne mo
rejo pluti brez predhodnega dovoljenja.
SL

Plovila s tujo zastavo, ki lovijo kozice, in predelovalna plovila imajo omejen vstop v državo, razen če potrebujejo prista
niške storitve zaradi popravila ali v primeru nenačrtovanega postanka v pristanišču.
Za tuje naložbe v laboratorije za gojenje ličink in središča za raziskave v akvakulturi je potrebno dovoljenje pristojnega
javnega organa.
3. RUDARSTVO IN KAMNOSEŠTVO

A) Kopanje premoga in lignita; pridobivanje šote

Dostop do trga: Jih ni.

(ISIC Rev. 3.1: 10)

Nacionalna obravnava: Jih ni.

C) Kopanje kovinskih rud (ISIC Rev. 3.1: 13)

Uradni list Evropske unije

B) Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina (ISIC Rev. 3.1: Dostop do trga: Brez obvez.
1110)
Nacionalna obravnava: Jih ni.
Ne zajema storitev, povezanih z rudarstvom za honorar ali na
podlagi pogodbe na naftnih poljih in poljih zemeljskega plina.

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

D) Ostalo rudarstvo in pridobivanje naravnih kamnin (ISIC Rev. Dostop do trga: Jih ni.
3.1: 14)
Nacionalna obravnava: Jih ni.

F) Proizvodnja lesa in izdelkov iz lesa in plute, razen pohištva; Dostop do trga: Jih ni.
proizvodnja izdelkov iz slame in pletarskih materialov (ISIC Rev. Nacionalna obravnava: Jih ni.
3.1: 20)

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

I) Proizvodnja proizvodov iz koksa (ISIC Rev. 3.1: 231)

U) Recikliranje (ISIC Rev. 3.1: 37)

Opis pridržkov

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

4. PROIZVODNJA

A. Proizvodnja živil in pijač (ISIC Rev. 3.1: 15)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

B. Proizvodnja tobačnih izdelkov (ISIC Rev. 3.1: 16)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

C. Proizvodnja tekstila (ISIC Rev. 3.1: 17)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

E. Strojenje in obdelava usnja; proizvodnja potovalnih torb, roč Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nih torbic, sedlarskih in jermenarskih izdelkov ter obutve (ISIC
Rev. 3.1: 19)

Uradni list Evropske unije

D. Proizvodnja oblačil; obdelava in barvanje krzna (ISIC Rev. 3.1: Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
18)

G. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (ISIC Rev. 3.1: 21) Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

H. Objava, tiskanje in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(3) (ISIC Rev. 3.1: 22), razen objave in tiskanja za honorar ali na
podlagi pogodbe)

J. Proizvodnja naftnih derivatov (ISIC Rev. 3.1: 232)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
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K. Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, razen eksploziv Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(ISIC Rev. 3.1: 24, razen proizvodnje eksploziv)

Opis pridržkov

L. Proizvodnja gumijastih in plastičnih izdelkov (ISIC Rev. 3.1: Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
25)

N. Proizvodnja osnovnih kovin (ISIC Rev. 3.1: 27)

SL

M. Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov (ISIC Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
Rev. 3.1: 26)
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Sektor ali podsektor

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

O. Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (ISIC Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
Rev. 3.1: 28)

a) Proizvodnja strojev za splošno rabo (ISIC Rev. 3.1: 291)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

b) Proizvodnja strojev za posebne namene, razen orožja in stre Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
liva (ISIC Rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

Uradni list Evropske unije

P. Proizvodnja strojev

c) Proizvodnja gospodinjskih naprav, ki drugje niso omenjene Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(ISIC Rev. 3.1: 293)

d) Proizvodnja pisarniških in računovodskih strojev ter računalni Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
kov (ISIC Rev. 3.1: 30)

e) Proizvodnja električnih strojev in naprav, ki drugje niso ome Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
njeni (ISIC Rev. 3.1: 31)
24.12.2016

f) Proizvodnja radijskih, televizijskih in komunikacijskih naprav Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
ter opreme (ISIC Rev. 3.1: 32)

Opis pridržkov

Q. Proizvodnja medicinske opreme, finomehaničnih in optičnih Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
instrumentov ter ur (ISIC Rev. 3.1: 33)

SL

R. Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (ISIC Rev. Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
3.1: 34)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

S. Proizvodnja druge opreme za prevoz (nevojaške) (ISIC Rev. Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
3.1: 35, razen proizvodnje vojnih ladij, vojnih letal in druge
opreme za prevoz za vojaško uporabo)

U. Recikliranje (ISIC Rev. 3.1: 37)

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

5. PROIZVODNJA; PRENOS IN DISTRIBUCIJA ZA LASTNE PO
TREBE ELEKTRIČNE ENERGIJE, PLINA, PARE IN TOPLE VODE
(RAZEN PROIZVODNJE JEDRSKE ENERGIJE)

Uradni list Evropske unije

T. Proizvodnja pohištva; druge proizvodne dejavnosti (ISIC Rev. Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
3.1: 361, 369)

A. Proizvodnja električne energije; prenos in distribucija elek Dostop do trga: Brez obvez.
trične energije za lastne potrebe (del ISIC Rev. 3.1: 4010)
Nacionalna obravnava: Jih ni.

B) Distribucija plinastih goriv preko omrežij (del ISIC Rev. 3.1: Dostop do trga: Jih ni.
4020)
Nacionalna obravnava: Jih ni.
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C. Proizvodnja pare in tople vode; distribucija pare in tople vode Dostop do trga: Jih ni.
za lastne potrebe (del ISIC Rev. 3.1: 4030).
Nacionalna obravnava: Jih ni.

Opis pridržkov

1. POSLOVNE STORITVE

A. Strokovne storitve

SL

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati nacionalni
pristojni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju, preden lahko dovoli tako priznanje.
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Sektor ali podsektor

a) Pravne storitve (CPC 861) Samo storitve pravnega svetovanja Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
glede tuje zakonodaje in mednarodnega prava (razen pravnega
svetovanja in pravnega zastopanja v skladu z nacionalnim pra
vom)

c) Storitve davčnega svetovanja (CPC 863)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

d) in g) Arhitekturne storitve (CPC 8671) vključno z urbanistič Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nim načrtovanjem in krajinsko arhitekturo (CPC 8674)
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b) Računovodske, revizorske in knjigovodske storitve (CPC 862); Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da lahko računovodska združenja in družbe za skupno oprav
ljanje poklica sestavljajo samo ekvadorski državljani ali ekvadorski in tuji državljani; v slednjem primeru morata biti
vsaj dve tretjini računovodij ekvadorski državljani, v enakem razmerju pa mora biti tudi kapital. Taka združenja in
družbe morajo biti vpisani v nacionalni register računovodij.

e) Storitve inženiringa (CPC 8672), razen storitev, ki jih naroči Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
država

f) Storitve integriranega inženiringa (CPC 8673), razen storitev, Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
ki jih naroči država

B. Računalniške in sorodne storitve
24.12.2016

(a) Svetovanje v zvezi z namestitvijo računalniške strojne opreme Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(CPC 841)

Opis pridržkov

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(c) Obdelava podatkov (CPC 843)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

d) Storitve v zvezi s podatkovnimi bazami (CPC 844)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
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(b) Storitve uporabe programske opreme (CPC 842)
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Sektor ali podsektor

e) Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z raču Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nalniki (CPC 845) in druge računalniške storitve (CPC 849)

a) Nepremičninske storitve, ki zajemajo lastniško ali zakupljeno Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
posest (CPC 821)

Uradni list Evropske unije

D. Nepremičninske storitve (CPC 821 + 822)

b) Nepremičninske storitve za honorar ali na podlagi pogodbe Dostop do trga: Jih ni.
(CPC 822)
Nacionalna obravnava: Jih ni.

E. Storitve najema/zakupa brez izvajalcev

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

b) Lizing ali najem plovil brez posadke (CPC 83103)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da sta nacionalni prevoz po vodnih poteh in kabotažni prevoz
rezervirana izključno za trgovska plovila, ki plujejo pod ekvadorsko zastavo.
Mednarodni pomorski prevoz ogljikovodikov je rezerviran za plovila, ki so v lasti ekvadorskih državnih podjetij.

L 356/1151

a) Lizing ali najem osebnih vozil brez voznika (CPC 83101)

Opis pridržkov

*F. Druge poslovne storitve

L 356/1152

Sektor ali podsektor

a) Prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa (CPC 8711) Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
SL

b) Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja (CPC 864)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(c) Storitve svetovanja pri upravljanju(CPC 865)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(d) Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju (CPC 866)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

h) Storitve, povezane z rudarstvom (CPC 883)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

i) Storitve v zvezi s proizvodnjo (CPC 884+885)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

Uradni list Evropske unije

(e) Storitve tehničnega preizkušanja in analiz (CPC 8676)

m) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega sve Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
tovanja (CPC 8675)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

o) Storitve čiščenja zgradb (CPC 874)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

q) Storitve pakiranja (CPC 876)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

n) Vzdrževanje in popravila opreme (CPC 633 + 8861–8866)

s) Kongresne storitve (CPC 87909**)

Opis pridržkov

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

t) Popravilo druge transportne opreme za honorar ali na podlagi Dostop do trga: Jih ni.
pogodbe (CPC 8868)
Nacionalna obravnava: Jih ni.

2. KOMUNIKACIJSKE STORITVE

V skladu z ekvadorsko zakonodajo se za opravljanje poštnih in kurirskih storitev v Ekvadorju zahteva koncesija ali
druga
oblika dovoljenja.
Storitve v zvezi z obdelavo poštnih pošiljk v skladu z naslednjim
seznamom podsektorjev, ne glede na to, ali so namenjene v do Dostop do trga: Jih ni, razen tega, da do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma velja, da v obseg stori
mače ali tuje kraje:
tev, ki jih je mogoče rezervirati, spadajo tiste pošiljke korespondence, katerih cena in teža sta določeni z nacionalno za
(i) obdelava naslovljenih pisnih sporočil v katerem koli fizičnem konodajo.
mediju, vključno s hibridno in direktno pošto,

Uradni list Evropske unije

A. Poštne in kurirske storitve (del CPC 7511 in CPC 7512)

Nacionalna obravnava: Jih ni.

(ii) obdelava naslovljenih paketov,
(iii) obdelava naslovljenih tiskovin,
(iv) obdelava pošiljk iz (i) do (iii) zgoraj kot priporočene ali zava
rovane pošte,
(v) ekspresna dostava za pošiljke iz (i) do (iii) zgoraj,
(vi) obdelava nenaslovljenih pošiljk in
(vii) izmenjava dokumentov.

L 356/1153

Podsektorji (i), (iv) in (v) so izključeni, če sodijo v obseg storitev,
ki so lahko rezervirane, in sicer: pošiljke korespondence (4), cena
katerih je nižja od 2,5-kratnega zneska javne osnovne tarife, če
tehtajo manj kot 50 gramov, plus priporočena poštna storitev, ki
se uporablja pri pravosodnih ali upravnih postopkih.) (del
CPC 751, del CPC 71235 (5) in del CPC 73210 (6))

C. Telekomunikacijske storitve
Vključno s storitvami, ki so navedene spodaj, razen radiodifuzije

Opis pridržkov

Država si pridržuje pravico, da v prihodnje opredeli primere, ko lahko za opravljanje katere koli od storitev zahteva
koncesijo ali drugo obliko dovoljenja.

SL

Te storitve ne zajemajo gospodarskih dejavnosti, ki zagotavljajo Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe za preferencialno dodelitev radijskih frekvenc svojemu jav
vsebine, ki za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve. nemu operaterju (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), da se zagotovijo univerzalne telekomunikacijske sto
ritve v izoliranih podeželskih območjih, marginaliziranih mestnih območjih in osebam z nizkimi dohodki, pod pogoji,
ki ne vplivajo na zagotavljanje tega omejenega vira z vidika dostopa zasebnih operaterjev do komercialnega trga in ude
ležbe na njem.

L 356/1154

Sektor ali podsektor

a) Vse storitve v zvezi s prenosom in sprejemanjem signalov Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
z elektromagnetnimi sredstvi, razen radijske in televizijske radio
difuzije

c) Druge

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

3. GRADBENE IN Z NJIMI POVEZANE INŽENIRSKE STORITVE

A. Splošna gradbena dela na stavbah (CPC 512)

Uradni list Evropske unije

b) Zagotavljanje satelitskih zmogljivosti za priklop televizijskih in Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
radijskih radiodifuznih postaj

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

B. Splošna gradbena dela za nizke gradnje (CPC 513), razen stori Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
tev, ki jih naroči država

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

D. Zaključna gradbena dela (CPC 517)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

E. Drugo (CPC 511 + 515 + 518).

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

C. Inštalacije in montaža (CPC 514 + 516)

Opis pridržkov

4. DISTRIBUCIJSKE STORITVE

A) Posredniške storitve (CPC 6211), razen prodaje goriv

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Dostop do trga: Jih ni.
SL

Nacionalna obravnava: Jih ni.

B. Storitve trgovine na debelo

a) Storitve trgovine na debelo v zvezi z motornimi vozili, motor Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje (del CPC
6111, del CPC 6113 in del CPC 6121 )

c) Druge storitve trgovine na debelo (CPC 622), razen storitev tr Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
govine na debelo v zvezi z energenti, minerali, kemikalijami in
farmacevtskim blagom.

C) Storitve trgovine na drobno (del CPC 63)

Dostop do trga: Jih ni.

Samo v zvezi z naslednjim:

Nacionalna obravnava: Jih ni.

Uradni list Evropske unije

b) Storitve trgovine na debelo v zvezi s telekomunikacijsko termi Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nalno opremo (del CPC 7542)

Storitve trgovine s prehrano na drobno (CPC 631)
Storitve trgovine na drobno, ki ni v zvezi s prehrano (CPC 632)
Prodaja motornih vozil (CPC 6111)
Prodaja delov in dodatkov za motorna vozila (CPC 6113)
Prodaja motornih koles in motornih sani ter delov in dodatkov
zanje (CPC 6121)
Prodaja telekomunikacijske opreme (CPC 7542)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

L 356/1155

D. Franšizing (CPC 8929)

Opis pridržkov

6. OKOLJSKE STORITVE

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

B. Storitve odstranjevanja odpadkov (CPC 9402)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

C) Sanitarne in podobne storitve (CPC 9403)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

7. FINANČNE STORITVE

V skladu z ekvadorsko zakonodajo ni dovoljeno odpirati matičnih družb ali pisarn institucij v finančnem sektorju so
cialne ekonomije, kot so na primer hranilne in kreditne zadruge, vzajemni subjekti ali združenja, komunalni skladi in
banke, hranilnice in vsakršne druge pravne oblike ali poimenovanja, ki obstajajo v državi izvora in ustrezajo temu sek
torju.

Uradni list Evropske unije

D) Čiščenje izpušnih plinov (CPC 9404) Zmanjševanje hrupa Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(CPC 9405) Varstvo narave in krajine (CPC 9406); Drugo (CPC
9409)

SL

A) Storitve odstranjevanja odpadnih voda (CPC 9401)
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Sektor ali podsektor

V pojasnilo: v Ekvadorju sta za ustanovitev podjetij, ki se ukvarjajo z zavarovanjem, pozavarovanjem in sorodnimi sto
ritvami, ter za opravljanje bančnih storitev, drugih finančnih storitev in storitev v zvezi z vrednostnimi papirji v vseh
oblikah potrebna izrecno dovoljenje in skladnost z vsemi določbami veljavnih zakonov v zvezi s takimi dejavnostmi.
Upniki podružnic tujih finančnih institucij v Ekvadorju uživajo prednostne pravice do sredstev, ki jih imajo te institucije
v državi, v primeru likvidacije matične družbe ali prenehanja njenih poslovnih dejavnosti v Ekvadorju iz kakršnega koli
razloga.
V pojasnilo: podružnice tujih finančnih institucij, vključno z zavarovalnicami in pozavarovalnicami, morajo biti usta
novljene v Ekvadorju z minimalnim kapitalom, enakim kapitalu, ki se zahteva za nacionalne finančne institucije.

24.12.2016

Tuje finančne institucije, ki želijo odpreti predstavništvo, ki bi služilo kot informacijski center za njihove stranke, ali na
ložiti sredstva v državi v obliki posojil ali naložb, morajo prej pridobiti dovoljenje ustreznega nadzornega organa in ne
smejo opravljati zakonsko določenih storitev finančnega posredništva. Poleg tega ne nudijo nobenih informacij ali ogla
ševanja ali storitev upravljanja ali obdelave v zvezi s tovrstnimi dejavnostmi. V Ekvadorju ne smejo zbirati sredstev ali
vlog za naložbe v drugi državi, prav tako v Ekvadorju ne morejo ponujati ali nalagati vrednostnih papirjev, izdanih v
drugi državi.

Opis pridržkov

V pojasnilo: pomožne storitve finančnih storitev v zvezi zagotavljanjem in prenosom finančnih informacij in obdelavo
finančnih podatkov se registrirajo v skladu s pravili, ki jih določi nadzorni organ za bančništvo, zavarovanje in uprav
ljavce zasebnih pokojninskih skladov. Pri teh pomožnih storitvah se ne sme zbirati, ohranjati ali posredovati kreditnih
informacij. Za storitve finančnih informacij in obdelavo finančnih podatkov veljajo določbe Ekvadorja, ki urejajo var
stvo takih informacij.

SL

V pojasnilo: pravne osebe, ki opravljajo finančne storitve, vključno z zavarovanjem, pomožnimi storitvami in vrednost
nimi papirji, se ustanovijo v skladu s pravno obliko družbe ali osebe s pravno odgovornostjo v skladu z ekvadorsko za
konodajo, zanje pa veljajo nediskriminatorne pravne omejitve in porazdelitev minimalnega kapitala.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

V pojasnilo: institucije v sistemu zasebnega financiranja, njihovi direktorji in glavni delničarji ne morejo imeti v nepo
sredni ali posredni lasti delnic in enot v podjetjih ali gospodarskih družbah izven finančnega sektorja, ki so prisotni ali
dejavni na ekvadorskem trgu, vključno s tistimi, ki jih urejata zakon o trgu vrednostnih papirjih ali zakon o neživljen
skem zavarovanju.
V pojasnilo: ponudniki bančnih finančnih storitev v Ekvadorju prek ustanavljanja finančnih organov ali nakupa celote
ali dela delnic obstoječega finančnega organa, ne smejo pridobiti ali ohraniti deleža v organih, ki opravljajo zavarovalne
ali z njimi povezane storitve ali storitve v zvezi z vrednostnimi papirji.

Ne glede na svojo sestavo finančna skupina ne vključuje nujno več kot eno banko in prav tako ni nujno, da ima v lasti
več kot eno družbo za finančne ali pomožne storitve, ki se ukvarja z isto dejavnostjo.

A. ZAVAROVALNIŠKE STORITVE

Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ukrepe za dodelitev nekaterih storitev, povezanih z upravljanjem javnih virov,
zavarovalnicam in pozavarovalnicam, ki so deloma ali v celoti v lasti države Ekvador.

Uradni list Evropske unije

Finančna skupina v Ekvadorju obsega banko, ki ima v lasti družbe za finančne ali pomožne storitve ter hčerinske
družbe katerega koli od naštetih v Ekvadorju ali zunaj njega, kot določa temeljni monetarni in finančni zakonik v razli
čici, ki je veljala 12. septembra 2014.

Tuje zavarovalnice in pozavarovalnice ter posredniki tujih zavarovalnic in pozavarovalnic ne morejo odpirati predstavni
štev.

1) Zavarovanje tveganj v zvezi s komercialnim pomorskim pro Dostop do trga: Jih ni.
metom, ki obsega vozila, blago in povezano odgovornost, ter za Nacionalna obravnava: Jih ni.
varovanje tveganj v letalstvu v zvezi z mednarodnim prevozom
blaga.

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

L 356/1157

2) Pozavarovanje in retrocesija:

Opis pridržkov

3) Neposredno zavarovanje (vključno s sozavarovanjem):

Dostop do trga: Jih ni.

Življenjsko

Nacionalna obravnava: Jih ni.

L 356/1158

Sektor ali podsektor

Neživljenjsko
SL

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje.
Zavarovanje blaga v prevozu
Zavarovanje proti požaru in drugi materialni škodi
Zavarovanje finančnih izgub
Zavarovanje splošne odgovornosti

4) Posredovanje v zavarovalništvu, kot sta posredništvo in zasto Dostop do trga: Jih ni.
panje
Nacionalna obravnava: Jih ni.

B. BANČNE IN DRUGE FINANČNE STORITVE (razen zavarova Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ukrepe za dodelitev nekaterih storitev, povezanih z upravljanjem javnih virov,
nja)
finančnim institucijam, ki so deloma ali v celoti v lasti države Ekvador.

Uradni list Evropske unije

5) pomožne zavarovalniške storitve, kot so svetovanje, aktuarske Dostop do trga: Jih ni.
storitve, ocena tveganja in likvidacija škod
Nacionalna obravnava: Jih ni.

Institucije trga vrednostnih papirjev ne smejo imeti podružnic.

a) Sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od obča Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nov (CPC 81115–81119);

b) vse vrste posojil, med drugim potrošniška in hipotekarna po
sojila, faktoring ter financiranje gospodarskih poslov (CPC 8113)
24.12.2016

c) finančni najem (CPC 8112)

Opis pridržkov

d) storitve plačilnega prometa in prenosa denarja: kreditne, de
betne in bančne plačilne kartice, potovalni čeki in bančne menice
(CPC 81339)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

e) garancije in finančne obveze (CPC 81199)

f) trgovanje za lastni račun ali za račun strank, bodisi na borzi Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
bodisi na trgu OTC:
— z instrumenti trga denarja (vključno s čeki, menicami, depo
zitnimi certifikati) (del CPC 81339);
— s tujo valuto (CPC 81333),

— z instrumenti menjalnih tečajev in obrestnih mer, proizvodi
swap in dogovori o terminski obrestni meri; (del CPC 81339)
— s prenosljivimi vrednostnimi papirji (CPC 81321)
— z drugimi prenosljivimi vrednostnimi papirji, in finančnimi
sredstvi, vključno s plemenitimi kovinami (del CPC 71339)

Uradni list Evropske unije

— s finančnimi derivati: terminski posli in opcije (del CPC
81339)

g) sodelovanje pri izdaji vseh vrst vrednostnih papirjev, vključno Dostop do trga: Jih ni, razen tega, da se zahteva registracija izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki naj bi se izdali.
z vpisom primarne izdaje vrednostnih papirjev in vlaganjem (jav Nacionalna obravnava: Jih ni.
nim ali zasebnim) prek agenta, ter opravljanjem storitev, poveza
nih s takšnimi izdajami (CPC 8132)

i) Upravljanje premoženja: vodenje gotovinskega poslovanja ali Dostop do trga: Jih ni.
upravljanje vrednostnih papirjev, upravljanje kolektivnih naložb, Nacionalna obravnava: Jih ni.
upravljanje pokojninskih skladov, depotne in skrbniške storitve.
(CPC 8119 + 81323)

L 356/1159

j) storitve v zvezi s poravnavami in obračuni finančnih sredstev, Dostop do trga: Jih ni.
vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi produkti in drugimi Nacionalna obravnava: Jih ni.
prenosnimi vrednostnimi papirji; (CPC 81339 ali 81319)

Opis pridržkov

k) svetovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejavno Dostop do trga: Jih ni, razen zbiranja, hranjenja in posredovanja kreditnih informacij.
sti, navedene v oddelku o bančništvu, in druge finančne storitve Nacionalna obravnava: Jih ni.
(razen zavarovanja): bonitetni podatki in analiza, raziskave in sve
tovanje glede investicij in portfelja, svetovanje pri nakupih ter pre
strukturiranju in strategiji podjetij (CPC 8131 ali 8133)

L 356/1160

Sektor ali podsektor

SL

l) Zagotavljanje in prenos finančnih informacij, obdelava finanč Dostop do trga: Jih ni, razen zbiranja, hranjenja in posredovanja kreditnih informacij.
nih podatkov in z njimi povezane programske opreme s strani Nacionalna obravnava: Jih ni.
ponudnikov drugih finančnih storitev (CPC 8131)

8. ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE SOCIALNEGA
VARSTVA (razen tistih iz 1.A.h–j klasifikacije W120)

Dostop do trga: Jih ni, razen tega, da morajo storitve, ki jih nudijo podjetja za zdravstvena podjetja storitve in predplač
niško zdravstveno oskrbo, opravljati nacionalne ali tuje delniške družbe.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

9. TURIZEM IN STORITVE V ZVEZI S POTOVANJI

Uradni list Evropske unije

A) Bolnišnične storitve (CPC 9311)

Pred začetkom izvajanja kakršne koli turistične dejavnosti, kot je navedena v zakonu o turizmu, morajo biti vse fizične
in pravne osebe, podjetja in družbe ustrezno registrirani, in sicer kot izvajalci turističnih storitev v javnem registru po
djetnikov in ustanov na področju turizma pri ekvadorskem Ministrstvu za turizem.

A) Hoteli in restavracije (vključno s pripravo in dostavo hrane) Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(CPC 641–643)

B) Storitve turističnih agencij in organizatorjev
(vključno z vodji potovanj) (CPC 7471)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

C) Storitve turističnih vodnikov (CPC 7472)

potovanj Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

Opis pridržkov

10. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE

SL

A) Razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da morajo impresariji, fizične in pravne osebe, ki najemajo
tuje umetnike, glasbene skupine ali orkestre v sklopu iste prireditve predstaviti tudi domače umetnike, ki morajo pred
skupin, ki igrajo v živo, cirkusov) (CPC 9619)
stavljati do 60 % prireditve.
Izključene so: Igre na srečo in stave (CPC 96492)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Plače, izplačane ekvadorskim umetnikom, ne smejo biti nižje od 50 % plač, izplačanim tujim umetnikom.
Določbe predhodnih dveh alinej ne veljajo, če predstave tujih umetnikov, glasbenih skupin ali orkestrov financirajo nji
hove lastne vlade ali nacionalna ali mednarodna javna telesa ali organizacije ali če ni mogoče vključiti ekvadorskih
umetnikov zaradi posebne umetniške narave predstave.
Tuje umetniške predstave, ki jih financirajo vlade drugih držav ali nacionalna ali mednarodna javna telesa ali organiza
cije, morajo pridobiti soglasje Ministrstva za delo in socialno varnost prek Direktorata za zaposlovanje in človeške vire
v posvetovanju s FENARPE (ekvadorska nacionalna zveza poklicnih umetnikov).

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

C) Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
(CPC 963)

D) Športne in druge rekreacijske storitve (CPC 964)

Uradni list Evropske unije

B) Storitve tiskovnih agencij (CPC 962)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

11. PREVOZNE STORITVE

A) Pomorski prevoz

Dostop do trga: Jih ni.

a) Prevoz potnikov (CPC 7211)

Nacionalna obravnava: Jih ni.

L 356/1161

b) Prevoz tovora (CPC 7212) brez nacionalnega kabotažnega pre Dostop do trga: Jih ni.
voza. Vključuje prevoz opreme, če izvajalec od tega nima prihod Nacionalna obravnava: Jih ni.
kov.

Opis pridržkov

B. Prevoz po celinskih vodah

a) Prevoz potnikov (CPC 7221)

L 356/1162

Sektor ali podsektor

Dostop do trga: Jih ni.

b) Prevoz tovora (CPC 7222)

SL

Nacionalna obravnava: Jih ni.

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

C. Železniški prevoz

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

Prevoz tovora (CPC 7112)

Dostop do trga: Jih ni.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

Uradni list Evropske unije

Prevoz potnikov (CPC 7111)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da si Ekvador pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe
v zvezi z mednarodnim prevozom potnikov in tovora na kopnem na obmejnih območjih.

F) Storitve cestnega prevoza
a) Prevoz potnikov
b) Prevoz tovora
c) Najem
komercialnih
vozil
(CPC 7121 + 7122 + 7123 + 7124)

z

voznikom

12. POMOŽNE STORITVE V PREVOZU

A) Pomožne storitve (samo v pomorskem prevozu)
b) Skladiščenje

Imetniki koncesij ali drugih oblik dovoljenj za opravljanje storitev pristanišč morajo biti registrirani v Ekvadorju, nji
hova glavna dejavnost pa mora biti opravljanje takih storitev ali izvajanje drugih dejavnosti, povezanih z obratovanjem
ali upravljanjem pristanišč. Fizične osebe morajo imeti stalno prebivališče v Ekvadorju, imeti pa morajo tudi vsa us
trezna dovoljenja.

24.12.2016

a) Pretovarjanje tovora

c) Storitve posrednikov pri prevozu tovora
d) Vleka in potiskanje
e) Oskrba s hrano, gorivom in vodo

Opis pridržkov

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da se z natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem oglji
kovodikov lahko ukvarjajo samo nacionalne, državne ali mešane ladijske družbe, pri katerih ima država v lasti vsaj
51 % osnovnega kapitala.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

f) Navigacija
SL

g) Nujna popravila
h) Storitve sidranja in priveza
(CPC 741 + 742 + 748 + 749)

A. Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah

a) Pretovarjanje tovora

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

b) Skladiščenje

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(del CPC 742)

c) Storitve posrednikov pri prevozu tovora

Uradni list Evropske unije

(del CPC 741)
Jih ni.

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(del CPC 748)

d) Izposojanje plovil s posadko

Dostop do trga: Brez obvez.

(CPC 7223)

Nacionalna obravnava: Jih ni.

e) Potiskanje in vlečenje

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

(CPC 7224)

(del CPC 749)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

L 356/1163

g) Druge podporne in pomožne storitve

Opis pridržkov

C. Pomožne storitve v železniškem prevozu

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

d) Podporne storitve v železniškem prevozu potnikov (CPC 743)

L 356/1164

Sektor ali podsektor

f) Druge podporne in pomožne storitve (del CPC 749)
SL

Imetniki koncesij ali drugih oblik dovoljenj za opravljanje storitev pristanišč morajo biti registrirani v Ekvadorju, nji
hova glavna dejavnost pa mora biti opravljanje takih storitev ali izvajanje drugih dejavnosti, povezanih z obratovanjem
ali upravljanjem pristanišč. Fizične osebe morajo imeti stalno prebivališče v Ekvadorju, imeti pa morajo tudi vsa us
trezna dovoljenja.

D. Pomožne storitve v cestnem prevozu
a) Pretovarjanje tovora
b) Skladiščenje
c) Storitve posrednikov pri prevozu tovora
e) Podporne storitve za opremo za cestni prevoz
f) Druge
podporne
in
pomožne
741 + 742 + 744 + 749) (del CPC 741)

storitve

(CPC

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da se z natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem oglji
kovodikov lahko ukvarjajo samo nacionalne, državne ali mešane ladijske družbe, pri katerih ima država v lasti vsaj
51 % osnovnega kapitala.
Uradni list Evropske unije

E. Pomožne storitve v zračnem prevozu

a) Storitve upravljanja letališč, razen pretovarjanja (storitve CPC Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni (7).
7461)

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni, razen tega, da lahko v državi plačane letalske dejavnosti v ekvadorskih
družbah izvaja le letalsko tehnično osebje z ekvadorskim državljanstvom, uporaba tujih tehnikov ali tujih inštruktorjev
za ekvadorske tehnike pa je dovoljena le, če je to potrebno za opravljanje ali izboljšanje letalskih storitev. Taka dovolje
nja podeljuje Generalni direktorat za civilno letalstvo za obdobje, ki ne presega šest mesecev in ga je mogoče podaljšati
za enako obdobje, če se dokaže potreba po tem. V teh obdobjih pogodbeno osebje ustrezno usposobi ekvadorsko
osebje, ki ga nato nadomesti.

c) Prodaja in trženje storitev zračnega prometa

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

24.12.2016

b) Popravilo in vzdrževanje zrakoplovov (del CPC 8868)

Opis pridržkov

Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.

13. ENERGETSKE STORITVE

Da lahko sklepajo pogodbe za iskanje in proizvodnjo, morajo tuja podjetja ustanoviti podružnico ali družbo v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah, ustanoviti stalen sedež v Ekvadorju in imenovati predstavnika ali zakonitega za
stopnika s stalnim prebivališčem v Ekvadorju. Tuji državljani morajo biti morajo biti vpisani v javni register ter imeno
vati zakonitega zastopnika ekvadorske narodnosti s stalnim bivališčem v Ekvadorju.

SL

d) Računalniški sistem rezervacij

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Ekvador si pridržuje pravico, da opredeli primere, ko lahko za opravljanje takih storitev zahteva koncesijo ali drugo ob
liko dovoljenja.

Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetova Dostop do trga, nacionalna obravnava: Jih ni.
nja;
(CPC 8675)
Storitve, povezane z rudarstvom

Uradni list Evropske unije

A. STORITVE, POVEZANE Z ISKANJEM IN PROIZVODNJO

(CPC 883)
Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, strojev in opreme
ter električnih strojev
(del CPC 8861–8866)
Storitve inženiringa
(CPC 8672)
Storitve integriranega inženiringa
(CPC 8673)
Storitve svetovanja pri upravljanju
(CPC 865)
(CPC 866)

L 356/1165

Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

Opis pridržkov

Storitve tehničnega preizkušanja in analiz
(CPC 8676)

Gradnja energetske infrastrukture

SL

B. STORITVE, POVEZANE Z GRADNJO ENERGETSKE INFRA
STRUKTURE

L 356/1166

Sektor ali podsektor

Dostop do trga: Brez obvez.

za cevovode na dolge razdalje, komunikacijske in električne vode Nacionalna obravnava: Jih ni.
(CPC 51340)
za mestne cevovode in vode; pomožna dela (CPC 51350)
za gradnje za rudarstvo in proizvodnjo (CPC 51360)
storitve, povezane z dajanjem gradbene opreme v najem za grad
njo ali rušenje stavb ali nizkih gradenj, z upravljavcem (CPC 518)

Storitve skladiščenja tekočin ali plinov (CPC 74220)

Dostop do trga: Brez obvez.
Nacionalna obravnava: Jih ni.

(1) Svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi s kmetijstvom, lovom, gozdarstvom in ribolovom so pod naslovom POSLOVNE STORITVE.
(2) Brez poseganja v pristojnosti vlade Ekvadorja, da izvaja svoja pooblastila ter regulira in uvaja nove določbe o spodbujanju trajnostne proizvodnje in pravične trgovine s kmetijskimi proizvodi, razvoju kmetij
skih praks, ki ščitijo in spodbujajo samopreskrbo s hrano, spodbujanju gospodarskih in socialnih pogojev za kmete in podeželske skupnosti ter za ohranjanje, obnovo in razdeljevanje obdelovalne zemlje.
(3) Sektor je omejen na proizvodne dejavnosti. Ne zajema dejavnosti, ki so povezane z avdiovizualno dejavnostjo ali ki predstavljajo kulturno vsebino.
(4) „Pošiljke korespondence“ vključujejo pisna sporočila na kakršnem koli fizičnem mediju, ki se prenesejo in dostavijo na naslov, ki ga navede pošiljatelj na pošiljki sami ali na njeni ovojnici. Knjige, katalogi, ča
sopisi in druge redne publikacije ne veljajo za pošiljke korespondence.
(5) Prevoz pošte za lastne potrebe s katerim koli kopenskim prevozom.
(6) Prevoz pošte za lastne potrebe po zraku.
(7) Potrebna je koncesija.“

Uradni list Evropske unije

D. STORITVE SKLADIŠČENJA

24.12.2016

24.12.2016

SL
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PRILOGA XI
„ODDELEK B
POGODBENICA EU

Uporabljajo se naslednje kratice:
AT Avstrija
BE Belgija
BG Bolgarija
CY Ciper
CZ Češka
DE Nemčija
DK Danska
ES Španija
EE Estonija
EU Evropska unija, vključno z vsemi njenimi državami članicami
FI

Finska

FR Francija
EL Grčija
HR Hrvaška
HU Madžarska
IE

Irska

IT

Italija

LV Latvija
LT Litva
LU Luksemburg
MT Malta
NL Nizozemska
PL Poljska
PT Portugalska
RO Romunija
SK Slovaška
SI

Slovenija

SE Švedska
UK Združeno kraljestvo

L 356/1167

L 356/1168

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

1. Na spodnjem seznamu obveznosti so navedeni storitveni sektorji, liberalizirani v skladu s členom 121 tega
sporazuma, ter, s pridržki, omejitve v zvezi z dostopom do trga in nacionalno obravnavo, ki veljajo za storitve in
ponudnike storitev iz andskih držav podpisnic v navedenih sektorjih. Seznam je sestavljen iz naslednjih elementov:
(a) prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter
obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki; ter
(b) drugega stolpca z opisom veljavnih pridržkov.
Če stolpec iz pododstavka (b) zajema le pridržke, specifične za državo članico Evropske unije, države članice
Evropske unije, ki v njem niso omenjene, prevzamejo le obveznosti v zadevnem sektorju brez pridržkov (1).
V sektorjih ali podsektorjih za čezmejno opravljanje storitev, ki jih Sporazum zajema in ki niso navedeni na
spodnjem seznamu, obveznost ni bila prevzeta.
2. Pri opredelitvi posameznih sektorjev in podsektorjev:
(a) „CPC“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih narodov,
Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Prov., 1991; ter
(b) „CPC Ver. 1.0“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih
narodov, Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Ver. 1.0, 1998.
3. Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi s kvalifikacijskimi zahtevami in postopki, tehničnimi standardi ter
zahtevami za dovoljenja in postopki, kadar ti ne pomenijo omejitve v zvezi z dostopom do trga ali nacionalno
obravnavo v smislu členov 119 in 120 tega sporazuma. Navedeni ukrepi (npr. potreba po pridobitvi dovoljenja,
obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev, potreba po pridobitvi priznanja kvalifikacij v reguliranih sektorjih,
potreba po uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno z jezikovnimi preverjanji) v vsakem primeru veljajo
za ponudnike storitev andskih držav podpisnic, četudi niso na seznamu.
4. Spodnji seznam ne posega v izvedljivost načina 1 v nekaterih storitvenih sektorjih in podsektorjih ter ne posega v
obstoj javnih monopolov in izključnih pravic, kot je opisano na seznamu obveznosti v zvezi z ustanavljanjem.
5. Spodnji seznam v skladu z odstavkom 3 člena 107 tega sporazuma ne vključuje ukrepov v zvezi s subvencijami, ki
jih dodelijo pogodbenice.
6. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo učinka same po sebi in torej ne dodeljujejo
pravic neposredno posameznim fizičnim ali pravnim osebam.

(1) Odsotnost pridržkov, specifičnih za državo članico Evropske unije, v določenem sektorju ne posega v horizontalne pridržke ali v
sektorske pridržke za vso Evropsko unijo, ki lahko veljajo.

VSI SEKTORJI

Opis pridržkov

Nepremičnine Za načina 1 in 2

24.12.2016

Sektor ali podsektor

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omejitve pri nakupu zemljišč in nepremičnin za
tuje vlagatelje (1).
SL

1. POSLOVNE STORITVE

A. Strokovne storitve

Za načina 1 in 2

(CPC 861) ( )
razen pravnega svetovanja in storitev pravnih dokumentov in po
trjevanj, ki jih izvajajo pravni strokovnjaki, nosilci javnih funkcij,
na primer notarji, huissiers de justice ali drugi officiers publics et
ministériels

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Za polnopravno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za opravljanje odvetniškega po
klica z domačo zakonodajo (zakonodajo Evropske unije in nacionalno zakonodajo), velja pogoj glede državljanstva.

2

HR: Brez obvez za delovanje na področju hrvaške zakonodaje.
BE, FI: Za polno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za storitve pravnega zastopanja, veljata pogoj glede državljan
stva in zahteva glede stalnega prebivališča. V Belgiji veljajo kvote za zastopanje pred „Cour de cassation“ v nekazenskih
zadevah.
BG: Tuji odvetniki lahko storitve pravnega zastopanja opravljajo le za državljana svoje matične države, veljata pa vza
jemnost in sodelovanje z bolgarskim odvetnikom. Za storitve pravne mediacije se zahteva stalno prebivališče.
FR: Za dostop odvetnikov do poklica „avocat auprès de la Cour de Cassation“ in „avocat auprès du Conseil d'Etat“ ve
ljajo kvote in pogoj glede državljanstva.
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a) Pravne storitve

HU: Za polno članstvo v odvetniški zbornici veljata pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča. Za
tuje odvetnike je obseg pravnih dejavnosti omejen na pravno svetovanje.

LV: Zahteva glede državljanstva za zaprisežene odvetnike, na katere je omejeno pravno zastopanje v kazenskih postop
kih.
DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z danskim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti
in odvetniške pisarne, registrirane na Danskem. Zahteva glede danskega pravnega izpita za pridobitev danskega dovolje
nja za opravljanje dejavnosti.
SE: Za članstvo v odvetniški zbornici, potrebno le za uporabo švedskega naziva „advokat“, velja zahteva glede stalnega
prebivališča.

Za način 1

(CPC 86212, razen „revizijskih storitev“, CPC 86213, CPC 86219 FR, HU, IT, MT, RO, SI: Brez obvez.
in CPC 86220)

L 356/1169

b) 1. Računovodske in knjigovodske storitve

Opis pridržkov

AT: Pogoj glede državljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi.
Za način 2

L 356/1170

Sektor ali podsektor

Jih ni.
SL

b) 2. Revizijske storitve

Za način 1

(CPC 86211 in 86212, razen računovodskih storitev)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Brez obvez.
AT: Pogoj glede državljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi in izvajanje revizij, predvidenih v posebni avstrijski
zakonodaji (na primer v zakonu o delniških družbah, zakonu o borzah, zakonu o bančništvu itd.).
HR: Zunanja revizijska podjetja lahko zagotavljajo revizijske storitve na hrvaškem ozemlju, na katerem so ustanovila
podružnico.
SE: Samo revizorji, registrirani na Švedskem, lahko opravljajo pravne revizijske storitve pri nekaterih pravnih osebah,
med drugim pri vseh družbah z omejeno odgovornostjo. Samo take osebe so lahko delničarji ali družbeniki družb, ki
opravljajo kvalificirane revizije (za uradne namene). Za odobritev je potrebno stalno prebivališče.
Za način 2
Jih ni.

c) Storitve davčnega svetovanja
(CPC 863) ( )
3

Za način 1
AT: Pogoj glede državljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi.
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LT: Pri pripravi revizijskega poročila mora sodelovati revizor, ki je akreditiran za opravljanje dejavnosti v Litvi.

CY: Davčne zastopnike mora ustrezno pooblastiti minister za finance. Za izdajo dovoljenja je treba preveriti gospodar
ske potrebe. Uporabljena merila ustrezajo merilom za odobritev dovoljenja za tuje naložbe (navedenim v oddelku hori
zontalnih obveznosti), ker pa se uporabljajo za ta podsektor, je treba vedno upoštevati stanje na področju zaposlovanja
v tem podsektorju.
BG, MT, RO, SI: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

d) Arhitekturne storitve

Za način 1

in

AT: Brez obvez za storitve načrtovanja.
24.12.2016

e) Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhi BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Brez obvez.
tekture
DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.
(CPC 8671 in CPC 8674)

Opis pridržkov

HR: Fizične in pravne osebe lahko opravljajo arhitekturne storitve po odobritvi Hrvaške zbornice arhitektov. Načrt ali
projekt, zasnovan v tujini, mora glede njegove skladnosti s hrvaškim pravom preveriti (potrditi) pooblaščena fizična ali
pravna oseba na Hrvaškem. Brez obvez za storitve urbanističnega načrtovanja.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

HU, RO: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.
SL

Za način 2
Jih ni.

f) Storitve inženiringa in

Za način 1

g) Storitve integriranega inženiringa

AT, SI: Brez obvez, razen za storitve načrtovanja.

