Seznam zakonodaje EU na področju porekla blaga (20. 4. 2020)
PREFERENCIALNA PRAVILA O POREKLU BLAGA
I.

PREFERENCIALNI SPORAZUMI :

MAKEDONIJA
22004A0320(03)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in nekdanjo jugoslovansko Republiko Makedonijo na drugi - Protokol
4 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 84, 20.3.2004, str. 13, ang.verzija
Posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 54, str. 3
22004A1229(04)
Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi
strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji
UL L 388, 29.12.2004, str. 6
22005A1220(01)
Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko
republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s
poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v skupnost
UL L 333, 20.12.2005, str. 45
22008D0082
Sklep št. 1/2007 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta ES–Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija z dne 20.decembra 2007 o spremembi Protokola 2 (o jeklenih izdelkih) k
Stabilizacijsko-pridružitvenemu
sporazumu ES–Nekdanja
jugoslovanska
republika
Makedonija
UL L 25, 30.1.2008, str. 10
22008A0410(01)
Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi
strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 99, 10.4.2008, str. 2
22014A0918(01)
Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
UL L 276, 18.9.2014, str. 3
veljavna pravila o poreklu blaga:
22016D1901
Sklep št. 1/2016 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija z dne 20. januarja 2016 o nadomestitvi Protokola 4 k Stabilizacijsko-
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pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na
eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani o opredelitvi
pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 293, 28.10.2016, str. 58 (uporablja se od 1. maja 2015)
ALBANIJA
22009A0428(02)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani
UL L 107, 28.4.2009, str.166
veljavna pravila o poreklu blaga:
22015D0821
Sklep št. 1 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Albanija z dne 11. maja 2015 o
nadomestitvi Protokola 4 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani
o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 129, 27.5.2015, str. 50 (uporablja se od 1. maja 2015)
ČRNA GORA
22010A0429(01)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani- Protokol 3 o opredelitvi pojma
»izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 108, 29.4.2010, str.3
veljavna pravila o poreklu blaga:
22015D0169
Sklep št. 1/2014 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Črna gora z dne 12. decembra
2014 o nadomestitvi Protokola 3 k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro
na drugi strani, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 28, 4.2.2015, str.45 (uporablja se od 1.februarja 2015)
BIH
22015A0630(01)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami
članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani- Protokol 2 o opredelitvi
pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 164, 30.6.2015, str.2 (uporablja se od 1. junija 2015)
veljavna pravila o poreklu blaga:
22017D0147
Sklep št. 1/2016 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Bosna in Hercegovina z dne 9.
decembra 2016 o nadomestitvi Protokola 2 k Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med
Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in
Hercegovino na drugi strani, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja
UL L 22, 27.1.2017, str. 82 (velja od 9. 12. 2016)
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SRBIJA
22013A1018(01)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani- Protokol 3 o opredelitvi pojma
»izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 278, 18.10.2013, str. 16
veljavna pravila o poreklu blaga:
22014D0946
Sklep št. 1/2014 Stabilizacijsko-pridruŽitvenega sveta EU-Srbija z dne 17. decembra 2014 o
nadomestitvi Protokola 3 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani, o
opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 367, 23.12.2014, str.119 (uporablja se od 1. februarja 2015)
KOSOVO
22016A0316(01)
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za
atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani
UL L 71 z dne 16.3.2016, str. 3 (sporazum velja od 1. 4. 2016)
EGP
osnovni sporazum:
21994A0103
Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru – Protokol 4 o opredelitvi pojma »izdelki s
poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 1, 3.1.1994, ang.verzija
Posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 19 str. 146
veljavna pravila o poreklu blaga:
22016D0753
Sklep Skupnega odbora EGP št. 71/2015 z dne 20. marca 2015 o spremembi Protokola 4
(pravila o poreklu) k Sporazumu EGP
UL L 129, 19.5.2016, str. 56 (uporablja se od 1. maja 2014)
ŠVICA
osnovni sporazum:
Industrijski izdelki:
21972A0722(03)
Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo - Protokol 3 o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 300, 31.12.1972, str. 189, ang. verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 11 str. 105
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Kmetijski izdelki:
22002A0430(04)
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi
proizvodi
UL L 114, 30.4.2002, str. 132, ang. verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 41 str. 159 - 406
veljavna pravila o poreklu blaga:
22016D0121
Sklep Skupnega odbora ES-Švica št. 2/2016 z dne 3. decembra 2015 o spremembi
Protokola 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo
o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 23, 29.1.2016, str. 79 (uporablja se od 1. februarja 2016)
NORVEŠKA
osnovni sporazum:
21973A0514(01)
Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško - Protokol št. 3
o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 171, 27.6.1973, str. 2 , ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 11 str. 288
veljavna pravila o poreklu blaga:
22016D0385
Sklep Supnega odbora EU-Norveška št. 1/2016 z dne 8. februarja 2016, ki spreminja
Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 72, 17.3.2016, str. 63 (uporablja se od 1. maja 2015)
ISLANDIJA
osnovni sporazum:
21972A0722(05)
Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo - Protokol št. 3
o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 301, 31.12.1972, str. 2, ang.verzija, posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 11
str. 202
veljavna pravila o poreklu blaga:
22016D0386
Sklep Supnega odbora EU-Islandija št. 1/2016 z dne 17. februarja 2016, ki spreminja
Protokol 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 72, 17.3.2016, str. 66 (uporablja se od 1. maja 2015)
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22017A1024(02)
Sklep Sveta (EU) 2017/1913 z dne 9. oktobra 2017 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave
pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske
proizvode
UL L 274, 24.10.2017, str. 57
TURČIJA
Trgovina s premogom in jeklom:
21996A0907(01)
Sporazum med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Republiko Turčijo o trgovini z
proizvodi, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
(Protokol 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja)
UL L 227,7.9.1996, str. 3
22009D0403
Sklep št. 1/2009 Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo ter Republiko Turčijo o trgovini z izdelki, zajetimi s Pogodbo
o ustanovitvi Skupnosti za premog in jeklo, z dne 24. februarja 2009 o spremembi Protokola
1 k Sporazumu
UL L 143, 6.6.2009, str.1
Trgovina s kmetijskimi izdelki:
21998D0320(01)
Sklep št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem
režimu za kmetijske izdelke - Protokol št. 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja
UL L 86, 20.3.1998, str. 1
Sklep št. 3/2006 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 19. decembra 2006 o spremembi
Protokola 3 k sklepu št.1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 25. februarja 1998 o
trgovinskem režimu za kmetijske izdelke
(ta sklep nikoli ni bil objavljen v Uradnem listu EU)
Vsa trgovina:
22005A0930(01)
Dodatni protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo
po širitvi Evropske unije
UL L 254, 30.9.2005, str. 58 (se nanaša na celotno trgovino s Turčijo)
IZRAEL
osnovni sporazum
22000A0621(01)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani - Protokol št. 4 o opredelitvi pojma
»izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 147, 21.6.2000, str. 3, ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 55 str. 167



