
 

EVROPSKA UNIJA – PRILOGA V 

PRILOGA V 

Seznam izdelkov s poreklom iz Turčije, navedenih v zaporedju poglavij in tarifnih številk HS, za 
katere ne veljajo določbe 3. in 4. člena 

1. poglavje 
2. poglavje 
3. poglavje 0401 do 
0402 

  

ex0403 - Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo 
mleko in smetana, koncentrirani ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 

 

0404 do 0410 
0504 
0511 
6. poglavje  
0701 do 0709 

  

ex 0710 Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0710 40 00 (nekuhane ali kuhane v 
pari ali vreli vodi), zamrznjene 

 

ex 0711 Vrtnine, razen sladke koruze iz tarifne številke 0711 90 30, začasno konzervirane 
(na primer: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za 
konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano 

 

0712 do 0714  
8. poglavje 

  

ex9. poglavje Kava, čaj in začimbe, razen mate čaja iz tarifne številke 0903  

10. poglavje 
11. poglavje 
12. poglavje 

  

ex1302 Pektinske snovi, pektinati in pektati  

1501 do 1514   

ex 1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (brez jojoba olja in njegovih frakcij) in 
njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani 

 

ex 1516 Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti 
hidrogenirani, interesterificirani,reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali 
nerafinirani, toda nadalje nepredelani,razen hidrogenskega ricinusovega olja, 
znanega kot »opalni vosek« 
 

 

ex 1517 in  
ex 1518 

Margarine, nadomestki svinjske masti in druge pripravljene užitne maščobe  

ex1522  
 
16. poglavje 

Ostanki predelave maščob ali živalskih in rastlinskih voskov, razen degrasa 
(strojarska maščoba) 
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1701  

ex 1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v 
trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni 
med in mešanice umetnega ali naravnega meda; karamelni sladkor, razen tistega iz 
tarifnih številk 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 in 1702 90 10 

1703 
1801 in 1802 

 

ex 1902 Testenine, polnjene, ki vsebujejo več kot 20 ut. % rib, rakov, mehkužcev ali drugih 
vodnih nevretenčarjev, klobas in podobnega ali mesa in drobovine vseh vrst, 
vključno z maščobami kakršnekoli vrste 

ex 2001 Kumare in kumarice, čebula, močno začinjeni mango, plodovi iz rodu Capsicum, 
razen sladkih paprik ali pimenta, gobe in olive, pripravljene ali konzervirane v kisu 
ali ocetni kislini 
 

2002 in 2003  

ex2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, 
zamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, razen krompirja v obliki moke, 
zdroba ali kosmičev, in sladke koruze 

ex 2005  
 
 
2006 in 2007 

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, 
nezamrznjene, razen izdelkov iz tarifne številke 2006, razen krompirja v obliki 
moke, zdroba ali kosmičev, in sladke koruze 

ex2008 Sadje, orehi in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z 
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne 
zajeti na drugem mestu, razen kikirikijevega masla, palmovih jeder, koruze, jama, 
sladkega krompirja in podobnih užitnih delov rastlin, ki vsebujejo 5 ut. % ali več 
škroba, listov vinske trte, hmeljevih poganjkov in drugih podobnih užitnih delov 
rastlin 

2009  

ex 2106 Aromatizirani in obarvani sladkor, sirupi 

2204 
2206 

 

ex2207 Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz 
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu 

ex2208  
 
 
2209 
23. poglavje 
2401 
4501 
5301 in 5302 

Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %, pridobljen iz 
kmetijskih pridelkov, navedenih v tem seznamu 

 