(CPC 8672 in CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Brez obvez.
HR: Fizične in pravne osebe lahko opravljajo inženirske storitve po odobritvi Hrvaške zbornice inženirjev. Načrt ali pro
jekt, zasnovan v tujini, mora glede njegove skladnosti s hrvaškim pravom preveriti (potrditi) pooblaščena fizična ali
pravna oseba na Hrvaškem.
Jih ni.

h) Zdravstvene (vključno s psihologi) in zobozdravstvene storitve

Za način 1

(CPC 9312 in del CPC 85201)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Brez obvez.
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Za način 2

HR: Brez obvez, razen za medicino na daljavo.
SI: Brez obvez za storitve socialne medicine, sanitarne, epidemiološke, medicinske/ekološke storitve, preskrbo s krvjo,
krvne pripravke, transplantate in obdukcijo.
Za način 2
Jih ni.

i) Veterinarske storitve

Za način 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Brez obvez.
UK: Brez obvez, razen za veterinarske laboratorije in tehnične storitve, ki se zagotavljajo veterinarskim kirurgom,
splošno svetovanje, usmerjanje in informiranje, na primer glede prehrane, vedenja in nege domačih živali.
Jih ni.

L 356/1171

Za način 2

Opis pridržkov

j) 1. Babiške storitve

Za način 1

(del CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Brez obvez.

SL

j) 2. Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega FI, PL: Brez obvez, razen za medicinske sestre.
osebja
HR: Brez obvez, razen za medicino na daljavo.
(del CPC 93191)
Za način 2

L 356/1172

Sektor ali podsektor

Jih ni.

k) Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki in trgovina na Za način 1
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (samo za Ekvador), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez ob
(CPC 63211)
vez.
in druge storitve, ki jih nudijo farmacevti (4)
CZ (samo za Kolumbijo in Peru), LV, LT: Brez obvez, razen za prodajo po pošti.
Za način 2
Jih ni.

B. Računalniške in sorodne storitve

Za načina 1 in 2

(CPC 84)

Jih ni.

Uradni list Evropske unije

HU: Brez obvez, razen za CPC 63211.

C. Raziskovalne in razvojne storitve

a) Raziskovalne in razvojne storitve v naravoslovnih vedah

Za a) in c):

(CPC 851)

Za načina 1 in 2

b) Raziskovalne in razvojne storitve v družboslovnih in humani EU: Za javno financirane raziskovalne in razvojne storitve se lahko izključne pravice in/ali dovoljenja dodelijo le držav
stičnih vedah
ljanom Evropske unije in pravnim osebam Evropske unije s sedežem v Evropski uniji.
Za b):

c) Interdisciplinarne raziskovalne in razvojne storitve

Jih ni.

(CPC 853)

24.12.2016

(CPC 852, razen storitev psihologov) (5)

Opis pridržkov

D. Nepremičninske storitve (6)

Za način 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Brez obvez.

SL

a) Ki zajemajo lastniško ali zakupljeno posest
(CPC 821)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

HR: Zahteva se tržna prisotnost.
Za način 2
Jih ni.

b) Za honorar ali na podlagi pogodbe

Za način 1

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Brez obvez.
HR: Zahteva se tržna prisotnost.
Jih ni.

E. Storitve najema/zakupa brez izvajalcev

a) V zvezi z ladjami

Za način 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

Za način 2

Za način 2
Jih ni.

b) V zvezi z letali

Za načina 1 in 2:

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Brez obvez.
EU: Letala, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Evropske unije, morajo biti registrirana v državi članici Evropske unije,
ki je letalskemu prevozniku izdala dovoljenje, ali drugje v Evropski uniji. Lahko se odobrijo izjeme za pogodbe o kratko
ročnem najemu ali v izjemnih okoliščinah.

c) V zvezi z drugo prevozno opremo

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

L 356/1173

(CPC 83101, CPC 83102 in CPC 83105)

Za način 1

Opis pridržkov

d) V zvezi z drugimi stroji in opremo

Za način 1

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 in CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Brez obvez.

L 356/1174

Sektor ali podsektor

Za način 2

e) V zvezi z osebnimi in gospodinjskimi predmeti
(CPC 832)

SL

Jih ni.

Za načina 1 in 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez.
EE: Brez obvez, razen za storitve zakupa ali najema v zvezi s predhodno posnetimi videokasetami kot opremo za do
mače razvedrilo.

Za načina 1 in 2:

(CPC 7541)

Jih ni.

F. Druge poslovne storitve

Za načina 1 in 2:

(CPC 871)

Jih ni.

b) Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

Za načina 1 in 2:

(CPC 864)

Jih ni.

c) Storitve svetovanja pri upravljanju

Za načina 1 in 2:

(CPC 865)

Jih ni.

d) Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

Za načina 1 in 2:

(CPC 866)

HU: Brez obvez za storitve na področju arbitraže in sprave (CPC 86602).

24.12.2016

a) Oglaševanje

Uradni list Evropske unije

f) Izposoja telekomunikacijske opreme

Opis pridržkov

e) Storitve tehničnega preizkušanja in analiz

Za način 1

(CPC 8676)

IT: Brez obvez za poklica biologa in kemijskega analitika.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

HR: Brez obvez za storitve v zvezi z izdajanjem obveznih potrdil in podobnih uradnih listin.
Za način 2

SL

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Brez obvez.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Brez obvez.
HR: Brez obvez za storitve v zvezi z izdajanjem obveznih potrdil in podobnih uradnih listin.

f) Storitve svetovanja v zvezi s kmetijstvom, lovom in gozdar Za način 1
stvom
IT: Brez obvez za dejavnosti, rezervirane za agronome in „periti agrari“.
(del CPC 881)
CY, EE, MT, RO, SI: Brez obvez.
Jih ni.

g) Svetovalne storitve v zvezi z ribištvom

Za način 1

(del CPC 882)

LV, MT, RO, SI: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

h) Svetovalne storitve v zvezi s proizvodnjo

Za načina 1 in 2

(del CPC 884 in del CPC 885)

Jih ni.

Uradni list Evropske unije

Za način 2

i) Storitve namestitve in zagotovitve osebja

Za način 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Brez obvez.
Za način 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Brez obvez.

L 356/1175

i) 1. Iskanje vodilnih kadrov

Opis pridržkov

i) 2. Storitve namestitve osebja

Za način 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez.

L 356/1176

Sektor ali podsektor

Za način 2

i) 3. Zagotavljanje administrativnega osebja

Za način 1

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Brez obvez.

SL

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Brez obvez.

Za način 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Brez obvez.

Za načina 1 in 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Brez obvez.

j) 2. Storitve varovanja

Za načina 1 in 2

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 in CPC 87305)

HU: Brez obvez za CPC 87304 in CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

j) 1. Poizvedovanje in iskanje

k) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega sve Za način 1
tovanja
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Brez obvez za raziskovalne storitve.
(CPC 8675)
HR: Osnovne geološke, geodetske in rudarske storitve svetovanja ter s tem povezane storitve svetovanja na področju
varstva okolja na ozemlju Hrvaške se lahko opravljajo samo skupaj z domačimi pravnimi osebami ali prek njih.
Za način 2
Jih ni.

Za način 1

(del CPC 8868)

Za plovila v pomorskem prevozu: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK:
Brez obvez.

24.12.2016

l) 1. Vzdrževanje in popravila plovil

Opis pridržkov

Za plovila v prevozu po celinskih vodah: EU: Brez obvez.
Za način 2

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Jih ni.
SL

l) 2. Vzdrževanje in popravila železniške prevozne opreme

Za način 1

(del CPC 8868)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

l) 4. Vzdrževanje in popravilo letal in njihovih delov

Za način 1

(del CPC 8868)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

Uradni list Evropske unije

l) 3. Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, motornih koles, Za načina 1 in 2
motornih sani in cestne prevozne opreme
Jih ni.
(CPC 6112, CPC 6122, del CPC 8867 in del CPC 8868)

l) 5. Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, (nepisarniških) Za načina 1 in 2
strojev, (neprevozne in nepisarniške) opreme ter osebnih in gos Jih ni.
podinjskih predmetov (7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 in CPC 8866)

m) Storitve čiščenja zgradb

Za način 1

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez.
Jih ni.

L 356/1177

Za način 2

Opis pridržkov

n) Fotografske storitve

Za način 1

(CPC 875)

CY, MT: Brez obvez.

L 356/1178

Sektor ali podsektor

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Brez obvez za zagotavljanje fotografskih storitev iz zraka.
Za način 2

SL

HR, LV: Brez obvez za posebne fotografske storitve (CPC 87504).
Jih ni.

Za načina 1 in 2

(CPC 876)

Jih ni.

p) Tiskarstvo in založništvo

Za načina 1 in 2

(CPC 88442)

Jih ni, razen:
SE (samo za Ekvador): Za založnike in lastnike založniških ali tiskarskih družb se zahteva stalno prebivališče.

q) Kongresne storitve

Za načina 1 in 2

(del CPC 87909)

Jih ni.

r) 1. Prevajanje in tolmačenje

Za način 1

(CPC 87905)

PL: Brez obvez za storitve zapriseženih tolmačev.

Uradni list Evropske unije

o) Storitve pakiranja

HU, SK: Brez obvez za uradno prevajanje in tolmačenje.
HR: Brez obvez za uradne listine.
Za način 2
Jih ni.

Jih ni.

24.12.2016

r) 2. Storitve notranjega opremljanja in druge storitve oblikova Za način 1
nja specialnih izdelkov
DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.
(CPC 87907)
Za način 2

Opis pridržkov

Za načina 1 in 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

r) 4. Posredovanje informacij o strankah

Za načina 1 in 2

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

r) 5. Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv
(CPC 87904) ( )

SL

r) 3. Storitve posredovanja pri pobiranju različnih taks

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Za način 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez.
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Za način 2
Jih ni.

Za načina 1 in 2

(CPC 7544)

Jih ni.

r) 7. Storitve odgovarjanja na telefonske klice

Za načina 1 in 2

(CPC 87903)

Jih ni.

Uradni list Evropske unije

r) 6. Telekomunikacijske svetovalne storitve

2. KOMUNIKACIJSKE STORITVE

A. Poštne in kurirske storitve

Za načina 1 in 2

Storitve v zvezi z obdelavo ( ) poštnih pošiljk ( ) v skladu z na Jih ni (16).
slednjim seznamom podsektorjev, ne glede na to, ali so name
njene v domače ali tuje kraje: (i) Obdelava naslovljenih pisnih
sporočil v katerem koli fizičnem mediju (11), vključno s hibridno
pošto in direktno pošto, (ii) Obdelava naslovljenih paketov (12),
(iii) Obdelava naslovljenih tiskovin (13), (iv) Obdelava pošiljk iz (i)
do (iii) zgoraj kot priporočene ali zavarovane pošte, (v) Ekspresna
dostava (14) za izdelke iz (i) do (iii) zgoraj, (vi) Obdelava nenaslov
ljenih pošiljk, (vii) Izmenjava dokumentov (15).
9

10

L 356/1179

Opis pridržkov

Podsektorji (i), (iv) in (v) so izključeni, če sodijo v obseg storitev,
ki so lahko rezervirane, kar je za: pošiljke korespondence, cena
katerih je nižja od 2,5-kratnega zneska javne osnovne tarife, če
tehtajo manj kot 50 gramov (17), plus priporočena poštna storitev,
ki se uporablja pri pravosodnih ali upravnih postopkih.)

L 356/1180

Sektor ali podsektor

SL

(del CPC 751, del CPC 71235 (18) in del CPC 73210 (19))

B. Telekomunikacijske storitve
Te storitve ne zajemajo gospodarskih dejavnosti, ki zagotavljajo
vsebine, ki za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve.

b) Storitve oddajanja preko satelita (22)

Uradni list Evropske unije

a) Vse storitve v zvezi s prenosom in sprejemanjem signalov Za načina 1 in 2
z elektromagnetnimi sredstvi (20), razen radiodifuzije (21)
Jih ni.

Za načina 1 in 2
EU: Jih ni, razen da lahko za ponudnike storitev v tem sektorju veljajo obveznosti za zaščito ciljev splošnega interesa,
povezanih s prenosom vsebine preko njihovih omrežij, v skladu z regulativnim okvirom Evropske unije za elektronske
komunikacije.
BE: Brez obvez.

Jih ni.

24.12.2016

3. GRADBENE IN Z NJIMI POVEZANE INŽENIRSKE STORITVE Za način 1
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Brez obvez.
CPC 517 in CPC 518)
Za način 2

4. DISTRIBUTERSKE STORITVE

Opis pridržkov

Za načina 1 in 2

(razen distribucije orožja, streliva, eksplozivov in drugega voja EU: Brez obvez za distribucijo kemičnih izdelkov, plemenitih kovin (in dragih kamnov).
škega materiala)
AT: Brez obvez za distribucijo pirotehničnih izdelkov, vnetljivih izdelkov in naprav za razstreljevanje ter toksičnih
snovi.
A. Posredniške storitve

(del CPC 61111, del CPC 6113 in del CPC 6121 )

HR: Brez obvez za tobačne izdelke.

b) Druge posredniške storitve

Za način 1

(CPC 621)

AT, BG, PL, RO: Brez obvez za distribucijo tobaka in tobačnih izdelkov.

B. Storitve trgovine na debelo

IT: Za storitve trgovine na debelo velja državni monopol na tobak.

SL

a) Posredniške storitve v zvezi z motornimi vozili, motornimi ko AT, BG: Brez obvez za distribucijo izdelkov za medicinsko uporabo, kot so medicinske in kirurške naprave, zdravila in
predmeti za medicinsko uporabo.
lesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje

24.12.2016

Sektor ali podsektor

a) Storitve trgovine na debelo v zvezi z motornimi vozili, motor BG, FI, PL, RO: Brez obvez za distribucijo alkoholnih pijač.
nimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje
SE: Brez obvez za distribucijo alkoholnih pijač na drobno.
(del CPC 61111, del CPC 6113 in del CPC 6121 )
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Brez obvez za distribucijo farmacevtskih izdelkov.
FR: Za posredniške storitve brez obvez za trgovce in borzne posrednike, ki delujejo na 17 trgih, ki so v nacionalnem in
teresu, s svežimi živili. Brez obvez za trgovino na debelo s farmacevtskimi izdelki.
MT Brez obvez za posredniške storitve.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Za storitve trgovine na drobno brez obvez,
razen za prodajo po pošti.

Uradni list Evropske unije

BG, HU, PL: Brez obvez za storitve posrednika pri trgovanju z borznim blagom.

b) Storitve trgovine na debelo v zvezi s telekomunikacijsko termi
nalno opremo
(del CPC 7542)
c) Druge storitve trgovine na debelo
(CPC 622, razen storitev trgovine na debelo v zvezi z energenti
(23))
C. Storitve trgovine na drobno (24)
Storitve trgovine na drobno v zvezi z motornimi vozili, motor
nimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje
L 356/1181

(CPC 61112, del CPC 6113 in del CPC 6121 )

Opis pridržkov

Storitve trgovine na drobno v zvezi s telekomunikacijsko termi
nalno opremo

L 356/1182

Sektor ali podsektor

(del CPC 7542)
Storitve trgovine s prehrano na drobno
SL

(CPC 631)
Storitve trgovine na drobno drugih (neenergetskih) izdelkov,
razen trgovine na drobno v zvezi s farmacevtskimi, medicinskimi
in ortopedskimi izdelki (25)
(CPC 632, razen CPC 63211 in 63297)
D. Franšizing
(CPC 8929)

A. Storitve osnovnošolskega izobraževanja

Za način 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Brez obvez.
Za način 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Brez obvez.

B. Storitve srednješolskega izobraževanja

Za način 1

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

5. IZOBRAŽEVALNE STORITVE (samo zasebno financirane sto
ritve)

Za način 2
CY, FI, MT, RO, SE: Brez obvez.
Za načina 1 in 2
LV: Brez obvez za izobraževalne storitve v zvezi s strokovnimi in poklicnimi srednješolskimi izobraževalnimi storitvami
za učence invalide (CPC 9224).

Za način 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Brez obvez.

24.12.2016

C. Storitve višje- in visokošolskega izobraževanja

Opis pridržkov

Za način 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Brez obvez.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Za načina 1 in 2

D. Storitve izobraževanja odraslih

Za načina 1 in 2

(CPC 924)

AT: Brez obvez za storitve izobraževanja odraslih z radijskimi ali televizijskimi oddajami.

SL

CZ, SK: Brez obvez za storitve višje- in visokošolskega izobraževanja, razen za posrednješolske strokovne in poklicne iz
obraževalne storitve (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: Brez obvez.

Za načina 1 in 2

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Brez obvez.
HR: Jih ni za korespondenčno izobraževanje ali izobraževanje prek telekomunikacij.

6. OKOLJSKE STORITVE

Za način 1

A. Storitve odstranjevanja odpadnih voda

EU: Brez obvez razen za storitve svetovanja.

(CPC 9401) (26)

Za način 2

Uradni list Evropske unije

E. Druge izobraževalne storitve

B. Ravnanje s trdnimi/nevarnimi odpadki, razen čezmejnega pre Jih ni.
voza nevarnih odpadkov
a) Storitve odstranjevanja odpadkov
(CPC 9402)
b) Sanitarne in podobne storitve
(CPC 9403)
C. Varstvo zunanjega zraka in podnebja
(CPC 9404) (27)
D. Sanacija in čiščenje tal in vode
(del CPC 94060) (28)

L 356/1183

a) Obdelava, sanacija kontaminirane/onesnažene zemlje in vode

Opis pridržkov

E. Zmanjševanje hrupa in vibracij
(CPC 9405)

L 356/1184

Sektor ali podsektor

F. Varstvo biotske raznovrstnosti in krajine
a) Storitve varstva narave in krajine
SL

(del CPC 9406)
G. Druge okoljske in pomožne storitve
(CPC 94090)

7. FINANČNE STORITVE

Za načina 1 in 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez za storitve neposrednega
zavarovanja, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
(i) pomorski prevoz, komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) pri če
mer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago, in odgovornost, ki
izhaja iz tega; ter
(ii) blago v mednarodnem tranzitu.

Uradni list Evropske unije

A. Zavarovanje in z njim povezane storitve

AT: Promocijska dejavnost in posredovanje v imenu hčerinske družbe, ki nima sedeža v Evropski uniji, ali podružnice,
ki ni ustanovljena v Avstriji (razen pozavarovanja in retrocesije), sta prepovedana. Obvezno zavarovanje za letalski pre
voz, razen zavarovanja mednarodnega komercialnega letalskega prevoza, lahko prevzame samo hčerinska družba s se
dežem v Evropski uniji ali podružnica s sedežem v Avstriji. Za zavarovalne pogodbe (razen za pogodbe o pozavarovanju
in retrocesiji), ki jih sklene hčerinska družba, ki nima sedeža v Evropski uniji, ali podružnica, ki nima sedeža v Avstriji,
se plača višji davek na zavarovalne premije. Pri višjem davku se lahko priznajo izjeme.
DK: Obvezno zavarovanje za letalski prevoz lahko prevzamejo samo družbe, ustanovljene v Evropski uniji. Nobena
oseba ali družba (vključno z zavarovalnicami) ne sme za poslovne namene na Danskem pomagati pri izvajanju nepo
srednega zavarovanja za osebe s stalnim prebivališčem na Danskem, za danske ladje ali za lastnino na Danskem, razen
zavarovalnic z dovoljenjem, ki izhaja iz danske zakonodaje ali ki ga izdajo pristojni danski organi.
DE: Polico obveznega zavarovanja za letalski prevoz lahko prevzame samo hčerinska družba s sedežem v Evropski uniji
ali podružnica s sedežem v Nemčiji. Če ima tuja zavarovalnica podružnico v Nemčiji, lahko sklepa zavarovalne pogodbe
v zvezi z mednarodnim prevozom v Nemčiji samo s podružnico, ki ima sedež v Nemčiji.
PL: Brez obvez za pozavarovanje in retrocesijo, razen za tveganja v zvezi z blagom v mednarodni trgovini.

24.12.2016

FR: Zavarovanje tveganj v zvezi s kopenskim prevozom lahko izvajajo samo zavarovalnice s sedežem v Evropski uniji.

Opis pridržkov

PT Zavarovanje za letalski in pomorski prevoz, ki zajema blago, letala, ladje brez tovora in odgovornost, lahko prevza
mejo samo družbe s sedežem v Evropski uniji; na Portugalskem lahko kot posredniki za take zavarovalne posle delujejo
samo osebe ali družbe s sedežem v Evropski uniji.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

RO: Pozavarovanje na mednarodnem trgu je dovoljeno samo, če pozavarovanje tveganja na domačem trgu ni možno.
SL

ES: Za aktuarske storitve veljajo zahteva glede stalnega prebivališča in triletne ustrezne izkušnje.
Za način 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez za storitve posredovanja v ne
posrednem zavarovanju, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
(i) pomorski prevoz, komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) pri če
mer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago, in odgovornost, ki
izhaja iz tega; ter
(ii) blago v mednarodnem tranzitu.

CY, LV, MT: Brez obvez za storitve neposrednega zavarovanja, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
(i) pomorski prevoz, komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) pri če
mer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago, in odgovornost, ki
izhaja iz tega; ter
(ii) blago v mednarodnem tranzitu.

Uradni list Evropske unije

BG: Brez obvez za neposredno zavarovanje, razen za storitve, ki jih tuji izvajalci na ozemlju Bolgarije zagotavljajo tuj
cem. Tuje zavarovalnice ne smejo neposredno prevzeti zavarovanja prevoza, ki zajema blago, zavarovanja samih vozil
in zavarovanja odgovornosti v zvezi s tveganji, ki obstajajo v Bolgariji. Tuja zavarovalnica lahko sklepa zavarovalne po
godbe samo prek podružnice. Brez obvez za zavarovanje depozita in podobne odškodninske sisteme ter sisteme obve
znega zavarovanja.

LT: Brez obvez za storitve neposrednega zavarovanja, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
(i) pomorski prevoz, komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora (vključno s sateliti) pri če
mer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago, in odgovornost, ki
izhaja iz tega; ter
(ii) blago v mednarodnem tranzitu, razen v zvezi s kopenskim prevozom, kadar tveganje obstaja v Litvi.

BG, LV, LT, PL: Brez obvez za posredovanje v zavarovalništvu.

L 356/1185

FI: Storitve neposrednega zavarovanja (vključno s sozavarovanjem) lahko zagotavljajo le zavarovalnice s sedežem v Ev
ropski uniji ali s podružnico na Finskem. Za zagotavljanje storitev zavarovalnih posrednikov se zahteva stalni sedež po
slovanja v Evropski uniji.

Opis pridržkov

HR: Brez obvez za neposredno zavarovanje in posredniške storitve neposrednih zavarovanj, razen za
a) življenjsko zavarovanje: zagotavljanje življenjskega zavarovanja tujim osebam, ki prebivajo na Hrvaškem;

L 356/1186

Sektor ali podsektor

b) neživljenjsko zavarovanje: zagotavljanje neživljenjskega zavarovanja tujim osebam, ki prebivajo na Hrvaškem, razen
civilne odgovornosti do motornih vozil;
SL

c) pomorsko, letalsko in prevozno zavarovanje.
HU: Zavarovalnice, ki nimajo sedeža v Evropski uniji, lahko na ozemlju Madžarske neposredno zavarovanje zagotavljajo
le prek podružnice, registrirane na Madžarskem.
IT: Brez obvez za poklic aktuarja. Zavarovanje prevoza blaga, zavarovanje samih vozil in zavarovanje odgovornosti v
zvezi s tveganji, ki obstajajo v Italiji, lahko prevzemajo samo zavarovalnice s sedežem v Evropski uniji. Ta pridržek se
ne uporablja za mednarodni prevoz, ki zajema uvoz v Italijo.
SE: Zagotavljanje neposrednega zavarovanja je dovoljeno samo prek ponudnika zavarovalnih storitev, pooblaščenega na
Švedskem, če tuji ponudnik storitev in švedska zavarovalnica pripadata isti skupini družb ali imata sklenjen sporazum
o sodelovanju.
Za način 2

BG: Kar zadeva neposredno zavarovanje, lahko bolgarske fizične in pravne osebe ter tujci, ki opravljajo poslovne dejav
nosti na ozemlju Bolgarije, sklepajo zavarovalne pogodbe v zvezi s svojo dejavnostjo v Bolgariji samo s ponudniki, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalne dejavnosti v Bolgariji. Nadomestilo iz zavarovanja, ki izhaja iz teh pogodb,
se izplača v Bolgariji. Brez obvez za zavarovanje depozita in podobne odškodninske sisteme ter sisteme obveznega zava
rovanja.
HR: Brez obvez za neposredno zavarovanje in posredniške storitve neposrednih zavarovanj, razen za
a) življenjsko zavarovanje: možnost pridobitve življenjskega zavarovanja za tuje osebe, ki prebivajo na Hrvaškem;

Uradni list Evropske unije

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez za posredni
štvo.

b) neživljenjsko zavarovanje:
(i) možnost pridobitve neživljenjskega zavarovanja, razen civilne odgovornosti do motornih vozil, za tuje osebe, ki pre
bivajo na Hrvaškem;
(ii) zavarovanja za fizične osebe ali premoženjska zavarovanja, ki v

24.12.2016

Hrvaški niso na razpolago; – podjetja, ki v tujini kupujejo zavarovanja v zvezi z investicijskimi deli v tujini, ki vključu
jejo opremo za navedena dela; – za zavarovanje vračanja tujih posojil (posojilno zavarovanje); – zavarovanje za fizične
osebe in premoženjsko zavarovanje za podjetja v polni lasti in skupna podjetja, ki svojo gospodarsko dejavnost oprav
ljajo v tuji državi, če to zahtevajo predpisi v navedeni državi ali če se zavarovanje zahteva za registracijo podjetja; – la
dje, ki se gradijo ali popravljajo, če je tako določeno v pogodbi s tujo stranko (kupcem);

Opis pridržkov

c) pomorsko, letalsko in prevozno zavarovanje.
IT: Zavarovanje prevoza blaga, zavarovanje samih vozil in zavarovanje odgovornosti v zvezi s tveganji, ki obstajajo v
Italiji, lahko prevzemajo samo zavarovalnice s sedežem v Evropski uniji. Ta pridržek se ne uporablja za mednarodni
prevoz, ki zajema uvoz v Italijo.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

SL

B. Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

Za način 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Brez obvez, razen za dajanje in prenos fi
nančnih informacij in obdelavo finančnih podatkov ter za svetovanje in druge pomožne storitve, razen posredovanja.
BE: Za zagotavljanje storitev svetovanja glede naložb se zahteva ustanovitev v Belgiji.
BG: Veljajo lahko omejitve in pogoji v zvezi z uporabo telekomunikacijskega omrežja.

EE: Za sprejemanje depozitov je treba imeti dovoljenje estonskega finančnega nadzornega organa in biti registriran kot
delniška družba, hčerinska družba ali podružnica v skladu z estonsko zakonodajo.
EE: Za upravljanje investicijskih skladov se zahteva ustanovitev specializirane družbe za upravljanje, kot depozitarji pre
moženja investicijskih skladov pa lahko delujejo samo podjetja z registriranim sedežem v Evropski uniji.
HR: Brez obvez, razen za posojila, finančne zakupe, opravljanje storitev plačilnega prometa in prenosa denarja, garan
cije in obveze, denarno posredništvo, zagotavljanje in prenos finančnih informacij ter svetovalnih in drugih pomožnih
finančnih storitev, razen posredovanja.

Uradni list Evropske unije

CY: Brez obvez, razen za trgovanje s prenosljivimi vrednostnimi papirji, za dajanje finančnih informacij in obdelavo fi
nančnih podatkov ter za svetovanje in druge pomožne storitve, razen posredovanja.

LT: Za upravljanje skupnih investicijskih skladov in investicijskih družb se zahteva ustanovitev specializirane družbe za
upravljanje, kot depozitarji premoženja investicijskih skladov pa lahko delujejo samo podjetja z registriranim sedežem v
Evropski uniji.
IE: Za zagotavljanje investicijskih storitev ali svetovanja glede naložb je treba imeti:
(I) dovoljenje na Irskem, za pridobitev katerega se običajno zahteva, da je subjekt vključena ali partnerska družba ali
samostojni podjetnik s sedežem/registriranim sedežem na Irskem (v nekaterih primerih dovoljenje ni potrebno, na pri
mer če ponudnik storitev iz tretje države ni tržno prisoten na Irskem in ne zagotavlja storitev posameznikom); ali

(II) dovoljenje v drugi državi članici Evropske unije v skladu z direktivo Evropske unije o investicijskih storitvah.
IT: Brez obvez za „promotori di servizi finanziari“ (prodajalce finančnih storitev).
L 356/1187

LV: Brez obvez, razen za sodelovanje pri izdaji vseh vrst vrednostnih papirjev, za dajanje finančnih informacij in obde
lavo finančnih podatkov ter za svetovanje in druge pomožne storitve, razen posredovanja.

Opis pridržkov

LT: Za upravljanje pokojninskega sklada se zahteva tržna prisotnost.
MT Brez obvez, razen za sprejemanje depozitov in vse vrste posojil, za dajanje finančnih informacij in obdelavo finanč
nih podatkov ter za svetovanje in druge pomožne storitve, razen posredovanja.

L 356/1188

Sektor ali podsektor

SL

PL: Za dajanje in prenos finančnih informacij ter za obdelavo finančnih podatkov in z njimi povezano programsko
opremo: zahteva po uporabi javnega telekomunikacijskega omrežja ali omrežja drugega pooblaščenega operaterja.
RO: Brez obvez za finančni najem, za trgovanje z instrumenti denarnega trga, menjalnimi tečaji, izvedenimi finančnimi
instrumenti, valutnimi in obrestnimi instrumenti, prenosljivimi vrednostnimi papirji in drugimi prenosnimi instrumenti
ter finančnimi sredstvi, za sodelovanje pri izdaji vseh vrst vrednostnih papirjev, za upravljanje premoženja ter za sto
ritve poravnav in obračunov za finančna sredstva. Plačila in storitve prenosa denarja so dovoljeni le prek banke s sede
žem v Romuniji.
SI:
(1) Sodelovanje pri izdaji menic zakladnice, upravljanje pokojninskih skladov: brez obvez.

Člani slovenske borze morajo biti registrirani v Sloveniji ali pa biti podružnice tujih investicijskih podjetij ali bank.
Za način 2
BG: Veljajo lahko omejitve in pogoji v zvezi z uporabo telekomunikacijskega omrežja.
PL: Za dajanje in prenos finančnih informacij ter za obdelavo finančnih podatkov in z njimi povezano programsko
opremo: zahteva po uporabi javnega telekomunikacijskega omrežja ali omrežja drugega pooblaščenega operaterja.

Uradni list Evropske unije

(2) Vsi drugi podsektorji, razen dajanja in prenosa finančnih informacij, kreditov (posojil vseh vrst) ter garancij in ob
veznosti, ki jih od tujih kreditnih institucij sprejmejo domače pravne osebe in samostojni podjetniki, ter drugih pomož
nih finančnih storitev: brez obvez.

8. ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE SOCIALNEGA
VARSTVA
(samo zasebno financirane storitve)

Za način 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Brez obvez.

C. Storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov, razen bolnišnic

Za način 2

(CPC 93193)

Jih ni.

24.12.2016

A. Bolnišnične storitve

Opis pridržkov

D. Storitve socialnega varstva

Za način 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Brez obvez.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Za način 2
SL

BE: Brez obvez za storitve socialnega varstva, razen okrevališč in domov počitka ter domov za ostarele.

9. TURIZEM IN STORITVE V ZVEZI S POTOVANJI

A. Hoteli, restavracije ter priprava in dostava hrane

Za način 1

(CPC 641, CPC 642 in CPC 643)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez, razen za pri
razen priprave in dostave hrane v storitvah zračnega prevoza (29) pravo in dostavo hrane.
HR: Brez obvez.
Jih ni.

B. Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj

Za način 1

(vključno z vodji potovanj)
(CPC 7471)

Za način 2

BG, CY, HU, MT, SK: Brez obvez.
Jih ni.

C. Storitve turističnih vodnikov

Za način 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

Za način 2

Za način 2
Jih ni.

10. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE (razen
avdiovizualnih storitev)

L 356/1189

A. Razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih Za način 1
skupin, ki igrajo v živo, cirkusov in diskotek)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Brez obvez.
(CPC 9619)

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Brez obvez.

L 356/1190

BG: Brez obvez, razen za razvedrilne storitve gledaliških režiserjev, pevskih skupin, glasbenih skupin in orkestrov (CPC
96191), za storitve pisateljev, skladateljev, kiparjev, zabavljačev in drugih posamičnih umetnikov (CPC 96192) ter za
pomožne gledališke storitve (CPC 96193).

SL

Sektor ali podsektor

Opis pridržkov

Za način 2

EE: Brez obvez za druge razvedrilne storitve (CPC 96199), razen za storitve kinematografov in gledališč.
LT, LV: Brez obvez, razen za storitve delovanja kinematografov in gledališč (del CPC 96199).
Za načina 1 in 2

(CPC 962)

Jih ni.

C. Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve

Za način 1

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.
Za način 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

D. Športne storitve

Za načina 1 in 2

(CPC 9641)

AT: Brez obvez za storitve smučarskih šol in storitve gorskih vodnikov.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

B. Storitve tiskovnih agencij

Za način 1
CY, EE: Brez obvez.

E. Storitve rekreacijskih parkov in kopališč

Za načina 1 in 2

(CPC 96491)

Jih ni.

11. PREVOZNE STORITVE

Za načina 1 in 2
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI in SE: Storitve feederjev z dovoljenjem.

(CPC 7211, brez nacionalnega kabotažnega prevoza)

24.12.2016

A. Pomorski prevoz
a) Mednarodni prevoz potnikov

Opis pridržkov

b) Mednarodni prevoz tovora
(CPC 7212, brez nacionalnega kabotažnega prevoza) (30)

Za načina 1 in 2

a) Prevoz potnikov

EU: Z ukrepi, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vključno s sporazumi
v zvezi z osjo Ren–Majna–Donava), se nekatere prometne pravice pridržijo za subjekte s sedežem v zadevnih državah,
ki v zvezi z lastništvom izpolnjujejo merila o državljanstvu. Predpisi o izvajanju Mannheimske konvencije o plovbi po
Renu.

(CPC 7221)
b) Prevoz tovora
(CPC 7222)

SL

B. Prevoz po celinskih vodah

24.12.2016

Sektor ali podsektor

AT: Za ustanovitev ladjarske družbe velja za fizične osebe pogoj glede državljanstva. Pri ustanovitvi pravne osebe velja
pogoj glede državljanstva za večino direktorjev, upravni odbor in nadzorni svet. Zahteva se registrirana družba ali stalna
poslovna enota v Avstriji. Poleg tega mora biti večina delnic v lasti državljanov Evropske unije.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Brez obvez.

Za način 1

a) Prevoz potnikov

EU: Brez obvez.

(CPC 7111)

Za način 2

b) Prevoz tovora

Jih ni.

(CPC 7112)

D. Cestni prevoz

Za način 1

a) Prevoz potnikov

EU: Brez obvez.

(CPC 7121 in CPC 7122)

Za način 2

b) Prevoz tovora

Uradni list Evropske unije

C. Železniški prevoz

Jih ni.

(CPC 7123, razen prevoza pošte za lastne potrebe ( )).
31

E. Cevovodni transport blaga, razen goriva (32)

Za način 1:

(CPC 7139)

EU: Brez obvez.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

L 356/1191

Za način 2:

Opis pridržkov

12. POMOŽNE STORITVE V PREVOZU (33)

Za način 1:

b) Storitve skladiščenja

EU: Brez obvez za storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu, storitve skladiščenja, storitve carinjenja, storitve začasnih
skladišč in depojev za zabojnike, potiskanje in vleko plovil ter pomožne storitve v pomorskem prometu.

(del CPC 742)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Brez obvez za izposojanje plovil s posadko.

c) Storitve carinjenja

HR: Brez obvez, razen za f) storitve agencij za prevoz tovora.

d) Storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike

Za način 2:

e) Storitve pomorskih agencij

Jih ni.

SL

A. Pomožne storitve v pomorskem prevozu
a) Storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu

L 356/1192

Sektor ali podsektor

f) Pomorske storitve odpreme tovora
g) Izposojanje plovil s posadko
Uradni list Evropske unije

(CPC 7213)
h) Potiskanje in vleka plovil
(CPC 7214)
i) Pomožne storitve v pomorskem prometu
(del CPC 745)
j) Druge pomožne storitve
(del CPC 749)

B. Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah

Za način 1

a) Storitve pretovarjanja

EU: Z ukrepi, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vključno s sporazumi
v zvezi z osjo Ren–Majna–Donava), se nekatere prometne pravice pridržijo za subjekte s sedežem v zadevnih državah,
ki v zvezi z lastništvom izpolnjujejo merila o državljanstvu. Predpisi o izvajanju Mannheimske konvencije o plovbi po
Renu.

(del CPC 741)
b) Storitve skladiščenja
(del CPC 742)
c) Storitve agencij za prevoz tovora

EU: Brez obvez za storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu, storitve skladiščenja, potiskanje in vleko plovil ter po
možne storitve v prevozu po celinskih vodah.

(del CPC 748)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Brez obvez za izposojanje plovil s posadko.
HR: Brez obvez.
Jih ni.

24.12.2016

Za način 2:

Opis pridržkov

d) Izposojanje plovil s posadko
(CPC 7223)

24.12.2016

Sektor ali podsektor

e) Potiskanje in vleka plovil
(CPC 7224)
SL

i) Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah
(del CPC 745)
g) Druge pomožne storitve
(del CPC 749)

Za način 1
EU: Brez obvez za storitve potiskanja in vleke.

(del CPC 741)

HR: Brez obvez, razen za c) storitve agencij za prevoz tovora.

b) Storitve skladiščenja

Za način 2

(del CPC 742)

Jih ni.

c) Storitve agencij za prevoz tovora
(del CPC 748)
d) Storitve potiskanja in vleke
(CPC 7113)
e) Pomožne storitve v železniškem prevozu

Uradni list Evropske unije

C. Pomožne storitve v železniškem prevozu
a) Storitve pretovarjanja

(CPC 743)
f) Druge pomožne storitve
(del CPC 749)

D. Pomožne storitve v cestnem prevozu

Za način 1

a) Storitve pretovarjanja

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Brez obvez za izposojanje gospodarskih cestnih vozil z uprav
ljavcem.

(del CPC 741)

HR: Brez obvez, razen za c) storitve agencij za prevoz tovora in f) pomožne storitve v cestnem prevozu, za katere je po
trebno dovoljenje.
Jih ni.

L 356/1193

Za način 2

Opis pridržkov

b) Storitve skladiščenja
(del CPC 742)

L 356/1194

Sektor ali podsektor

c) Storitve agencij za prevoz tovora
(del CPC 748)
SL

d) Izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem
(CPC 7124)
e) Pomožne storitve v cestnem prometu
(CPC 744)
f) Druge pomožne storitve
(del CPC 749)
E. Pomožne storitve v zračnem prevozu

Za načina 1 in 2

(del CPC 742)

Jih ni.

c) Storitve agencij za prevoz tovora

Za načina 1 in 2

(del CPC 748)

Jih ni.

d) Izposojanje letal s posadko

Za načina 1 in 2

(CPC 734)

EU: Letala, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Evropske unije, morajo biti registrirana v državah članicah Evropske
unije, ki so letalskemu prevozniku izdale dovoljenje, ali drugje v Evropski uniji. Lahko se odobrijo izjeme za pogodbe
o kratkoročnem najemu ali v izjemnih okoliščinah.

e) Prodaja in trženje

Za načina 1 in 2

f) Računalniški sistem rezervacij

EU: Posebne obveznosti za ponudnike storitev, ki upravljajo računalniške sisteme rezervacij, ki so v lasti ali pod nadzo
rom letalskih prevoznikov.

24.12.2016

b) Storitve skladiščenja

Uradni list Evropske unije

a) Storitve zemeljske oskrbe (vključno s pripravo in dostavo Za načina 1 in 2
hrane)
EU: Brez obvez, razen za pripravo in dostavo hrane.

g) Upravljanje letališč

Opis pridržkov

Za način 1
EU: Brez obvez.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Za način 2
SL

Jih ni.

F. Pomožne storitve pri cevovodnem transportu blaga, razen go Za način 1:
riva (34)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.
a) Storitve skladiščenja blaga, razen goriva, prenesenega po cevo Za način 2
vodih,
Jih ni.
(del CPC 742)

A. Storitve, povezane z rudarstvom

Za načina 1 in 2

(CPC 883) (35)

Jih ni.

B. Cevovodni transport goriv

Za način 1:

(CPC 7131)

EU: Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

13. ENERGETSKE STORITVE

Za način 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.

C. Skladiščenje goriv, prenesenih po cevovodih
(del CPC 742)

Za način 1:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Brez obvez.
Jih ni.

L 356/1195

Za način 2

Opis pridržkov

E. Storitve trgovine na drobno v zvezi z motornim gorivom
(CPC 613)

SL

D. Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter Za način 1:
podobnimi izdelki
EU: Brez obvez za trgovino na debelo z električno energijo, paro in toplo vodo.
(CPC 62271)
Za način 2
ter trgovina na debelo z električno energijo, paro in toplo vodo
Jih ni.

L 356/1196

Sektor ali podsektor

Za način 1:
EU: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

Jih ni.

G. Storitve, povezane z distribucijo energije

Za način 1:

(CPC 887)

EU: Brez obvez, razen za storitve svetovanja, pri katerih ni pridržkov

Uradni list Evropske unije

F. Trgovina na drobno s kurilnim oljem, plinom v jeklenkah, pre Za način 1:
mogom in lesom
EU: Brez obvez za storitve trgovine na drobno z električno energijo, plinom (ne v jeklenkah), paro in toplo vodo.
(CPC 63297)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Za trgovino na drobno s kurilnim oljem, plinom
ter storitve trgovine na drobno z električno energijo, plinom (ne v jeklenkah, premogom in lesom brez obvez, razen za naročila po pošti, pri katerih ni pridržkov.
v jeklenkah), paro in toplo vodo
Za način 2

Za način 2
Jih ni.

14. STORITVE, KI DRUGJE NISO VKLJUČENE

a) Storitve pranja, čiščenja in barvanja
(CPC 9701)

Za način 1:
EU: Brez obvez.
Jih ni.

24.12.2016

Za način 2

Opis pridržkov

b) Frizerske storitve

Za način 1:

(CPC 97021)

EU: Brez obvez.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Za način 2

c) Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve

Za način 1:

(CPC 97022)

EU: Brez obvez.

SL

Jih ni.

Za način 2
Jih ni.

Za način 1:

(CPC 97029)

EU: Brez obvez.
Za način 2
Jih ni.

e) Storitve zdravilišč in neterapevtske masaže, dokler se izvajajo Za način 1:
kot sprostitvene storitve za dobro počutje telesa in ne v medicin EU: Brez obvez.
ske ali rehabilitacijske namene (36)
Za način 2
(CPC ver. 1.0 97230)
Jih ni.

g) Storitve telekomunikacijskih povezav (CPC 7543)

Uradni list Evropske unije

d) Druge storitve na področju lepotilne nege, drugje neomenjene

Za načina 1 in 2
Jih ni.

L 356/1197

(1) Pri storitvenih sektorjih te omejitve ne presegajo omejitev iz obstoječih obveznosti GATS.
(2) Zajema pravno svetovanje, pravno zastopanje, pravno arbitražo in spravo/mediacijo ter storitve pravnih dokumentov in potrjevanja. Izvajanje pravnih storitev je dovoljeno le v zvezi z mednarodnim javnim
pravom, pravom Evropske unije in pravom katere koli pristojnosti, kjer je ponudnik storitve ali njegovo osebje usposobljeno za opravljanje poklica odvetnika, ter kot za druge storitve tudi za te storitve
veljajo zahteve glede dovoljenj in postopki, ki se uporabljajo v državi članici Evropske unije. Za odvetnike, ki izvajajo pravne storitve v zvezi z mednarodnim javnim pravom in tujim pravom, so lahko ti med
drugim skladnost z lokalnimi etičnimi kodeksi, uporaba v domači državi pridobljenega naziva (razen če se pridobi priznanje naziva v tuji državi), zahteve glede zavarovanja, enostavna registracija pri
odvetniški zbornici države gostiteljice ali poenostavljen vstop v odvetniško zbornico države gostiteljice s preskusom poklicne usposobljenosti ter pravni ali poklicni domicil v državi gostiteljici. Pravne storitve
v zvezi s pravom Evropske unije načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v Evropski uniji in deluje osebno, pravne storitve v zvezi s pravom države članice Evropske
unije pa načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v tej državi članici Evropske unije in deluje osebno. Polno članstvo v odvetniški zbornici v zadevni državi članici
Evropske unije je lahko torej nujno za zastopanje pred sodišči in drugimi pristojnimi organi v Evropski uniji, saj vključuje uporabo procesnega prava Evropske unije in nacionalnega procesnega prava. Vendar
pa lahko v nekaterih državah članicah Evropske unije tuji odvetniki, ki niso polni člani odvetniške zbornice, v civilnih postopkih zastopajo stranko, ki je državljan ali ki pripada državi, v kateri ima odvetnik
pravico do opravljanja poklica.

L 356/1198
SL

Uradni list Evropske unije

(3) Ne zajema pravnega svetovanja in storitev pravnega zastopanja pri davčnih zadevah, ki so pod 1.A.a). Pravne storitve.
(4) Dobava farmacevtskih izdelkov splošni javnosti je podobno kot izvajanje ostalih storitev predmet zahtev za pridobitev dovoljenj in kvalifikacijskih zahtev in postopkov, ki veljajo v državah članicah Evropske
unije. Praviloma je ta dejavnost rezervirana za farmacevte. V nekaterih državah članicah Evropske unije je za farmacevte rezervirana le dobava zdravil na recept.
(5) Del CPC 85201, ki je pod 1.A.h). Zdravstvene in zobozdravstvene storitve.
(6) Zadevna storitev se nanaša na poklic nepremičninskih zastopnikov in ne vpliva na nobene pravice in/ali omejitve glede fizičnih in pravnih oseb, ki kupujejo nepremičnine.
(7) Vzdrževanje in popravila prevozne opreme (CPC 6112, 6122, 8867 in CPC 8868) so pod 1.F. l) 1. do 1.F.l) 4.
Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z računalniki (CPC 845) je pod 1.B. RAČUNALNIŠKE STORITVE.
(8) Ne vključuje tiskarskih storitev, ki spadajo pod CPC 88442 in so pod 1.F p).
(9) Izraz „obdelava“ zajema sprejem, sortiranje, prevoz in dostavo.
10
( ) „Poštna pošiljka“ se nanaša na pošiljke, ki jih obdela katera koli vrsta javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta.
(11) Npr. pisma, razglednice.
(12) Sem so vključene knjige, katalogi.
(13) Dnevniki, časopisi, revije.
(14) Ekspresna dostava lahko poleg večje hitrosti in zanesljivosti vključuje tudi elemente dodane vrednosti, kot so sprejem pošiljke na kraju izvora, osebna dostava naslovniku, sledenje, možnost spremembe
namembnega kraja in naslovnika med prevozom, potrditev prejema.
(15) Sredstva, vključno z zagotavljanjem začasnih prostorov in prevoza, zagotavlja tretja stran, kar omogoča lastno dostavo z medsebojno izmenjavo poštnih pošiljk med uporabniki, ki se naročijo na to storitev.
Poštna pošiljka se nanaša na pošiljke, ki jih obdela katera koli vrsta javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta.
(16) Za podsektorje (i) do (iv) so lahko potrebna posamezna dovoljenja, ki uvajajo posebne obveznosti univerzalne storitve in/ali finančni prispevek za kompenzacijski sklad.
(17) „Pošiljke korespondence“: pisno sporočilo na kakršnem koli fizičnem mediju, ki se prenese in dostavi na naslov, ki ga navede pošiljatelj na pošiljki sami ali na njeni ovojnici. Knjige, katalogi, časopisi in revije
se ne štejejo kot pošiljke korespondence. (18) Prevoz pošte za lastne potrebe s katerim koli kopenskim prevozom.
(19) Prevoz pošte za lastne potrebe po zraku.
(20) Te storitve ne zajemajo spletnih informacij in/ali obdelave podatkov (vključno z obdelavo transakcij) (del CPC 843), kar je pod 1.B. Računalniške storitve.
(21) Radiodifuzija je opredeljena kot neprekinjeno predvajanje, ki je potrebno za prenos signalov televizijskih in radijskih programov do splošne javnosti, ne zajema pa povezav med operaterji.
(22) Te storitve zajemajo telekomunikacijske storitve v zvezi s prenosom in sprejemom radijskega in televizijskega oddajanja po satelitu (neprekinjeno predvajanje preko satelita, potrebno za prenos signalov televi
zijskih in radijskih programov do splošne javnosti). To zajema prodajo uporabe satelitskih storitev, vendar ne zajema prodaje paketov s televizijskimi programi gospodinjstvom.
(23) Te storitve, ki zajemajo CPC 62271, so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.D.
(24) Ne zajema vzdrževanja in popravil, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 1.B. in 1.F.l). Ne zajema storitev prodaje energentov na drobno, ki so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 13.E in 13.F.
(25) Prodaja na drobno farmacevtskih, medicinskih in ortopedskih izdelkov je v naslovu STROKOVNE STORITVE pod 1.A(k).
(26) Ustreza storitvam v zvezi z odplakami.
(27) Ustreza storitvam čiščenja izpušnih plinov.
(28) Ustreza delom storitev varstva narave in krajine.
(29) Priprava in dostava hrane v storitvah zračnega prevoza je v naslovu POMOŽNE STORITVE V PREVOZU pod 12.D.a) Storitve zemeljske oskrbe.
(30) Zajema storitve feederjev in gibanje opreme s strani ponudnikov mednarodnega pomorskega prevoza med pristanišči, ki se nahajajo v isti državi, ko prihodki niso vključeni.
(31) Del CPC 71235, ki je v naslovu KOMUNIKACIJSKE STORITVE pod 2.A. Poštne in kurirske storitve.
(32) Cevovodni transport goriv je v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 13.B.
(33) Ne zajema vzdrževanja in popravil prevozne opreme, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 1.F.l) 1 do 1.F.l) 4.
(34) Pomožne storitve pri cevovodnem transportu goriva so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 13.C.
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(35) Zajema naslednje storitve za honorar ali na podlagi pogodbe: svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi z rudarstvom, priprava rudarskih izkopov, namestitev opreme na mestu izkopa, vrtanje, storitve
z orodjem za vrtanje, storitve v zvezi z ohišji in cevmi, storitve na področju tehnike izplak in dobava, nadzor trdnih snovi, posebne operacije iskanja in dela v jarkih, geologija območja vrtin in nadzor
vrtanja, jemanje vzorcev jedra, preskušanje vrtin, žične storitve, dobava in delovanje tekočin za zaključna dela (slanic), dobava in montaža naprav za zaključna dela, cementiranje (črpanje pod pritiskom),
storitve stimulacije (lomljenje, kisanje in črpanje pod pritiskom), storitve zaključnih del in popravila vrtine, zamašitev in opustitev vrtin.
Ne zajema neposrednega dostopa do ali izkoriščanja naravnih virov.
Ne zajema priprave mesta izkopa za rudarsko izkoriščanje virov, ki niso nafta ali plin (CPC 5115), kar je pod 3. GRADBENE STORITVE.
(36) Terapevtske masaže in storitve termalnega zdravljenja je pod 1.A(h) Zdravstvene storitve, 1.A(j) 2 Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega osebja ter zdravstvene storitve (8.A in 8.C).“

SL

Uradni list Evropske unije
L 356/1199

L 356/1200

SL
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PRILOGA XII
„ODDELEK D
EKVADOR

Ta seznam obveznosti je skladen z ustavnimi in pravnimi določbami, ki urejajo storitveni sektor v Ekvadorju in so
usklajene z zavezami na večstranski ravni.
Pri pripravi te ponudbe se je upoštevala Osrednja klasifikacija proizvodov Statističnega urada Združenih narodov,
Statistične listine, serija M, št. 77, začasno, 1991, in sicer pri ponudbi v zvezi s čezmejno trgovino s storitvami.
Seznam v nadaljevanju je sestavljen iz naslednjih elementov:
(a) prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je Ekvador prevzel obveznost, ter obseg
obveznosti, v katerem veljajo pridržki;
(b) drugega stolpca, v katerem so opisani veljavni pridržki, način opravljanja storitve in zadevna obveznost (dostop do
trga ali nacionalna obravnava). Obveznosti v zvezi z dostopom do trga in nacionalno obravnavo so medsebojno
neodvisne; če obveznost v zvezi z dostopom do trga ni bila sprejeta (ostane ‚brez obvez‘), to ne razveljavi obveznosti
v zvezi z nacionalno obravnavo.
Za namene metodološke revizije in analize je treba opozoriti na naslednje:
Za sektorje in podsektorje storitev, ki niso navedeni na seznamu, ni obveznosti.
Za podsektorje storitev, kjer se obveznosti ohranijo ali se dodajo nove, so spremembe navedene v levem stolpcu
z naslovom ‚Sektor ali podsektor‘.
Pridržki, pogoji in izvzetja v zvezi s pravili o dostopu do trga in nacionalni obravnavi, ki veljajo za ohranjene ali na
novo dodane obveznosti, so navedeni v desnem stolpcu z naslovom ‚Opis pridržkov‘.
Za dopolnitev seznama so v desnem stolpcu navedene tudi potrebne ‚pripombe‘ o obveznostih ali pridržkih, ki se
dodajo ali ohranijo.
Za obveznosti v nekaterih sektorjih in podsektorjih veljajo horizontalni pridržki in omejitve iz prvega oddelka, ki se
uporabljajo na vseh področjih in brezpogojno za vse sektorje, če ni navedeno drugače.
Obveznosti ne vključujejo ukrepov v zvezi z zahtevami, tehničnimi standardi, postopki ali procesi, potrebnimi za
zagotavljanje storitev, ki se uporabljajo tudi, če niso navedeni na seznamu, razen če so predstavljene kot omejitve pravil
o dostopu do trga in nacionalni obravnavi.
V primeru neskladnosti se pridržki, pogoji in izvzetja, ki so vključeni na spodnji seznam, ne uporabljajo za podsektorje
in načine, ki se jim je Ekvador zavezal v svoji listi specifičnih zavez, sprejeti leta 1996 za članstvo v Svetovni trgovinski
organizaciji (STO), katere prenovljena različica je na voljo v dokumentu S/DCS/W/ECU z dne 24. januarja 2003,
pripravljeni na podlagi izvirnega besedila in sprememb dokumentov GATS/SC/98/Suppl.1 in GATS/SC/98/Suppl.2
Splošnega sporazuma STO o trgovini s storitvami (GATS). Navedeni pridržki, pogoji in izvzetja se tako uporabljajo in
zahtevajo samo za nove sektorje in/ali načine opravljanja storitev s spodnjega seznama.
V skladu z določbami člena 107(3) v zvezi s področjem uporabe pravil iz naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju
in elektronskem poslovanju se na seznamu ne navedejo ukrepi, ki jih Ekvador lahko sprejme ali ohrani v zvezi
z nepovratnimi sredstvi in subvencijami.
Podobno si Ekvador na podlagi člena 107(5) naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju in elektronskem poslovanju
pridržuje pravico do priprave, ohranjanja in polnega izvajanja svoje nacionalne zakonodaje s ciljem doseči legitimne cilje
politik na področjih, kot so na primer zaščita ranljivih skupin, varstvo potrošnikov, zdravje in okolje.
V skladu s členom 107(4) naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju in elektronskem poslovanju ta ponudba ne
vključuje storitev, opravljenih pri izvajanju javnih pooblastil.
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo neposredne uporabe in učinka, zato fizičnim ali
pravnim osebam ne dodeljujejo neposredno izvršljivih pravic.

VSI SEKTORJI

Opis pridržkov

Zagotavljanje storitev v strateških sektorjih in javnih storitev

SL

Za zagotavljanje javnih storitev in storitev v strateških sektorjih se bodo zahtevali predhodna pridobitev koncesije, li
cence, dovoljenja ali druge oblike dovoljenja v skladu z relevantno zakonodajo, ki se uporablja za zadevni sektor. Če se
določi zahteva za zagotavljanje storitev na celotnem ekvadorskem ozemlju ali njegovem delu, se lahko določi tudi za
hteva za domicil poslovne enote v Ekvadorju za pravne osebe, ustanovljene po pravu druge države, katerih glavni domi
cil je v drugi državi.
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Take zahteve veljajo za zagotavljanje javnih storitev in storitev v povezavi z izkoriščanjem energije v vseh njenih obli
kah, telekomunikacijami, izkoriščanjem neobnovljivih naravnih virov, prometom in rafiniranjem ogljikovodikov, biotsko
raznovrstnostjo in gensko dediščino, vodo ter radiofrekvenčnim spektrom.
Popolni ali delni nakup svežnjev delnic ali kakršnih koli pravic za nadzor ali upravljanje družb, dejavnih na področjih
iz zgornjega odstavka, je lahko pogojen s soglasjem pristojnih organov.

Posebne zaveze, ki jih sprejme Ekvador v tem sporazumu za strateške sektorje in javne storitve, predstavljajo izjemne
okoliščine, določene v nacionalni zakonodaji v zvezi s prenosom pooblastil za opravljanje javnih storitev in storitev v
strateških sektorjih na zasebne subjekte.
Lastništvo zemljišč in voda

Uradni list Evropske unije

Merila za izdajo licenc, dovoljenj in drugih oblik dovoljenj so pregledna in nediskriminatorna kar zadeva sodelovanje
ponudnikov storitev iz pogodbenice EU in ne pomenijo količinske omejitve za zagotavljanje storitev.

Tuji državljani in pravne osebe ne morejo pod nobenim pogojem pridobiti zemljišča ali koncesije na območjih nacio
nalne varnosti za gospodarsko izkoriščanje.
Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe v zvezi z lastništvom tujih državljanov na obmejnih območ
jih, nacionalnih obalah ali na otoškem ozemlju.
Bistvena varnost
Proizvodnja, uvoz, posest in uporaba kemičnega, biološkega in jedrskega orožja so prepovedani, to pa velja tudi za
vnos jedrskih in strupenih odpadkov na nacionalno ozemlje.
Socialna ekonomija
L 356/1201

V skladu z določbami v ustavi republike si Ekvador pridržuje pravico, da sprejme ukrepe za odobritev prednostne in
pristranske obravnave za sektorje, ki delujejo in opravljajo dejavnosti z uporabo modela socialne ekonomije, vključno s
sektorji, ki delujejo na podlagi povezovanja in kooperativnega delovanja znotraj skupnosti.

Opis pridržkov

Kulturna in naravna dediščina

SL

Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se zagotavljajo pravice ali prednosti lokalnih
skupnosti v zvezi s podporo, spodbujanjem in razvojem pojmov nedotakljive kulturne dediščine. Prav tako si pridržuje
pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se zagotavljajo pravice ali prednosti lokalnih skupnosti v zvezi z za
ščito, ohranjanjem, vračilom in spodbujanjem naravne dediščine Ekvadorja, pod katero se razumejo vse fizične, biološke
in geološke znamenitosti s stališča okolja, znanosti, kulture ali pokrajine, vključno z nacionalnim sistemom zaščitenih
območij ter ranljivimi in ogroženimi ekosistemi.
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Sektor ali podsektor

Založništvo
Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, s katerimi se v njegovem založniškem sektorju fizičnim in
pravnim osebam pogodbenice EU odobri enaka obravnava, kot jo imajo fizične in pravne osebe iz Ekvadorja.

1. POSLOVNE STORITVE

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju, mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati nacionalni
pristojni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju, preden lahko dovoli tako priznanje.

a) Pravne storitve (CPC 861): samo storitve pravnega svetovanja 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
glede tuje zakonodaje in mednarodnega prava (razen pravnega 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
svetovanja, pravnega zastopanja in notarskih storitev v skladu
z nacionalnim pravom)
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A. Strokovne storitve

b) Računovodske, revizorske in knjigovodske storitve (CPC 862); 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

c) Storitve davčnega svetovanja (CPC 863)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

d) Arhitekturne storitve (CPC 8671)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
24.12.2016

g) Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhi 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
tekture (CPC 8674)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Opis pridržkov

e) Inženirske storitve (CPC 8672), razen storitev, ki jih naroči dr 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
žava
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

h) Zdravstvene in zobozdravstvene službe (CPC 9312)

SL

f) Storitve integriranega inženiringa (CPC 8673), razen storitev, 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
ki jih naroči država
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016
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1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2)
Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
Svetovanje v zvezi z namestitvijo računalniške strojne opreme
(CPC 841);
B. Računalniške in sorodne storitve, izključno:

druge računalniške storitve (CPC 849).

E. Storitve najema/zakupa brez izvajalcev
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Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z računal
niki (845), in

a) Lizing ali najem plovil brez posadke (CPC 83101 in CPC 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
83103)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
b) Lizing ali najem letal brez posadke (CPC 83104)
c) Lizing ali najem drugih prevoznih sredstev brez izvajalcev
(CPC 83101, CPC 83102 in CPC 83105)
d) Lizing ali najem drugih strojev in opreme brez izvajalcev (CPC
83106 do CPC 83109)

F. Druge poslovne storitve

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

L 356/1203

A) Storitve oglaševanja (CPC 871)

Izključno: Prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa (CPC 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
8711)

b) Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja (CPC 864)

Opis pridržkov

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

SL

c) Storitve svetovanja pri upravljanju (CPC 865)
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2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

d) Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju (CPC 866)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

e) Storitve tehničnega preizkušanja in analiz (CPC 8676)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

k) Storitve namestitve in zagotovitve osebja (CPC 872)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Uradni list Evropske unije

h) Storitve, povezane z rudarstvom (CPC 883)

m) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega sve 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
tovanja (CPC 8675)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

n) Vzdrževanje in popravila opreme (z izjemo pomorskih plovil, 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
letal ali druge prevozne opreme) (CPC 633 in CPC 8861 do CPC 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
8866)

o) Storitve čiščenja zgradb

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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o) Fotografske storitve (CPC 875)

q) Storitve pakiranja (CPC 876)

Opis pridržkov

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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SL

2. KOMUNIKACIJSKE STORITVE

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma. Jih
Storitve v zvezi z obdelavo poštnih pošiljk v skladu z naslednjim ni, od šestega leta naprej.
seznamom podsektorjev, ne glede na to, ali so namenjene v do 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
mače ali tuje kraje:
(i) obdelava naslovljenih pisnih sporočil v katerem koli fizičnem
mediju, vključno s hibridno in direktno pošto,

A. Poštne in kurirske storitve (del CPC 7511 in CPC 7512)

(iii) obdelava naslovljenih tiskovin,
(iv) obdelava pošiljk iz (i) do (iii) zgoraj kot priporočene ali zava
rovane pošte,
(v) ekspresna dostava za pošiljke iz (i) do (iii) zgoraj,
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(ii) obdelava naslovljenih paketov,

(vi) obdelava nenaslovljenih pošiljk in

(vii) izmenjava dokumentov.

L 356/1205

Obveznosti v podsektorjih (i), (iv) in (v) so izključene, če sodijo v
obseg storitev, ki so lahko rezervirane za državo, in sicer: pošiljke
korespondence (1), cena katerih je nižja od 2,5-kratnega zneska
javne osnovne tarife, če tehtajo manj kot 50 gramov, plus pripo
ročena poštna storitev, ki se uporablja pri pravosodnih ali uprav
nih postopkih. (del CPC 751, del CPC 71235 (2) in del
CPC 73210 (3))

Opis pridržkov

C. Telekomunikacijske storitve
Vključno s storitvami, ki so navedene spodaj, razen radiodifuzije
Te storitve ne zajemajo gospodarskih dejavnosti, ki zagotavljajo
vsebine, ki za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve.
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SL

a) Vse storitve v zvezi s prenosom in sprejemanjem signalov 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
z elektromagnetnimi sredstvi
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

b) Zagotavljanje satelitskih zmogljivosti za priklop televizijskih in 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
radijskih radiodifuznih postaj
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

3. GRADBENE IN Z NJIMI POVEZANE INŽENIRSKE STORITVE

A. Splošna gradbena dela za visoke gradnje (CPC 512)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

(CPC 5121) eno ali dvostanovanjske zgradbe, (CPC 5122) večsta 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
novanjske zgradbe, (CPC 5123) skladišča in industrijske zgradbe,
(CPC 5125) prireditvene zgradbe, (CPC 51260) hoteli, restavracije
in podobne zgradbe.
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o) Drugo

B. Splošna gradbena dela za nizke gradnje (CPC 513), razen stori 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
tev, ki jih naroči država
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

C. Inštalacije in montažna dela (CPC 514 in CPC 516)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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D. Zaključna gradbena dela (CPC 517)

E. Drugo (CPC 511, CPC 515 in CPC 518)

Opis pridržkov

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

SL

(CPC 511 Predpriprava na gradbiščih, CPC 515 Gradbena dela 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
specialnih strok, CPC 518 Storitve v zvezi z dajanjem gradbene
opreme ali opreme za rušenje stavb ali inženirskih objektov v
najem, vključno z upravljavcem)
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4. DISTRIBUCIJSKE STORITVE

A) Posredniške storitve (CPC 621)

A) Druge posredniške storitve (CPC 621)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

B. Storitve trgovine na debelo
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a) Posredniške storitve v zvezi z motornimi vozili, motornimi ko 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
lesi in motornimi sanmi ter deli in dodatki zanje (del CPC 6111, 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
del CPC 6113 in del CPC 6121 )

a) Storitve trgovine na debelo v zvezi z gospodarskimi motor 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
nimi vozili, motornimi kolesi in motornimi sanmi ter deli in do 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
datki zanje (del CPC 6111, del CPC 6113 in del CPC 6121)

b) Storitve trgovine na debelo v zvezi s telekomunikacijsko termi 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
nalno opremo (del CPC 7542)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

c) Druge storitve trgovine na debelo (CPC 622), razen storitev tr
govine na debelo v zvezi z energenti, minerali, kemikalijami in
farmacevtskim blagom
L 356/1207

C) Storitve trgovine na drobno (CPC 631, CPC 632, CPC 6111,
CPC 6113, CPC 6121, CPC 7542)

Storitve trgovine s prehrano na drobno (CPC 631)

Opis pridržkov

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

SL

Storitve trgovine na drobno, ki ni v zvezi s prehrano (CPC 632) 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Prodaja motornih vozil (CPC 6111)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Prodaja delov in dodatkov za motorna vozila (CPC 6113)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Storitve trgovine na debelo in storitve trgovine na drobno v zvezi 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
s telekomunikacijsko terminalno opremo (CPC 7542)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

D. Franšizing (CPC 8929)
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Prodaja motornih koles in motornih sani ter delov in dodatkov 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
zanje (CPC 6121)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

6. OKOLJSKE STORITVE

A) Odstranjevanje komunalnih odplak (CPC 9401)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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B. Storitve odstranjevanja odpadkov (CPC 9402)

C) Sanitarne in podobne storitve (CPC 9403)

Opis pridržkov

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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SL

D) Drugo

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

— Storitve čiščenja izpušnih plinov (CPC 9404)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

— Storitve zmanjševanja hrupa (CPC 9405)
— Storitve varstva narave in krajine (CPC 9406)
— Drugo (CPC 9409)

Če ponudniki zagotavljajo čezmejne finančne storitve v Ekvadorju, vključno z zavarovalniškimi in z zavarovanjem po
vezanimi storitvami, to ne pomeni, da lahko opravljajo dejavnost ali jo oglašujejo na ozemlju Ekvadorja. Ekvador lahko
opredeli pojma 'opravljati dejavnost' in 'oglaševati', če ti opredelitvi nista neskladni z zavezami Ekvadorja za načina 1 in
2.
Ekvador lahko zahteva pisna dokazila v zvezi z dovoljenjem, ki ga je pristojni organ druge pogodbenice podelil ponud
niku čezmejnih finančnih storitev, ki finančne produkte in instrumente ponuja v Ekvadorju.
Zavarovalnice lahko v tujini sklenejo pozavarovanje, če so pozavarovalnice uvrščene v skladu z mednarodnimi standardi
in zanje veljajo pravila nadzornega organa za bančništvo, zavarovanje in upravljavce zasebnih pokojninskih skladov
('SBS – Superintendencia de Banca y Seguros'). V pojasnilo: če zavarovalnice sklepajo pozavarovanja neposredno, mo
rajo pri tem sodelovati s podjetji, ki so v registru za pozavarovanje SBS.
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7. FINANČNE STORITVE

Pomožne storitve finančnih storitev v zvezi zagotavljanjem in prenosom finančnih informacij in obdelavo finančnih
podatkov se registrirajo v skladu s pravili, ki jih določi nadzorni organ za bančništvo, zavarovanje in upravljavce zaseb
nih pokojninskih skladov. Pri teh pomožnih storitvah se ne sme zbirati, ohranjati ali posredovati kreditnih informacij.
V pojasnilo: za posredovanje finančnih informacij in obdelavo finančnih podatkov veljajo določbe Ekvadorja, ki urejajo
varstvo takih informacij.
V pojasnilo: pri pripravi obveznih bonitetnih ocen za finančne institucije, ustanovljene po ekvadorskem pravu, se od tu
jih bonitetnih agencij zahteva, da se najprej registrirajo pri nadzornem organu za bančništvo, zavarovanje in upravljavce
zasebnih pokojninskih skladov.

L 356/1209

Ekvador bo na trgu vrednostnih papirjev sprejel bonitetno oceno agencije, ki jo Evropski organ za vrednostne papirje
in trge (ESMA) priznava kot 'nacionalno priznano statistično bonitetno organizacijo', v primeru sekundarne javne po
nudbe na ekvadorskem trgu vrednostnih papirjev, v tujini izdanih vrednostnih papirjev ali primarne javne ponudbe iz
dajateljev, ki so multilateralne finančne institucije in priznani kot lokalni izdajatelji, na ekvadorskem trgu vrednostnih
papirjev.

Opis pridržkov

Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe, ki omejujejo pridobitev obveznega zavarovanja zunaj Ekva
dorja ali določajo, da se obvezno zavarovanje sklene pri ponudnikih v Ekvadorju, kot je Seguro Obligatorio de Acciden
tes de Tránsito (SOAT, obvezno avtomobilsko nezgodno zavarovanje). Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali
ohrani ukrepe, ki omejujejo pridobitev pozavarovanja in/ali retrocesije v zvezi s tovrstnimi obveznimi zavarovanji zunaj
Ekvadorja ali pa določajo, da se te storitve opravijo pri ponudnikih, ustanovljenih v Ekvadorju.
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Sektor ali podsektor

SL

A. VSE ZAVAROVALNIŠKE STORITVE IN Z ZAVAROVANJEM Da lahko nerezidenčne zavarovalnice in pozavarovalnice, posredniki in ponudniki pomožnih zavarovalniških storitev
POVEZANE STORITVE
delujejo v Ekvadorju, morajo biti registrirani in registracijo obnavljati v skladu s pravili iz nacionalne zakonodaje.

1) Neživljenjsko zavarovanje

Za način 1 in način 2
Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez, razen za:
(a) zavarovanje tveganj v zvezi:

(ii) z blagom v mednarodnem tranzitu.

2) Pozavarovanje in retrocesija

Uradni list Evropske unije

(i) s pomorskim prevozom, komercialnim letalskim prevozom ter izstreljevanjem vesoljskih plovil in tovora (vključno s
sateliti), pri čemer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža blago, in od
govornost, ki izhaja iz tega; ter

1) Dostop do trga: jih ni.
Nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga: jih ni.
Nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016

3) Posredovanje v zavarovalništvu, kot sta posredništvo in zasto 1) Dostop do trga in nacionalna obravnava: brez obvez, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
panje
mednarodni pomorski prevoz in mednarodni komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora
(vključno s sateliti), pri čemer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža
blago, in odgovornost, ki izhaja iz tega, ter blago v mednarodnem tranzitu.

Opis pridržkov

2) Dostop do trga brez obvez, razen za zavarovanje tveganj, ki se nanašajo na:
mednarodni pomorski prevoz in mednarodni komercialni letalski prevoz ter izstreljevanje vesoljskih plovil in tovora
(vključno s sateliti), pri čemer tako zavarovanje zajema vse ali del navedenega: blago, ki se prevaža, vozilo, ki prevaža
blago, in odgovornost, ki izhaja iz tega, ter blago v mednarodnem tranzitu.

SL

Nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

4) Pomožne zavarovalniške storitve za oceno tveganja (inšpektor 1) Dostop do trga: jih ni.
za presojo tveganja), obravnavanje odškodninskih zahtevkov Nacionalna obravnava: jih ni.
(agent za poravnavo škode) in aktuarske storitve
2) Dostop do trga: jih ni.
Nacionalna obravnava: jih ni.

a) Sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od obča 1) Dostop do trga: Nacionalna obravnava: jih ni.
nov (CPC 81115 do CPC 81119);
2) Dostop do trga: Nacionalna obravnava: jih ni.
b) Vse vrste posojil, med drugim potrošniška in hipotekarna po
sojila, odkupi terjatev ter financiranje gospodarskih poslov (CPC
8113)

Uradni list Evropske unije

B. BANČNE IN DRUGE FINANČNE STORITVE (razen zavarova
nja)

c) Finančni najem (CPC 8112)
d) Storitve plačilnega prometa in prenosa denarja: kreditne,
bančne plačilne in debetne kartice, potovalni čeki in bančne me
nice (CPC 81339)
e) Garancije in finančne obveze (CPC 81199)
f) Trgovanje za lastni račun ali za račun strank, bodisi na borzi
ali na trgu OTC:
— z instrumenti trga denarja (vključno s čeki, menicami, depo
zitnimi certifikati) (del CPC 81339);
— s tujo valuto (CPC 81333),
— s finančnimi derivati: terminski posli in opcije (del CPC
81339)
L 356/1211

Opis pridržkov

— z instrumenti na devizni tečaj in obrestno mero, valutnimi in
obrestnimi zamenjavami ter deviznimi in obrestnimi terminskimi
posli (del CPC 81339)
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Sektor ali podsektor

— s prenosljivimi vrednostnimi papirji (CPC 81321)
SL

— z drugimi prenosljivimi vrednostnimi papirji in finančnimi
sredstvi, vključno s plemenitimi kovinami (del CPC 71339)

g) Sodelovanje pri izdaji vseh vrst vrednostnih papirjev, vključno
z vpisom primarne izdaje vrednostnih papirjev in vlaganjem (jav
nim ali zasebnim) prek agenta, ter opravljanjem storitev, poveza
nih s takšnimi izdajami (CPC 8132)
h) Denarnoposredniški posli (CPC 81339)

j) Storitve v zvezi s poravnavami in obračuni finančnih sredstev,
vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi produkti in drugimi
prenosnimi vrednostnimi papirji (CPC 81339 ali 81319)

k) Svetovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejav
nosti, navedene v oddelku o bančništvu, in druge finančne sto
ritve (razen zavarovanja): bonitetni podatki in analiza, raziskave
in svetovanje glede investicij in portfelja, svetovanje pri nakupih
ter prestrukturiranju podjetij (CPC 8131 ali 8133)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez za storitve, ki vključujejo zbiranje, ohranjanje in posredovanje
kreditnih informacij.

Uradni list Evropske unije

i) Upravljanje premoženja: vodenje gotovinskega poslovanja ali
upravljanje vrednostnih papirjev, upravljanje kolektivnih naložb,
upravljanje pokojninskih skladov, depotne in skrbniške storitve
(CPC 8119 + 81323)

2) Dostop do trga: nacionalna obravnava: jih ni, razen za storitve, ki vključujejo zbiranje, ohranjanje in posredovanje
kreditnih informacij.

l) Zagotavljanje in prenos finančnih informacij, obdelava finanč 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
nih podatkov in z njimi povezana programska oprema s strani 2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
ponudnikov drugih finančnih storitev. (CPC 8131)

8. ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE SOCIALNEGA
VARSTVA (razen tistih iz točk h do j naslova 1.A klasifikacije
W120)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016

Bolnišnične storitve (CPC 9311)

9. TURIZEM IN STORITVE V ZVEZI S POTOVANJI

Opis pridržkov

Pred začetkom izvajanja kakršne koli turistične dejavnosti, kot je navedena v Zakonu o turizmu, morajo biti vse fizične
in pravne osebe, podjetja in družbe ustrezno registrirani, in sicer kot izvajalci turističnih storitev v javnem registru po
djetnikov in ustanov na področju turizma pri ekvadorskem Ministrstvu za turizem.

SL

A) Hoteli in restavracije (vključno s pripravo in dostavo hrane) 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
(CPC 641 do CPC 643)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

B) Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj (CPC 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
7471)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
B. Turistične agencije in organizatorji potovanj (vključno z vodji
potovanj)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

10. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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C) Storitve turističnih vodnikov (CPC 7472)

A) Razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
skupin, ki igrajo v živo, cirkusov) (CPC 9619)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

B) Storitve tiskovnih agencij (CPC 962)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

C) Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
(CPC 963)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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D) Športne in druge rekreacijske storitve

Opis pridržkov

11. PREVOZNE STORITVE (4)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

SL

A. Pomorski prevoz
a) Prevoz potnikov (CPC 7211)

L 356/1214

Sektor ali podsektor

b) Prevoz tovora (CPC 7222) brez nacionalnega kabotažnega pre
voza. Vključuje prevoz opreme, če izvajalec od tega nima prihod
kov.

B. Prevoz po celinskih vodah

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

a) Prevoz potnikov (CPC 7221)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

C. Železniški prevoz

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.

a) Prevoz potnikov (CPC 7111)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

b) Prevoz tovora (CPC 7112)

D) Storitve cestnega prevoza

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.

a) Prevoz potnikov

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Uradni list Evropske unije

b) Prevoz tovora (CPC 7222) brez nacionalnega kabotažnega pre
voza. Vključuje prevoz opreme, če izvajalec od tega nima prihod
kov.

b) Prevoz tovora
c) Najem gospodarskih vozil z voznikom
(CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123, CPC 7124)

12. POMOŽNE STORITVE V PREVOZU

A. Pomožne storitve v pomorskem prevozu
b) Storitve skladiščenja (del CPC 742)

1) Dostop do trga, jih ni, razen tega, da je pogoj za zagotavljanje pomožnih prevoznih storitev v javnih pristaniščih
koncesija ali druga oblika dovoljenja. Z natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem ogljikovodikov se lahko ukva
rjajo samo nacionalne, državne ali mešane ladijske družbe, pri katerih ima država v lasti vsaj 51 % osnovnega kapitala.
Nacionalna obravnava: brez obvez.

24.12.2016

a) Storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu

c) Storitve carinjenja

Opis pridržkov

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

d) Storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike

24.12.2016

Sektor ali podsektor

e) Storitve pomorskih agencij
f) Pomorske storitve odpreme tovora
SL

g) Izposojanje plovil brez posadke (CPC 7213)
h) Storitve potiskanja in vleke (CPC 7214)
i) Podporne storitve v pomorskem prevozu (del CPC 745)
j) Druge podporne in pomožne storitve (del CPC 749)

B. Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah
a) Storitve pretovarjanja tovora (del CPC 741)
b) Storitve skladiščenja (del CPC 742)
d) Izposojanje plovil s posadko (CPC 7223)

Nacionalna obravnava: brez obvez.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

e) Storitve potiskanja in vleke (CPC 7224)
f) Podporne storitve v prevozu po celinskih vodah (del CPC 745)
g) Druge podporne in pomožne storitve (del CPC 749)

C. Pomožne storitve v železniškem prevozu

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.

a) Storitve pretovarjanja tovora (del CPC 741)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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c) Storitve agencij za prevoz tovora (del CPC 748)

1) Dostop do trga, jih ni, razen tega, da je pogoj za zagotavljanje pomožnih prevoznih storitev v javnih pristaniščih
koncesija ali druga oblika dovoljenja. Z natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem ogljikovodikov se lahko ukva
rjajo samo nacionalne, državne ali mešane ladijske družbe, pri katerih ima država v lasti vsaj 51 % osnovnega kapitala.

b) Storitve skladiščenja (del CPC 742)
c) Storitve agencij za prevoz tovora (del CPC 748)
d) Storitve potiskanja in vleke (CPC 7113)
e) Podporne storitve v železniškem prevozu (CPC 743)
f) Druge podporne in pomožne storitve (del CPC 749)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.

a) Storitve pretovarjanja tovora (del CPC 741)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
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D. Pomožne storitve v cestnem prevozu

Opis pridržkov

b) Storitve skladiščenja (del CPC 742)
c) Storitve agencij za prevoz tovora (del CPC 748)
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Sektor ali podsektor

d) Izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem (CPC
7124)
SL

e) Podporne storitve v cestnem prevozu (CPC 744)
f) Druge podporne in pomožne storitve (del CPC 749)

E. Pomožne storitve v zračnem prevozu

a) Storitve zemeljske oskrbe (vključno s pripravo in dostavo 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez.
hrane)
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: brez obvez*.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

c) Storitve agencij za prevoz tovora (del CPC 748)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

Uradni list Evropske unije

b) Storitve skladiščenja (del CPC 742)

2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

d) Izposojanje letal s posadko (CPC 734)

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

e) Prodaja in trženje

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.

24.12.2016

f) Računalniški sistem rezervacij

13. ENERGETSKE STORITVE

Opis pridržkov

Da lahko sklepajo pogodbe za iskanje in proizvodnjo, morajo tuja podjetja ustanoviti podružnico ali družbo v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah, ustanoviti stalen sedež v Ekvadorju in imenovati predstavnika ali zakonitega za
stopnika s stalnim prebivališčem v Ekvadorju. Tuji državljani morajo biti vpisani v javni register ter imenovati zakoni
tega zastopnika ekvadorske narodnosti s stalnim bivališčem v Ekvadorju.

SL

A. STORITVE, POVEZANE Z ISKANJEM IN PROIZVODNJO

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetova 1) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
nja;
2) Dostop do trga, nacionalna obravnava: jih ni.
(CPC 8675) razen storitev, ki jih naroči država
Storitve, povezane z rudarstvom
(CPC 883)
Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, strojev in opreme
ter električnih strojev
(del CPC 8861 do CPC 8866)

Storitve integriranega inženiringa
(CPC 8673) razen storitev, ki jih naroči država
Storitve svetovanja pri upravljanju
(CPC 865)
Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju
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Storitve inženiringa
(CPC 8672) razen storitev, ki jih naroči država

(CPC 866)
Storitve tehničnega preizkušanja in analiz
(CPC 8676)
(1) 'Pošiljke korespondence' vključujejo pisna sporočila na kakršnem koli fizičnem mediju, ki se prenesejo in dostavijo na naslov, ki ga navede pošiljatelj na pošiljki sami ali na njeni ovojnici. knjige, katalogi, časo
pisi in druge redne publikacije ne veljajo za pošiljke korespondence.
(2) Prevoz pošte za lastne potrebe s katerim koli kopenskim prevozom.
(3) Prevoz pošte za lastne potrebe po zraku.
(4) Če so sklici v tem sektorju označeni kot 'brez obvez*', to pomeni, da zavezujoča zaveza ni možna, ker zagotavljanje storitev ni tehnično izvedljivo.“
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SL

Uradni list Evropske unije
PRILOGA XIII
„ODDELEK B
POGODBENICA EU

Uporabljajo se naslednje kratice:
AT Avstrija
BE Belgija
BG Bolgarija
CY Ciper
CZ Češka
DE Nemčija
DK Danska
ES Španija
EE Estonija
EU Evropska unija, vključno z vsemi njenimi državami članicami
FI

Finska

FR Francija
EL Grčija
HR Hrvaška
HU Madžarska
IE

Irska

IT

Italija

LV Latvija
LT Litva
LU Luksemburg
MT Malta
NL Nizozemska
PL Poljska
PT Portugalska
RO Romunija
SK Slovaška
SI

Slovenija

SE Švedska
UK Združeno kraljestvo

24.12.2016

24.12.2016

SL
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1. Na spodnjem seznamu pridržkov so gospodarske dejavnosti, liberalizirane v skladu s členom 114 tega sporazuma in
za katere veljajo omejitve glede ključnega osebja in diplomiranih pripravnikov v skladu s členom 124 tega
sporazuma, ter opisi takih omejitev. Seznami so sestavljeni iz naslednjih elementov:
(a) prvega stolpca, v katerem je naveden sektor ali podsektor z omejitvami, ter ter
(b) drugega stolpca, v katerem so opisane veljavne omejitve.
Če stolpec iz pododstavka (b) zajema le pridržke, specifične za državo članico Evropske unije, države članice
Evropske unije, ki v njem niso omenjene, prevzamejo le obveznosti v zadevnem sektorju brez pridržkov (1).
Evropska unija in njene države članice ne sprejmejo nobene obveznosti za ključno osebje in diplomirane pripravnike
v gospodarskih sektorjih, ki niso liberalizirani (ostajajo brez obvez) v skladu s členom 114 tega sporazuma.
2. Pri opredelitvi posameznih sektorjev in podsektorjev:
(a) „ISIC Rev. 3.1“ pomeni Mednarodno standardno klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, kot je določena v
Statističnem uradu Združenih narodov, Statistične listine, serije M, št. 4, ISIC Rev. 3.1, 2002;
(b) „CPC“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih narodov,
Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Prov., 1991; ter
(c) „CPC Ver. 1.0“ pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v Statističnem uradu Združenih
narodov, Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Ver. 1.0, 1998.
3. Obveznosti glede ključnega osebja in diplomiranih pripravnikov ne veljajo v primerih, kadar je namen ali učinek
njihove začasne prisotnosti posredovati ali kako drugače vplivati na rezultat kakršnih koli sporov glede dela/
upravljanja ali pogajanj.
4. Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi s kvalifikacijskimi zahtevami in postopki, tehničnimi standardi ter
zahtevami za dovoljenja in postopki ter ukrepov v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji ter pogoji glede
socialne varnosti, kadar ti ne pomenijo omejitve v smislu členov 112 in 113 tega sporazuma. Navedeni ukrepi (npr.
potreba po pridobitvi dovoljenja, potreba po pridobitvi priznanja kvalifikacij v reguliranih sektorjih, potreba po
uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno z jezikovnimi preverjanji, potreba po stalnem prebivališču na
ozemlju, na katerem se opravlja gospodarska dejavnost, potreba po upoštevanju državnih predpisov in praks glede
minimalne plače in kolektivnih pogodb o plačah v državi gostiteljici) v vsakem primeru veljajo za ključno osebje in
diplomirane pripravnike vlagateljev druge pogodbenice, četudi niso na seznamu. Spodnji seznam v skladu
z odstavkom 3 člena 107 tega sporazuma ne vključuje ukrepov v zvezi s subvencijami, ki jih dodelijo pogodbenice.
5. Vse zahteve iz zakonov in predpisov Evropske unije in njenih držav članic glede vstopa, bivanja, dela in ukrepov
socialnega varstva se še naprej uporabljajo, vključno s predpisi glede trajanja bivanja, minimalne plače in kolektivnih
pogodb o plačah, četudi niso na seznamu.
6. Spodnji seznam ne posega v obstoj javnih monopolov in izključnih pravic, kot je opisano na seznamu obveznosti v
zvezi z ustanavljanjem.
7. V sektorjih, kjer se uporabljajo preverjanja gospodarskih potreb, bo glavno merilo ocena ustreznega stanja na trgih
držav članic Evropske unije ali v regiji, kjer se bo storitev opravljala, vključno glede števila obstoječih ponudnikov
storitev in vpliva nanje.
8. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama pridržkov, nimajo učinka same po sebi in torej ne dodeljujejo
pravic neposredno posameznim fizičnim ali pravnim osebam.

(1) Odsotnost pridržkov, specifičnih za državo članico Evropske unije, v določenem sektorju ne posega v horizontalne pridržke ali v
sektorske pridržke za vso Evropsko unijo, ki lahko veljajo.

VSI SEKTORJI

Opis pridržkov

Preverjanje gospodarskih potreb

L 356/1220

Sektor ali podsektor

BG, HU: Preverjanje gospodarskih potreb se zahteva za diplomirane pripravnike.
SL

VSI SEKTORJI

Obseg premeščanj znotraj podjetja
BG: Število premeščenega osebja znotraj podjetja ne sme preseči 10 odstotkov povprečnega letnega števila državljanov
Evropske unije, zaposlenih pri zadevni bolgarski pravni osebi. V podjetjih z manj kot 100 zaposlenimi lahko z odobrit
vijo število premeščenega osebja znotraj podjetja preseže 10 odstotkov.
HU: Brez obvez za fizične osebe, ki so bili partnerji v pravni osebi druge pogodbenice.

VSI SEKTORJI

Generalni direktorji in revizorji

FI: Tujec, ki trguje kot zasebni podjetnik, potrebuje dovoljenje za promet in mora imeti stalno prebivališče v Evropski
uniji. Za vse sektorje, razen za telekomunikacijske storitve, za generalnega direktorja delniške družbe veljata pogoj glede
državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča. Za telekomunikacijske storitve za generalnega direktorja velja za
hteva glede stalnega prebivališča.
FR: Če generalni direktor industrijske, komercialne ali obrtne dejavnosti nima dovoljenja za stalno bivanje, mora imeti
posebno dovoljenje.
RO: Večina revizorjev gospodarskih družb in njihovih namestnikov je romunskih državljanov.

Uradni list Evropske unije

AT: Generalni direktorji podružnic pravnih oseb morajo imeti stalno prebivališče v Avstriji; fizične osebe, ki so v pravni
osebi ali podružnici odgovorne za spoštovanje avstrijskega Zakona o trgovini, morajo imeti stalno prebivališče v Av
striji.

SE: Generalni direktor pravne osebe ali podružnice ima stalno prebivališče na Švedskem.

VSI SEKTORJI

Priznanje
EU: Direktive Evropske unije o medsebojnem priznavanju diplom veljajo le za državljane Evropske unije. Pravica do iz
vajanja zakonsko urejenih poklicnih storitev v eni od držav članic Evropske unije ne zagotavlja pravice do njihovega iz
vajanja v drugi državi članici Evropske unije (1).

4. PROIZVODNJA (2)

HR: Zahteva glede stalnega prebivališča za založnike.

(ISIC Rev. 3.1: 22), razen objave in tiskanja za honorar ali na IT: Pogoj glede državljanstva za založnika.
podlagi pogodbe) (3)

24.12.2016

H. Objava, tiskanje in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

Opis pridržkov

PL: Za glavne urednike časopisov in dnevnikov se zahteva državljanstvo.
SE: Za založnike in lastnike založniških ali tiskarskih družb se zahteva stalno prebivališče.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

6. POSLOVNE STORITVE
SL

A. Strokovne storitve
a) Pravne storitve
(CPC 861) (4)
razen pravnega svetovanja in storitev pravnih dokumentov in po
trjevanj, ki jih izvajajo pravni strokovnjaki, nosilci javnih funkcij,
na primer notarji, huissiers de justice ali drugi officiers publics et mi
nistériels

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Za polnopravno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za opravljanje odvetniškega
poklica z domačo zakonodajo (zakonodajo Evropske unije in nacionalno zakonodajo), velja pogoj glede državljanstva.
Za ES lahko pristojen organ odobri odstopanje.
BE, FI: Za polnopravno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za storitve pravnega zastopanja, veljata pogoj glede dr
žavljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča. V Belgiji veljajo kvote za zastopanje pred „Cour de cassation“ v neka
zenskih zadevah.

FR: Za dostop odvetnikov do poklica „avocat auprès de la Cour de Cassation“ in „avocat auprès du Conseil d'Etat“ ve
ljajo kvote in pogoj glede državljanstva.
HR: Za polno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za storitve pravnega zastopanja, velja pogoj glede državljanstva
(državljanstvo države članice EU).
HU: Za polno članstvo v odvetniški zbornici veljata pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča. Za
tuje odvetnike je obseg pravnih dejavnosti omejen na opravljanje pravnega svetovanja, ki mora potekati na podlagi po
godbe o sodelovanju, sklenjene z madžarskim odvetnikom ali odvetniško pisarno.

Uradni list Evropske unije

BG: Tuji odvetniki lahko storitve pravnega zastopanja opravljajo le za državljana svoje matične države, veljata pa vza
jemnost in sodelovanje z bolgarskim odvetnikom. Za storitve pravne mediacije se zahteva stalno prebivališče.

LV: Zahteva glede državljanstva za zaprisežene odvetnike, na katere je omejeno pravno zastopanje v kazenskih postop
kih.
DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z danskim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti.
Zahteva glede danskega pravnega izpita za pridobitev danskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
LU: Pogoj glede državljanstva za izvajanje pravnih storitev v zvezi z zakonodajo Luksemburga in Evropske unije.
SE: Za članstvo v odvetniški zbornici, potrebno le za uporabo švedskega naziva „advokat“, velja zahteva glede stalnega
prebivališča.
FR: Zagotavljanje računovodskih in knjigovodskih storitev je pogojeno s sklepom ministra za gospodarstvo, finance in
(CPC 86212, razen „revizijskih storitev“, CPC 86213, CPC 86219 industrijo v soglasju z ministrom za zunanje zadeve. Zahteva glede stalnega prebivališča ne sme preseči 5 let.
in CPC 86220)

L 356/1221

b) 1. Računovodske in knjigovodske storitve

b) 2. Revizijske storitve
(CPC 86211 in 86212, razen računovodskih storitev)

Opis pridržkov

AT: Pogoj glede državljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi in izvajanje revizij, predvidenih v posebni avstrijski
zakonodaji (na primer v zakonu o delniških družbah, zakonu o borzah, zakonu o bančništvu itd.).

L 356/1222

Sektor ali podsektor

DK: Zahteva se stalno prebivališče.
SL

ES: Pogoj glede državljanstva za zakonite revizorje in za administratorje, direktorje in partnerje družb, razen tistih, ki
jih zajema 8. direktiva EGS o pravu gospodarskih družb.
FI: Zahteva glede stalnega prebivališča za najmanj enega izmed revizorjev v finski družbi z omejeno odgovornostjo.
EL: Za zakonite revizorje se zahteva državljanstvo.
HR: Samo pooblaščeni revizorji, ki imajo licenco, uradno priznano s strani hrvaške revizorske zbornice, lahko zagotav
ljajo revizijske storitve.
IT: Pogoj glede državljanstva za administratorje, direktorje in partnerje družb, razen tistih, ki jih zajema 8. direktiva
EGS o pravu gospodarskih družb. Za samostojne revizorje se zahteva stalno prebivališče.
SE: Samo revizorji, registrirani na Švedskem, lahko opravljajo pravne revizijske storitve pri nekaterih pravnih osebah,
med drugim pri vseh družbah z omejeno odgovornostjo. Za odobritev je potrebno stalno prebivališče.

AT: Pogoj glede državljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi.

(CPC 863) ( )

BG, SI: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake.

5

HU: Zahteva se stalno prebivališče.

d) Arhitekturne storitve

EE: Najmanj ena odgovorna oseba (projektni vodja ali svetovalec) mora imeti stalno prebivališče v Estoniji.

BG: Tuji strokovnjaki morajo imeti vsaj dveletne izkušnje na področju gradbeništva. Pogoj glede državljanstva za sto
e) Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhi ritve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhitekture.
tekture
EL, HR, HU, SK: Zahteva se stalno prebivališče.
in

Uradni list Evropske unije

c) Storitve davčnega svetovanja

(CPC 8671 in CPC 8674)

f) Storitve inženiringa

EE: Najmanj ena odgovorna oseba (projektni vodja ali svetovalec) mora imeti stalno prebivališče v Estoniji.

in

BG: Tuji strokovnjaki morajo imeti vsaj dveletne izkušnje na področju gradbeništva.

g) Storitve integriranega inženiringa

EL, HR, HU, SK: Zahteva se stalno prebivališče.

(CPC 8672 in CPC 8673)

CZ, IT, SK: Zahteva se stalno prebivališče.

(CPC 9312 in del CPC 85201)

CZ, EE, RO, SK: Za tuje fizične osebe se zahteva dovoljenje pristojnih organov.

24.12.2016

h) Zdravstvene (vključno s psihologi) in zobozdravstvene storitve

Opis pridržkov

BE, LU: Za diplomirane pripravnike se zahteva dovoljenje pristojnih organov za tuje fizične osebe.
BG, CY, MT: Zahteva se državljanstvo.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

DE: Zahteva za državljanstvo se lahko opusti samo izjemoma v primerih, ki so v interesu javnega zdravja.
SL

DK: Omejeno dovoljenje za opravljanje posebne naloge se lahko izda za največ 18 mesecev, potrebno pa je tudi stalno
prebivališče.
FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa je dostop možen v okviru letno določenih kvot.
LV: Tujci za izvajanje prakse medicinskih poklicev potrebujejo dovoljenje lokalnih zdravstvenih oblasti, ki temelji na
gospodarski potrebi po zdravnikih in zobozdravnikih v dani regiji.
PL: Tujci potrebujejo dovoljenje za izvajanje prakse medicinskih poklicev. Tuji zdravniki imajo omejeno glasovalno pra
vico v poklicnih zbornicah.
PT: Za psihologe se zahteva stalno prebivališče.

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Pogoj glede državljanstva.

(CPC 932)

CZ, SK: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča.
IT: Zahteva se stalno prebivališče.
PL: Zahteva glede državljanstva. Tujci se lahko prijavijo za pridobitev dovoljenja za opravljanje poklica.

j) 1. Babiške storitve
(del CPC 93191)

AT: Fizične osebe lahko v Avstriji opravljajo strokovno prakso pod pogojem, da je zadevna oseba opravljala ta poklic
najmanj tri leta pred ustanovitvijo ordinacije v Avstriji.

Uradni list Evropske unije

i) Veterinarske storitve

BE, LU: Za diplomirane pripravnike se zahteva dovoljenje pristojnih organov za tuje fizične osebe.
CZ, CY, EE, RO, SK: Za tuje fizične osebe se zahteva dovoljenje pristojnih organov.
FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa je dostop možen v okviru letno določenih kvot.
HU: Pogoj glede državljanstva.
IT: Zahteva se stalno prebivališče.
LV: Gospodarske potrebe so določene s celotnim številom babic v dani regiji, ki ga dovolijo lokalne zdravstvene oblasti.
PL: Pogoj glede državljanstva. Tujci se lahko prijavijo za pridobitev dovoljenja za opravljanje poklica.

L 356/1223

j) 2. Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega AT: Tuji ponudniki storitev lahko sodelujejo le pri naslednjih dejavnostih: medicinske sestre, fizioterapevti, delovni tera
pevti, logoterapevti, dietetiki in svetovalci za prehrano. Fizične osebe lahko v Avstriji opravljajo strokovno prakso pod
osebja
pogojem, da je zadevna oseba opravljala ta poklic najmanj tri leta pred ustanovitvijo ordinacije v Avstriji.
(del CPC 93191)

Opis pridržkov

BE, FR, LU: Za diplomirane pripravnike se zahteva dovoljenje pristojnih organov za tuje fizične osebe.
CY, CZ, EE, RO, SK: Za tuje fizične osebe se zahteva dovoljenje pristojnih organov.

L 356/1224

Sektor ali podsektor

HU: Zahteva se državljanstvo.
SL

DK: Omejeno dovoljenje za opravljanje posebne naloge se lahko izda za največ 18 mesecev, potrebno pa je tudi stalno
prebivališče.
CY, CZ, EL, IT: Preverjanje gospodarskih potreb: odločitev je odvisna od prostih mest in pomanjkanja delovne sile v re
giji.
LV: Gospodarske potrebe so določene s celotnim številom medicinskih sester v dani regiji, ki ga dovolijo lokalne zdrav
stvene oblasti.
k) Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki in trgovina na FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar je v okviru določenih kvot dostop za državljane tretjih držav možen pod pogojem,
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
da ima ponudnik storitev univerzitetno izobrazbo iz farmacije, pridobljeno v Franciji.
DE, EL, SK: Zahteva se državljanstvo.
HU: Pogoj glede državljanstva, razen za trgovino na drobno s farmacevtskimi izdelki in trgovino na drobno z medicin
skimi in ortopedskimi izdelki (CPC 63211).
IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

D. Nepremičninske storitve (7)

a) Ki zajemajo lastniško ali zakupljeno posest

FR, HU, IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

(CPC 821)

LV, MT, SI: Pogoj glede državljanstva.

b) Za honorar ali na podlagi pogodbe

DK: Zahteva se stalno prebivališče, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

Uradni list Evropske unije

(CPC 63211)
in druge storitve, ki jih nudijo farmacevti (6)

CY (samo za Ekvador), LV, MT, SI: Pogoj glede državljanstva.

E. Storitve najema/zakupa brez izvajalcev

EU: Pogoj glede državljanstva za diplomirane pripravnike.

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Pogoj glede državljanstva za
strokovnjake.

24.12.2016

e) V zvezi z osebnimi in gospodinjskimi predmeti

f) Izposoja telekomunikacijske opreme

Opis pridržkov

EU: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.

(CPC 7541)

SL

F. Druge poslovne storitve

e) Storitve tehničnega preizkušanja in analiz

24.12.2016

Sektor ali podsektor

IT, PT: Za poklic biologa in kemijskega analitika se zahteva stalno prebivališče.

(CPC 8676)

f) Storitve svetovanja v zvezi s kmetijstvom, lovom in gozdar IT: Zahteve glede stalnega prebivališča za agronome in „periti agrari“.
stvom

j) 2. Storitve varovanja

BE: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča za vodstveno osebje.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 in CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča.
DK: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča za vodstveno osebje in varnostne storitve na letališ
čih.
ES, PT: Za specializirano osebje se zahteva državljanstvo.

Uradni list Evropske unije

(del CPC 881)

FR: Za generalne direktorje in direktorje se zahteva državljanstvo.
IT: Za pridobitev potrebnega dovoljenja za opravljanje storitev varovanja in prevoza vrednostnih predmetov se zahte
vata državljanstvo in stalno prebivališče.

k) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega sve BG: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake.
tovanja
DE: Za javno imenovane geodete se zahteva državljanstvo.
(CPC 8675)
FR: Pogoj glede državljanstva za geodetske storitve, povezane z ugotavljanjem lastninskih pravic in zemljiškim pravom.
IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

(del CPC 8868)

MT: Pogoj glede državljanstva.

L 356/1225

l) 1. Vzdrževanje in popravila plovil

l) 2. Vzdrževanje in popravila železniške prevozne opreme

Opis pridržkov

LV: Pogoj glede državljanstva.

(del CPC 8868)

SL

l) 3. Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, motornih koles, EU: Za vzdrževanje in popravila motornih vozil, motornih koles in motornih sani velja pogoj glede državljanstva za
motornih sani in cestne prevozne opreme
strokovnjake in diplomirane pripravnike.

L 356/1226

Sektor ali podsektor

(CPC 6112, CPC 6122, del CPC 8867 in del CPC 8868)

l) 5. Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, (nepisarniških) EU: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.
strojev, (neprevozne in nepisarniške) opreme ter osebnih in gos
podinjskih predmetov (8)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 in CPC 8866)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake.

(CPC 874)

HR, LV: Pogoj glede državljanstva za posebne fotografske storitve.

(CPC 875)

PL: Pogoj glede državljanstva za zagotavljanje fotografskih storitev iz zraka.

p) Tiskarstvo in založništvo

HR: Zahteva glede stalnega prebivališča za založnike.

(CPC 88442)

SE: Za založnike in lastnike založniških ali tiskarskih družb se zahteva stalno prebivališče.

r) 1. Prevajanje in tolmačenje

FI: Za pooblaščene prevajalce se zahteva stalno prebivališče.

(CPC 87905)

DK: Za pooblaščene uradne prevajalce in tolmače se zahteva državljanstvo, razen če danska Agencija za trgovino in gos
podarske družbe določi drugače.

q) Kongresne storitve

SI: Pogoj glede državljanstva.

(del CPC 87909)

24.12.2016

n) Fotografske storitve

Uradni list Evropske unije

m) Storitve čiščenja zgradb

r) 3. Storitve posredovanja pri pobiranju različnih taks

Opis pridržkov

BE, EL, IT: Pogoj glede državljanstva.

(CPC 87902)

BE, EL, IT: Pogoj glede državljanstva.

SL

r) 4. Posredovanje informacij o strankah

24.12.2016

Sektor ali podsektor

(CPC 87901)

r) 5. Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv
(CPC 87904) ( )
9

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Pogoj glede dr
žavljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.
LV: Preverjanje gospodarskih potreb za strokovnjake in pogoj glede državljanstva za diplomirane pripravnike.

9. DISTRIBUTERSKE STORITVE
(razen distribucije orožja, streliva in vojaškega materiala)

Uradni list Evropske unije

8. GRADBENE IN Z NJIMI POVEZANE INŽENIRSKE STORITVE BG: Tuji strokovnjaki morajo imeti vsaj dveletne izkušnje na področju gradbeništva.
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516,
CPC 517 in CPC 518)

C. Storitve trgovine na drobno (10)

c) Storitve trgovine s prehrano na drobno

FR: Za prodajalce tobačnih izdelkov (tj. „buraliste“) je pogoj državljanstvo.

(CPC 631)

10. IZOBRAŽEVALNE STORITVE (samo zasebno financirane sto
ritve)

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za usta
novitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

L 356/1227

A. Storitve osnovnošolskega izobraževanja
(CPC 921)

Opis pridržkov

IT: Državljanstvo se zahteva za ponudnike storitev, ki so pooblaščeni za izdajanje uradno priznanih diplom.
EL: Državljanstvo se zahteva za učitelje.

(CPC 922)

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za usta
novitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

SL

B. Storitve srednješolskega izobraževanja

L 356/1228

Sektor ali podsektor

IT: Državljanstvo se zahteva za ponudnike storitev, ki so pooblaščeni za izdajanje uradno priznanih diplom.
EL: Državljanstvo se zahteva za učitelje.
LV: Pogoj glede državljanstva za strokovne in poklicne srednješolske izobraževalne storitve za študente invalide (CPC
9224).

C. Storitve višje- in visokošolskega izobraževanja

CZ, SK: Pogoj glede državljanstva za storitve višje- in visokošolskega izobraževanja, razen za posrednješolske strokovne
in poklicne izobraževalne storitve (CPC 92310).
IT: Državljanstvo se zahteva za ponudnike storitev, ki so pooblaščeni za izdajanje uradno priznanih diplom.
DK: Državljanstvo se zahteva za profesorje.

12. FINANČNE STORITVE

A. Zavarovanje in z njim povezane storitve

Uradni list Evropske unije

(CPC 923)

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za usta
novitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

AT: Vodstvo podružnice morata sestavljati dve fizični osebi s stalnim prebivališčem v Avstriji.
EE: Za neposredno zavarovanje lahko upravni organ zavarovalniške delniške družbe z udeležbo tujega kapitala vključuje
nedržavljane Evropske unije le skladno z deležem tuje udeležbe, vendar ne več kot polovico članov upravne skupine.
Vodja uprave hčerinske družbe ali neodvisnega podjetja mora imeti stalno prebivališče v Estoniji.
ES: Zahteva glede stalnega prebivališča in triletne izkušnje za poklic aktuarja.
HR: Zahteva se stalno prebivališče.
IT: Za poklic aktuarja se zahteva stalno prebivališče.

PL: Za posrednike zavarovanja se zahteva stalno prebivališče.

24.12.2016

FI: Generalni direktorji in vsaj en revizor zavarovalniške družbe imajo stalno prebivališče v Evropski uniji, razen če pri
stojni organi odobrijo odstopanje. Generalni zastopnik tuje zavarovalniške družbe mora imeti stalno prebivališče na Fin
skem, razen če je glavna uprava družbe v Evropski uniji.

B. Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

Opis pridržkov

BG: Za izvršne direktorje in poslovodje se zahteva stalno prebivališče v Bolgariji.
FI: Generalni direktorji in vsaj en revizor kreditnih institucij imajo stalno prebivališče v Evropski uniji, razen če finančni
pristojni organi odobrijo odstopanje. Borzni posrednik (posameznik) na borzi izvedenih vrednostnih papirjev ima
stalno prebivališče v Evropski uniji.

SL

HR: Zahteva se stalno prebivališče. Upravni odbor vodi posle kreditne institucije na ozemlju Hrvaške. Vsaj en član
upravnega odbora mora tekoče govoriti hrvaški jezik.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

IT: Za „promotori di servizi finanziari“ (prodajalce finančnih storitev) je potrebno stalno prebivališče na ozemlju države
članice Evropske unije.
LT: (za Kolumbijo in Peru): Vsaj en upravitelj mora biti državljan Evropske unije.
LT: (za Ekvador): Vsaj en vodja bančne uprave mora govoriti litovski jezik in imeti stalno prebivališče v Republiki Litvi.
PL: Zahteva se državljanstvo za vsaj enega bančnega vodstvenega delavca.

A. Bolnišnične storitve
(CPC 9311)

PL: Tujci potrebujejo dovoljenje za izvajanje prakse medicinskih poklicev. Tuji zdravniki imajo omejeno glasovalno pra
vico v poklicnih zbornicah.

B. Prevoz z rešilnimi vozili
(CPC 93192)

Uradni list Evropske unije

13. ZDRAVSTVENE STORITVE IN STORITVE SOCIALNEGA FR: Potrebno dovoljenje za dostop do vodstvenih funkcij upošteva razpoložljivost lokalnih vodstvenih delavcev.
VARSTVA
LV: Preverjanja gospodarskih potreb za zdravnike, zobozdravnike, babice, medicinske sestre, fizioterapevte in reševalno
osebje.
(samo zasebno financirane storitve)

C. Storitve zdravstvenih nastanitvenih ustanov, razen bolnišnic
(CPC 93193)
E. Storitve socialnega varstva
(CPC 933)

14. TURIZEM IN STORITVE V ZVEZI S POTOVANJI

A. Hoteli, restavracije ter priprava in dostava hrane

(CPC 641, CPC 642 in CPC 643)
razen priprave in dostave hrane v storitvah zračnega prevoza (11) HR: Zahteva glede državljanstva za storitve gostinstva ter priprave in dostave hrane v gospodinjstvih in na podeželskih
kmetijah.

L 356/1229

BG: Število tujih vodstvenih delavcev ne sme preseči števila vodstvenih delavcev, ki so bolgarski državljani, v primerih,
ko javni (državni in/ali občinski) delež lastniškega kapitala v bolgarskem podjetju presega 50 odstotkov.

B. Storitve turističnih agencij
(vključno z vodji potovanj)

in

Opis pridržkov

organizatorjev

potovanj BG: Število tujih vodstvenih delavcev ne sme preseči števila vodstvenih delavcev, ki so bolgarski državljani, v primerih,
ko javni (državni in/ali občinski) delež lastniškega kapitala v bolgarskem podjetju presega 50 odstotkov.

L 356/1230

Sektor ali podsektor

(CPC 7471)
ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Pogoj glede državljanstva.

(CPC 7472)

ES, IT: Pravica do opravljanja poklica je rezervirana za lokalne organizacije turističnih vodnikov.

SL

C. Storitve turističnih vodnikov

15. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE
(razen avdiovizualnih storitev)
A. Razvedrilne storitve (vključno s storitvami gledališč, glasbenih FR: Potrebno dovoljenje za dostop do vodstvenih funkcij je predmet pogoja glede državljanstva, ko se zahteva dovolje
skupin, ki igrajo v živo, cirkusov in diskotek)
nje za več kot dve leti.
Uradni list Evropske unije

(CPC 9619)
16. PREVOZNE STORITVE
A. Pomorski prevoz
a) Mednarodni prevoz potnikov

EU: Pogoj glede državljanstva za posadke plovil.

(CPC 7211, brez nacionalnega kabotažnega prevoza)

AT: Pogoj glede državljanstva za večino generalnih direktorjev.

b) Mednarodni prevoz tovora
(CPC 7212, brez nacionalnega kabotažnega prevoza) (12)
D. Cestni prevoz
a) Prevoz potnikov

AT: Pogoj glede državljanstva za osebe in delničarje, ki so pooblaščeni za zastopanje pravne osebe ali partnerstva.

(CPC 7121 in CPC 7122)

DK, HR: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča za vodstveno osebje.
BG, MT: Pogoj glede državljanstva.
AT: Pogoj glede državljanstva za osebe in delničarje, ki so pooblaščeni za zastopanje pravne osebe ali partnerstva.

(CPC 7123, razen prevoza pošte za lastne potrebe ( ))
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24.12.2016

b) Prevoz tovora

HR: Pogoj glede državljanstva in zahteva glede stalnega prebivališča za vodstveno osebje.

24.12.2016

AT: Pogoj glede državljanstva za generalne direktorje.

SL

Sektor ali podsektor

Opis pridržkov

BG, MT: Pogoj glede državljanstva.

E. Cevovodni transport blaga, razen goriva (14)
(CPC 7139)

17. POMOŽNE STORITVE V PREVOZU (15)

EU: Pogoj glede državljanstva za posadke za potiskanje in vleko plovil ter za pomožne storitve v pomorskem prometu.

a) Storitve pretovarjanja tovora v pomorstvu

AT: Pogoj glede državljanstva za večino generalnih direktorjev za a), d), h), g), h), in i).

b) Storitve skladiščenja

BG, MT: Pogoj glede državljanstva.

(del CPC 742)

DK: Zahteva glede stalnega prebivališča za storitve carinjenja.

c) Storitve carinjenja

EL: Pogoj glede državljanstva za storitve carinjenja.

d) Storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike

IT: Zahteva glede stalnega prebivališča za „raccomandatario marittimo“.

e) Storitve pomorskih agencij

Uradni list Evropske unije

A. Pomožne storitve v pomorskem prevozu

f) Pomorske storitve odpreme tovora

g) Izposojanje plovil s posadko
(CPC 7213)
h) Potiskanje in vleka plovil
(CPC 7214)
i) Pomožne storitve v pomorskem prometu
(del CPC 745)
(del CPC 749)

L 356/1231

j) Druge pomožne storitve

B. Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah

Opis pridržkov

EU: Pogoj glede državljanstva za posadke.

e) Potiskanje in vleka plovil

L 356/1232

Sektor ali podsektor

(CPC 7224)
SL

f) Pomožne storitve v prevozu po celinskih vodah
(del CPC 745)

C. Pomožne storitve v cestnem prevozu
d) Izposojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem

AT: Pogoj glede državljanstva za osebe in delničarje, ki so pooblaščeni za zastopanje pravne osebe ali partnerstva za iz
posojanje gospodarskih cestnih vozil z upravljavcem.

(CPC 7124)

BG, MT: Pogoj glede državljanstva.

e) Storitve carinjenja

DK: Zahteva glede stalnega prebivališča za storitve carinjenja.
PL: Omejitve glede državljanstva za neposredno zastopanje pri storitvah carinjenja: lahko ga opravlja samo carinski
agent s stalnim prebivališčem na ozemlju Evropske unije.
FR: Brez obvez, razen če je zagotovljena popolna vzajemnost.
NL: Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

D. Pomožne storitve v železniškem prevozu (16)

BG, MT: Pogoj glede državljanstva.

a) Storitve carinjenja

DK: Zahteva glede stalnega prebivališča za storitve carinjenja.

Uradni list Evropske unije

EL: Pogoj glede državljanstva za storitve carinjenja.

EL: Pogoj glede državljanstva za storitve carinjenja.
PL: Omejitve glede državljanstva za neposredno zastopanje pri storitvah carinjenja: lahko ga opravlja samo carinski
agent s stalnim prebivališčem na ozemlju Evropske unije.
FR: Brez obvez, razen če je zagotovljena popolna vzajemnost.

24.12.2016

NL: Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

Opis pridržkov

E. Pomožne storitve v zračnem prevozu

BG, MT: Pogoj glede državljanstva.

a) Storitve carinjenja

DK: Zahteva glede stalnega prebivališča za storitve carinjenja.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

EL: Pogoj glede državljanstva za storitve carinjenja.
SL

PL: Omejitve glede državljanstva za neposredno zastopanje pri storitvah carinjenja: lahko ga opravlja samo carinski
agent s stalnim prebivališčem na ozemlju Evropske unije.
FR: Brez obvez, razen če je zagotovljena popolna vzajemnost.
NL: Za sprejem fizičnih ali pravnih oseb kot predstavnikov carine je pooblaščen inšpektor v skladu s členi 1(3) in 1(9)
Zakona o splošni carini. Sprejem se zavrne, če je bil vložnik v zadnjih petih letih pravnomočno obsojen za kaznivo de
janje. Predstavniki carine, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na Nizozemskem, morajo pred začetkom opravljanja
dejavnosti kot priznani predstavnik carine pridobiti stalno prebivališče ali ustanoviti stalen sedež na Nizozemskem.

a) Storitve skladiščenja blaga, razen goriva, prenesenega po cevo
vodih
(del CPC 742)

18. ENERGETSKE STORITVE

A. Storitve, povezane z rudarstvom

Uradni list Evropske unije

F. Pomožne storitve pri cevovodnem transportu blaga, razen go AT: Pogoj glede državljanstva za generalne direktorje.
riva (17)

SK: Zahteva se stalno prebivališče.

(CPC 883) (18)

19. STORITVE, KI DRUGJE NISO VKLJUČENE

(CPC 9701)

EU: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.

L 356/1233

a) Storitve pranja, čiščenja in barvanja

b) Frizerske storitve
(CPC 97021)

Opis pridržkov

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Pogoj glede
državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.

L 356/1234

Sektor ali podsektor

AT: Pogoj glede državljanstva za diplomirane pripravnike.
SL

c) Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
(CPC 97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Pogoj glede
državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.
AT: Pogoj glede državljanstva za diplomirane pripravnike.

d) Druge storitve na področju lepotilne nege, drugje neomenjene
(CPC 97029)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Pogoj glede
državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.
AT: Pogoj glede državljanstva za diplomirane pripravnike.

(CPC ver. 1.0 97230)

24.12.2016

(1) Da se državljanom tretjih držav omogoči priznavanje njihovih dokazil na ravni Evropske unije, je potreben sporazum o vzajemnem priznavanju, sklenjen v okviru, ki je opredeljen v členu 129 tega
sporazuma.
(2) Ta sektor ne vključuje svetovalnih storitev, povezanih s proizvodnjo, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.h).
(3) Objava ali tiskanje za honorar ali na podlagi pogodbe je v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.p).
(4) Zajema pravno svetovanje, pravno zastopanje, pravno arbitražo in spravo/mediacijo ter storitve pravnih dokumentov in potrjevanja.
Izvajanje pravnih storitev je dovoljeno le v zvezi z mednarodnim javnim pravom, pravom Evropske unije in pravom katere koli pristojnosti, kjer je ponudnik storitve ali njegovo osebje usposobljeno za
opravljanje poklica odvetnika, ter kot za druge storitve tudi za te storitve veljajo zahteve glede dovoljenj in postopki, ki se uporabljajo v državi članici Evropske unije. Za odvetnike, ki izvajajo pravne storitve
v zvezi z mednarodnim javnim pravom in tujim pravom, so lahko ti med drugim skladnost z lokalnimi etičnimi kodeksi, uporaba v domači državi pridobljenega naziva (razen če se pridobi priznanje naziva
v tuji državi), zahteve glede zavarovanja, enostavna registracija pri odvetniški zbornici države gostiteljice ali poenostavljen vstop v odvetniško zbornico države gostiteljice s preskusom poklicne usposobljenosti
ter pravni ali poklicni domicil v državi gostiteljici. Pravne storitve v zvezi s pravom Evropske unije načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v Evropski uniji in deluje
osebno, pravne storitve v zvezi s pravom države članice Evropske unije pa načeloma izvaja popolnoma usposobljeni odvetnik, ki je član odvetniške zbornice v tej državi članici Evropske unije in deluje
osebno. Polno članstvo v odvetniški zbornici v zadevni državi članici Evropske unije je lahko torej nujno za zastopanje pred sodišči in drugimi pristojnimi organi v Evropski uniji, saj vključuje uporabo
procesnega prava Evropske unije in nacionalnega procesnega prava. Vendar pa lahko v nekaterih državah članicah Evropske unije tuji odvetniki, ki niso polni člani odvetniške zbornice, v civilnih postopkih
zastopajo stranko, ki je državljan ali ki pripada državi, v kateri ima odvetnik pravico do opravljanja poklica.
(5) Ne zajema pravnega svetovanja in storitev pravnega zastopanja pri davčnih zadevah, ki so pod 1.A.a). Pravne storitve.
(6) Dobava farmacevtskih izdelkov splošni javnosti je podobno kot izvajanje ostalih storitev predmet zahtev za pridobitev dovoljenj in kvalifikacijskih zahtev in postopkov, ki veljajo v državah članicah Evropske
unije. Praviloma je ta dejavnost rezervirana za farmacevte. V nekaterih državah članicah Evropske unije je za farmacevte rezervirana le dobava zdravil na recept.
(7) Zadevna storitev se nanaša na poklic nepremičninskih zastopnikov in ne vpliva na nobene pravice in/ali omejitve glede fizičnih in pravnih oseb, ki kupujejo nepremičnine.
(8) Vzdrževanje in popravila prevozne opreme (CPC 6112, 6122, 8867 in CPC 8868) so pod 6.F. l) 1. do 6.F.l) 4.
Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z računalniki (CPC 845) je pod 6.B. Računalniške storitve.
(9) Ne vključuje tiskarskih storitev, ki spadajo pod CPC 88442 in so pod 6.F p).
(10) Ne zajema vzdrževanja in popravil, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.B. in 6.F.l).
Ne zajema storitev prodaje energentov na drobno, ki so v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.E in 18.F.

Uradni list Evropske unije

e) Storitve zdravilišč in neterapevtske masaže, dokler se izvajajo EU: Pogoj glede državljanstva za strokovnjake in diplomirane pripravnike.
kot sprostitvene storitve za dobro počutje telesa in ne v medicin
ske ali rehabilitacijske namene (19)

SL

Priprava in dostava hrane v storitvah zračnega prevoza je v naslovu POMOŽNE STORITVE V PREVOZU pod 17.D.a) Storitve zemeljske oskrbe.
Zajema storitve feederjev in gibanje opreme s strani ponudnikov mednarodnega pomorskega prevoza med pristanišči, ki se nahajajo v isti državi, ko prihodki niso vključeni.
Del CPC 71235, ki je v naslovu KOMUNIKACIJSKE STORITVE pod 7.A. Poštne in kurirske storitve.
Cevovodni transport goriv je v naslovu ENERGETSKE STORITVE pod 18.B.
Ne zajema vzdrževanja in popravil prevozne opreme, ki so v naslovu POSLOVNE STORITVE pod 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4.
Horizontalna omejitev za javne službe velja za storitve, ki zahtevajo uporabo javne domene.
Pomožne storitve pri cevovodnem transportu goriva se nahajajo pod ENERGETSKIMI STORITVAMI pod 18.C.
Zajema naslednje storitve za honorar ali na podlagi pogodbe: svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi z rudarstvom, priprava rudarskih izkopov, namestitev opreme na mestu izkopa, vrtanje, storitve
z orodjem za vrtanje, storitve v zvezi z ohišji in cevmi, storitve na področju tehnike izplak in dobava, nadzor trdnih snovi, posebne operacije iskanja in dela v jarkih, geologija območja vrtin in nadzor
vrtanja, jemanje vzorcev jedra, preskušanje vrtin, žične storitve, dobava in delovanje tekočin za zaključna dela (slanic), dobava in montaža naprav za zaključna dela, cementiranje (črpanje pod pritiskom),
storitve stimulacije (lomljenje, kisanje in črpanje pod pritiskom), storitve zaključnih del in popravila vrtine, zamašitev in opustitev vrtin.
Ne zajema neposrednega dostopa do ali izkoriščanja naravnih virov.
Ne zajema priprave mesta izkopa za rudarsko izkoriščanje virov, ki niso nafta ali plin (CPC 5115), kar je pod 8. GRADBENE STORITVE.
(19) Terapevtske masaže in storitve termalnega zdravljenja je pod 6.A(h) Zdravstvene storitve, 6.A(j) 2 Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega osebja ter zdravstvene storitve (13.A in 13.C).“
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PRILOGA XIV
„ODDELEK D
EKVADOR

Ta seznam obveznosti je skladen z ustavnimi in pravnimi določbami, ki urejajo začasno prisotnost oseb v Ekvadorju iz
poslovnih razlogov in so usklajene z zavezami na večstranski ravni.
Pri pripravi te ponudbe se je upoštevala Osrednja klasifikacija proizvodov Statističnega urada Združenih narodov,
Statistične listine, serija M, št. 77, začasno, 1991, in sicer pri ponudbi v zvezi s čezmejno trgovino s storitvami.
Na spodnjem seznamu pridržkov so gospodarske dejavnosti, liberalizirane v skladu s členom 114 tega sporazuma in za
katere veljajo omejitve glede ključnega osebja in diplomiranih pripravnikov v skladu s členom 124 tega sporazuma, ter
opisi takih omejitev. Ekvador ne sprejema nobene obveznosti za ključno osebje in diplomirane pripravnike v
gospodarskih sektorjih, ki niso liberalizirani (ostajajo brez obvez) v skladu s členom 114 tega sporazuma.
Za metodološko revizijo in analizo je spodnji seznam pripravljen kot sledi:
Sektorji storitev, za katere veljajo omejitve v tej ponudbi, so navedeni na levi strani pod naslovom „Sektor ali podsektor“.
V dopolnilo temu seznamu so v desnem stolpcu navedene omejitve, ki veljajo za ustrezni sektor ali podsektor.
Za obveznosti v nekaterih sektorjih in podsektorjih veljajo horizontalni pridržki in omejitve iz prvega oddelka, ki se
uporabljajo na vseh področjih in brezpogojno za vse sektorje, če ni navedeno drugače.
V skladu z določbami člena 107(7) v zvezi s področjem uporabe pravil iz naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju
in elektronskem poslovanju se na seznamu ne navedejo ukrepi v zvezi z ureditvijo vstopa fizičnih oseb na ozemlje
Ekvadorja ali začasno bivanje na njem, vključno z ukrepi, ki jih Ekvador sprejme ali ohrani kot potrebne za zavarovanje
celovitosti svojih meja in zagotovitev urejenega prehajanja fizičnih oseb čez svoje meje.
Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi s kvalifikacijskimi zahtevami in postopki, tehničnimi standardi ter
zahtevami za dovoljenja in postopki ter ukrepov v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji ter pogoji glede socialne
varnosti. Ti ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na potrebo po pridobitvi dovoljenja, potrebo po pridobitvi
priznanja kvalifikacij v reguliranih sektorjih, potrebo po uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno
z jezikovnimi preverjanji, potrebo po stalnem prebivališču na ozemlju, na katerem se opravlja gospodarska dejavnost,
potrebo po upoštevanju državnih predpisov in praks glede minimalne plače in kolektivnih pogodb o plačah v državi
gostiteljici, in v vsakem primeru veljajo za ključno osebje in diplomirane pripravnike pogodbenice EU, četudi niso na
seznamu.
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo neposredne uporabe in učinka, zato fizičnim ali
pravnim osebam ne dodeljujejo neposredno izvršljivih pravic.

Opis pridržkov

HORIZONTALNE OBVEZNOSTI

Kateri koli delodajalec, ki ima več kot deset zaposlenih, mora zaposliti ekvadorske državljane v razmerju najmanj 90 %
običajno zaposlenih in najmanj 80 % usposobljenih delavcev ali specialistov, upravnega osebja ali oseb na odgovornih
mestih. Ta omejitev ne velja za delodajalce, ki imajo do deset zaposlenih. To razmerje se prav tako uporablja za plače
zadevnih zaposlenih.
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VSI SEKTORJI
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Sektor ali podsektor

Delodajalci ne glede na svojo dejavnost ali državljanstvo pri zaposlovanju dajejo prednost domačim delavcem.
Čeprav je s tem zajet samo začasni vstop oseb iz poslovnih razlogov, je jasno določeno, da je v primeru zaposlovanja
tujcev v podjetju v Ekvadorju poleg ustreznega vizuma treba predložiti pisno pogodbo o delu za določen čas, ki jo je
odobrilo ministrstvo za delo.

Priznavanje visokošolskih diplom ali spričeval, ki jih izdajo tuje visokošolske ustanove, je lahko pogojeno z dvostran
skimi sporazumi. Če visokošolska ustanova ni na seznamu, ki ga je potrdil pristojni organ, in nima sedeža v državah, s
katerimi so bili podpisani dvostranski sporazumi, je potreben zahtevek za registracijo.

1. POSLOVNE STORITVE

Za registracijo v združenjih se lahko za Ekvadorce in tuje državljane uporabljajo različne cene.

A. Strokovne storitve

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati nacionalni
pristojni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju, preden lahko dovoli tako priznanje. Če oseba, ki je
zaposlena kot ključno osebje ali diplomiran pripravnik, ne zagotavlja storitev tretjim osebam, ta zahteva zanjo ne velja.
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VSI SEKTORJI

a) Pravne storitve (CPC 861) Samo storitve pravnega svetovanja Tuji pravniki lahko opravljajo svoj poklic, če so njihove kvalifikacije priznane v Ekvadorju pod pogoji, ki jih določa za
glede tuje zakonodaje in mednarodnega prava (razen pravnega kon, in v skladu z načelom recipročnosti, če je tak pogoj določen v veljavnem mednarodnem sporazumu.
svetovanja in zastopanja na sodišču v skladu z nacionalnim pra
vom)

d) Arhitekturne storitve (CPC 8671 in 8674)

Da lahko tuji arhitekti, ki so pridobili kvalifikacije v tujini, pridobijo trajno licenco od ekvadorske zbornice za arhitek
turo za opravljanje svojega poklica v državi, je potrebno naslednje:
b) preverjanje, ali lahko ekvadorski arhitekti brez omejitev opravljajo svoj poklic v državi izvora vlagatelja;
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a) predložitev ustrezno utemeljene vloge za dovoljenje nacionalnemu registru;

Opis pridržkov

c) preverjanje, ali je vlagatelj v državi legalno, in preverjanje njegovega priseljenskega statusa glede na ustrezno zakono
dajo;

L 356/1238

Sektor ali podsektor

d) predložitev poklicne kvalifikacije, ustrezno priznane v Ekvadorju, ter

e) Storitve inženiringa (CPC 8672)
f) Storitve integriranega inženiringa (CPC 8673)

Nacionalna in tuja podjetja ter konzorciji nacionalnih in/ali tujih podjetij, ustanovljeni za opravljanje inženirskih stori
tev, morajo imeti za opravljanje teh storitev pri projektih zaposlene inženirje, od katerih jih ima vsaj 80 % ekvadorsko
državljanstvo, in sicer do njihovega desetega leta obstoja v državi. Od enajstega leta naprej morajo povečati odstotek
ekvadorskih strokovnjakov za 4 % letno, dokler ta odstotek ne doseže 90 %. Če ni domačih strokovnjakov, ki bi bili
specializirani za naloge, ki jih ta podjetja ali konzorciji izvajajo, jih morajo zaposliti zato, da bi jih usposobili na ustrez
nem področju specializacije.

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju, mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati nacionalni
pristojni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju, preden lahko dovoli tako priznanje.

l) Preiskovalne in varnostne storitve (CPC 873)

Samo državljani po rodu iz Ekvadorja bodo pooblaščeni za zagotavljanje storitev na področju statičnega varovanja, mo
bilnega varovanja, osebnega varovanja, prevoza vrednostnih predmetov, elektronske zaščite, varovanja prek satelita, pre
iskovanja in usposabljanja na tem področju in njihovo upravljanje.
Zaposleni, ki zagotavljajo storitve v tovrstnih podjetjih kot varnostniki in zasebni preiskovalci, morajo izpolnjevati zah
teve glede državljanstva.
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F. DRUGE POSLOVNE STORITVE

7. FINANČNE STORITVE
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e) preverjanje ustreznosti vlagatelja za opravljanje predlaganih dejavnosti in njegove solventnosti, s potrdilom zbornice
ali društva za arhitekturo iz njegove države izvora.

Za pravne zastopnike so določene zahteve glede stalnega prebivališča.

10. REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE STORITVE

A Razvedrilne storitve

24.12.2016

Tuji umetniški izvajalci morajo pridobiti 'carnet ocupacional' (dovoljenje za opravljanje dejavnosti) in predložiti veljavni
(vključno s storitvami gledališč, glasbenih skupin, ki igrajo v živo, certifikat nacionalnega združenja za poklicne umetniške izvajalce.
cirkusov in diskotek)
Preden pridobijo delovno dovoljenje, ki ga tujim umetniškim izvajalcem izda ministrstvo za delo, morajo umetniški iz
vajalci ali njihov zastopnik podpisati pogodbo o brezplačni uprizoritvi na lokaciji, ki jo opredeli ministrstvo za delo v
(CPC 9619)
dogovoru z ustrezno decentralizirano avtonomno občinsko upravo.

Opis pridržkov

11. PREVOZNE STORITVE

Mednarodni prevoz tovora in potnikov
(CPC 7211 in CPC 7212)
Razen kabotažnega prevoza

Tuji častniki in posadke na nacionalnih plovilih potrebujejo dovoljenje direktorata za trgovsko mornarico in obalo v
primerih ladij, ki zahtevajo posebno obravnavo, in če ni na voljo primernega osebja iz Ekvadorja.
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A. POMORSKI PREVOZ
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Sektor ali podsektor

Ladje ali trgovske ladje, ki plujejo pod ekvadorsko zastavo in presegajo maso 500 ton, lahko upravljajo samo kapitani,
ki so po rodu iz Ekvadorja, njihovi častniki pa so lahko po rodu iz Ekvadorja ali naturalizirani Ekvadorci, ki prav tako
izpolnjujejo zahteve iz zadevne ureditve. Direktorat za trgovsko mornarico in obalo lahko dovoli zaposlovanje tujega
osebja kot častnikov in posadke v primerih, ki so ustrezno utemeljeni, in za namene zagotavljanja tehničnih storitev, v
skladu s kvotami, ki se letno določijo za vsako plovilo glede na njegovo zmogljivost in specializiranost storitev, vendar
pa delež tujih državljanov v nobenem primeru ne sme preseči 40 % celotne posadke na krovu.
Plovilom z maso, manjšo od 500 ton, lahko poveljuje kapitan, ki je po rodu iz Ekvadorja ali naturaliziran Ekvadorec,
pri čemer se za častnike in posadko uporabljajo določbe iz prejšnjega odstavka.

d) Popravila in vzdrževanje zrakoplovov (del CPC 8868)
e) Prodaja in trženje storitev v zračnem prevozu
f) Računalniški sistem rezervacij

F. STORITVE CESTNEGA PREVOZA

Licence za letalsko osebje za državljane tujih držav podeljuje generalni direktor civilnega letalstva, pri čemer se upošteva
preverjanje standardov, v skladu s katerimi je bila licenca izdana, ali sporazum o vzajemnosti, sklenjen s tujo državo.
Plačane letalske dejavnosti v državi lahko v okviru ekvadorskih družb izvaja le letalsko tehnično osebje z ekvadorskim
državljanstvom, uporaba tujih tehnikov ali tujih inštruktorjev za ekvadorske tehnike pa je dovoljena le, če je to po
trebno za opravljanje ali izboljšanje letalskih storitev. Taka dovoljenja podeljuje Generalni direktorat za civilno letalstvo
za obdobje, ki ne presega šest mesecev in ga je mogoče podaljšati za enako obdobje, če se dokaže potreba po tem. V
teh obdobjih pogodbeno osebje ustrezno usposobi ekvadorsko osebje, ki ga nato nadomesti.
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C) STORITVE ZRAČNEGA PREVOZA

Ekvador si pridržuje pravico, da sprejme ali ohrani ukrepe v zvezi z mednarodnim prevozom potnikov in tovora na
kopnem na obmejnih območjih.

a) Prevoz potnikov (CPC 7121 + 7122)
b) Prevoz tovora (CPC 7123)
c) Najem komercialnih vozil z voznikom (CPC 7121 + 7122 +
7123 + 7124)“

L 356/1239

Razen kabotaže v cestnem prevozu
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PRILOGA XV
„ODDELEK B
POGODBENICA EU

Uporabljajo se naslednje kratice:
AT Avstrija
BE Belgija
BG Bolgarija
CY Ciper
CZ Češka
DE Nemčija
DK Danska
ES Španija
EE Estonija
EU Evropska unija, vključno z vsemi njenimi državami članicami
FI

Finska

FR Francija
EL Grčija
HR Hrvaška
HU Madžarska
IE

Irska

IT

Italija

LV Latvija
LT Litva
LU Luksemburg
MT Malta
NL Nizozemska
PL Poljska
PT Portugalska
RO Romunija
SK Slovaška
SI

Slovenija

SE Švedska
UK Združeno kraljestvo

24.12.2016

24.12.2016
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1. Na spodnjem seznamu pridržkov so navedeni storitveni sektorji, ki jih je pogodbenica EU liberalizirala v skladu s
členoma 126(2) in (3) ter 127(2) in (3) tega sporazuma, ter posebne diskriminacijske omejitve, ki veljajo zanje.
Seznami so sestavljeni iz naslednjih elementov:
(a) prvega stolpca, v katerem je naveden sektor ali podsektor z omejitvami, ter
(b) drugega stolpca, v katerem so opisane veljavne omejitve.
Če za izvajalce pogodbenih storitev in za neodvisne strokovnjake ne veljajo posebne omejitve, razen omejitev iz
naslova IV tega sporazuma, je pri zadevnih državah članicah Evropske unije navedeno „jih ni“.
2. Pri določitvi posameznih sektorjev in podsektorjev CPC pomeni Osrednjo klasifikacijo proizvodov, kot je določena v
Statističnem uradu Združenih narodov, Statistične listine, serije M, št. 77, CPC Prov., 1991.
3. Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi s kvalifikacijskimi zahtevami in postopki, tehničnimi standardi ter
zahtevami za dovoljenja in postopki ter ukrepov v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji ter pogoji glede
socialne varnosti, kadar ti ne pomenijo diskriminacijske omejitve v smislu členov 126(2) in (3) ter 127(2) in (3) tega
sporazuma. Navedeni ukrepi (npr. potreba po pridobitvi dovoljenja, potreba po pridobitvi priznanja kvalifikacij v
reguliranih sektorjih, potreba po uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno z jezikovnimi preverjanji,
potreba po stalnem prebivališču na ozemlju, na katerem se opravlja gospodarska dejavnost, potreba po upoštevanju
državnih predpisov in praks glede minimalne plače in kolektivnih pogodb o plačah v državi gostiteljici) v vsakem
primeru veljajo za izvajalce pogodbenih storitev in neodvisne strokovnjake druge pogodbenice, četudi niso na
seznamu.
4. Spodnji seznam v skladu z odstavkom 3 člena 107 tega sporazuma ne vključuje ukrepov v zvezi s subvencijami, ki
jih dodelijo pogodbenice.
5. Vse zahteve iz zakonov in predpisov Evropske unije in njenih držav članic glede vstopa, bivanja, dela in ukrepov
socialnega varstva se še naprej uporabljajo, vključno s predpisi glede trajanja bivanja, minimalne plače in kolektivnih
pogodb o plačah, četudi niso na seznamu.
6. Spodnji seznam ne posega v obstoj javnih monopolov in izključnih pravic, kot je opisano na seznamu obveznosti v
zvezi z ustanavljanjem.
7. V sektorjih, kjer se uporabljajo preverjanja gospodarskih potreb, bo glavno merilo ocena ustreznega stanja na trgih
držav članic Evropske unije ali v regiji, kjer se bo storitev opravljala, vključno glede števila obstoječih ponudnikov
storitev in vpliva nanje.
8. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama pridržkov, nimajo učinka same po sebi in torej ne dodeljujejo
pravic neposredno posameznim fizičnim ali pravnim osebam.
9. Obveznosti glede izvajalcev pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov ne veljajo v primerih, kadar je namen
ali učinek njihove začasne prisotnosti posredovati ali kako drugače vplivati na rezultat kakršnih koli sporov glede
dela/upravljanja ali pogajanj.

VSI SEKTORJI (1)

Opis pridržkov

Prehodno obdobje
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Sektor ali podsektor

BG, RO: Obveznosti začnejo veljati 1. januarja 2014.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Jih ni.Priznanje
SL

EU: Direktive Evropske unije o medsebojnem priznavanju diplom veljajo le za državljane držav članic Evropske unije.
Pravica do izvajanja zakonsko urejenih poklicev v eni od držav članic Evropske unije ne zagotavlja pravice do njihovega
opravljanja v drugi državi članici Evropske unije (2).

Storitve pravnega svetovanja glede mednarodnega javnega prava AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Jih ni.
in tujega prava (tj. razen prava Evropske unije)
ES, IT, HR, EL, PL: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.
(del CPC 861) (3)
LV: Preverjanje gospodarskih potreb za izvajalce pogodbenih storitev.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z danskim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti.
Zahteva glede danskega pravnega izpita za pridobitev danskega dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
FR: Zahteva se polnopravno članstvo (poenostavljen vstop) v odvetniški zbornici na podlagi preskusa poklicne usposob
ljenosti.
HR: Za polno članstvo v odvetniški zbornici, potrebno za storitve pravnega zastopanja, velja pogoj glede državljanstva.

Računovodske in knjigovodske storitve
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BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Jih ni.

(CPC 86212, razen „revizijskih storitev“, CPC 86213, CPC 86219 AT: Delodajalec mora biti član ustreznega strokovnega organa v matični državi, če taki organi obstajajo.
in CPC 86220)
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
FR: Zahteva se dovoljenje.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Jih ni.

(CPC 863) ( )

AT: Delodajalec mora biti član ustreznega strokovnega organa v matični državi, če taki organi obstajajo; pogoj glede dr
žavljanstva za zastopanje pred pristojnimi organi.

4

24.12.2016

Storitve davčnega svetovanja

Opis pridržkov

BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
PT Brez obvez.

Arhitekturne storitve

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Jih ni.

in

ES, HR, IT, PL: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.

SL

HR, HU: Zahteva se stalno prebivališče.

Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhitek LV: Preverjanje gospodarskih potreb za izvajalce pogodbenih storitev.
ture
FI: Fizične osebe morajo dokazati, da imajo posebno znanje, ki se zahteva za opravljanje storitve.
(CPC 8671 in CPC 8674)
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
AT: Storitve načrtovanja samo preverjanje gospodarskih potreb
HR, HU: Zahteva se stalno prebivališče.

Storitve inženiringa

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Jih ni.

in

ES, HR, IT, PL, PT: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.

Storitve integriranega inženiringa

LV: Preverjanje gospodarskih potreb za izvajalce pogodbenih storitev.

(CPC 8672 in CPC 8673)

FI: Fizične osebe morajo dokazati, da imajo posebno znanje, ki se zahteva za opravljanje storitve.

Uradni list Evropske unije

DK: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev pri bivanju manj od treh mesecev.

BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
DK: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev pri bivanju manj od treh mesecev.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
AT: Storitve načrtovanja samo preverjanje gospodarskih potreb
HR, HU: Zahteva se stalno prebivališče.

SE: Jih ni.

(CPC 9312 in del CPC 85201)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Preverjanje gospodarskih potreb.

L 356/1243

Zdravstvene (vključno s psihologi) in zobozdravstvene storitve

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Brez obvez.

L 356/1244

Veterinarske storitve

SE: Jih ni.

SL

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Preverjanje gospodarskih potreb.

Sektor ali podsektor

Opis pridržkov

AT: Brez obvez, razen za psihološke in zobozdravstvene storitve za preverjanje gospodarskih potreb.

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Brez obvez.

Babiške storitve

SE: Jih ni.

(del CPC 93191)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Preverjanje gospodarskih potreb.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Brez obvez.

SE: Jih ni.

(del CPC 93191)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Preverjanje gospodarskih potreb.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Brez obvez.

Računalniške in sorodne storitve

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Jih ni.

(CPC 84)

ES, IT, PL: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.

Uradni list Evropske unije

Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in reševalnega osebja

LV: Preverjanje gospodarskih potreb za izvajalce pogodbenih storitev.
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
DK: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev pri bivanju manj kot tri mesece.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Preverjanje gospodarskih potreb.
HR: Zahteva glede stalnega prebivališča za izvajalce pogodbenih del. Brez obvez za neodvisne strokovnjake

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Jih ni.

(CPC 864)

ES, HR, IT, PL: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.

24.12.2016

Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

Opis pridržkov

BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
LT, PT: Brez obvez za raziskave javnega mnenja (CPC 86402).

Storitve svetovanja pri upravljanju
(CPC 865)

SL

HU: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za raziskave javnega mnenja (CPC 86402), kadar ni obvez.

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Jih ni.
ES, HR, IT, PL, PT: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
DK: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev pri bivanju manj kot tri mesece.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.

(CPC 866)

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Jih ni.
ES, HR, IT, PL, PT: Preverjanje gospodarskih potreb za neodvisne strokovnjake.
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
DK: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev pri bivanju manj kot tri mesece.

Uradni list Evropske unije

Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
HU: Preverjanje gospodarskih potreb, razen za storitve na področju arbitraže in sprave (CPC 86602), kadar ni obvez.

Vzdrževanje in popravila plovil

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Jih ni.

(del CPC 8868)

BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (samo za Kolumbijo): Preverjanje gospodarskih potreb.
UK (samo za Ekvador): Brez obvez.

(del CPC 8868)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (samo za Kolumbijo): Jih ni.

L 356/1245

Vzdrževanje in popravila železniške prevozne opreme

Opis pridržkov

BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.

L 356/1246

Sektor ali podsektor

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
UK (samo za Ekvador): Brez obvez.
SL

Vzdrževanje in popravilo motornih vozil, motornih koles, motor CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Jih ni.
nih sani in cestne prevozne opreme
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
(CPC 6112, CPC 6122, del CPC 8867 in del CPC 8868)
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
UK (samo za Kolumbijo): Preverjanje gospodarskih potreb za vzdrževanje in popravilo motornih vozil, motornih koles
in motornih sani (CPC 6112, CPC 6122, del CPC 8867).
UK (samo za Ekvador): Brez obvez.

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (samo za Kolumbijo): Jih ni.
BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
z zadevnimi zakoni in predpisi.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
UK (samo za Ekvador): Brez obvez.

Uradni list Evropske unije

Vzdrževanje in popravilo letal in njihovih delov
(del CPC 8868)

Vzdrževanje in popravila kovinskih izdelkov, (nepisarniških) stro CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Jih ni.
jev, (neprevozne in nepisarniške) opreme ter osebnih in gospo BE: Ugotavljanje gospodarskih potreb, razen za izvajalce pogodbenih storitev, kadar letna plača presega znesek, določen
dinjskih predmetov (7)
z zadevnimi zakoni in predpisi.
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
8865 in CPC 8866)

Storitve oblikovanja

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez.
ES: Jih ni za izvajalce pogodbenih storitev, brez obvez za neodvisne strokovnjake.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez.
ES, IT: Jih ni za izvajalce pogodbenih storitev, brez obvez za neodvisne strokovnjake.

24.12.2016

Kemijska tehnologija, farmacevtika, fotokemija

Storitve v kozmetični tehnologiji

Opis pridržkov

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez.
ES: Jih ni za izvajalce pogodbenih storitev, brez obvez za neodvisne strokovnjake.

SL

Specializirane storitve v tehnologiji, inženiringu, trženju in pro AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez.
daji za avtomobilski sektor
IT: Jih ni za izvajalce pogodbenih storitev, brez obvez za neodvisne strokovnjake.

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Storitve oblikovanja in trženja za modno tekstilno industrijo, ob AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Brez obvez.
lačila, obutev in dodatkov
ES: Jih ni za izvajalce pogodbenih storitev, brez obvez za neodvisne strokovnjake.
Prevajanje in tolmačenje
(CPC 87905, razen uradnih ali certificiranih dejavnosti)

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Jih ni.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Preverjanje gospodarskih potreb.
HR: Brez obvez za neodvisne strokovnjake.

Uradni list Evropske unije

(1) Opomba glede preglednosti za BE: kjer je to primerno, znesek zadevne letne plače trenutno znaša 33 677 EUR (marec 2007).
(2) Da se državljanom tretjih držav omogoči priznavanje njihovih dokazil na ravni EU, je potreben sporazum o vzajemnem priznavanju, sklenjen v okviru, ki je opredeljen v členu 129 Sporazuma.
(3) Opravljanje teh storitev je podobno kot opravljanje ostalih storitev predmet zahtev in postopkov za pridobitev, ki veljajo v državah članicah Evropske unije. Ti so med drugim lahko skladnost z lokalnimi etič
nimi kodeksi, uporaba v domači državi pridobljenega naziva (razen če se pridobi priznanje naziva v tuji državi), zahteve glede zavarovanja, enostavna registracija pri odvetniški zbornici države gostiteljice ali
poenostavljen vstop v odvetniško zbornico države gostiteljice s preskusom poklicne usposobljenosti ter pravni ali poklicni domicil v državi gostiteljici.
(4) Ne zajema pravnega svetovanja in storitev pravnega zastopanja pri davčnih zadevah, ki so v naslovu Storitve pravnega svetovanja glede mednarodnega javnega prava in tujega prava.
(5) Samo v Španiji se za zdravstvene (vključno s psihologi) in zobozdravstvene storitve (CPC 9312 in del CPC 85201) ne uporablja preverjanje gospodarskih potreb za Kolumbijo.
(6) Samo v Španiji se za veterinarske storitve (CPC 932) ne uporablja preverjanje gospodarskih potreb za Kolumbijo.
(7) Vzdrževanje in popravila pisarniške opreme, vključno z računalniki (CPC 845) je v naslovu Računalniške storitve.“

L 356/1247

L 356/1248

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

PRILOGA XVI
„ODDELEK D
EKVADOR

Ta seznam obveznosti je skladen z ustavnimi in pravnimi določbami, ki urejajo začasno prisotnost oseb v Ekvadorju iz
poslovnih razlogov in njihovo skladnost z zavezami na večstranski ravni.
Pri pripravi te ponudbe se je upoštevala Osrednja klasifikacija proizvodov Statističnega urada Združenih narodov,
Statistične listine, serija M, št. 77, začasno, 1991, in sicer pri ponudbi v zvezi s čezmejno trgovino s storitvami.
Na spodnjem seznamu pridržkov so navedene gospodarske dejavnosti, ki se liberalizirajo v skladu s členoma 126(2) in
(3) ter 127(2) in (3) tega sporazuma, ter posebne diskriminacijske omejitve, ki veljajo zanje. Ekvador ne sprejema
nobene obveznosti za ponudnike pogodbenih storitev in strokovnjake, katerih dejavnosti se ne liberalizirajo v skladu s
členoma 126 in 127 tega sporazuma.
Za metodološko revizijo in analizo je spodnji seznam pripravljen kot sledi:
Sektorji storitev, kjer so našteti sektorji, za katere veljajo omejitve v tej ponudbi, so navedeni na levi strani pod
naslovom „Sektor ali podsektor“.
V dopolnilo temu seznamu so v desnem stolpcu navedene omejitve, ki veljajo za ustrezni sektor ali podsektor.
Za obveznosti v nekaterih sektorjih ali podsektorjih veljajo horizontalni pridržki in omejitve iz prvega oddelka, ki se
uporabljajo na vseh področjih in brezpogojno za kategorije ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisne strokovnjake.
V skladu z določbami člena 107(7) v zvezi s področjem uporabe pravil iz naslova o trgovini s storitvami, ustanavljanju
in elektronskem poslovanju se na seznamu ne navedejo ukrepi v zvezi z ureditvijo vstopa fizičnih oseb na ozemlje
Ekvadorja ali začasno prebivanje na njem, vključno z ukrepi, ki jih Ekvador sprejme ali ohrani kot potrebne za
zavarovanje celovitosti svojih meja in zagotovitev urejenega prehajanja fizičnih oseb čez svoje meje.
Spodnji seznam ne vključuje ukrepov v zvezi z zahtevami in postopki glede kvalifikacij, tehničnih standardov in zahtev
v zvezi z diplomami ter postopki glede pogojev zaposlovanja, dela in socialne varnosti. Navedeni ukrepi, ki med drugim
vključujejo potrebo po pridobitvi dovoljenja, potrebo po pridobitvi priznanja kvalifikacij v reguliranih sektorjih, potrebo
po uspešno opravljenih posebnih preverjanjih, vključno z jezikovnimi preverjanji, potrebo po stalnem prebivališču na
ozemlju, na katerem se opravlja gospodarska dejavnost, potrebo po upoštevanju državnih predpisov in praks glede
minimalne plače in kolektivnih pogodb o plačah v državi gostiteljici, v vsakem primeru veljajo za ponudnike
pogodbenih storitev in neodvisne strokovnjake, četudi niso na seznamu.
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega seznama obveznosti, nimajo neposredne uporabe in učinka, zato ne dodeljujejo
pravic neposredno fizičnim ali pravnim osebam.

Opis pridržkov

HORIZONTALNE OBVEZNOSTI

1. POSLOVNE STORITVE

Za registracijo v združenjih za namen opravljanja poklica se lahko za državljane Ekvadorja in tuje državljane uporab
ljajo različne cene.

A. Strokovne storitve

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati pristojni
nacionalni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju, preden lahko dovoli tako priznanje.

a) Pravne storitve (CPC 861) Samo pravne storitve glede tuje za Tuji pravniki lahko opravljajo svoj poklic, če so njihove kvalifikacije priznane v državi pod pogoji, ki jih določa zakon,
konodaje in mednarodnega prava (razen pravnega svetovanja in in v skladu z načelom recipročnosti. Treba je pojasniti, da članstvo v „Foro del Consejo de la Judicatura“ (forum sodnih sve
tov) ni pogoj za opravljanje liberaliziranih pravnih storitev. Vendar pa morajo tuji pravniki, ki zaprosijo za sprejem v
zastopanja na sodišču v skladu z nacionalnim pravom)
navedeni forum, opraviti enoletno pripravništvo.

b) Računovodske, revizijske in knjigovodske storitve

Uradni list Evropske unije

Priznavanje visokošolskih diplom ali spričeval, ki jih izdajo tuje visokošolske ustanove, je lahko pogojeno z dvostran
skimi sporazumi, ki zagotavljajo recipročnost. Če visokošolska ustanova ni na seznamu, ki ga je potrdil pristojni organ,
in nima sedeža v državah, s katerimi so bili podpisani dvostranski sporazumi, je potreben zahtevek za registracijo.

SL

VSI SEKTORJI

24.12.2016

Sektor ali podsektor

Jih ni.

(CPC 862)

d) Arhitekturne storitve
(CPC 8671 in 8674)

Da lahko tuji arhitekti, ki so pridobili kvalifikacije v tujini, pridobijo trajno licenco od ekvadorske zbornice za arhitek
turo za opravljanje svojega poklica v državi, je potrebno naslednje:
a) ustrezno utemeljena vloga za dovoljenje nacionalnemu registru;
b) preverjanje, ali lahko ekvadorski arhitekti brez omejitev opravljajo svoj poklic v državi izvora prosilca;
c) preverjanje, ali je prosilec v državi legalno, in preverjanje njegovega priseljenskega statusa glede na ustrezno zakono
dajo;
L 356/1249

d) predložitev dokazila o poklicni kvalifikaciji, ustrezno priznani v Ekvadorju ter
e) preverjanje ustreznosti prosilca za opravljanje predlaganih dejavnosti in njegove solventnosti, s potrdilom zbornice
ali društva za arhitekturo iz njegove države izvora.

e) Storitve inženiringa
(CPC 8672)
f) Storitve integriranega inženiringa

Nacionalna in tuja podjetja ter konzorciji nacionalnih in/ali tujih podjetij, ustanovljeni za opravljanje inženirskih stori
tev, morajo imeti za opravljanje teh storitev pri projektih zaposlene inženirje, od katerih jih ima vsaj 80 % ekvadorsko
državljanstvo, in sicer do njihovega desetega leta obstoja v državi; od enajstega leta naprej morajo povečati odstotek
ekvadorskih strokovnjakov za 4 % letno, dokler ta odstotek ne doseže 90 %. Če ni domačih strokovnjakov, ki bi bili
specializirani za naloge, ki jih ta podjetja ali konzorciji izvajajo, jih morajo zaposliti zato, da bi jih usposobili na ustrez
nem področju specializacije.

SL

(CPC 8673)

Opis pridržkov

L 356/1250

Sektor ali podsektor

Tuji gradbeni inženirji, ki jih državna podjetja ali institucije zaposlijo začasno, lahko opravljajo le svetovalne in na
dzorne naloge ter naloge usposabljanja.
Tuji inženirji z začasnim dovoljenjem lahko podpisujejo le dokumente v povezavi s svetovalnimi in nadzornimi nalo
gami ter nalogami usposabljanja, za katere so bili zaposleni.
Da lahko tuji strokovnjaki s področja inženirstva opravljajo svoj poklic v državi, je potrebno naslednje:
a) priznanje njihovih kvalifikacij na kateri koli od visokošolskih ustanov v državi, ki jih priznava Zakon o visokem šol
stvu;
b) predložitev vizuma zadevnega priseljenca za bivanje v državi ter

C. RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE STORITVE (85)

V postopkih javnega naročanja lahko tuji svetovalci (fizične ali pravne osebe) sodelujejo le pri tistih dejavnostih ali pod
ročjih, kjer ni domačih svetovalcev z ustrezno tehnično usposobljenostjo ali izkušnjami. Izjema so pogodbe o svetova
nju, ki se v celoti ali delno financirajo iz posojil, ki jih odobrijo tuje vlade ali večstranske razvojne organizacije, katerih
član je Ekvador.

F. DRUGE POSLOVNE STORITVE

Za izvajanje večine strokovnih storitev v Ekvadorju mora poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, priznati pristojni
nacionalni organ, ki običajno zahteva stalno prebivališče v Ekvadorju v času zadevnega zahtevka, preden lahko dovoli
tako priznanje.
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c) dovoljenje za izvajanje poklica, ki ga izda ekvadorsko združenje inženirjev v skladu z ustreznimi predpisi.

(m) Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega V postopkih javnega naročanja lahko tuji svetovalci (fizične ali pravne osebe) sodelujejo le pri tistih dejavnostih ali pod
svetovanja (CPC 8675)
ročjih, kjer ni domačih svetovalcev z ustrezno tehnično usposobljenostjo ali izkušnjami. Izjema so pogodbe o svetova
nju, ki se v celoti ali delno financirajo iz posojil, ki jih odobrijo tuje vlade ali večstranske razvojne organizacije, katerih
član je Ekvador.“
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PRILOGA XVII
„PRILOGA XIa (1)
Dogovor glede pododstavka (b) opredelitve pojmov za 'storitve, opravljene v okviru vladnega organa' iz člena
152 tega sporazuma

1. Pogodbenice razumejo, da se naslov IV (Trgovina s storitvami, ustanavljanje in elektronsko poslovanje) tega
sporazuma uporablja za ukrepe, ki jih je pogodbenica sprejela ali ohranila glede dejavnosti in storitve iz pododstavka
(b) opredelitve pojmov za 'storitve, opravljene v okviru vladnega organa' iz člena 152 tega sporazuma, in sicer samo
do te mere, da pogodbenica omogoči svojim ponudnikom finančnih storitev, da take dejavnosti in storitve opravljajo
v konkurenci z javnim subjektom ali ponudnikom finančne storitve. Pogodbenice nadalje razumejo, da se naslov IV
tega sporazuma ne uporablja za take ukrepe, če pogodbenica pridrži opravljanje takih dejavnosti in storitev za vlado,
javni subjekt ali ponudnika finančne storitve in ki se ne opravljajo v konkurenci z drugim ponudnikom finančne
storitve.
2. V skladu s tem se pogodbenice strinjajo, da lahko vsaka od njih uradno ali dejansko ustvari monopol, vključno s
ponudnikom finančne storitve, za opravljanje nekaterih ali vseh dejavnosti ali storitev iz pododstavka (b), tak ukrep
pa ne velja za neskladnega z obveznostmi in zavezami, ki jih pogodbenice sprejmejo v naslovu IV tega sporazuma.“
(1) Ta priloga se uporablja samo med pogodbenico EU in Ekvadorjem.
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PRILOGA XVIII
„ODDELEK B
POGODBENICA EU
PODODDELEK 1
SUBJEKTI NA CENTRALNI RAVNI VLADE

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte na centralni ravni vlade, navedene v tem pododdelku, kar zadeva
naročila izdelkov, storitev ali gradbenih storitev, navedenih spodaj, ko je preračunana vrednost naročila v skladu
z odstavki 6 do 8 člena 173 tega sporazuma enaka ali višja od ustreznih navedenih pragov:
Izdelki:
Razčlenjeni v pododdelku 4
Prag: SDR 130 000
Storitve:
Razčlenjeni v pododdelku 5
Prag: SDR 130 000
Gradbene storitve:
Razčlenjeni v pododdelku 6
Prag: SDR 5 000 000
Naročniki:
1. Vsi subjekti na centralni ravni vlade držav članic Evropske unije (glej spodnji okvirni seznam)
2. Subjekti Evropske unije:
— Svet Evropske unije,
— Evropska komisija.
Opomba k temu pododdelku
Izraz „pogodbeni organi držav članic Evropske unije“ zajema tudi kateri koli podrejeni subjekt katerega koli
pogodbenega organa države članice Evropske unije, če nima ločene pravne osebe.

OKVIRNI SEZNAMI POGODBENIH ORGANOV, KI SO ORGANI NA CENTRALNI RAVNI VLADE, KOT SO
OPREDELJENI V DIREKTIVAH EVROPSKE UNIJE O NAROČILIH

Belgija
1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

24.12.2016
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1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Technologie de l'Information et de la Communication
(Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité
Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement
durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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Bolgarija
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Državne agencije, državne komisije, izvajalske agencije in drugi državni organi, ustanovljeni z zakonom ali uredbo sveta
ministrov, katerih vloga je povezana z izvajanjem izvršilne oblasti:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор

24.12.2016
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция „Архиви“
— Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
— Държавна агенция „Национална сигурност“
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция „Митници“
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
— Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
— Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
— Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
— Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“
— Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
— Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“
— Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
— Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“
— Изпълнителна агенция „Морска администрация“
— Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
— Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“
— Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
— Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба „Полиция“
— Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба „Военна информация“
— Служба „Военна полиция“
— Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“
— Авиоотряд 28
Češka
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Danska
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in institucij)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in institucij)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in institucij)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (več agencij in institucij, vključno z inštitutom
Statens Serum)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policijski komisar, državni tožilec, 1
direktorat in več agencij)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 škofijskih uradov)
— Kulturministeriet — Ministrstvo za kulturo
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 oddelki in več institucij)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 agencij)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 agencija)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 direktorati in institucije)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (več agencij in institucij,
vključno z državnim laboratorijem Risoe in danskimi državnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami)
— Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 agencija in več institucij)
— Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agencije in več institucij)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner,
z Øresundsbrokonsortiet)

herunder

Øresundsbrokonsortiet

(7

agencij

in

institucij,

vključno

— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencije, 4 izobraževalne ustanove, 5 drugih
institucij)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (več agencij in institucij)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 agencije in institucije)
Nemčija
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (only civil goods)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (no military goods)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Estonija
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Põllumajandusamet
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu– ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
— Terviseamet
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— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Irska
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [Parliament]
— Department of the Taoiseach — [Prime minister]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
— Arts Council
— National Gallery
Grčija
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Španija
— Presidencia del Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
France
(1) Ministrstva:
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice
— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
(2) Institucije, neodvisni organi in sodne oblasti:
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de
grande instance)
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(3) Državne javne ustanove:
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
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— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
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— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA.)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Éducation Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseig
nements inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
(4) Druga državna javna telesa:
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Hrvaška
— Croatian Parliament;
— President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;
— Government of the Republic of Croatia;
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia;
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices;
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank
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— State agencies and offices
— State Audit Office;
Italija
(1) Naročniki:
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Druga državna javna telesa:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Ciper
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου;
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Latvija
(1) Ministrstva, sekretariati ministrstev za posebne naloge in njihove podrejene institucije:
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
(2) Druge državne institucije:
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries)
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Litva
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Institucije, ki odgovarjajo Seimas [parlament]:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Institucije, ki odgovarjajo Vyriausybė [vlada]:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Institucije v okviru Aplinkos ministerija [ministrstvo za okolje]:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Institucije v okviru Finansų ministerija [ministrstvo za finance]:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Institucije v okviru Krašto apsaugos ministerija [ministrstvo za obrambo]:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
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— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Institucije v okviru Kultūros ministerija [ministrstvo za kulturo]:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Institucije v okviru Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [ministrstvo za socialno varnost in delo]:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Institucije v okviru Susisiekimo ministerija [ministrstvo za promet in komunikacije]:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— Institucije v okviru Sveikatos apsaugos ministerija [ministrstvo za zdravje]:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Institucije v okviru Švietimo ir mokslo ministerija [ministrstvo za izobraževanje in znanost]:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Institucije v okviru Teisingumo ministerija [ministrstvo za pravosodje]:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Institucije v okviru Ūkio ministerija [ministrstvo za gospodarstvo]:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Institucije v okviru Vidaus reikalų ministerija [ministrstvo za notranje zadeve]:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Institucije v okviru Žemės ūkio ministerija [ministrstvo za kmetijstvo]:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai [sodišča]:
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Drugi subjekti centralne javne uprave (institucijos [institucije], įstaigos [ustanove], tarnybos [agencije])
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Luksemburg
— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

L 356/1283

L 356/1284

SL

Uradni list Evropske unije

— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Madžarska
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education, Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (ministrstvo za kmetijske zadeve in okolje)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for – Investment, Industry and
Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Nizozemska
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy
Secretary-general)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie – (Ministry of Defence)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and Customs Administration
throughout the Netherlands)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (Central Services)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Each individual regional service of – the Directorategeneral of Public Works and Water Management)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Each individual specialist service of the Directorategeneral of Public Works and Water Management)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Avstrija
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Poljska
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe“
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda
Portugalska
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Romunija
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului-Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Slovenija
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
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— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Slovaška
Ministrstva in drugi organi na centralni ravni vlade iz akta št. 575/2001 zb. o strukturi dejavnosti vlade in centralnih
organov državne uprave, kakor so navedeni v poznejših predpisih:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Finska
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
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— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Švedska
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges

L 356/1303

L 356/1304

SL

Uradni list Evropske unije

F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
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— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Združeno kraljestvo
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
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— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal – Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
— Law Commission
— Legal Aid Fund (England and Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
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— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
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— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
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— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
— Keeper of the Records of Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers
— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels

24.12.2016

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/1319

SEZNAM BLAGA IN OPREME IZ NASLOVA VI TEGA SPORAZUMA, KI JU NAROČAJO MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO IN AGENCIJE ZA OBRAMBO ALI VAROVANJE V BELGIJI, BOLGARIJI, ČEŠKI REPUBLIKI, NA
DANSKEM, HRVAŠKEM, V NEMČIJI, ESTONIJI, GRČIJI, ŠPANIJI, FRANCIJI, NA IRSKEM, V ITALIJI, NA
CIPRU, V LATVIJI, LITVI, LUKSEMBURGU, NA MADŽARSKEM, MALTI, NIZOZEMSKEM, V AVSTRIJI, NA
POLJSKEM, PORTUGALSKEM, V ROMUNIJI, SLOVENIJI, NA SLOVAŠKEM, FINSKEM, ŠVEDSKEM IN V
ZDRUŽENEM KRALJESTVU.

Ta seznam blaga se sklicuje na enotni besednjak iz Priloge IV k Uredbi Komisije (ES) št. 213/2008 o enotnem
besednjaku javnih naročil (Uradni list Evropske unije L 74, 15.3.2008, str. 1).

Poglavje 25:

Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement

Poglavje 26:

Rudnine, žlindra in pepel

Poglavje 27:

Mineralna goriva, mineralna olja in izdelki njihove destilacije, bituminozne snovi, mineralni voski
razen:
ex 27.10: posebna motorna goriva

Poglavje 28:

Anorganski kemični izdelki, organske in anorganske spojine plemenitih kovin, kovin redkih zemelj,
radioaktivnih elementov in izotopov
razen:
ex 28.09: razstreliva
ex 28.13: razstreliva
ex 28.14: solzilec
ex 28.28: razstreliva
ex 28.32: razstreliva
ex 28.39: razstreliva
ex 28.50: strupeni izdelki
ex 28.51: strupeni izdelki
ex 28.54: razstreliva

Poglavje 29:

Organski kemijski izdelki
razen:
ex 29.03: razstreliva
ex 29.04: razstreliva
ex 29.07: razstreliva
ex 29.08: razstreliva
ex 29.11: razstreliva
ex 29.12: razstreliva
ex 29.13: strupeni izdelki
ex 29.14: strupeni izdelki
ex 29.15: strupeni izdelki
ex 29.21: strupeni izdelki
ex 29.22: strupeni izdelki
ex 29.23: strupeni izdelki
ex 29.26: razstreliva
ex 29.27: strupeni izdelki
ex 29.29: razstreliva
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Poglavje 30:

Farmacevtski proizvodi

Poglavje 31:

Gnojila

Poglavje 32:

Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve in druga barvila, premazna sred
stva in laki, kiti, polnila in druge tesnilne mase, črnila

Poglavje 33:

Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki

Poglavje 34:

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pri
pravljeni voski, preparati za loščenje in čiščenje, sveče in podobni izdelki, paste za modeliranje in
„zobarski voski“

Poglavje 35:

Beljakovinske snovi, lepila, encimi

Poglavje 37:

Fotografski in kinematografski izdelki

Poglavje 38:

Razni kemijski izdelki
razen:
ex 38.19: strupeni izdelki

Poglavje 39:

Umetne smole in plastične mase, celulozni estri in etri, izdelki iz njih
razen:
ex 39.03: razstreliva

Poglavje 40:

Kavčuk, sintetični kavčuk, faktis in izdelki iz njih
razen:
ex 40.11: neprebojne pnevmatike

Poglavje 41:

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

Poglavje 42:

Izdelki iz usnja, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni iz
delki, izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

Poglavje 43:

Naravno in umetno krzno, krzneni izdelki

Poglavje 44:

Les in lesni izdelki, oglje

Poglavje 45:

Plutovina in izdelki iz plutovine

Poglavje 46:

Izdelki iz slame, esparta in drugih pletarskih materialov, košarski in pletarski izdelki

Poglavje 47:

Material za izdelavo papirja

Poglavje 48:

Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 356/1321

Poglavje 49:

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti

Poglavje 65:

Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli

Poglavje 66:

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, kočijaški biči, jahalni biči in njihovi deli

Poglavje 67:

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha, umetno cvetje, lasuljarski izdelki

Poglavje 68:

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov

Poglavje 69:

Keramični izdelki

Poglavje 70:

Steklo in stekleni izdelki

Poglavje 71:

Biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, valjane plemenite kovine in izdelki iz njih; imita
cije nakita

Poglavje 73:

Železo in jeklo ter izdelki iz železa in jekla

Poglavje 74:

Baker in bakreni izdelki

Poglavje 75:

Nikelj in izdelki iz niklja

Poglavje 76:

Aluminij in izdelki iz aluminija

Poglavje 77:

Magnezij in berilij ter izdelki iz magnezija in berilija

Poglavje 78:

Svinec in izdelki iz svinca

Poglavje 79:

Cink in izdelki iz cinka

Poglavje 80:

Kositer in kositrni izdelki

Poglavje 81:

Ostale osnovne kovine, ki se uporabljajo v metalurgiji, in izdelki iz njih

Poglavje 82:

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli
razen:
ex 82.05: orodje
ex 82.07: orodje, deli

Poglavje 83:

Razni izdelki iz navadnih kovin
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Kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
razen:
ex 84.06: motorji
ex 84.08: drugi motorji
ex 84.45: stroji
ex 84.53: stroji za samodejno obdelavo podatkov
ex 84.55: deli strojev iz naslova št. 84.53
ex 84.59: jedrski reaktorji

Poglavje 85:

Električni stroji in oprema, njihovi deli
razen:
ex 85.13: telekomunikacijska oprema
ex 85.15: oddajne naprave

Poglavje 86:

Tirne lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor, signalna
oprema za promet vseh vrst (brez električnega pogona)
razen:
ex 86.02: električne oklepne lokomotive
ex 86.03: druge oklopne lokomotive
ex 86.05: oklopni vagoni
ex 86.06: popravljeni vagoni
ex 86.07: vagoni

Poglavje 87:

Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter njihovi deli
razen:
ex 87.08: tanki in druga oklopna vozila
ex 87.01: traktorji
ex 87.02: vojaška vozila
ex 87.03: samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami
ex 87.09: motorna kolesa
ex 87.14: prikolice

Poglavje 89:

ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
razen:
ex 89.01 A: bojne ladje

Poglavje 90:

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti
in aparati, njihovi deli
razen:
ex 90.05: daljnogledi
ex 90.13: različni instrumenti, laserji
ex 90.14: telemetri
ex 90.28: električni in elektronski merilni instrumenti
ex 90.11: mikroskopi
ex 90.17: medicinski instrumenti
ex 90.18: naprave za mehansko terapijo
ex 90.19: ortopedični pripomočki
ex 90.20: rentgenski aparati
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Poglavje 91:

Proizvodnja ur

Poglavje 92:

Glasbeni instrumenti, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka, deli in pribor za te iz
delke

Poglavje 94:

Pohištvo in deli pohištva, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni iz
delki
razen:
ex 94.01 A: sedeži zračnih plovil

Poglavje 95:

Izdelki in ročni izdelki rezbarjenja in vlivanja

Poglavje 96:

Metle, ščetke, blazinice za nanašanje pudra in sita

Poglavje 98:

Razni izdelki

PODODDELEK 2

SUBJEKTI NA PODCENTRALNI RAVNI VLADE

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte na podcentralni ravni vlade, navedene v tem pododdelku, kar zadeva
naročila izdelkov, storitev ali gradbenih storitev, navedenih spodaj, ko je preračunana vrednost naročila v skladu
z odstavki 6 do 8 člena 173 tega sporazuma enaka ali višja od ustreznih navedenih pragov:
Izdelki:
Razčlenjeni v pododdelku 4
Prag: 200 000 SDR
Storitve:
Razčlenjene v pododdelku 5
Prag: 200 000 SDR
Gradbene storitve:
Razčlenjene v pododdelku 6
Prag: 5 000 000 SDR
Naročniki:
1. Vsi regionalni pogodbeni subjekti
2. Vsi lokalni pogodbeni subjekti
3. Vsi pogodbeni subjekti, ki so subjekti javnega prava, kot je določeno v direktivah Evropske unije o naročilih
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Opomba k temu pododdelku:
„Subjekt javnega prava“ pomeni telo:
— ustanovljeno za poseben namen zadovoljevanja potreb, ki so v splošnem interesu, nima industrijskega ali
komercialnega značaja,
— ki je pravna oseba in
— ki ga financira zlasti država ali regionalni ali lokalni organi ali drugi subjekti javnega prava ali ga nadzira eno od
navedenih teles ali ima upravni, vodstveni ali nadzorni odbor, v katerega imenuje več kot polovico članov država,
regionalne ali lokalne oblasti, organi ali druga telesa, ki so subjekti javnega prava.
Vključen je okvirni seznam pogodbenih organov, ki so subjekti javnega prava.

OKVIRNI SEZNAMI POGODBENIH ORGANOV, KI SO SUBJEKTI JAVNEGA PRAVA, KOT SO OPREDELJENI
V DIREKTIVAH EVROPSKE UNIJE O NAROČILIH

Belgija
Telesa:

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net –Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1325

C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage –Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor
Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
(appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes“) –
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings– en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)
— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'ÉElectricité et du Gaz – Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie – Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Économie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement – Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnen
schade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales –Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu
nicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale – Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en
de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
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S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst
voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink
kelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées – Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
Bolgarija
Telesa:
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Kategorije:
Državna podjetja v smislu člena 62(3) Търговския закон (обн., ДВ, бр.48 / 18.6.1991):
— Национална компания „Железопътна инфраструктура“
— ДП „Пристанищна инфраструктура“
— ДП „Ръководство на въздушното движение“
— ДП „Строителство и възстановяване“
— ДП „Транспортно строителство и възстановяване“
— ДП „Съобщително строителство и възстановяване“
— ДП „Радиоактивни отпадъци“
— ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“
— ДП „Български спортен тотализатор“
— ДП „Държавна парично-предметна лотария“
— ДП „Кабиюк“, Шумен
— ДП „Фонд затворно дело“
— Държавни дивечовъдни станции
Državne univerze, ustanovljenje v skladu s členom 13 Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112 / 27.12.1995):
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
— Висше военноморско училище„Н. Й. Вапцаров“ – Варна
— Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
— Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
— Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
— Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
— Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
— Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
— Русенски университет „Ангел Кънчев“
— Софийски университет „Св. Климент Охридски“
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
— Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Državne in občinske šole v smislu Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 / 18.10.1991)
Kulturne ustanove v smislu Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50 / 1.6.1999):
— Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд „Култура“
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (gledališča)
— Опери, филхармонии и ансамбли (opere, filharmonični orkestri, ansambli)
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— Музеи и галерии (muzeji in galerije)
— Училища по изкуствата и културата (umetniške in kulturne šole)
— Български културни институти в чужбина (bolgarski kulturni inštituti v tujini)
Državne in/ali občinske zdravstvene ustanove iz člena 3(1) Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 / 9.7.1999)
Zdravstvene ustanove iz člena 5(1) Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 / 9.7.1999):
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница „Лозенец“
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Pravne osebe, ki nimajo komercialnega značaja, ustanovljene za namen zadovoljevanja potreb, ki so v splošnem interesu
v skladu z Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81 / 6.10.2000) in ki izpolnjujejo pogoje §1,
točke 21 Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 / 6.4.2004).
Češka
— Pozemkový fond and other state funds
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Universities
Univerze in drugi pravni subjekti, ustanovljeni s posebnim aktom, ki za svoje delovanje in v skladu s proračunskimi
predpisi porabljajo denar iz državnega proračuna, državnih skladov, prispevkov mednarodnih institucij, proračuna
okrajnih organov ali proračunov samoupravnih ozemeljskih enot.

Danska
Telesa:
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Kategorije:
— De Almene Boligorganisationer (social housing organisations)
— Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universities, see Consoli
dation Act nr. 1368 of 7 December 2007 on universities).

Nemčija
Kategorije:
Pravne osebe, ki so subjekti javnega prava:
Organi, ustanove in fundacije, ki so subjekti javnega prava in so jih ustanovili zvezni, državni ali lokalni organi, zlasti na
naslednjih področjih:
(1) Organi:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (univerze in ustanovljena študentska telesa)
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und
Apothekerkammern) [poklicna združenja, ki predstavljajo odvetnike, notarje, davčne svetovalce, računovodje,
arhitekte, zdravnike in farmacevte]
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen,
Handwerkerschaften) – [poslovna in gospodarska združenja: kmetijska in obrtna združenja, gospodarska
zbornica, združenja obrtnikov in združenja trgovcev]
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) – [institucije za socialno varnost:
skladi za zdravstveno, nezgodno in pokojninsko zavarovanje]
— kassenärztliche Vereinigungen – (združenja zdravnikov bolniške blagajne)
— Genossenschaften und Verbände – (zadruge in druga združenja)
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(2) Ustanove in fundacije:
Ustanove in organizacije, ki niso industrijske in komercialne narave in so pod nadzorom države ter delujejo v
splošnem družbenem interesu, zlasti na naslednjih področjih:
— Rechtsfähige Bundesanstalten – (zvezne institucije, ki imajo pravno sposobnost)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (organizacije upokojencev in študentska združenja)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (kulturne ustanove, ustanove za socialno varstvo in podporo)
Pravne osebe, ki so subjekti zasebnega prava:
Ustanove, ki niso industrijske in komercialne narave in so pod nadzorom države ter delujejo v splošnem družbenem
interesu, vključno s kommunale Versorgungsunternehmen (komunalna infrastruktura):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkörperbeseitigungsanstalten) – [zdravje: bolnišnice, zdravilišča, inštituti za medicinske raziskave, ustanove za
testiranje in odstranjevanje trupel]
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura:
javna gledališča, orkestri, muzeji, knjižnice, arhivi, živalski in botanični vrtovi]
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder-und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [socialno skrbstvo: jasli,
male šole, počitniški domovi, počitniški domovi za otroke in mladostnike, zabaviščni centri, občinski in sprejemni
centri, centri za pomoč pretepenim ženskam, domovi za starejše občane, namestitev brezdomcev]
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [šport: plavalni bazeni, športni objekti]
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [varnost: gasilci, druge službe za pomoč pri nesrečah]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort-und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [izobraževanje: ustanove za
usposabljanje, nadaljnje in dodatno usposabljanje, večerni tečaji za odrasle]
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) – [znanost, raziskave in razvoj: pomembni raziskovalni inštituti, znanstvena
društva in združenja, organi za pospeševanje znanosti]
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [komunalne storitve: odvoz odpadkov in smeti,
čiščenje cest, odvoz in uničevanje odpadkov, čiščenje komunalnih voda]
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeini
nerresse tätig, Wohnraumvermittlung) – [gradnja, nizke gradnje in gradnja stanovanj: prostorsko načrtovanje,
urbanistični razvoj, stanovanjska podjetja (če delujejo v splošnem družbenem interesu), storitve stanovanjskih
agencij]
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (gospodarstvo: organizacije za pospeševanje gospodarskega
razvoja)
— Friedhofs- und Bestattungswesen – (pokopališča in pogrebne storitve)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,
Ausbildung) – [sodelovanje z državami v razvoju: financiranje, tehnično sodelovanje, razvojno-tehnična pomoč,
usposabljanje]

Estonija
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Kategorije:
Druge pravne osebe, ki so subjekti javnega prava, ali pravne osebe, ki so subjekti zasebnega prava, v skladu s členom 10
(2) zakona o javnih naročilih (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Irska
Telesa:
— Enterprise Ireland [trženje, tehnologija in razvoj podjetništva]
— Forfás [usmeritve in svetovanje za podjetja, trgovino, znanost, tehnologijo in inovacije]
— Organ za industrijski razvoj
— FÁS [poklicno usposabljanje]
— Organ za zdravje in varstvo
— Bord Fáilte Éireann – [razvoj turizma]
— CERT [usposabljanje za gostinstvo in turizem]
— Irski svet za šport
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— Nacionalni organ za ceste
— Údarás na Gaeltachta – [organ za galsko govoreče regije]
— Teagasc [kmetijske raziskave, usposabljanje in razvoj kmetijstva]
— An Bord Bia – [promocija živilske industrije]
— Irski organ za konjske dirke
— Bord na gCon – [podpora in razvoj tekmovanj z lovskimi psi]
— Pomorski institut
— Bord Iascaigh Mhara – [razvoj ribištva]
— Organ za enakopravnost
— Urad za pravno pomoč
— Forbas [Forbairt]
Kategorije:
— Izvršni odbor za zdravstvo
— Bolnišnice in podobne javne institucije
— Odbori za poklicno izobraževanje
— Javne višje šole in druge izobraževalne institucije
— Glavne in regionalne uprave za ribištvo
— Regionalne turistične organizacije
— Državni organi za nadzor in pritožbe [na področju telekomunikacij, energetike, načrtovanja itd.]
— Agencije, ustanovljene za izvajanje določenih funkcij ali za potrebe različnih javnih sektorjev [npr. Uprava za
zdravstvene materiale, Agencija za zdravstvene delavce, Odbor za računalniško podporo lokalnih oblasti, Agencija za
varstvo okolja, Svet za nacionalno varnost, Institut za javno upravo, Institut za ekonomske in socialne raziskave,
Nacionalni organ za standardizacijo itd.]
— Drugi javni organi, za katere velja opredelitev subjekta javnega prava
Grčija
Kategorije:
— Javna podjetja in javni subjekti
— Pravne osebe, ki so subjekti zasebnega prava in v državni lasti ali ki redno prejemajo najmanj 50 % letnega
proračuna v obliki državnih subvencij v skladu z veljavnimi pravili ali v katerih ima država najmanj 51-odstoten
kapitalski delež
— Pravne osebe, ki so subjekti zasebnega prava in v lasti pravnih oseb, ki so subjekti javnega prava, lokalnih organov
na kateri koli ravni, vključno z grškim centralnim združenjem lokalnih organov (K.E.Δ.K.E.), lokalnih združenj občin
(lokalnih upravnih področij) ali javnih podjetij ali subjektov ali pravnih oseb iz druge alinee, ali ki redno prejemajo
najmanj 50 % svojega letnega proračuna v obliki subvencij od takih pravnih oseb v skladu z veljavnimi pravili ali
svojim statutom ali pravne osebe iz zgornjih točk, ki imajo v takih pravnih osebah, ki so subjekti javnega prava,
najmanj 51-odstoten kapitalski delež
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Španija
Kategorije:
— Subjekti javnega prava, za katere velja Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público – [španska
državna zakonodaja o javnih naročilih] –, in sicer v skladu z njegovim členom 3, poleg tistih, ki so del Admini
stración General del Estado – (splošne državne uprave) –, Administración de las Comunidades Autónomas – (uprave
avtonomnih pokrajin) – in Corporaciones Locales (lokalnih organov)
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social – (upravni subjekti in skupne službe za socialne in
zdravstvene storitve)
Francija
Telesa:
— Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture
Kategorije:
(1) Državna javna telesa:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public [Associations of public interest], examples:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
(2) Upravni javni organi na regionalni, departmajski ali lokalni ravni:
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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(3) Skupine območnih organov:
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Île-de-France
Hrvaška
Naročniki iz točke 3 člena 5(1) Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne
novine, broj 90/11), tj. pravne osebe, posebej ustanovljene za izpolnitev potreb splošnega interesa, ki niso industrijske ali
trgovinske narave in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
— več kot 50 % njihovega financiranja se zagotovi iz državnega proračuna ali sredstev lokalnih ali regionalnih
samoupravnih enot oziroma drugih takšnih pravnih oseb ali
— so pod upravnim nadzorom državnih organov, lokalnih in regionalnih samoupravnih enot oziroma drugih takšnih
pravnih oseb ali
— imajo nadzorni ali upravni odbor, katerega več kakor polovico članov imenujejo državni organi, lokalne ali
regionalne samoupravne enote oziroma druge takšne pravne osebe.
Na primer:
— Agency Alan d.o.o.;
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency;
— National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado“;
— CARnet (Croatian Academic and Research Network);
— Help and care centres;
— Social welfare centres;
— Social care homes;
— Health care centres;
— State archives;
— State Institute for Nature Protection
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel;
— Fund for Indemnification of Seized Property;
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar;
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities;
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund;
— Croatian Academy of Science and Arts;
— Croatian Bank for Reconstruction and Development;
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery);
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— Croatian Heritage Foundation;
— Croatian Chamber of Agriculture;
— Croatian Radio Television;
— Croatian Association of Technological Culture;
— Croatian Audiovisual Centre;
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik;
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs;
— Croatian Mine Action Centre;
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War;
— Croatian Olympic Committee;
— Croatian Energy Market Operator;
— Croatian Paralympic Committee;
— Croatian Register of Shipping;
— Croatian Conservation Institute;
— Croatian Deaf Sport Federation;
— Croatian Institute of Emergency Medicine;
— Croatian National Institute of Public Health;
— Croatian Institute for Mental Health;
— Croatian Institute for Pension Insurance;
— Croatian Standards Institute;
— Croatian Institute for Telemedicine;
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping;
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine;
— Croatian Employment Service;
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work;
— Croatian Institute for Health Insurance;
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health;
— Jadrolinija (shipping company);
— Public Institution Croatian Olympic Centre;
— Higher education public institutions;
— National parks public institutions;
— Nature parks public institutions;
— Public scientific institutes;
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units;
— Penitentiaries;
— Clinical hospitals;
— Clinical hospital centres;
— Clinics;
— „Miroslav Krleža“ Institute of Lexicography;
— Port Authorities;
— Sanatoriums;
— Pharmacies founded by the units of regional self-government;
— Matica hrvatska (Matrix Croatia);
— International Centre for Underwater Archaeology;
— National and University Library;
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living;
— National Foundation for Civil Society Development;
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia;
— National Centre for External Evaluation of Education;
— National Council for Higher Education;
— National Council for Science;
— Official Gazette (Narodne novine d.d.);
— educational/correctional institutes;
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government;
— General hospitals;
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation);
— Polyclinics;
— Special hospitals;
— Central Register of Insured Persons;
— University Computing Centre;
— Sports associations;
— Sports federations;
— Emergency medical treatment institutions;
— Palliative care institutions;
— Health care institutions;
— Foundation of Police Solidarity;
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— Prisons;
— Institute for the Restoration of Dubrovnik;
— Institute for Seed and Seedlings;
— Public health institutes;
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);
— County road administrations.
Italija
Telesa:
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A
Kategorije:
— Consorzi per le opere idrauliche (konzorciji za vodovodna dela)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita (državne univerze,
državni univerzitetni inštituti, konzorciji za razvojno delo na univerzah)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (javne institucije za socialno varnost in dobrodelne ustanove)
— Istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (višji znanstveni
in kulturni inštituti, astronomski, astrofizikalni, geofizikalni ali vulkanološki observatoriji)
— Enti di ricerca e sperimentazione (organizacije za raziskave in poskuse)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencije za obvezne oblike socialnega
zavarovanja in socialnega varstva)
— Consorzi di bonifica (konzorciji za izboljšanje zemlje)
— Enti di sviluppo o di irrigazione (agencije za razvoj ali namakanje)
— Consorzi per le aree industriali (združenja za industrijska območja)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizacije za storitve družbenega pomena)
— Enti pubblici preposti ad attivita di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (javni organi za prireditve,
športne in turistične dejavnosti ter prosti čas)
— Enti culturali e di promozione artistica (organizacije za pospeševanje kulturnih in umetniških dejavnosti)
Ciper
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
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— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (ta kategorija zadeva Συμβούλια Αποχετεύσεων, ki je bil ustanovljen in deluje v skladu
z določbami Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) iz leta 1971)
— Συμβούλια Σφαγείων (ta kategorija zadeva Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, ki ga vodijo lokalni organi ter je
bil ustanovljen in deluje v skladu z določbami Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) iz leta 2003)
— Σχολικές Εφορείες (ta kategorija zadeva Σχολικές Εφορείες, ki je bil ustanovljen in deluje v skladu z določbami
Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 iz leta 2003)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Latvija
— Subjekti zasebnega prava, ki naročajo v skladu z zahtevami „Publisko iepirkumu likums“.

Litva
— Raziskovalne in izobraževalne ustanove (visokošolske institucije, ustanove za znanstveno raziskovanje, raziskovalni in
tehnološki parki ter druge ustanove in institucije, ki se ukvarjajo z razvojem ali organizacijo raziskovanja in izobra
ževanja)
— Izobraževalne ustanove (visokošolske ustanove, višje strokovne šole, splošne šole, predšolske ustanove, institucije za
neformalno izobraževanje, posebne izobraževalne ustanove in druge ustanove)
— Kulturne ustanove (gledališča, muzeji, knjižnice in druge ustanove)
— Nacionalne ustanove litovskega sistema za zdravstveno varstvo (ustanove za individualno zdravstveno varstvo, javne
ustanove za zdravstveno varstvo, famacevtske ustanove in druge ustanove za zdravstveno varstvo itd.)
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— Ustanove za socialno varstvo
— Ustanove za fizkulturo in šport (športni klubi, športne šole, športni centri, športne zmogljivosti in druge ustanove)
— Ustanove nacionalnega obrambnega sistema
— Ustanove za varstvo okolja
— Ustanove za zagotavljanje javne varnosti in javnega reda
— Ustanove za civilno zaščito in sistem reševanja
— Ponudniki turističnih storitev (turistično informacijski centri in druge ustanove, ki zagotavljajo turistične storitve)
— Druga javna in zasebna podjetja v skladu s pogoji iz člena 4(2) zakona o javnih naročilih („Valstybės žinios“ (Uradni
list) št. 84-2000, 1996; št. 4-102, 2006)

Luksemburg
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [državne javne ustanove
pod nadzorom člana vlade]
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes. [javne ustanove pod nadzorom „communes“]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
[sindikati „communes“, ustanovljeni v skladu z zakonom z dne 23. februarja 2001, ki zadeva sindikate „communes“]

Madžarska
Telesa:
— Egyes költségvetési szervek (nekateri proračunski organi)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (upravni organi ločenega državnega sklada)
— A közalapítványok (javne fundacije)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (izvajalci storitev javne radiodifuzije)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák (izvajalci javne radiodifuzije, ki se večinoma financirajo iz javnega proračuna)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1347

Kategorije:
— Organizacije, ki so bile ustanovljene za zadovoljevanje potreb splošnega interesa, ki niso industrijske ali komercialne
narave in jih nadzorujejo ali večinoma financirajo javni subjekti (iz javnega proračuna)
— Organizacije, ki so bile ustanovljene z zakonom, ki določa njihove javne naloge in delovanje, ter jih nadzorujejo ali
večinoma financirajo javni subjekti (iz javnega proračuna)
— Organizacije, ki so bile ustanovljene za izvajanje nekaterih osnovnih dejavnosti in jih nadzorujejo javni subjekti
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (urad predsednika vlade)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (malteški svet za gospodarski in socialni razvoj)
— Awtorità tax-Xandir (organ za radiotelevizijo)
— Industrial Projects and Services Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (malteški svet za znanost in tehnologijo)
— Ministeru tal-Finanzi (ministrstvo za finance)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (malteški organ za finančne storitve)
— Borża ta' Malta (malteška borza)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (organ za igre in loterijo)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (malteški organ za statistiko)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (enota za davčno skladnost)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (ministrstvo za pravosodje in notranje zadeve)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (malteški arbitražni center)
— Kunsilli Lokali (lokalni sveti)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (ministrstvo za izobraževanje, mlade in zaposlovanje)
— nižja šola
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (malteška fakulteta za umetnost, znanost in tehnologijo)
— Università' ta' Malta (malteška univerza)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (ustanova za mednarodne študije)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (fundacija za šole prihodnosti)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (fundacija za izobraževalne storitve)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (sodelovanje na področju zaposlovanja in usposabljanja)
— Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (organ za poklicno zdravje in varnost)
— Istitut għalStudji Turistiċi (inštitut za turistične študije)
— Kunsill Malti għall-Isport
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— Bord tal-Koperattivi (odbor zadrug)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (nacionalni Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (ministrstvo za turizem in kulturo)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (malteški organ za turizem)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (nacionalni svet za kulturo in umetnost)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (center ustvarjalnosti St. James Cavalier)
— Orkestra Nazzjonali (narodni orkester)
— Teatru Manoel (gledališče Manoel)
— Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (mediteranski konferenčni center)
— Ċentru Malti għar-Restawr (malteški center za restavracijo)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (upravljanje kulturne dediščine)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (ministrstvo za konkurenčnost in komunikacije)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (malteški organ za komunikacije)
— Awtorità' ta' Malta dwar l-Istandards (malteški organ za standardizacijo)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (ministrstvo za vire in infrastrukturo)
— Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (malteški organ za vire)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (posvetovalni svet gradbene industrije)
— Ministeru għal Għawdex (ministrstvo za otok Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (ministrstvo za zdravje, starejše in socialno oskrbo)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (fundacija za zdravstvene storitve)
— Sptar Zammit Clapp (bolnišnica Zammit Clapp)
— Sptar Mater Dei (bolnišnica Mater Dei)
— Sptar Monte Carmeli (bolnišnica Mount Carmel)
— Awtorità dwar il-Mediċini (organ za zdravila)
— Kumitat tal-Welfare (odbor za javni blagor)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (ministrstvo za naložbe, industrijo in informa
cijsko tehnologijo)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (malteški nacionalni laboratorij)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (komisija za varstvo podatkov)
— MITTS
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— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (enota za privatizacijo)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (enota za kolektivna pogajanja)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (ministrstvo za kmetijske zadeve in okolje)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (malteški organ za okolje in načrtovanje)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (ministrstvo za razvoj mest in ceste)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (ministrstvo za družino in socialno solidarnost)
— Awtorità tad-Djar (organ za stanovanja)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (fundacija za storitve socialnega varstva).
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (nacionalna komisija za invalide)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (ministrstvo za zunanje zadeve)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (mednarodni inštitut za staranje prebivalstva)
Nizozemska
Telesa:
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's – (25 posamičnih policijskih regij)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (ustanove za skrbništvo in rejništvo)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten – (zasebni internati)
— Particuliere Jeugdinrichtingen – (kazenski zavodi za mladoletnike)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut

24.12.2016

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1351

— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen – (uradi za izdelke)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Pristojni organi:
— javnih ali zasebnih šol primarnega izobraževanja, ki se financirajo z javnimi sredstvi, v smislu Wet op her
primair onderwijs (zakon o primarnem izobraževanju)
— javnih ali zasebnih šol specializiranega primarnega izobraževanja, ki se financirajo z javnimi sredstvi, v smislu
Wet op her primair onderwijs (zakon o primarnem izobraževanju)
— javnih ali zasebnih šol, ki se financirajo z javnimi sredstvi, in ustanov specializiranega in sekundarnega izobra
ževanja v smislu Wet op de expertisecentra (zakon o centrih za vire)
— javnih ali zasebnih šol, ki se financirajo z javnimi sredstvi, ali ustanov sekundarnega izobraževanja v smislu Wet
op het voortgezet onderwijs (zakon o sekundarnem izobraževanju)
— javnih ali zasebnih ustanov, ki se financirajo z javnimi sredstvi, v smislu Wet Educatie en –Beroepsonderwijs
(zakon o izobraževanju in poklicnem usposabljanju)
— javnih univerz in visokošolskih ustanov, odprte univerze in univerzitetnih bolnišnic v smislu Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zakon o visokošolskem izobraževanju in znanstvenem raziskovanju)
— šolskih svetovalnih služb v smislu Wet op het primair onerwijs (zakon o primarnem izobraževanju) in Wet op de
expertisecentra (zakon o centrih za vire)
— nacionalnih učiteljskih centrov v smislu Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (zakon
o subvencijah za dodatne pedagoške izobraževalne dejavnosti)
— RTV organizacij v smislu Mediawet (zakon o medijih), če organizacije prejemajo več kot 50 % sredstev od
ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost
— storitev v smislu Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (zakon o privatizaciji nacionalnih storitev)
— drugih organizacij in ustanov na področju izobraževanja, kulture in znanosti, ki prejemajo več kot 50 % sredstev
od ministrstva za izobraževanje, kulturo in znanost
— Vse organizacije, pri katerih več kot 50 % sredstev prispeva Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, npr.:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
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— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire –Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
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— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Avstrija
— Vsi organi, ki jih nadzira „Rechnungshof“ (Računsko sodišče), razen organov, ki imajo industrijski ali trgovski značaj.
Poljska
(1) Javne univerze in akademske šole:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
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— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
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— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
(2) Kulturne institucije regionalne in lokalne samouprave
(3) Nacionalni parki:
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy „Bory Tucholskie“
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy „Ujście Warty“
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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(4) Javne osnovne in srednje šole
(5) Javne radijske in televizijske radiodifuzijske hiše:
— Telewizja Polska S.A. (poljska televizija)
— Polskie Radio S.A. (poljski radio)
(6) Javni muzeji, gledališča, knjižnice in druge javne kulturne institucije:
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum „Łazienki Królewskie“
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
(7) Javne raziskovalne institucije, institucije za raziskave in razvoj ter druge raziskovalne institucije
(8) Javne avtonomne upravne enote za zdravstveno varstvo, ki jih ustanovijo regionalne ali lokalne samouprave ali
njihova združenja
(9) Drugo:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugalska
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (javne ustanove, ki niso komercialne ali industrijske narave)
— Serviços públicos personalizados – (javne službe, ki so pravne osebe):
— Fundações públicas – (javne fundacije)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (javne ustanove za izobraževanje, znanstvene
raziskave in zdravstvo)
— INGA (Nacionalni inštitut za kmetijske intervencije in garancije/Instituto Nacional de – Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
Romunija
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet“
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă „Monetăria Statului“
— Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“
— Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională „Loteria Română“
— Compania Națională „ROMTEHNICA“
— Compania Națională „ROMARM“
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă „ROMPRESS“
— Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
— Institute și centre de cercetare (raziskovalni inštituti in centri)
— Instituții de învățământ de stat (državne izobraževalne ustanove)
— Universități de stat (državne univerze)
— Muzee (muzeji)
— Biblioteci de stat (državne knjižnice)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (državna gledališča, operne hiše, filharmonični
orkestri, kulturni domovi in centri)
— Reviste (revije)
— Edituri (založbe)
— Inspectorate școlare, de cultură, de culte (inšpektorati za šolstvo, kulturo in kulte)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (športne zveze in klubi)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (bolnišnice,
sanatoriji, klinike, zdravstvene enote, zdravstvno-pravne ustanove, reševalne postaje)
— Unități de asistență socială (enote za socialno pomoč)
— Tribunale (sodišča)
— Judecătorii (sodniki)
— Curți de apel (pritožbena sodišča)
— Penitenciare (kazenske ustanove)
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— Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (urad državnega tožilstva)
— Unități militare (vojaške enote)
— Instanțe militare (vojaška sodišča)
— Inspectorate de poliție (policijski inšpektorati)
— Centre de odihnă (počitniški domovi)

Slovenija

— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa
— Javni zavodi s področja zdravstva
— Javni zavodi s področja socialnega varstva
— Javni zavodi s področja kulture
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva
— Javni zavodi s področja okolja in prostora
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti
— Agencije
— Skladi socialnega zavarovanja
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin
— Družba za avtoceste v RS
— Subjekti, ki jh ustanovi država ali lokalni organi in se financirajo iz proračuna Republike Slovenije ali lokalnih
organov
— Druge pravne osebe, ki ustrezajo opredelitvi državnih oseb iz drugega odstavka člena 3 ZJN-2

Slovaška

Kakršna koli pravna oseba, ki je ustanovljena s posebnim predpisom ali upravnim ukrepom za zadovoljevanje potreb
splošnega interesa, ki ni industrijske ali komercialne narave in hkrati izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
— v celoti ali deloma jo financira pogodbeni organ, tj. vladni organ, občina, samoupravna regija ali druga pravna oseba,
ki hkrati izpolnjuje pogoje iz črk (a), (b) ali (c) člena 1(9) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta
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— upravlja ali nadzoruje jo pogodbeni organ, tj. vladni organ, občina, samoupravna regija ali drug subjekt javnega
prava, ki hkrati izpolnjuje pogoje iz črk (a), (b) ali (c) člena 1(9) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta
— pogodbeni organ, tj. vladni organ, občina, samoupravna regija ali druga pravna oseba, ki hkrati izpolnjuje pogoje iz
črk (a), (b) ali (c) člena 1(9) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta, imenuje ali izvoli več kot
polovico članov vodstvenega ali nadzornega odbora
Take osebe so subjekti javnega prava, ki izvajajo dejavnosti, kot npr.:
— v skladu z zakonom št. 16/2004 zb. o slovaški televiziji
— v skladu z zakonom št. 619/2003 zb. o slovaškem radiu
— v skladu z zakonom št. 581/2004 zb. o podjetjih za zdravstveno zavarovanje po besedilu zakona št. 719/2004 zb.
o zagotavljanju javnega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom št. 580/2004 zb. o zdravstvenem
zavarovanju po besedilu zakona št. 718/2004 zb.
— v skladu z zakonom št. 121/2005 zb., s katerim je bilo razglašeno konsolidirano besedilo zakona št. 461/2003 zb.
o socialnem zavarovanju, kakor je bilo spremenjeno
Finska
Javni organi ali organi in podjetja pod javnim nadzorom, razen tistih, ki so industrijske ali komercialne narave.

Švedska
Vsi organi, ki niso komercialne narave in katerih javna naročila nadzira švedski organ za varstvo konkurence.

Združeno kraljestvo
Telesa:
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Kategorije:
— Vzdrževane šole
— Univerze in višje šole, ki jih večinoma financirajo drugi pogodbeni organi
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— Nacionalni muzeji in galerije
— Sveti za raziskave
— Požarni organi
— Državni organi za zdravstvene storitve
— Policijski organi
— Družbe za razvoj novih mest
— Družbe za urbanistični razvoj

PODODDELEK 3

POSEBNI SEKTORJI

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte, navedene v tem pododdelku, kar zadeva naročila izdelkov, storitev
ali gradbenih storitev, navedenih spodaj, ko je izračunana vrednost naročila v skladu z odstavki 6 do 8 člena 173 tega
sporazuma enaka ali višja od ustreznih navedenih pragov:
Izdelki:
Razčlenjeni v pododdelku 4:
Prag: SDR 400 000
Storitve:
Razčlenjene v pododdelku 5:
Prag: SDR 400 000
Gradbene storitve:
Razčlenjene v pododdelku 6:
Prag: SDR 5 000 000
Naročniki:
Vsi pogodbeni subjekti, katerih naročanje zajema Direktiva št. 2004/17/ES (v nadaljnjem besedilu: direktiva Evropske
unije za posebne sektorje) in ki so pogodbeni organi (npr. organi iz pododdelkov 1 in 2) ali javna podjetja (1) ter ki
opravljajo eno od spodaj navedenih dejavnosti ali več dejavnosti:
(a) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo,
prevozom ali z distribucijo pitne vode ali z oskrbo takih omrežij s pitno vodo;
(1) V skladu z Direktivo Evropske unije za posebne sektorje je javno podjetje vsako podjetje, na katerega imajo pogodbeni organi lahko
posredno ali neposredno prevladujoč vpliv, ker so ali njegovi lastniki ali v njem finančno udeleženi, ali zaradi pravil, po katerih je
upravljano.
Predpostavlja se, da imajo pogodbeni organi prevladujoč vpliv takrat, ko imajo glede na neko podjetje posredno ali neposredno
— večinski delež vpisanega kapitala podjetja ali
— nadzorujejo večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih je izdalo podjetje, ali
— lahko imenujejo več kot polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega odbora podjetja.
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(b) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javne storitve v zvezi s proizvodnjo,
prevozom ali z distribucijo elektrike ali z oskrbo takih omrežij z elektriko;
(c) zagotavljanje letališč ali druge terminalske infrastrukture prevoznikom v zračnem prometu;
(d) zagotavljanje pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali druge terminalske infrastrukture prevoznikom
v pomorskem prometu ali prometu po celinskih plovnih poteh;
(e) zagotavljanje ali upravljanje omrežij (1), ki zagotavljajo javno storitev na področju prometa z mestno železnico,
avtomatskimi sistemi, tramvajem, trolejbusom, avtobusom ali žičnico;
(f) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javne storitve v zvezi s proizvodnjo,
prevozom ali z distribucijo plina ali toplote ali z oskrbo takih omrežij s plinom in toploto; ter
(g) zagotavljanje ali upravljanje omrežij (2), ki zagotavljajo javno storitev na področju prometa z mestno železnico.
Vključeni so okvirni seznami pogodbenih organov in javnih podjetij, ki izpolnjujejo navedena merila.

Opombe k temu pododdelku
1. Naročila, oddana za izvajanje navedenih dejavnosti, ko so izpostavljena konkurenčnim tokovom na zadevnem trgu,
niso zajeta v naslovu VI tega sporazuma.
2. Naslov VI tega ne velja za naročila, ki jih oddajo naročniki iz tega pododdelka:
— za oskrbo z vodo in dobavo energije ali goriva za proizvodnjo energije;
— za namene, ki so drugačni od opravljanja njihovih dejavnosti iz tega pododdelka ali za opravljanje takih
dejavnosti v državi, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora (EGP);
— za namene ponovne prodaje tretjim osebam ali njihovega najema, če naročnik nima nobene posebne ali izključne
pravice za prodajo ali najem predmeta takih naročil in ga lahko drugi subjekti prosto prodajajo in najemajo pod
enakimi pogoji kot naročnik.
3. Če naročniki, ki niso pogodbeni organi, s pitno vodo ali električno energijo oskrbujejo omrežja, namenjena javni
oskrbi, se to ne šteje kot dejavnost v smislu odstavkov (a) ali (b) tega pododdelka, kadar:
— zadevni subjekt proizvaja pitno vodo ali električno energijo zato, ker je njuna poraba potrebna za opravljanje
dejavnosti, razen dejavnosti iz odstavkov (a) do (g) tega pododdelka ter
— je oskrba javnega omrežja odvisna samo od lastne porabe subjekta in ne presega 30 % njegove celotne količine
proizvedene pitne vode ali električne energije glede na povprečje prejšnjih treh let, vključno s tekočim letom.
4. Če naročniki, ki niso pogodbeni organi, s plinom ali toploto oskrbujejo omrežja, namenjena javni oskrbi, se to ne
šteje kot relevantna dejavnost v smislu odstavka (f) tega pododdelka, kadar:
— proizvodnja plina ali toplote s strani zadevnega subjekta je neizogibna posledica opravljanja dejavnosti, ki ni
navedena v odstavkih (a) do (g) tega pododdelka; ter
— dobava javnemu omrežju je namenjena le gospodarski izrabi takšne proizvodnje in ne znaša več kot 20 %
prometa tega naročnika glede na povprečje predhodnih treh let, vključno s tekočim letom.
(1) Pri prevoznih storitvah se šteje, da omrežje obstaja, kadar se storitev zagotavlja v skladu s pogoji delovanja, ki jih predpiše prisali javna
podjetja ter ki opravljajo eno od spodaj navedenih dejavnosti ali več dejavnostitojni organ države članice Evropske unije, na primer stanje
poti, ki se bo oskrbovala, zmogljivost, ki se bo dala na voljo, ali pogostnost storitve.
(2) Pri prevoznih storitvah se šteje, da omrežje obstaja, kadar se storitev zagotavlja v skladu s pogoji delovanja, ki jih predpiše pristojni organ
države članice Evropske unije, na primer stanje poti, ki se bo oskrbovala, zmogljivost, ki se bo dala na voljo, ali pogostnost storitve.
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5. (a) če so izpolnjeni pogoji iz pododstavka (b), se naslov VI tega sporazuma ne uporablja za naročila, ki:
(i) jih naročnik odda povezanemu podjetju (1) ali
(ii) jih skupno podjetje, ki ga je izrecno ustanovilo več naročnikov za opravljanje dejavnosti v smislu odstavkov
(a) do (e) tega pododdelka, odda podjetju, ki je povezano z enim od teh naročnikov.
(b) pododstavek (a) se uporablja za storitve ali za naročila blaga, če vsaj 80 % povprečnega prometa povezanega (2)
podjetja v zvezi s storitvami ali blagom, ki ga je to podjetje realiziralo v prejšnjih treh letih, izhaja iz zagotavljanja
takih storitev ali izdelkov podjetjem, s katerimi je povezano.
6. Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za naročila, ki:
(i) jih skupno podjetje, ki ga je izrecno ustanovilo več naročnikov za opravljanje dejavnosti v smislu odstavkov (a)
do (g) tega pododdelka, odda enemu od teh naročnikov, ali
(ii) jih je naročnik oddal takemu skupnemu podjetju, katerega del je, če je bilo skupno podjetje ustanovljeno za
opravljanje zadevne dejavnosti v obdobju najmanj treh let in če listina o ustanovitvi skupnega podjetja določa, da
bo naročnik, ki je njegov del, ostal njegov del najmanj za enako obdobje.

OKVIRNI SEZNAMI POGODBENIH ORGANOV IN JAVNIH PODJETIJ, KI V OKVIRU TEGA PODODDELKA
IZPOLNJUJEJO SPODNJA MERILA

I. PROIZVODNJA, DOBAVA ALI DISTRIBUCIJA ELEKTRIKE

Belgija

— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov za ta del njihovih dejavnosti
— Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/ Electrabel
— Elia

Bolgarija

Subjekti, ki imajo licenco za proizvodnjo, dobavo, distribucijo, javno dostavo ali oskrbo z električno energijo s strani
končnega dobavitelja v skladu s členom 39(1) Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) „povezano podjetje“ pomeni vsako podjetje, katerega letni računovodski izkaz je konsolidiran z izkazi naročnika v skladu z zahtevami
Direktive Sveta 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, ali pri subjektih, za katere se ne uporablja navedena direktiva,
vsako podjetje, na katero ima naročnik lahko posredno ali neposredno prevladujoč vpliv, prav tako pa tudi podjetje, ki ima lahko
prevladujoč vpliv na naročnika ali da je skupaj z naročnikom pod prevladujočim vplivom drugega podjetja, in sicer na podlagi lastništva,
finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo delovanje.
(2) Če zaradi datuma ustanovitve ali začetka opravljanja dejavnosti povezanega podjetja promet za prejšnja tri leta ni na voljo, zadostuje, da
podjetje prikaže, da je promet iz tega pododstavka verjeten, zlasti glede na poslovni načrt.
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП „Златни пясъци“ АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ „Марица 3“ – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД

24.12.2016

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1373

— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Češka
Vsi pogodbeni subjekti v sektorjih, ki opravljajo storitve v sektorju električne energije, kakor so opredeljeni v črki c)
odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen.
Primeri pogodbenih subjektov:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danska
— Subjekti, ki proizvajajo električno energijo na podlagi licence v skladu z § 10 lov om elforsyning, glej prečiščeno
besedilo zakona št. 1115 z dne 8. novembra 2006
— Subjekti, ki dobavljajo električno energijo na podlagi licence v skladu z § 19 lov om elforsyning, glej prečiščeno
besedilo zakona št. 1115 z dne 8. novembra 2006
— Dobava električne energije, ki jo izvaja Energinet Danmark ali hčerinske družbe, ki so v lasti Energinet Danmark, v
skladu z lov om Energinet Danmark § 2, stk.2 og 3, glej zakon št. 1384 z dne 20. decembra 2004

Nemčija
Lokalni organi, subjekti javnega prava ali združenja subjektov javnega prava ali državna podjetja, ki oskrbujejo z energijo
druga podjetja, upravljajo omrežje za oskrbo z energijo ali razpolagajo z omrežjem za oskrbo z energijo na podlagi
lastništva v skladu s členom 3(18) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dne 24.
aprila 1998, kakor je bil nazadnje spremenjen 9. decembra 2006.

Estonija
Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.02.2007, 15, 76) in členom 14 zakona
o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332):
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Irska
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – oskrba z električno energijo]
— Synergen Ltd. [proizvodnja električne energije]
— Viridian Energy Supply Ltd. [oskrba z električno energijo]
— Huntstown Power Ltd. [proizvodnja električne energije]
— Bord Gáis Éireann [oskrba z električno energijo]
— Dobavitelji in proizvajalci elektrike, ki so dobili licenco na podlagi Electricity Regulation Act 1999
— EirGrid plc
Grčija
‘Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.’, ustanovljen v skladu z zakonom št. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ in ki deluje
v skladu z zakonom št. 2773/1999 in odlokom predsednika države št. 333/1999

Španija
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Drugi subjekti, ki izvajajo proizvodnjo, dobavo in distribucijo električne energije v skladu z Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector eléctrico in izvedbeno zakonodajo
Francija
— Électricité de France, ki je ustanovljen in deluje v skladu z Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz z dne 8. aprila 1946, kakor je bil spremenjen
— RTE, upravljavec prenosnega električnega omrežja
— Subjekti, ki distribuirajo električno energijo in so navedeni v členu 23 Loi no46-628 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz z dne 8. aprila 1946, kakor je bil spremenjen (distribucijska podjetja mešanega gospodarstva,
régies ali podobne službe, sestavljene iz regionalnih ali lokalnih organov), npr. Gaz de – Bordeaux, Gaz de
Strasbourg.
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Hrvaška
Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z gradnjo (zagotav
ljanjem) ali upravljanjem stalnih omrežij za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prenosom in distribucijo
električne energije ter tem omrežjem električno energijo dobavljajo; to so na primer naročniki, ki se ukvarjajo
z navedenimi dejavnostmi na podlagi licence za opravljanje energetske dejavnosti v skladu z Energetskim zakonom
(Uradni list št. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Italija
— Podjetja v Gruppo Enel, ki je pooblaščen za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije v smislu Decreto
Legislativo No79 z dne 16. marca 1999, kakor je bil spremenjen in dopolnjen
— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Druga podjetja, ki delujejo na podlagi koncesij v skladu z Decreto Legislativo No79 z dne 16. marca 1999

Ciper
— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ustanovljen z the περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.
— Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ustanovljen v skladu s členom 57 περί Ρύθμισης της –Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
122(Ι) του 2003
Druge osebe, subjekti ali podjetja, ki izvajajo dejavnost iz člena 3 Direktive Evropske unije za posebne sektorje in
poslujejo na podlagi licence, dodeljene v skladu s členom 34 περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν.
122(Ι)/2003}.

Latvija
VAS „Latvenergo“ in druga podjetja, ki proizvajajo, prenašajo in distribuirajo električno energijo ter naročajo v skladu
z zakonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Litva
— Državno podjetje Ignalina – jedrska elektrarna
— Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“
— Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“
— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
— Akcinė bendrovė „VST“
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki izvajajo dejavnosti proizvodnje električne energije, dobave ali distribucije v
skladu z zakonom o električni energiji Republike Litve (Uradni list, št. 66–1984, 2000; št. 107–3964, 2004) in
zakonom o jedrski energiji Republike Litve (Uradni list, št. 119–2771, 1996)
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Luksemburg
— Compagnie grand–ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), ki proizvaja ali distribuira električno energijo v
skladu s Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans
le grand-duché du Luxembourg z dne 11. novembra 1927 in odobrene z zakonom z dne 4. januarja 1928
— Lokalni organi, pristojni za dobavo ali distribucijo električne energije
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR

Madžarska
Subjekti, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo električno energijo v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről in 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta
Korporazzjoni Enemalta (podjetje Enemalta)

Nizozemska
Subjekti, ki distribuirajo električno energijo na podlagi licence (vergunning), ki so jo podelili pokrajinski organi v skladu
s Provinciewet. Na primer:
— Essent
— Nuon

Avstrija
Subjekti, ki upravljajo prenosno ali dristribucijsko omrežje v skladu z Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz,
BGBl. I No 143/1998, kakor je bil spremenjen, ali v skladu z Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze devetih dežel.

Poljska
Energetske družbe v smislu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ki med drugim vključujejo:
— BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie
— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia „Kozienice“ S.A.
— Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— Energetyka Sp. z o.o, Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugalska
(1) Proizvodnja električne energije:
Subjekti, ki proizvajajo električno energijo v skladu z:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade
— Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido
— Subjekti, ki proizvajajo električno energijo pod posebnim režimom v skladu z Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de
maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de novembro, n.o
538/99, de 13 de dezembro, n.o 312/2001 e n.o 313/2001, ambos de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.o 339-C/
2001, de 29 de .ezembro, Decreto-Lei n.o 68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005, de 16 de
fevereiro, Decreto-Lei n.o 225/2007, de 31 de maio e Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro
(2) Dobava električne energije:
Subjekti, ki dobavljajo električno energijo v skladu z:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto.
(3) Distribucija električne energije
— Subjekti, ki distribuirajo električno energijo v skladu z Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro, e do DecretoLei n.o 172/2006, de 23 de agosto
— Subjekti, ki distribuirajo električno energijo v skladu z Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de setembro, com
a redacção dada pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30 de outubro e
Decreto-Lei n.o 17/92, de 5 de fevereiro

Romunija
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
— Societatea Națională „Nuclearelectrica“ S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Slovenija
Subjekti, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS,
79/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj
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Mat. št.

Naziv

24.12.2016
Poštna št.

Kraj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo d.o.o.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri d.o.o.

2000

Maribor

Slovaška
Subjekti, ki na podlagi dovoljenja zagotavljajo proizvodnjo, dobavo prek sistema prenosnega omrežja, distribucijo in
javno oskrbo z električno energijo prek distribucijskega omrežja v skladu z zakonom št. 656/2004 zb.
Na primer:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Finska
Občinski subjekti in javna podjetja za proizvodnjo električne energije in subjekti, pristojni za vzdrževanje električnih
prenosnih ali distribucijskih omrežij in za dobavo električne energije ali za elektroenergetski sistem na podlagi licence v
skladu z oddelkom 4 ali 16 sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) in v skladu z laki vesi- ja energiahuollon,
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna
vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Švedska
Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo električno energijo na podlagi koncesije v skladu z ellagen (1997:857).
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Združeno kraljestvo
— Subjekt, ki ima licenco na podlagi oddelka 6 Electricity Act 1989
— Subjekt, ki ima licenco na podlagi člena 10(1) Electricity (Northern Ireland) Order 1992
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. PROIZVODNJA, DOBAVA ALI DISTRIBUCIJA PITNE VODE
Belgija
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov za ta del njihovih dejavnosti
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bolgarija
— „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново
— „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак
— „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово
— „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград
— „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград
— „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово
— „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас
— „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас
— „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна
— „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци
— „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново
— „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград
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— „ВИК“ – ЕООД, Видин
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца
— „В И К“ – ООД, Габрово
— „В И К“ – ООД, Димитровград
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич
— „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих
— „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа
— „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна
— „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат
— „ВИК“ – ООД, Кърджали
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч
— „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана
— „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник
— „В И К“ – ЕООД, Петрич
— „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив
— „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград
— „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово
— ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе
— „Екопроект-С“ ООД, Русе
— „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански
— „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов
— „Бяла“ – ЕООД, Севлиево
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— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра
— „В и К“ – ООД, Сливен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян
— „Софийска вода“ – АД, София
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София
— „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора
— „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча
— „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен
— „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол
Češka
Vsi pogodbeni subjekti v sektorjih, ki opravljajo storitve v panogi za upravljanje z vodo, kakor so opredeljeni v črkah d)
in e) odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih
Primeri pogodbenih subjektov:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Danska
— Subjekti za oskrbo z vodo, kakor so opredeljeni v § 3(3) lov om vandforsyning m.v., glej prečiščeno besedilo zakona
št. 71 z dne 17. januarja 2007
Nemčija
— Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Eigenbetriebsverordnungen ali Eigenbetriebsgesetze der
Länder (javna oskrbovalna podjetja)
— Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder
Zusammenarbeit der Länder
— Subjekti, ki proizvajajo vodo v skladu z Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z dne 12. februarja 1991, kakor je
bil nazadnje spremenjen 15. maja 2002
— Javna podjetja za proizvajanje ali distribucijo vode v skladu s Kommunalgesetze, zlasti z –Gemeindeverordnungen
zveznih držav (Länder)
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— Podjetja, ustanovljena na podlagi Aktiengesetz z dne 6. septembra 1965, kakor je bil nazadnje spremenjen 5.
januarja 2007, ali na podlagi GmbH-Gesetz z dne 20. aprila 1892, kakor je bil nazadnje spremenjen 10. novembra
2006, ali s pravnim statusom Kommanditgesellschaft (komanditne družbe), ki proizvajajo ali distribuirajo vodo na
podlagi posebne pogodbe z regionalnimi ali lokalnimi organi
Estonija
— Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.02.2007, 15, 76) in členom 14
zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332):
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru Vesi
Irska
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964

Grčija
— ‚Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.‘ (‚Ε.Υ.Δ.Α.Π.‘ ali ‚Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.‘). Pravni status družbe urejajo
določbe iz prečiščenega besedila zakona št. 2190/1920, zakona št. 2414/1996 in dodatno določbe zakona št.
1068/80 in zakona št. 2744/1999
— ‚Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.‘ (‚Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.‘), ki posluje v skladu z določbami zakona št.
2937/2001 (Uradni list Grčije št. 169 Α') in zakona št. 2651/1998 (Uradni list Grčije št. 248 Α')
— ‚Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου‘ (‚ΔΕΥΑΜΒ‘), ki posluje v skladu z zakonom
št. 890/1979
— ‚Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης‘ (občinska podjetja za oskrbo z vodo in kanalizacijo), ki proizvajajo
in distribuirajo vodo v skladu z zakonom št. 1069/80 z dne 23. avgusta 1980
— ‚Σύνδεσμοι Ύδρευσης‘ (občinska združenja za oskrbo z vodo in združenja skupnosti za oskrbo z vodo), ki poslujejo
na podlagi odloka predsednika države št. 410/1995 v skladu z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων
— ‚Δήμοι και Κοινότητες‘ (občine in skupnosti), ki posluje na podlagi odloka predsednika države št. 410/1995 v skladu
z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων
Španija
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Drugi javni subjekti, ki so del „Comunidades Autónomas“ ali odvisni od njih in od „Corporaciones locales“ ter
dejavni na področju distribucije pitne vode
— Drugi zasebni subjekti, ki imajo posebne ali izključne pravice, ki jim jih na področju distribucije pitne vode podelijo
„Corporaciones locales“
Francija
Regionalni ali lokalni organi in javni lokalni subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo pitno vodo:
— Régies des eaux, (primeri: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
— Organi za dobavo in proizvodnjo vode (primeri: Syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat départemental
d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat
intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin)
Hrvaška
Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z gradnjo (zagotav
ljanjem) ali upravljanjem stalnih omrežij za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prenosom in distribucijo
pitne vode ter tem omrežjem pitno vodo dobavljajo; to so na primer naročniki, ki jih ustanovijo lokalne samoupravne
enote in prevzamejo funkcijo javnih dobaviteljev storitev oskrbe z vodo ali odvodnjavanja v skladu z Zakonom o vodah
(Uradni list št. 153/09 in 130/11).

Italija
— Organi, pristojni za upravljanje različnih faz distribucije vode na podlagi prečiščenega besedila zakonov
o neposrednem nadzoru javnih služb, ki ga izvajajo lokalni organi in pokrajine, odobrenega z Regio Decreto št.
2578 z dne 15. oktobra 1925, D.P.R. št. 902 z dne 4. oktobra 1986 in zakonodajnim odlokom št. 267 z dne 18.
avgusta 2000, ki vsebuje prečiščeno besedilo zakonov o strukturi lokalnih organov, predvsem v smislu členov 112 in
116
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Ente acquedotti siciliani, ustanovljen na podlagi Legge Regionale No2/2 z dne 4. septembra 1979 in Lege Regionale
No81 z dne 9. avgusta 1980, in liquidazione con Legge Regionale No9 z dne 31. maja 2004 (člen 1)
— Ente sardo acquedotti e fognature, ustanovljen z zakonom št. 9 z dne 5. julija 1963. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 –
confluita in ABBANOA S.p.A:: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5,
comma 1)- Legge finanziaria 2005
Ciper
— Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, ki distribuira vodo na občinskih in drugih območjih v skladu z περί Υδατοπρομήθειας
Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.
Latvija
— Subjekti javnega in zasebnega prava, ki proizvajajo, prenašajo in distribuirajo pitno vodo v fiksni sistem ter naročajo
v skladu z zakonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“
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Litva
— Subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–2000,
1996, št. 4–102, 2006) in ki izvajajo dejavnosti proizvajanja pitne vode, dobave ali distribucije v skladu z zakonom
o upravljanju pitne in odpadne vode Republike Litve (Uradni list, št. 82–3260, 2006).
Luksemburg
— Oddelki lokalnih organov, pristojni za distribucijo vode
— Združenja lokalnih organov, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo in so ustanovljena v skladu z loi concernant la
création des syndicats de communes z dne 23. februarja 2001, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z zakonom
z dne 23. decembra 1958 in z zakonom z dne 29. julija 1981, in v skladu z loi ayant pour objet le renforcement de
l'alimentation en eau potable du grand–duché du Luxembourg a partir du réservoir d'Esch–sur–Sure z dne 31. julija
1962:
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus –
SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Madžarska
— Subjekti, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo pitno vodo v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről in 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.
Malta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (podjetje za vodne storitve)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (službe za razsoljevanje vode)
Nizozemska
Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Waterleidingwet

Avstrija
Lokalni organi in združenja lokalnih organov, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo pitno vodo v skladu z Wasserver
sorgungsgesetze devetih dežel (Länder).
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Poljska
Družbe za oskrbo z vodo in kanalizacijo v smislu ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ki izvajajo gospodarske dejavnosti javne oskrbe z vodo ali javne storitve odstra
njevanja odplak. Te med drugim vključujejo:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugalska
— Medobčinski sistemi – podjetja, ki vključujejo državna ali druga javna podjetja z večinskim deležem in zasebna
podjetja v skladu z Decreto-Lei n.o 379/93 do 5 de novembro 1993, spremenjenim z Decreto-Lei n.o 176/99 do 25
de outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 do 29 de outubro 1999 in Decreto-Lei n.o 103/2003 do 23 de maio
2003. Dovoljeno je neposredno državno upravljanje.
— Občinski sistemi – lokalni organi, združenja lokalnih organov, službe lokalnih organov, podjetja s celotnim ali
večinskim deležem kapitala v državni lasti ali zasebna podjetja v skladu z Lei 53-F/2006, do 29 de dezembro 2006,
in Decreto-Lei n.o 379/93 do 5 de novembro 1993, spremenjenim z Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999,
Decreto-Lei n.o 439-A/99 do 29 de outubro 1999 e Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003)
Romunija
Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (oddelki lokalnih organov in
podjetja, ki proizvajajo, dobavljajo in distribuirajo vodo);
primeri:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Slovenija
Subjekti, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo pitno vodo v skladu s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96), in odloki občin.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Poštna št.

Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.
o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Poštna št.

Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.
o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče

24.12.2016

Uradni list Evropske unije

SL

Mat. št.

Naziv

L 356/1391
Poštna št.

Kraj

5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

Cerkno
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5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske To
plice

9226

Moravske Toplice
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Slovaška
— Subjekti, ki upravljajo javne vodne sisteme v zvezi s proizvodnjo ali dobavo in javno distribucijo pitne vode na
podlagi trgovinske licence in potrdila o poklicni usposobljenosti za vodenje javnih vodnih sistemov, podeljenih v
skladu z zakonom št. 442/2002 zb. po besedilu zakonov št. 525/2003 zb., št. 364/2004 zb., št. 587/2004 zb. in št.
230/2005 zb.
— Subjekti, ki vodijo obrate za upravljanje z vodo v skladu s pogoji iz zakona št. 364/2004 zb. po besedilu zakonov št.
587/2004 zb. in št. 230/2005 zb., na podlagi dovoljenja v skladu z zakonom št. 135/1994 zb. po besedilu zakonov
št. 52/1982 zb., št. 595/1990 zb., št. 128/1991 zb., št. 238/1993 zb., št. 416/2001 zb., št. 533/2001 zb., in hkrati
zagotavljajo javno dobavo ali distribucijo pitne vode v skladu z zakonom št. 442/2002 zb. po besedilu zakonov št.
525/2003 zb., št. 364/2004 zb., št. 587/2004 zb. in št. 230/2005 zb.
Na primer:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Finska
— Organi za oskrbo z vodo na podlagi oddelka 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).
Švedska
Lokalni organi in občinska podjetja, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo pitno vodo na podlagi lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster.

Združeno kraljestvo
— Družba, ki deluje kot podjetje za oskrbo z vodo ali komunalno podjetje na podlagi Water Industry Act 1991
— Organ za vodo in kanalizacijo, ustanovljen na podlagi oddelka 62 Local Government etc (Scotland) Act 1994
— Oddelek za regionalni razvoj (Severna Irska)
III. MESTNI ŽELEZNIŠKI, TRAMVAJSKI, TROLEJBUSNI ALI AVTOBUSNI PROMET
Belgija
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
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— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Zasebna podjetja, ki uživajo posebne ali izključne pravice
Bolgarija
— „Метрополитен“ ЕАД, София
— „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София
— „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София
— „Бургасбус“ ЕООД, Бургас
— „Градски транспорт“ ЕАД, Варна
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца
— „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово
— „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник
— „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен
— „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив
— „Градски транспорт“ ЕООД, Русе
— „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен
— „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково
Češka
— Vsi naročniki v sektorjih, ki izvajajo storitve na področju mestnega železniškega, tramvajskega, trolejbusnega ali
avtobusnega prometa, kakor so opredeljene v črki f) odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih
naročilih, kakor je bil spremenjen.
Primeri pogodbenih subjektov:
— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Danska
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Subjekti, ki opravljajo storitve javnega avtobusnega prometa (redne linijske storitve) na podlagi pooblastila v skladu
z lov om buskørsel, glej prečiščeno besedilo zakona št. 107 z dne 19. februarja 2003.
— Metroselskabet I/S
Nemčija
Subjekti, ki na podlagi pooblastila opravljajo javne prevozne storitve na kratke razdalje v skladu s Personenbeförderungs
gesetz z dne 21. marca 1961, kakor je bil nazadnje spremenjen 31. oktobra 2006.

Estonija
— Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.02.2007, 15, 76) in členom 14
zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332)
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Irska
— Iarnród Éireann [irske železnice]
— Agencija za javna naročila na področju železnic
— Luas [dublinska lahka železnica]
— Bus Éireann [irski avtobusni prevoznik]
— Bus Átha Cliath [dublinski avtobusni prevoznik]
— Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s spremenjenim Road Transport Act 1932
Grčija
— ‚Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.‘ (‚Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.‘) (atensko-pirejski trolejbusi S.A), ki so
bili ustanovljeni in poslujejo v skladu z zakonodajnim odlokom št. 768/1970 (Α'273), zakonom št. 588/1977
(Α'148) in zakonom št. 2669/1998 (Α'283)
— ‚Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς‘ (‚Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.‘) (atensko-pirejska električna železnica), ki je bila
ustanovljena in posluje v skladu z zakonom št. 352/1976 (Α' 147) in 2669/1998 (Α'283)
— ‚Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.‘ (‚Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.‘) (atenska organizacija za mestni promet S.A), ki je bila
ustanovljena in posluje v skladu z zakonom št. 2175/1993 (Α'211) in 2669/1998 (Α'283)
— ‚Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.‘ (‚Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.‘), ) (podjetje s termalnimi avtobusi S.A.) ki je bilo ustanovljeno in
posluje v skladu z zakonom št. 2175/1993 (Α'211) in 2669/1998 (Α'283)
— ‚Αττικό Μετρό Α.Ε.‘ (Attiko Metro S.A), ki je bil ustanovljen in posluje v skladu z zakonom št. 1955/1991
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— „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), ki je bil ustanovljen in posluje v skladu z odlokom št.
3721/1957, zakonodajnim odlokom št. 716/1970 in zakonoma št. 866/79 in 2898/2001 (A'71)
— „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), ki posluje v skladu z zakonom št. 2963/2001 (A'268)
— „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, poznano kot „ΡΟΔΑ“ oziroma „ΔΕΑΣ ΚΩ“, ki posluje v skladu
z zakonom št. 2963/2001 (A'268)
Španija
— Subjekti, ki izvajajo storitve javnega mestnega prometa v skladu z Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen
Local z dne 2. aprila 1985; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local in ustrezno regionalno zakonodajo, če je
to primerno.
— Subjekti, ki izvajajo javne avtobusne storitve v skladu s prehodno določbo številka tri Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Primeri:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
Francija
— Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s členom 7-II Loi d'orientation des transports intérieurs št.
82-1153 z dne 30. decembra 1982.
— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français in drugi subjekti, ki opravljajo
prevozne storitve na podlagi pooblastila, ki ga je izdal Syndicat des transports d'Île-de-France v skladu z Ordonnance
no59-151 z dne 7. januarja 1959, kakor je bil spremenjen z izvedbenimi uredbami o organizaciji prevoza potnikov v
regiji Île-de-France
— Réseau ferré de France, državno podjetje, ustanovljeno na podlagi zakona št. 97–135 z dne 13. februarja 1997.
— Regionalni ali lokalni organi ali skupine regionalnih ali lokalnih organov, ki so organizacijski organ za prevoz
(primer: Communauté urbaine de Lyon)

Hrvaška

Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z zagotavljanjem ali
upravljanjem omrežij za zagotavljanje javnih storitev na področju mestnega železniškega prevoza ter prevoza z avtomati
ziranimi sistemi, tramvaji, avtobusi, trolejbusi in žičnicami; to so na primer naročniki, ki navedene dejavnosti opravljajo
kot javne storitve v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

Italija

Subjekti, družbe in podjetja ki opravljajo javne prevozne storitve z železnico, avtomatskim sistemom, tramvajem,
trolejbusom ali avtobusom ali ki upravljajo ustrezno infrastrukturo na državni, regionalni ali lokalni ravni.
Sem spadajo na primer:
— Subjekti, družbe in podjetja, ki izvajajo storitve javnega prevoza na podlagi dovoljenja v skladu z Decreto, ki ga je
izdalo Ministro dei Trasporti No316 z dne 1. decembra 2006 Regolamento recante riordino dei servizi automobi
listici interregionali di competenza statale
— Subjekti, družbe in podjetja, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s členom 1(4) ali (15) Regio Decreto
No2578 z dne 15. oktobra 1925 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici
servizi da parte dei comuni e delle province
— Subjekti, družbe in podjetja, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu z Decreto Legislativo No422 z dne 19.
novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, pod pogoji iz člena 4(4) Legge No59 z dne 15. marca 1997 –, kakor je bil spremenjen z Decreto Legislativo
No400 z dne 20. septembra 1999 in členom 45 Legge No166 z dne 1. avgusta 2002
— Subjekti, družbe in podjetja, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s členom 113 prečiščenega besedila
zakonov o strukturi lokalnih organov, odobrenega z Legge No267 z dne 18. avgusta 2000, kakor je bil spremenjen s
členom 35 Legge No448 z dne 28. decembra 2001
— Subjekti, družbe in podjetja, ki poslujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 242 ali 256 Regio Decreto No1447
z dne 9. maja 1912, ki odobrava prečiščeno besedilo zakonov o le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie
a trazione meccanica e gli automobili
— Subjekti, družbe in podjetja ter lokalni organi, ki poslujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 4 Legge št. 410
z dne 4. junija 1949 – Concorso dello Stato per la riattivazione del pubblici servizi di trasporto in concessione
— Subjekti, družbe in podjetja, ki poslujejo na podlagi koncesije v skladu s členom 14 Legge No1221 z dne 2. avgusta
1952 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione
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Ciper

Latvija
Subjekti javnega in zasebnega prava, ki izvajajo storitve prevoza potnikov na avtobusih, trolejbusih in/ali tramvajih vsaj v
naslednjih mestih: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne and Ventspils.

Litva
— Akcinė bendrovė „Autrolis“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki poslujejo na področju mestnega železniškega, tramvajskega, trolejbusnega ali
avtobusnega prometa v skladu z zakonikom o cestnem prometu Republike Litve (Uradni list, št. 119–2772, 1996)
Luksemburg
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).
— Podjetja za storitve avtobusnega prometa, ki delujejo v skladu z règlement grand–ducal concernant les conditions
d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes
rémunérées z dne 3. februarja 1978.
Madžarska
— Subjekti, ki izvajajo reden lokalni javni avtobusni prevoz in javni prevoz na dolge razdalje v skladu s členi 162–163
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről in 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.
— Subjekti, ki zagotavljajo nacionalni javni železniški potniški promet v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről in 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.
Malta
— L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (malteški organ za promet)
Nizozemska
Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s poglavjem II (Openbaar vervoer) iz Wet Personenvervoer. Na
primer:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Den Haag)
— GVB (Amsterdam)
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Avstrija
— Subjekti, ki so pooblaščeni za opravljanje prevoznih storitev na podlagi Eisenbahngesetz, BGBl. št. 60/1957, kakor je
bil spremenjen, ali Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I št. 203/1999, kakor je bil spremenjen
Poljska
(1) Subjekti, ki izvajajo storitve mestnega železniškega prometa in poslujejo na podlagi koncesije, ki je bila izdana v
skladu z ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(2) Subjekti, ki izvajajo storitve javnega mestnega avtobusnega prevoza in poslujejo na podlagi dovoljenja v skladu
z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, in subjekti, ki izvajajo storitve javnega mestnega
prevoza,
ki med drugim vključujejo:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalska
— Metropolitano de Lisboa, E.P., v skladu z Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978
— Lokalni organi, službe lokalnih organov in podjetja lokalnih organov na podlagi Lei n.o 58/98 de 18 de agosto 1998,
ki opravljajo prevozne storitve v skladu z Lei n.o 159/99 de 14 de septembro 1999
— Javni organi in javna podjetja, ki opravljajo železniške storitve v skladu z Lei n.o 10/90 do 17 de março 1990
— Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu s členom 98 Regulamento de Transportes em Automóveis
(Decreto n.o 37272 de 31 de dezembro 1948)
— Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu z Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973
— Subjekti, ki opravljajo javne prevozne storitve v skladu z Decreto-Lei n.o 38144 de 31 de dezembro 1950
— Metro do Porto, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, kakor je bil spremenjen
z Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 septembro 2001
— Normetro, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, kakor je bil spremenjen z DecretoLei n.o 261/2001 de 26 de septembro 2001
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995
— Metro do Mondego, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002
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— Metro Transportes do Sul, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999
— Lokalni organi in podjetja lokalnih organov, ki opravljajo prevozne storitve v skladu z Lei n.o 159/99 de 14 de
septembro 1999
Romunija
— S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Slovenija
Podjetja, ki izvajajo javni mestni avtobusni prevoz v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževa
nje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica
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Slovaška
— Prevozniki, ki poslujejo na podlagi licence in izvajajo javni potniški prevoz s tramvaji, trolejbusi, posebnimi
prevoznimi sredstvi ali žičnicami v skladu s členom 23 zakona št. 164/1996 zb. po besedilu zakonov št. 58/1997
zb., št. 260/2001 zb., št. 416/2001 zb. in št. 114/2004 zb.
— Prevozniki, ki izvajajo linijski javni avtobusni prevoz na območju Slovaške republike ali tudi na delu območja tuje
države ali na določenem delu območja Slovaške republike na podlagi dovoljenja za opravljanje avtobusnega prevoza
in na podlagi licence za opravljanje prevoza na posebnih poteh, ki se dodelita v skladu z zakonom št. 168/1996 zb.
po besedilu zakonov št. 386/1996 zb., št. 58/1997 zb., št. 340/2000 zb., št. 416/2001 zb., št. 506/2002 zb., št.
534/2003 zb. in št. 114/2004 zb.
Na primer:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Finska
Subjekti, ki opravljajo linijske avtobusne prevoze na podlagi posebnih ali izključnih pravic v skladu z laki luvanvaraisesta
henkilöliikenteestä tiellä/ lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), ter občinski prometni organi in
javna podjetja, ki opravljajo javne prevozne storitve z avtobusi, železnico ali podzemno železnico ali ki vzdržujejo
omrežje za namene opravljanja takih prevoznih storitev.

Švedska
Subjekti, ki opravljajo prevozne storitve z mestno železnico ali tramvajem v skladu z lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik in lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.
Javni ali zasebni subjekti, ki opravljajo prevozne storitve s trolejbusom ali avtobusom v skladu z lagen (1997:734) om
ansvar för viss kollektiv persontrafik in yrkestrafiklagen (1998:490).

Združeno kraljestvo
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Hčerinsko podjetje Transport for London v smislu oddelka 424(1) Greater London Authority Act 1999
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Subjekt, ki opravlja lokalne prevoze v Londonu, opredeljen v oddelku 179(1) Greater London Authority Act 1999
(avtobusni prevozi) v skladu s sporazumom, sklenjenim s Transport for London na podlagi oddelka 156(2)
navedenega zakona ali v skladu s sporazumom o hčerinskih družbah v prevoznih storitvah, opredeljenih v oddelku
169 navedenega zakona
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Subjekt, ki ima licenco za opravljanje cestnih prevozov na podlagi oddelka 4(1) Transport Act (Northern Ireland)
1967 za opravljanje linijskih prevozov v okviru navedene licence
IV. POMORSKA PRISTANIŠČA ALI PRISTANIŠČA NA CELINSKIH VODAH ALI DRUGA TERMINALSKA
INFRASTRUKTURA
Belgija
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bolgarija
ДП „Пристанищна инфраструктура“
Subjekti, ki na podlagi posebnih ali izključnih pravic izkoriščajo pristanišča ali dele pristanišč za javni promet
nacionalnega pomena, kakor so navedeni v Prilogi št. 1 k členu 103a Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000):
— „Пристанище Варна“ ЕАД
— „Порт Балчик“ АД
— „БМ Порт“ АД
— „Пристанище Бургас“ ЕАД
— „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД
— „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД
— „Пристанище Видин“ ЕООД
— „Драгажен флот – Истър“ АД
— „Дунавски индустриален парк“ АД
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Subjekti, ki na podlagi posebnih ali izključnih pravic izkoriščajo pristanišča ali dele pristanišč za javni promet
regionalnega pomena, kakor so navedeni v Prilogi št. 2 k členu 103a Закона за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000):
— „Фиш Порт“ АД
— Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД
— „Либърти металс груп“ АД
— „Трансстрой – Бургас“ АД
— „Одесос ПБМ“ АД
— „Поддържане чистотата на морските води“ АД
— „Поларис 8“ ООД
— „Лесил“ АД
— „Ромпетрол – България“ АД
— „Булмаркет – ДМ“ ООД
— „Свободна зона – Русе“ ЕАД
— „Дунавски драгажен флот“ – АД
— „Нарен“ ООД
— „ТЕЦ Свилоза“ АД
— НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“
— „Нафтекс Петрол“ ЕООД
— „Фериботен комплекс“ АД
— „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД
— „ОМВ България“ ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— „Свободна зона – Видин“ ЕАД
— „Дунавски драгажен флот Видин“
— „Дунав турс“ АД
— „Меком“ ООД
— „Дубъл Ве Ко“ ЕООД
Češka
Vsi naročniki v sektorjih, ki izkoriščajo nekatera geografska področja za zagotavljanje in obratovanje pomorskih
pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali druge terminalske infrastukture za prevoznike po zraku, morju ali
celinskih prevoznih poteh (urejeno s črko (i) odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih, kakor je
bil spremenjen).
Primeri pogodbenih subjektov:
— České přístavy, a.s.
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Danska
— Pristanišča, kakor so opredeljena v § 1 lov om havne, glej Zakon št. 326 z dne 28. maja 1999
Nemčija
— Pomorska pristanišča, ki so v celotni ali delni lasti teritorialnih organov (Länder, Kreise, Gemeinden).
— Pristanišča na celinskih vodah, za katere velja Hafenordnung v skladu z Wassergesetze der Länder.
Estonija
Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.02.2007, 15, 76) in členom 14 zakona
o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332):
— AS Saarte Liinid;
— AS Tallinna Sadam
Irska
— Pristanišča, ki poslujejo v skladu s Harbours Acts 1946 to 2000.
— Port of Rosslare Harbour, ki posluje v skladu s Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.
Grčija
— 'Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Β. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Ε. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Η. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Κ. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Λ. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— 'Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία' ('Ο.Λ.Ρ. Α.Ε'), v skladu z zakonom št. 2932/01
— Pristaniški organi
— Druga pristanišča, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (na ravni občin in prefektur), ki jih ureja odlok predsednika
države št. 649/1977, zakon 2987/02, odlok predsednika države št. 362/97 in zakon 2738/99
Španija
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Drugi pristaniški organi „Comunidades Autónomas“ Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña,
Galicia, Murcia, País Vasco in Valencia

Francija
— Port autonome de Paris, ustanovljen v skladu z Loi no68-917 relative au port autonome de Paris z dne 24. oktobra
1968
— Port autonome de Strasbourg, ustanovljen v skladu s convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la
construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port z dne 20. maja 1923,
ki je bila odobrena z zakonom z dne 26. aprila 1924
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— Ports autonomes, ki delujejo v skladu s členi L 111-1 et seq. code des ports maritimes, ki so pravne osebe:
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Pristanišča, ki niso pravne osebe in so v državni lasti (décret no2006-330 z dne 20. marca 2006 fixant la liste des
ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales), katerih upravljanje je bilo zaupano lokalnim chambres de commerce et d'industrie:
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Pristanišča, ki niso pravne osebe in katerih premoženje je bilo preneseno na regionalne ali lokalne organe ter katerih
upravljanje je bilo zaupano lokalnim chambres de commerce et d'industrie (člen 30 Loi no004-809 z dne 13.
avgusta 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, kakor je bil spremenjen z Loi no2006-1771 z dne 30.
decembra 2006):
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
— Port de Villefranche-sur-Mer
— Voies navigables de France, javni organ, za katerega velja člen 124 Loi no90-1168 z dne 29. decembra 1990, kakor
je bil spremenjen
Hrvaška
Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z dejavnostmi v zvezi
z izkoriščanjem geografskega območja za zagotovitev obmorskih pristanišč, rečnih pristanišč in drugih prevoznih
terminalov prevoznikom, dejavnim v pomorskem in rečnem prevozu; to so na primer naročniki, ki se ukvarjajo
z navedenimi dejavnostmi na podlagi dodeljenih koncesij v skladu z Zakonom o pomorstvu in pristaniščih (Uradni list
št. 158/03, 100/04, 141/06 in 38/09).
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Italija
— Državna pristanišča (Porti statali) in druga pristanišča, ki jih upravlja Capitaneria di Porto v skladu s Codice della
navigazione, Regio Decreto No327 z dne 30. marca 1942
— Avtonomna pristanišča (enti portuali), ustanovljena s posebnimi zakoni v skladu s členom 19 Codice della
navigazione, Regio Decreto No327 z dne 30. marca 1942
Ciper
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ustanovljen z περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Latvija
Organi, ki upravljajo pristanišča v skladu z zakonom „Likums par ostām“:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde
Druge institucije, ki naročajo v skladu z zakonom „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ in
upravljajo pristanišča v skladu z zakonom „Likums par ostām“.

Litva
— Državno podjetje Klaipėda State Sea Port Administration, ki posluje v skladu z zakonom o Klaipėda State Sea Port
Administration Republike Litve (Uradni list, št. 53–1245, 1996)
— Državno podjetje „Vidaus vandens kelių direkcija“, ki posluje v skladu z zakonikom o prometu po celinskih vodnih
poteh Republike Litve (Uradni list, št. 105–2393, 1996)
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki poslujejo na področju pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali
druge terminalske infrastrukture v skladu z zakonikom o prometu po celinskih vodnih poteh Republike Litve
Luksemburg
— Port de Mertert, ki je bilo ustanovljeno in deluje v skladu z loi relative a l'aménagement et a l'exploitation d'un port
fluvial sur la Moselle z dne 22. julija 1963, kakor je bil spremenjen

24.12.2016

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/1411

Madžarska
— Pristanišča, ki poslujejo v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről in 2000. évi XLII.
törvény a vízi közlekedésről
Malta
— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (malteški pomorski organ)
Nizozemska
Naročniki na področju pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali druge terminalske infrastrukture. Na
primer:
— Havenbedrijf Rotterdam
Avstrija
— Pristanišča na celinskih vodah, ki so v celoti ali delno v lasti Länder in/ali Gemeinden.
Poljska
Subjekti, ustanovljeni na podlagi ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ki med drugim
vključujejo:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska
Portugalska
— APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 335/98 de 3 de novembro
1998
— APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 336/98 of de 3 de novembro 1998
— APS – Administração do Porto de Sines, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998
— APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro
1998
— APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998
— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), v skladu z Decreto-Lei n.o 146/2007, de 27 de abril
2007
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Romunija
— Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța
— Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.
— Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“
— Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“
— Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Slovenija
Pomorska pristanišča, ki so v celoti ali deloma v državni lasti in izvajajo javne gospodarske storitve v skladu s
Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 56/99).
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Slovaška
— Subjekti, ki upravljajo zasebna pristanišča za upravljanje celinskih voda za prevoznike na podlagi soglasja državnega
organa, ali subjekti, ki jih ustanovi državni organ za upravljanje javnih rečnih pristanišč v skladu z zakonom št.
338/2000 zb. po besedilu zakonov št. 57/2001 zb. in št. 580/2003 zb.
Finska
— Pristanišča, ki poslujejo v skladu z laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala
hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) in pristanišča, ki delujejo na podlagi licence v skladu z oddelkom 3
laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Švedska
Pristanišča in terminali v skladu z lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn in förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Združeno kraljestvo
— Lokalni organ, ki izkorišča geografsko območje za pomorsko pristanišče ali pristanišče na celinskih vodah ali drugo
terminalsko infrastrukturo, namenjeno prevoznikom po morju ali celinskih plovnih poteh
— Pristaniški organ v smislu oddelka 57 Harbours Act 1964
— British Waterways Board
— Pristaniški organ, kakor je opredeljen v oddelku 38(1) Harbours Act (Northern Ireland) 1970
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V. LETALIŠKE ZMOGLJIVOSTI
Belgija
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bolgarija
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
ДП „Ръководство на въздушното движение“
Upravljavci civilnih letališč za javno uporabo, ki jih je določil Svet ministrov v skladu s členom 43(3) Закона на
гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 01.12.1972):
— „Летище София“ ЕАД
— „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
— „Летище Пловдив“ ЕАД
— „Летище Русе“ ЕООД
— „Летище Горна Оряховица“ ЕАД
Češka
— Vsi naročniki v sektorjih, ki izkoriščajo določena geografska področja za zagotavljanje in delovanje letališč (urejeno s
črko (i) odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen).
Primeri pogodbenih subjektov:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
Danska
— Letališča, ki delujejo na podlagi pooblastila v skladu s § 55 (1) lov om luftfart, glej prečiščeno besedilo zakona št.
731 z dne 21. junija 2007.
Nemčija
— Letališča, kakor so opredeljena v členu 38(2)(1) Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z dne 19. junija 1964, kakor je bil
nazadnje spremenjen 5. januarja 2007.
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Estonija
— Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.02.2007, 15, 76) in členom 14
zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332):
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH AS

Irska
— Letališča v Dublinu, Corku in Shannonu, s katerimi upravlja Aer Rianta–Irish Airports.
— Letališča, ki delujejo na podlagi licence za javno uporabo, podeljene v skladu z Irish Aviation Authority Act 1993,
kakor je bil spremenjen z Air Navigation and Transport (Amendment) Act 1998, in na katerih redne zračne prevoze
opravljajo zrakoplovi za javni prevoz potnikov, pošte ali tovora.

Grčija
— ‚Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας‘ (‚ΥΠΑ‘), ki deluje v skladu z zakonodajnim odlokom št. 714/70, kakor je bila
spremenjen z zakonom št. 1340/83; organizacijo družbe določba odlok predsednika države št. 56/89, kakor je bil
pozneje spremenjen
— Družba ‚Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών‘ iz Spate, ki deluje v skladu z zakonodajnim odlokom št. 2338/95 Κύρωση
Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ‚ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.“ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις‘)
— ‚Φορείς Διαχείρισης‘ v skladu z odlokom predsednika države št. 158/02 Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση,
διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Uradni list Grčije A 137)

Španija
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Francija
— Letališča, ki jih upravljajo državna podjetja v skladu s členi L. 251-1, L.260-1 in L.270-1 code de l'aviation civile.
— Letališča, ki delujejo na podlagi koncesije, ki jo je podelila država v skladu s členom R.2232 code de l'aviation civile.
— Letališča, ki delujejo v skladu z arreté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.
— Letališča, ki jih ustanovi javni organ in za katere velja konvencija, kakor je določena v členu L. 221-1 code de
l'aviation civile.
— Letališča, katerih premoženje je bilo preneseno na regionalne ali lokalne organe ali skupino takih organov v skladu
z Loi no2004-809 z dne 13. avgusta 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, zlasti členom 28
navedenega zakona:
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Državna civilna letališča, katerih upravljanje je bilo zaupano chambre de commerce et d'industrie (člen 7 Loi
no2005-357 z dne 21. aprila 2005 relative aux aéroports in Décret no2007–444 z dne 23. februarja 2007 relatif
aux aérodromes appartenant à l'Etat):
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Druga državna civilna letališča, ki so izključena iz prenosa na regionalne in lokalne organe v skladu z Décret
no2005–1070 z dne 24. avgusta 2005, kakor je bil spremenjen:
— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 z dne 20. aprila 2005 in Décret no2005-828 z dne 20. julija 2005).
Hrvaška
Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z dejavnostmi v zvezi
z izkoriščanjem geografskega območja za zagotovitev letališč ali druge terminalske infrastrukture letalskim prevoznikom;
to so na primer naročniki, ki navedene dejavnosti opravljajo na podlagi podeljenih koncesij v skladu z Zakonom
o letališčih (Uradni list št. 19/98 in 14/11).
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Italija
— Od 1. januarja 1996 se je Decreto Legislativo No497 z dne 25. novembra 1995, relativo alla trasformazione
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato
ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, večkrat spremenil in nato preoblikoval v zakon, Legge No665 z dne 21.
decembra 1996 je končno preoblikoval navedeni subjekt v delniško družbo (S.p.A), in sicer od 1. januarja 2001.
— Subjekti za upravljanje, ustanovljeni s posebnimi zakoni.
— Subjekti, ki upravljajo z letališko infrastrukturo na podlagi koncesije, podeljene v skladu s členom 694 Codice della
navigazione, Regio Decreto No327 z dne 30. marca 1942.
— Letališki subjekti, vključno z upravnimi družbami SEA (Milan) in ADR (Fiumicino).
Ciper

Latvija
— Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme“
— Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga““
— SIA „Aviasabiedrība „Liepāja““
Litva
— Državno podjetje Vilnius International Airport
— Državno podjetje Kaunas Airport
— Državno podjetje Palanga International Airport
— Državno podjetje „Oro navigacija“
— Občinsko podjetje „Šiaulių oro uostas“
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki poslujejo na področju letališke infrastrukture v skladu z zakonom o letalstvu
Republike Litve (Uradni list, št. 94-2918, 2000)
Luksemburg
— Aéroport du Findel.
Madžarska
— Letališča, ki poslujejo v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről in 1995. évi XCVII.
törvény a légiközlekedésről.
— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, s katerim upravlja Budapest Airport Rt. na podlagi 1995. évi XCVII.
törvény a légiközlekedésről in 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és
a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.
Malta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Mednarodno letališče Malta)
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Nizozemska
Letališča, ki delujejo v skladu s členi od 18 naprej Luchtvaartwet. Na primer:
— Luchthaven Schiphol
Avstrija
— Subjekti, ki so pooblaščeni za upravljanje z letališko infrastrukturo v skladu z Luftfahrtgesetz, BGBl. št. 253/1957,
kakor je bil spremenjen.
Poljska
— Javno podjetje „Porty Lotnicze“, ki deluje na podlagi ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie
państwowym „Porty Lotnicze“
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugalska
— ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., ustanovljeno v skladu z Decreto-Lei n,o404/98 de 18 de dezembro 1998
— NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., ustanovljen v skladu z –Decreto-Lei n.o 404/98 de 18
de dezembro 1998
— ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., ustanovljeno v skladu z Decreto-Lei n.o 453/91 de 11 de
dezembro 1991
Romunija
— Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.
— Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“
— Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“- S.A.
— Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT“ S.A.
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Slovenija
Javna civilna letališča, ki poslujejo v skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovaška
Subjekti, ki upravljajo letališča na podlagi soglasja, ki ga odobri državni organ, in subjekti, ki izvajajo zračne telekomuni
kacijske storitve v skladu z zakonom št. 143/1998 zb. po besedilu zakonov št. 57/2001 zb., št. 37/2002 zb., št.
136/2004 zb. in št. 544/2004 zb.
Na primer:
— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Finska
Letališča, ki jih upravlja „Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia“ ali občinsko ali javno podjetje v skladu
z ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) in laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).
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Švedska
— Letališča v javni lasti in ki jih upravljajo državna podjetja v skladu z luftfartslagen (1957:297).
— Letališča v zasebni lasti in ki jih upravljajo zasebna podjetja z operativno licenco v skladu z navedenim zakonom, če
ta licenca ustreza merilom iz člena 2(3) Direktive Evropske unije za posebne sektorje.
Združeno kraljestvo
— Lokalni organ, ki izkorišča geografsko območje zaradi zagotavljanja letališke ali druge –terminalske infrastrukture
letalskim prevoznikom
— Upravljavec letališča v smislu Airports Act 1986, za katerega pri upravljanju letališča velja ekonomska ureditev iz
dela IV navedenega zakona
— Highland and Islands Airports Limited
— Upravljavec letališča v smislu Airports (Northern Ireland) Order 1994
— BAA Ltd.
VI. DOBAVA ALI DISTRIBUCIJA PLINA ALI TOPLOTE
Belgija
— Distrigaz
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov za ta del njihovih dejavnosti
— Fluxys
Bolgarija
Subjekti, ki imajo licenco za proizvodnjo in dobavo v skladu s členom 39(1) Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/
09.12.2003):
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Брикел – ЕАД
— ‚Бул Еко Енергия‘ ЕООД
— ‚ГЕРРАД‘ АД
— Девен АД
— ТЕЦ ‚Марица 3‘ – АД
— ‚Топлина електроенергия газ екология‘ ООД
— Топлофикация Бургас – ЕАД
— Топлофикация Варна – ЕАД
— Топлофикация Велико Търново – ЕАД
— Топлофикация Враца – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
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— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Лозница – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— Топлофикация Правец – ЕАД
— Топлофикация Разград – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД
— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Топлофикация Ямбол – ЕАД
Subjekti, ki imajo licenco za dobavo, distribucijo, javno dostavo ali oskrbo s plinom s strani končnega dobavitelja v
skladu s členom 39(1) Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 09.12.2003):
— Булгаргаз ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Бургасгаз ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
Češka
Vsi pogodbeni subjekti v sektorjih, ki opravljajo storitve v sektorjih plina in toplote, kakor so opredeljene v črki (f)
odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen.
Primeri pogodbenih subjektov:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Pražská teplárenská a.s.
Danska
— Subjekti, ki distribuirajo plin ali toploto na podlagi dovoljenja v skladu s § 4 lov om varmeforsyning, glej prečiščeno
besedilo zakona št. 347 z dne 17. julija 2005.
— Subjekti, ki dobavljajo plin na podlagi licence v skladu s § 10 iz lov om naturgasforsyning, glej prečiščeno besedilo
zakona št. 1116 z dne 8. maja 2006.
— Subjekti, ki dobavljajo plin na podlagi dovoljenja v skladu z bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk
kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z dne 25. aprila 2006.
— Dobava plina, ki ga izvaja Energinet Danmark ali hčerinske družbe, ki so popolnoma v lasti Energinet Danmark, v
skladu z lov om Energinet Danmark § 2, stk.2 og 3, glej zakon št. 1384 z dne 20. decembra 2004.
Nemčija
Lokalni organi, subjekti javnega prava ali združenja subjektov javnega prava ali državna podjetja, ki oskrbujejo z energijo
druga podjetja, upravljajo omrežje za oskrbo z energijo ali razpolagajo z omrežjem za oskrbo z energijo na podlagi
lastništva v skladu s členom 3(18) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dne 24.
aprila 1998, kakor je bil nazadnje spremenjen 9. decembra 2006.

Estonija
— Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.2.2007, 15, 76) in členom 14
zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332)
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Võru Soojus
Irska
— Bord Gáis Éireann
— Drugi subjekti, ki lahko od Komisije za nadzor področja energetike dobijo licenco za distribucijo ali dobavo
zemeljskega plina v skladu z določbami Gas Act 1976 to 2002
— Subjekti, ki imajo licenco na podlagi Electricity Regulation Act 1999 in so kot upravljavci kombiniranih toplarn in
elektrarn udeleženi pri distribuciji toplote
Grčija
— 'Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.', ki dobavlja in distribuira plin v skladu z zakonom št. 2364/95, kakor je bil
spremenjen z zakoni št. 2528/97, 2593/98 in 2773/99.
— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Španija
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Francija
— Gaz de France, ki je ustanovljen in deluje na podlagi Loi no46/628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
z dne 8. aprila 1946, kakor je bil spremenjen.
— GRT Gaz, upravljavec prenosnega omrežja zemeljskega plina.
— Subjekti, ki distribuirajo plin in so navedeni v členu 23 Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
z dne 8. aprila 1946, kakor je bil spremenjen (distribucijska podjetja mešanega gospodarstva, régies ali podobne
službe, sestavljene iz regionalnih ali lokalnih organov). Ex: Gaz de – Bordeaux, Gaz de Strasbourg.
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki distribuirajo toploto.
Hrvaška
Pogodbeni subjekti iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine,
broj 90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z dobavo in
distribucijo plina in toplotne energije na podlagi licence za opravljanje energetske dejavnosti v skladu z Energetskim
zakonom (Uradni list št. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10)

Italija
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., ki dobavlja plin.
— Subjekti, ki distribuirajo plin na podlagi prečiščenega besedila zakonov o neposrednem nadzoru nad javnimi
storitvami, ki ga izvajajo lokalni organi in pokrajine, odobrenega z Regio Decreto No 2578 z dne 15. oktobra 1925
in D.P.R. No 902 z dne 4. oktobra 1986 ter s členoma 14 in 15 Decreto Legislativo No 164 z dne 23. maja 2000.
— Subjekti, ki izvajajo javno distribucijo toplote, navedeni v členu 10 zakona št. 308 z dne 29. maja 1982 – Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki izvajajo javno distribucijo toplote.
— Società di trasporto regionale, katere tarife je odobrila Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Ciper

Latvija
— Akciju sabiedrība „Latvijas gāze“
— Javni subjekti lokalnih vlad, ki izvajajo javno oskrbo s toploto.
Litva
— Akcinė bendrovė ‚Lietuvos dujos‘
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki izvajajo dobavo, distribucijo ali oskrbo s plinom v skladu z zakonom
o zemeljskem plinu Republike Litve (Uradni list, št. 89–2743, 2000; št. 43–1626, 2007)
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— Subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–2000,
1996, št. 4–102, 2006) in ki izvajajo oskrbo s toploto v skladu z zakonom o toploti Republike Litve (Uradni list, št.
51–2254, 2003, št. 130–5259, 2007)

Luksemburg
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov, zadolžena za javno distribucijo toplote

Madžarska
— Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo plin v skladu s členi 162–163 iz 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
in na podlagi dovoljenja v skladu z 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról.
— Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo toploto v skladu s členi 162–163 iz 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzé
sekről in na podlagi dovoljenja v skladu z 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta
— Korporazzjoni Enemalta (podjetje Enemalta)

Nizozemska
— Subjekti, ki pridobivajo, dobavljajo ali distribuirajo plin na podlagi licence (vergunning), katero so podelili občinski
organi v skladu z Gemeentewet. Na primer: NV Nederlandse Gasunie
— Občinski ali pokrajinski organi, ki dobavljajo ali distribuirajo plin v skladu z Gemeentewet ali Provinciewet
— Lokalni organi ali združenja lokalnih organov, ki izvajajo javno distribucijo toplote

Avstrija
— Subjekti, ki so pooblaščeni za dobavo ali distribucijo plina v skladu z Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, str. 14511935 ali Gaswirtschaftgesetz, BGBl.I No 121/2000, kakor sta bila spremenjena.
— Subjekti, ki imajo dovoljenje za dobavo ali distribucijo toplote v skladu z Gewerbeordnung, BGBl. št. 194/1994,
kakor je bil spremenjen.

Poljska
Energetske družbe v smislu ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ki med drugim vključujejo:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa

L 356/1426

SL

Uradni list Evropske unije

24.12.2016

— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugalska
Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo plin v skladu z:
— Decreto-Lei n.o 30/2006, do 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural
— Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcio
namento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Romunija
— 'Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaș'
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. – Societăți de distribuție locală
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Slovenija
Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo plin v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), in subjekti, ki
dobavljajo ali distribuirajo toploto v skladu z odloki občin:

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper – Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo
in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

Piran – Pirano
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Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovaška
— Subjekti, ki na podlagi dovoljenja zagotavljajo ali vodijo pridobivanje, distribucijo, dobavo, –skladiščenje in javno
oskrbo s plinom v skladu z zakonom št. 656/2004 zb.
— Subjekti, ki na podlagi dovoljenja zagotavljajo ali vodijo pridobivanje, distribucijo in javno oskrbo s toploto v skladu
z zakonom št. 657/2004 zb.

Na primer:
— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finska
Javni ali drugi subjekti, ki upravljajo sistem plinskega prenosnega omrežja in ki dobavljajo ali distribuirajo plin na
podlagi licence v skladu s poglavjem 3(1) ali poglavjem 6(1) maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000),
in občinski subjekti ali javna podjetja, ki proizvajajo, dobavljajo ali distribuirajo toploto ali zagotavljajo toploto za
omrežja.

Švedska
— Subjekti, ki dobavljajo ali distribuirajo plin ali toploto na podlagi koncesije v skladu z lagen (1978:160) om visa
rörledningar.

Združeno kraljestvo
— Javni dobavitelj plina, kakor je opredeljen v delu 7(1) Gas Act 1986.
— Subjekt, ki je zadolžen za oskrbo s plinom na podlagi člena 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996.
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— Lokalni organ, ki zagotavlja ali upravlja fiksno omrežje in zagotavlja ali bo zagotavljal javne storitve v zvezi s
proizvodnjo, dobavo ali distribucijo toplote.
— Subjekt, ki ima licenco na podlagi dela 6(1)(a) Electricity Act 1989 in katerega dovoljenje vključuje tudi oskrbo iz
dela 10(3) navedenega zakona.

VII. ŽELEZNIŠKE STORITVE
Belgija
— SNCB Holding/NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische –Spoorwegen
— Infrabel

Bolgarija
— Национална компания ‚Железопътна инфраструктура‘
— ‚Български държавни железници‘ ЕАД
— ‚БДЖ – Пътнически превози‘ ЕООД
— ‚БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)‘ ЕООД
— ‚БДЖ – Товарни превози‘ ЕООД
— ‚Българска Железопътна Компания‘ АД
— ‚Булмаркет – ДМ‘ ООД

Češka
Vsi pogodbeni subjekti v sektorjih, ki izvajajo storitve na področju železniških storitev, kakor so opredeljene v črki f)
odstavka 1 oddelka 4 zakona št. 137/2006 zb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen.
Primeri pogodbenih subjektov:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danska
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
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Nemčija
— Deutsche Bahn AG
— Drugi subjekti, ki zagotavljajo storitve javnega železniškega prometa v skladu s členom 2(1) Allgemeines Eisenbahn
gesetz z dne 27. decembra 1993, kakor je bil nazadnje spremenjen 26. februarja 2008
Estonija
— Subjekti, ki poslujejo v skladu s členom 10(3) zakona o javnih naročilih (RT I 21.2.2007, 15, 76) in členom 14
zakona o varstvu konkurence (RT I 2001, 56 332)
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Irska
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Grčija
— 'Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.' ('Ο.Σ.Ε. Α.Ε.'), v skladu z zakonom št. 2671/98
— 'ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.' v skladu z zakonom št. 2366/95
Španija
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
Francija
— Société nationale des chemins de fer français in druga javna železniška omrežja iz Loi d'orientation des transports
intérieurs št. 82–1153 z dne 30. decembra 1982, naslov II, poglavje 1.
— Réseau ferré de France, državno podjetje, ustanovljeno na podlagi zakona št. 97–135 z dne 13. februarja 1997.
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Hrvaška

Naročniki iz člena 6 Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 90/11) (Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine, broj
90/11), ki so javna podjetja ali pogodbeni organi in ki se v skladu s posebnimi predpisi ukvarjajo z zagotavljanjem ali
upravljanjem omrežij za javne storitve v železniškem prometu.

Italija

— Ferrovie dello Stato S. p. A. including le Società partecipate
— Subjekti, družbe in podjetja, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi koncesije v skladu s členom
10 kraljevega odloka št. 1447 z dne 9. maja 1912, ki odobrava prečiščeno besedilo zakonov o le ferrovie concesse
all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili
— Subjekti, družbe in podjetja, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi koncesije v skladu s členom 4
zakona št. 410 z dne 4. junija 1949 – Concorso dello Stato per la priattivazione del pubblici servizi di trasporto in
concessione
— Subjekti, družbe in podjetja ali lokalni organi, ki zagotavljajo storitve v železniškem prometu na podlagi koncesije v
skladu s členom 14 zakona št. 1221 z dne 2. avgusta 1952 Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di
ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
— Subjekti, družbe in podjetja, ki opravljajo storitve javnega prometa v skladu s členoma 8 in 9 decreto legislativo No
422 z dne 19. novembra 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 –, kakor je bil spremenjen
z decreto legislativo No 400 z dne 20. septembra 1999 in s členom 45 Legge No 166 z dne 1. avgusta 2002

Ciper

Latvija

— Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“
— Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš“

Litva

— Akcinė bendrovė ‚Lietuvos geležinkeliai‘
— Drugi subjekti v skladu z zahtevami člena 70 (1, 2) zakona o javnih naročilih Republike Litve (Uradni list, št. 84–
2000, 1996, št. 4–102, 2006) in ki poslujejo na področju železniških storitev v skladu z zakonikom o železniškem
prometu Republike Litve (Uradni list, št. 72–2489, 2004)

Luksemburg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Madžarska
— Subjekti, ki opravljajo storitve javnega železniškega prometa v skladu s členi 162–163 2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről in 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről in na podlagi dovoljenja v skladu
s 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
Na primer:
— Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nizozemska
Naročniki s področja železniškega prometa. Na primer:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail

Avstrija
— Österreichische Bundesbahn.
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie
— Subjekti, ki so pooblaščeni za izvajanje storitev železniškega prometa v skladu z Eisenbahngesetz, BGBl. št. 60/1957,
kakor je bil spremenjen

Poljska
Subjekti, ki opravljajo storitve železniškega prometa na podlagi ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r. Ti med drugim vključujejo:
— PKP Intercity Sp. z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— „Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalska
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., v skladu z Decreto-Lei n.o109/77 de 23 de março 1977
— REFER, E.P., v skladu z Decreto-Lei n.o104/97 de 29 de abril 1997
— RAVE, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o323-H/2000 de 19 de dezembro 2000
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— Fertagus, S.A., v skladu z Decreto-Lei n.o78/2005, de 13 de abril 2005
— Javni organi in javna podjetja, ki opravljajo železniške storitve v skladu z Lei n.o10/90 de 17 de março 1990
— Zasebna podjetja, ki opravljajo železniške storitve v skladu z Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990, če so imetniki
posebnih ali izključnih pravic

Romunija
— Compania Națională Căi Ferate – CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ‚CFR – Marfă‘
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‚CFR – Călători‘

Slovenija

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Slovaška
— Subjekti, ki upravljajo železnice in žičnice ter s tem povezane zmogljivosti v skladu z zakonom št. 258/1993 zb. po
besedilu zakonov št. 152/1997 zb. in št. 259/2001 zb.
— Subjekti, ki so prevozniki javnega železniškega prometa v skladu z zakonom št. 164/1996 zb. po besedilu zakonov
št. 58/1997 zb., št. 260/2001 zb., št. 416/2001 zb. in št. 114/2004 zb. in na podlagi vladnega odloka št. 662 z dne
7. julija 2004.
Na primer:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finska
— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Švedska
— Javni subjekti, ki opravljajo železniške storitve v skladu z järnvägslagen (2004:519) in järnvägsförordningen
(2004:526).
— Regionalni in lokalni javni subjekti, ki upravljajo regionalne ali lokalne železniške povezave na podlagi lagen
(1997:734) om ansvar foer viss kollektiv persontrafik.
— Zasebni subjekti, ki opravljajo železniške storitve na podlagi pooblastila, danega v skladu s foerordningen (1996:734)
om statens spaaranlaeggningar, če je tako pooblastilo skladno s členom 2(3) Direktive Evropske unije za posebne
sektorje.
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Združeno kraljestvo
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— Izvajalci železniških storitev, ki poslujejo na podlagi posebnih ali izključnih pravic, ki jih podeli oddelek za promet
ali kateri koli drug pristojni organ.

PODODDELEK 4

IZDELKI

Vsi izdelki so zajeti v naslovu VI tega sporazuma.

PODODDELEK 5

STORITVE

Univerzalnega seznama storitev, kot ga vsebuje dokument MTN.GNS/W/120, ki vključuje naslednje storitve*:

Področje

storitve vzdrževanja in popravila

Referenčna št. CPC.

6112, 6122, 633, 886

storitve kopenskega prevoza, vključno s storitvami oklepnih avtomobilov, ku 712 (razen 71235), 7512, 87304
rirske storitve, razen prevoza pošte

storitve v zračnem prevozu potnikov in tovora, razen prevoza pošte

73 (razen 7321)

kopenski prevoz pošte, razen prevoza z železnico, in zračni prevoz

71235, 7321

telekomunikacijske storitve

752**

finančne storitve

ex 81

(a) zavarovalniške storitve

812, 814

(b) bančne in investicijske storitve***

računalniške in sorodne storitve

84
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Področje

Referenčna št. CPC.

računovodske, revizijske in knjigovodske storitve

862

storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja

864

storitve svetovanja pri vodenju in sorodne storitve

865, 866****

arhitekturne storitve; inženirske storitve in integrirane inženirske storitve; ure 867
janje naselij in krajine; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve; sto
ritve tehničnega preizkušanja in analiz

oglaševalske storitve

871

storitve v zvezi s čiščenjem zgradb in upravljanjem premoženja

874, 82201 do 82206

storitve s področja založništva in tiska na podlagi honorarja ali pogodbe

88442

storitve čiščenja izpušnih plinov

9404

storitve zmanjševanja hrupa

9405

storitve varstva narave in krajine

9406

druge drugje nerazvrščene okoljevarstvene storitve

9409

Opombe k temu pododdelku
1. * Razen koncesij za javne storitve in storitev, ki jih morajo subjekti naročiti pri drugem subjektu na podlagi izključne
pravice, ki jo uživajo v skladu z objavljenimi zakoni, predpisi ali upravnimi določbami.
2. ** Razen glasovne telefonije, teleksa, radiotelefonije, paging sporočil in satelitskih storitev.
3. ***
— Razen javnih naročil ali pridobitve storitev fiskalnega urada ali depozitnih storitev, likvidacijskih in upravljavskih
storitev za regulirane finančne ustanove ali storitev, povezanih s prodajo, odkupom in razdelitvijo javnega dolga,
vključno s posojili in državnimi obveznicami ter dolžniškimi in drugimi vrednostnimi papirji;
— Na Švedskem se plačila za državne agencije in iz njih opravijo preko švedskega poštnega sistema za brezgoto
vinsko poslovanje (Postgiro);
4. **** Razen arbitražnih in poravnalnih storitev.
5. Za naročila storitev iz tega pododdelka s strani subjektov iz pododdelkov 1, 2 in 3 se v zvezi s ponudnikom storitev
iz Ekvadorja določbe naslova VI tega sporazuma uporabljajo le, če je Ekvador tega ponudnika storitev navedel v
pododdelku 5 oddelka D tega sporazuma.
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PODODDELEK 6

GRADBENE STORITVE

A/ Gradbene storitve:
Opredelitev:
Pogodba o gradbenih storitvah je pogodba, katere cilj je izvajanje, s katerimi koli sredstvi, nizkih ali visokih gradenj v
smislu oddelka 51 iz Osrednje klasifikacije proizvodov (v nadaljnjem besedilu: oddelek 51 CPC).
Seznam oddelka 51, CPC
vse storitve iz oddelka 51.
B/ Koncesije za javna dela:
Koncesijske pogodbe za javna dela so, če jih oddajo subjekti iz pododstavkov 1 in 2 ter če je njihova vrednost enaka ali
presega 5 000 000 SDR, predmet načela nacionalne obravnave iz odstavkov 1 in 2 člena 175 ter členov 173, 174, 179,
190 in 294 tega Sporazuma.
Seznam oddelka 51, CPC:
Skupina

Razred

Podrazred

Naslov

ODDELEK 5

GRADBENA DELA IN ZGRADBE ZEMLJA

ODDELEK 51

GRADBENA DELA

511

Ustrezen ISCI

predpriprava na gradbiščih

5111

51110

pripravljalna dela na gradbišču

4510

5112

51120

rušenje objektov

4510

5113

51130

priprava in čiščenje gradbišča

4510

5114

51140

izkop in druga zemeljska dela

4510

5115

51150

priprava zemljišča za rudarjenje

4510

5116

51160

postavljanje odrov in ploščadi

4520

512

gradbena dela za zgradbe

5121

51210

za eno ali dvostanovanjske zgradbe

4520

5122

51220

za večstanovanjske zgradbe

4520
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Skupina

Razred

Podrazred

5123

51230

za skladišča in industrijske zgradbe

4520

5124

51240

za komercialne zgradbe

4520

5125

51250

za prireditvene zgradbe

4520

5126

51260

za hotele, restavracije in podobne zgradbe

4520

5127

51270

za izobraževalne zgradbe

4520

5128

51280

za zdravstvene zgradbe

4520

5129

51290

za druge zgradbe

4520

513

Naslov

Ustrezen ISCI

gradnja inženirskih objektov

5131

51310

za avtoceste (razen dvignjenih avtocest cest), ceste,
ulice, železnice in letalske steze

4520

5132

51320

za mostove, dvignjene avtoceste, predore in pod
zemne železnice

4520

5133

51330

za vodne poti, pristanišča, jezove in druge vodne
objekte

4520

5134

51340

za prenosne komunikacijske in elektroenergetske
vode (kabli)

4520

5135

51350

za distribucijske cevovode in kable, vključno s po
možnimi deli

4520

5136

51360

za rudarske in proizvodne objekte

4520

5137

514

L 356/1437

za športne in rekreacijske objekte

51371

za stadione in športna igrišča

4520

51372

za druge športne in rekreacijske objekte (na primer
kopalne bazene, teniška igrišča, golf igrišča)

4520

5139

51390

za drugje nerazvrščene inženirske objekte

4520

5140

51400

dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij

4520
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Skupina

Razred

Podrazred

515

24.12.2016
Naslov

Ustrezen ISCI

gradbena dela specialnih strok
5151

51510

fundiranje, vključno z zabijanjem pilotov

4520

5152

51520

kopanje vodnjakov

4520

5153

51530

krovstvo in impregnacija

4520

5154

51540

betoniranje

4520

5155

51550

ukrivljanje jekla in postavljanje (vključno z varje
njem)

4520

5156

51560

zidarska dela

4520

5159

51590

druga gradbena dela specialnih strok

4520

516

montažna dela
5161

51610

izdelava ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih
naprav

4530

5162

51620

izdelava vodovodnih in odtočnih napeljav

4530

5163

51630

izdelava plinskih napeljav

4530

5164

elektroinštalaterska dela
51641

izdelava električne napeljave

4530

51642

izdelava protipožarnih alarmnih naprav

4530

51643

izdelava protivlomnih alarmnih naprav

4530

51644

izdelava hišnih anten in priključkov

4530

51649

druga elektroinštalaterska dela

4530

5165

51650

izolacijska dela (električne instalacije, vodovod,
ogrevanje, zvok)

4530

5166

51660

postavljanje ograj

4530

5169

druga montažna dela
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Skupina

Razred

Podrazred

Naslov

Ustrezen ISCI

51691

izdelava dvigal in tekočih stopnic

4530

51699

druga drugje nerazvrščena montažna dela

4530

517

518
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zaključna gradbena dela

5171

51710

steklarska dela in izdelava okenskih stekel

4540

5172

51720

fasaderska in štukaterska dela

4540

5173

51730

pleskarska dela

4540

5174

51740

oblaganje tal in sten s ploščicami

4540

5175

51750

drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet

4540

5176

51760

vgrajevanje lesenega in kovinskega stavbnega pohi
štva

4540

5177

51770

nameščanje notranje gradbene dekoracije

4540

5178

51780

nameščanje gradbenih okraskov

4540

5179

51790

druga zaključna gradbena dela

4540

5180

51800

dajanje gradbenih strojev v najem, skupaj z uprav
ljavci

4550

PODODDELEK 7

SPLOŠNE OPOMBE IN PODALJŠANJA/ODSTOPANJA

1. Splošne opombe:
(a) Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za: naročila kmetijskih proizvodov v podporo kmetijskim podpornim
programom in programom prehranjevanja ljudi (na primer pomoč v hrani, vključno z nujno človekoljubno
pomočjo). Uporablja pa se za naročila v okviru programa za pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe v Evropski
uniji, če naročilo izvaja pogodbeni organ/subjekt iz naslova VI tega sporazuma ali če se izvaja zanj.
(b) Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za naročila za nakup, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo
programskega materiala, namenjenega za predvajanje na radijskih ali televizijskih postajah, in pogodbe za čas
predvajanja.
(c) Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za koncesije za javne storitve.
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(d) Naročila, ki jih oddajo naročniki iz pododdelkov 1 in 2 v zvezi z dejavnostmi na področju pitne vode, energije,
distribucije in prevoza plina, železnic, mestnega prometa, pristanišč in letališč, so zajeta v pododdelku 3 in so
predmet pragov vrednosti, ki veljajo zanje.
(e) Finska si pridržuje stališče v zvezi z uporabo naslova VI tega sporazuma za Ålandske otoke (Ahvenanmaa).
2. Razširitve:
Za ponudnike iz Peruja: področje veljavnosti v pododdelku 5 vključuje celoten oddelek 94 CPC (Storitve pri ravnanju
z odpadnimi vodami in odpadki; sanitarne in druge okoljevarstvene storitve).

3. Formula za izračun praga:
(a) Prag se prilagaja vsaki dve leti, vsaka prilagoditev pa začne veljati 1. januarja, pri čemer je začetek 1. januarja
2014.
(b) Izračun vrednosti teh pragov temelji na povprečju dnevnih vrednosti SDR po menjalnem tečaju EUR v 24
mesecih, ki se končajo zadnji dan avgusta, pred spremembo, ki začne veljati 1. januarja. Vrednost tako
spremenjenih pragov se, kjer je to potrebno, zaokroži navzdol na najbližjih tisoč EUR. To metodologijo lahko
pogodbenica EU in Kolumbija, pogodbenica EU in Peru ali pogodbenica EU in Ekvador, kot je primerno,
spremenita v okviru srečanja Odbora za trgovino, kot je navedeno v odstavku 4 člena 12 tega sporazuma.“
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PRILOGA XIX
„ODDELEK D
EKVADOR

PODODDELEK 1
SUBJEKTI NA CENTRALNI RAVNI VLADE

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte na centralni ravni vlade, navedene v tem pododdelku, kar zadeva
naročila izdelkov, storitev ali gradbenih storitev, navedenih spodaj, ko je preračunana vrednost naročila v skladu
z odstavki 6 do 8 člena 173 tega sporazuma enaka ali višja od ustreznih navedenih pragov:
Izdelki:
Prag: 260 000 posebnih pravic črpanja (v nadaljnjem besedilu: SDR) za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti
tega sporazuma in 130 000 SDR po tem.
Storitve:
Prag: 260 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 130 000 SDR po tem.
Gradbene storitve:
Prag: 6 000 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 5 000 000 SDR po tem.
Naročniki:

CENTRALNA VLADA

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

NACIONALNI SEKRETARIATI

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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USKLAJEVALNA MINISTRSTVA

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

SEKTORSKA MINISTRSTVA (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

JAVNE BANKE

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

DRUGE INSTITUCIJE

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

DRUGI DRŽAVNI ORGANI

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (only for peacetime civil construction procedures)

SUBJEKTI IZ IZOBRAŽEVALNEGA SEKTORJA

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca
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14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Manabí
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Opombe k temu pododdelku
Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL
INTERIOR IN SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: naročila izdelkov strateškega pomena, ki so nujni za nacionalno
obrambo in javno varnost ter naročila izdelkov, razvrščenih v oddelku 2 (prehrambeni izdelki, pijače in tobak;
tekstilije, oblačila in usnjeni izdelki) Osrednje klasifikacije proizvodov Združenih narodov, in sicer za subjekte
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana in Policía
Nacional.
2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION IN ORGANE, INSTITUCIJE ALI
UPRAVNE ENOTE, KI SPADAJO V NJEGOVO PRISTOJNOST, SO MU PRIDRUŽENI ALI S KATERIMI SODELUJE:
službe za gradnjo izobraževalnih ustanov (predšolskih ustanov, osnovnih šol in srednjih šol) (tudi prek Servicio de
Contratación de Obras SECOB): priprava, oblikovanje, tiskanje, izdaja in objava izobraževalnih materialov in nakup
šolskih uniform.
3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL IN ORGANE, INSTITUCIJE ALI UPRAVNE ENOTE, KI
SPADAJO V NJEGOVO PRISTOJNOST, SO MU PRIDRUŽENI ALI S KATERIMI SODELUJE: naročila izdelkov,
razvrščenih v oddelku 2 (prehrambeni izdelki, pijače in tobak; tekstilije, oblačila in usnjeni izdelki) CPC in
namenjenih programom za socialno pomoč.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA IN ORGANE, INSTITUCIJE ALI
UPRAVNE ENOTE, KI SPADAJO V NJEGOVO PRISTOJNOST, SO MU PRIDRUŽENI ALI S KATERIMI SODELUJE:
naročila prehrambenih proizvodov, kmetijskih vložkov in živih živali, povezanih s kmetijskimi podpornimi programi
in podporo pri preskrbi s hrano.
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: naročila za pripravo in organizacijo volitev in javnih posvetovanj.

PODODDELEK 2
SUBJEKTI NA PODCENTRALNI RAVNI VLADE

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte na podcentralni ravni vlade, navedene v tem pododdelku, kar zadeva
naročila izdelkov, storitev ali gradbenih storitev, ko je preračunana vrednost naročila v skladu z odstavki 6 do 8 člena
173 tega sporazuma enaka ali višja od ustreznih navedenih pragov:
Izdelki
Prag: 350 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 200 000 SDR po tem.
Storitve
Prag: 350 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 200 000 SDR po tem.
Gradbene storitve:
Prag: 6 000 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 5 000 000 SDR po tem.
Naročniki:
1. Vsi Gobiernos Autónomos Provinciales
2. Vsi Gobiernos Autónomos Municipales

Opombe k temu pododdelku
Naslov VI tega sporazuma ne zajema naročil s strani Gobiernos Autónomos Parroquiales.

PODODDELEK 3
DRUGI ZAJETI SUBJEKTI

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za subjekte, navedene v tem pododdelku, kar zadeva naročila izdelkov, storitev in
gradbenih storitev, navedenih spodaj, ko je preračunana vrednost zadevnega naročila v skladu z odstavki 6 do 8 člena
173 tega sporazuma enaka ali višja od spodaj navedenih pragov:
Izdelki:
Prag: 400 000 SDR
Storitve:
Prag: 400 000 SDR
Gradbene storitve:
Prag: 6 000 000 SDR za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma in 5 000 000 SDR po tem.
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Naročniki:
Naslov VI tega sporazuma se, če ni drugače navedeno, uporablja le za naslednja nacionalna javna podjetja:

JAVNA PODJETJA IZVRŠNE VEJE OBLASTI

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE EP
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO – ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL EP
18. HIDROESPOL EP
19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili –EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo, EMASA – PM.
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca

PODODDELEK 4
IZDELKI

Naslov VI tega sporazuma se uporablja za vse izdelke, ki jih naročajo subjekti, navedeni v pododdelkih 1 do 3, za katere
veljajo ustrezne opombe ter splošne opombe k pododdelku 7.

Opombe k temu pododdelku
Naslov VI tega sporazuma se ne uporablja za naročila izdelkov, ki so nujni za izvajanje raziskovalnih in razvojnih
storitev, ali za naročila izdelkov v naslednjih klasifikacijah:
oddelku 12 CPC (surova nafta in zemeljski plin)
skupini 333 CPC (nafta)
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skupini 334 CPC (naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki)
skupini 341 CPC (osnovne organske kemikalije)

PODODDELEK 5
STORITVE, RAZEN GRADBENIH STORITEV

Naslov VI tega sporazuma se uporablja izključno za storitve iz dokumenta MTN.GNS/W/120, ki so navedene v tem
pododdelku in jih naročajo subjekti, navedeni v pododdelkih 1 do 3, za katere veljajo ustrezne opombe k pododdelkom
1 do 3 ter splošne opombe k pododdelku 7:

Področje

Referenčna št. CPC

Storitve cestnega prevoza

712, 744, 87304

Storitve pomorskega prevoza

721, 745

Storitve železniškega prevoza

711, 743

Cevovodni transport

713

Prevoz po celinskih vodah

722

Komunikacijske storitve

752, 7512, 754

Storitve vzdrževanja in popravila

633, 6122, 886, 6112

Hoteli

641, 643

Storitve v zvezi z distribucijo električne energije in plina 691
po plinovodu

Storitve zračnega prevoza

73, 746
Razen podrazredov:
— 7321 (letalski prevoz pošte); in
— 7462 (storitve v zvezi z nadzorom zračnega prometa)

Pomožne storitve pri vseh vrstah prevoza

741, 742, 748

Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj

7471

Pomožne storitve pri zavarovalništvu in pokojninskih skla 814
dih
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Referenčna št. CPC

Storitve najema ali zakupa v zvezi z drugimi stroji in 83106, 83107, 83108, 83109
opremo, in sicer izključno brez izvajalcev

Storitve najema ali zakupa v zvezi z osebnimi in gospo 83202, 83203, 83204, 83209
dinjskimi predmeti

Računalniške in sorodne storitve

841, 843, 844, 845, 849

Knjigovodske storitve

8622

Davčne storitve

863

Storitve raziskovanja trga

86401

Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

866
Razen podrazreda 86602 storitve na področju arbitraže in
sprave

Storitve integriranega inženiringa

8673 po petnajstih letih

Oglaševalske storitve

871 po desetih letih

Storitve čiščenja stavb in nepremičninske storitve za hono 874, 822
rar ali na podlagi pogodbe

Storitve, povezane s kmetijstvom, lovom in gozdarstvom; 881, 882, 883, 884
storitve, povezane z ribolovom; storitve, povezane z rudar
stvom; storitve, povezane s proizvodnjo, razen proizvodnje
kovinskih izdelkov, kot so stroji in oprema

Storitve pakiranja – storitve s področja založništva in tiska 876, 88442

Druge poslovne storitve

8790
(razen 87901, 87902)

Veterinarske storitve

932

Okoljske storitve: storitve čiščenja izpušnih plinov; storitve 9404, 9405, 9406, 9409
zmanjševanja hrupa; storitve varstva narave in krajine;
druge okoljevarstvene storitve, ki niso uvrščene drugje
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PODODDELEK 6
GRADBENE STORITVE

Gradbene storitve
Naslov VI tega sporazuma se uporablja za vse gradbene storitve, ki jih naročajo subjekti, navedeni v pododdelkih 1 do 3,
ki so vključene v oddelek 51 CPC in za katere veljajo opombe k ustreznim pododdelkom, splošne opombe k
pododdelku 7 in opombe k temu pododdelku.

Seznam iz oddelka 51, CPC
Skupina

Razred

Podrazred

DEL 5

Naslov

GRADBENA DELA IN ZGRADBE: ZEMLJA

ODDELEK 51

GRADBENA DELA

511

predpriprava na gradbiščih
5111

51110

pripravljalna dela na gradbišču

5112

51120

rušenje objektov

5113

51130

priprava in čiščenje gradbišča

5114

51140

izkop in druga zemeljska dela

5115

51150

priprava zemljišča za rudarjenje (razen pridobivanja nafte in plina, ki
se uvršča pod F042)

5116

51160

postavljanje odrov in ploščadi

512

gradbena dela za zgradbe
5121

51210

za eno ali dvostanovanjske zgradbe

5122

51220

za večstanovanjske zgradbe

5123

51230

za skladišča in industrijske zgradbe

5124

51240

za komercialne zgradbe

5125

51250

za prireditvene zgradbe

5126

51260

za hotele, restavracije in podobne zgradbe
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Seznam iz oddelka 51, CPC
Skupina

Razred

Podrazred

5127

51270

za izobraževalne zgradbe

5128

51280

za zdravstvene zgradbe

5129

51290

za druge zgradbe

513

514

Naslov

gradnja inženirskih objektov

5131

51310

za avtoceste (razen dvignjenih avtocest cest), ceste, ulice, železnice in
letalske steze

5132

51320

za mostove, dvignjene avtoceste, predore in podzemne železnice

5133

51330

za vodne poti, pristanišča, jezove in druge vodne objekte

5134

51340

za prenosne komunikacijske in elektroenergetske vode (kabli)

5135

51350

za distribucijske cevovode in kable, vključno s pomožnimi deli

5136

51360

za rudarske objekte

5137

51370

za športne in rekreacijske objekte

5138

51380

za čiščenje in poglabljanje morskega dna

5139

51390

za drugje nerazvrščene inženirske objekte

5140

51400

sestavljanje in postavljanje montažnih konstrukcij

515

gradbena dela specialnih strok

5151

51510

fundiranje, vključno z zabijanjem pilotov

5152

51520

vrtanje vodnjakov

5153

51530

krovstvo in impregnacija

5154

51540

betoniranje

5155

51550

ukrivljanje jekla in postavljanje (vključno z varjenjem)
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Seznam iz oddelka 51, CPC
Skupina

Razred

Podrazred

5156

51560

zidarska dela

5159

51590

druga gradbena dela specialnih strok

516

Naslov

montažna dela
5161

51610

izdelava ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav

5162

51620

izdelava vodovodnih in odtočnih napeljav

5163

51630

izdelava plinskih napeljav

5164

elektroinštalaterska dela
51641

izdelava električne napeljave

51642

izdelava protipožarnih alarmnih naprav

51643

izdelava protivlomnih alarmnih naprav

51644

izdelava hišnih anten in priključkov

51649

druga elektroinštalaterska dela

5165

51650

izolacijska dela (električne instalacije, vodovod, ogrevanje, zvok)

5166

51660

postavljanje ograj

5169

druga montažna dela
51691

izdelava dvigal in tekočih stopnic

51699

druga montažna dela

517

zaključna gradbena dela
5171

51710

steklarska dela in montaža okenskih stekel

5172

51720

fasaderska in štukaterska dela

5173

51730

pleskarska dela
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Seznam iz oddelka 51, CPC
Skupina

518

Razred

Podrazred

Naslov

5174

51740

oblaganje tal in sten s ploščicami

5175

51750

drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet

5176

51760

vgrajevanje lesenega in kovinskega stavbnega pohištva

5177

51770

nameščanje notranje gradbene dekoracije

5178

51780

nameščanje gradbenih okraskov

5179

51790

druga zaključna gradbena dela

5180

51800

storitve v zvezi z dajanjem gradbene opreme ali opreme za rušenje
stavb ali inženirskih objektov v najem, vključno z upravljavcem

Opombe k temu pododdelku
1. Naročnik iz Ekvadorja lahko pri naročanju gradbenih storitev za gradnjo, vzdrževanje ali popravilo cest ali avtocest
uporabi pogoj, povezan z zaposlovanjem lokalnega osebja na podeželskih območjih, da se spodbudi zaposlovanje in
izboljšajo življenjski pogoji na teh območjih.
2. Koncesijske pogodbe za javna dela so, če jih oddajo naročniki iz pododstavkov 1 in 2, predmet načela nacionalne
obravnave iz odstavkov 1 in 2 člena 175 tega sporazuma ter členov 173, 174, 179, 190 in 294 tega sporazuma.

PODODDELEK 7
SPLOŠNE OPOMBE

1. NASLOV VI TEGA SPORAZUMA SE NE UPORABLJA ZA:
(a) naročila izdelkov ali storitev v obrambnem sektorju in sektorju javne varnosti, ki jih opravijo Fuerzas Armadas,
Policía Nacional ali Secretaría Nacional de Inteligencia in so strateškega pomena za nacionalno obrambo in javno
varnost;
(b) programe ali postopke javnega naročanja, ki se uporabljajo za mikor, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem
besedilu: mikro in MSP) ali za zainteresirane strani na področju ljudske in solidarnostne ekonomije (Actores de la
Economía Popular y Solidaria – AEPYS), če te izpolnjujejo enake kriterije v zvezi z velikostjo, kot so določeni za
mikro in MSP;
(c) naročila izdelkov za programe na področju podpore pri preskrbi s hrano;
(d) naročila katerih koli institucij javnega sektorja, ki se nahajajo na Galapagosu, ali katera koli naročila, ki so povezana
s to regijo;
(e) naročila ali pridobitve izdelkov, storitev ali gradbenih storitev, ki jih opravijo zunanje službe Republike Ekvador za
svoje delovanje;
(f) naročila, ki jih en ekvadorski subjekt opravi pri drugem ekvadorskem subjektu.
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2. TEHNOLOŠKO LOČEVANJE (1):
V obdobju petih let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma lahko naročniki iz pododstavkov 1, 2 in 3 opravijo
vladna naročila v okviru obveznih zahtev za vključitev domače vsebine v skladu s študijo tehnološkega ločevanja,
izvedeno na podlagi metodologije, kakor jo je opredelila služba Ekvadorja Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP). Te zahteve so navedene v obliki objektivno in jasno opredeljenih pogojev za udeležbo v razpisnih postopkih
za oddajo naročil.
Naročniki v svojem obvestilu o nameravanem naročilu navedejo, da veljajo pogoji v zvezi z domačo vsebino in te
pogoje natančno opredelijo v pogodbeni dokumentaciji.
Taki pogoji veljajo samo za postopke oddaje naročil v zvezi z izdelki in gradbenimi storitvami ter ne zajemajo več kot
40 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.
3. FORMULA ZA IZRAČUN PRAGA
Prag se prilagaja vsaki dve leti, vsaka prilagoditev pa začne veljati 1. januarja, pri čemer je začetek 1. januarja 2018.
Izračun vrednosti teh pragov temelji na povprečju dnevnih vrednosti SDR po menjalnem tečaju ameriškega dolarja v 24
mesecih, ki se končajo zadnji dan avgusta pred spremembo, ki začne veljati 1. januarja. Vrednost tako spremenjenih
pragov se, kjer je to potrebno, zaokroži navzdol na najbližjih tisoč dolarjev. To metodologijo lahko pogodbenica EU in
Ekvador spremenita v okviru srečanja Odbora za trgovino, kot je navedeno v odstavku 4 člena 12 tega sporazuma.
4. EKVADORSKI ORGANI ZA NAMENE ČLENA 190 TEGA SPORAZUMA
V primeru Ekvadorja so Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia in SERCOP nepristranski organi
za namene odstavka 6 člena 190 tega sporazuma. SERCOP je avtonomen organ, ki je pooblaščen za določitev začasnih
ukrepov iz pododstavka 7(a) člena 190 tega sporazuma v zvezi s postopki oddaje naročil in za izključno oddajo naročil
v katerem koli postopku oddaje naročil, za katerega velja Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(sistemski zakon za sistem nacionalnega javnega naročanja).
(1) Zajeti so vsa ministrstva ter organi, institucije ali upravne enote, ki spadajo v njihovo pristojnost ali so jim
pridruženi, z izjemo javnih podjetij, navedenih v pododdelku 3.
(1) Tehnološko ločevanje v skladu z definicijo iz odstavka 10 člena 6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública (sistemski zakon za sistem nacionalnega javnega naročanja).“
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PRILOGA XX
„SKUPNA IZJAVA EKVADORJA IN POGODBENICE EU

Pravice intelektualne lastnine
Pogodbenici ponovno potrjujeta pravice in obveznosti iz Sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne
lastnine (v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIPS).
Ekvador bo najpozneje na dan začetka veljavnosti tega sporazuma uvedel pristojbine in upravne stroške za registracijo in
ohranjanje pravic intelektualne lastnine, ki so skladne z določbami člena 62(4) Sporazuma TRIPS, in sicer na ravni, ki je
primerljiva z ravnjo pristojbin, kot jih določajo uradi za intelektualno lastnino drugih članic STO. Ekvador se zavezuje,
da bo zagotavljal nacionalno obravnavo vlog za varstvo pravic intelektualne lastnine v skladu s Sporazumom TRIPS,
zlasti členoma 3 in 27(1) Sporazuma TRIPS.
Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezo Deklaraciji o Sporazumu TRIPS in javnem zdravju, sprejeti na ministrski
konferenci STO v Dohi 14. novembra 2001, ter pravico pogodbenic, da ravnata v skladu z določbami Sporazuma
TRIPS, ki zagotavljajo prožnost za varovanje javnega zdravja. Pri izdaji obveznih licenc zagotavlja Ekvador v okviru
svojega pravnega sistema popolno skladnost z določbami in pogoji za dodelitev obvezne licence iz Sporazuma TRIPS,
zlasti člena 31 Sporazuma TRIPS.
Ekvador zagotavlja popolno skladnost z obveznostmi iz člena 61 Sporazuma TRIPS.
Pogodbenice se strinjajo, da bodo v Pododboru za intelektualno lastnino, ustanovljenem s členom 257 Sporazuma,
proučile interes Ekvadorja, da se nekmetijske geografske označbe zaščitijo z enako stopnjo zaščite kot vina, aromati
zirana vina, žgane pijače, kmetijski proizvodi in živila. Če bo Evropska unija sprejela posebno zakonodajo za zaščito
nekmetijskih geografskih označb, bo navedeni pregled upošteval tudi ta novi pravni položaj.
Dostop do trga
Ekvador lahko še naprej uporablja naslednje ukrepe, vključno z njihovimi spremembami in predpisi, pod pogojem, da
takšne spremembe in predpisi ne ustvarjajo pogojev, ki so diskriminatorni ali bolj omejevalni v zvezi s trgovino:
(a) Ukrepi v zvezi z obdavčenjem alkoholnih pijač v skladu s členoma 10 in 12 zakona Ley de Fomento Ambiental
Optimización de Ingresos del Estado, objavljenega v uradnem listu št. 583 z dne 24. novembra 2011, in členom 2
zakona Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, objavljenega v drugem dodatku uradnega lista št. 56 z dne
12. avgusta 2013, in sicer dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma. Od tega datuma dalje morajo biti ukrepi
skladni s poglavjem 1 (Dostop do trga za blago) naslova III (Blagovna menjava), in zlasti njegovim členom 21.
(b) Ukrepi v zvezi z uvozom rabljenih oblačil, obutve in vozil (resolucija COMEXI št. 182, resolucija COMEX št. 51). Pet
let po začetku veljavnosti tega sporazuma se prouči potreba po ohranitvi teh ukrepov.“
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