Besedilo ni na voljo v slovenskem jeziku.
Slovensko besedilo sklepa ni objavljeno.
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veljavna pravila o poreklu blaga
22006D0019
Sklep št. 2/2005 Pridružitvenega sveta EU-Izrael z dne 22. decembra 2005 o spremembi
Protokola 4 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evromediteranskemu sporazumu
UL L 20, 24.1.2006, str. 1
22019A0124(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
UL L 21, 24.1.2019, str. 3
ALŽIRIJA
22005A1010(01)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Demokratično republiko Alžirijo na drugi – Protokol 6 o opredelitvi
pojma » izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 265, 10.10.2005, str. 2
veljavna pravila o poreklu blaga:
22007A1115(01)
Sklepa št. 2/2007 Pridružitvenega sveta EU-Alžirija z dne 16. oktober 2007 o spremembi
Protokola 6 o opredelitvi „izdelkov s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Evromediteranskemu sporazumu
UL L 297, 15.11.2007, str.1
32010D0566
Sklep št. 1/2010 Pridružitvenega sveta EU-Alžirija z dne 3. avgusta 2010 o spremembi člena
15(7) Protokola 6 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k
Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani
UL L 248, 22.9.2010, str.64
EGIPT
osnovni sporazum
22004A0930(03)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi - Protokol 4 o opredelitvi pojma
»izdelki s poreklom »in načinih upravnega sodelovanja
UL L 304, 30.9.2004, str. 39




Slovensko besedilo sporazuma ni objavljeno.
Objavljeno je bilo samo angleško besedilo sporazuma.
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veljavna pravila o poreklu blaga
22015D2435
Sklep št. 1/2015 Pridružitvenega sveta EU-Egipt z dne 21. septembra 2015 o nadomestitvi
Protokola 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o
opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 334, 22.12.2015, str. 62–64 (uporablja se od 1. februarja 2016)
22017A0504(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in
njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
UL L 115, 4.5.2017, str. 3-14
LIBANON
22006A0530(01)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani - PROTOKOL 4 o opredelitvi
pojma «izdelki s poreklom» in načinih upravnega sodelovanja
UL L 143, 30.5.2006, str. 2
22015A0501(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, zaradi
upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike
Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Malte, Republike Poljske, Republike
Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji
UL L 113, 1.5.2015, str. 3
22015A0627(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 162, 27.6.2015, str. 3
22016A0601(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
UL L 144, 1.6.2016, str. 3
MAROKO
osnovni sporazum
22000A0318(01)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani – Protokol št. 4 o opredelitvi
pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 70,18.3.2000, str.2



Slovensko besedilo sporazuma ni objavljeno.
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22008A1203
Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi zaradi pristopa
Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 324, 3.12.2008, str.3
veljavna pravila o poreklu blaga
22005D0904
Sklep št. 2/2005 Pridružitvenega Sveta EU-Maroko z dne 18. novembra 2005 o spremembi
Protokola 4 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja k
Evro-mediteranskemu sporazumu
UL L 336, 21.12.2005, str. 1
22011D0293
Sklep št. 1/2011 Pridružitvenega Sveta EU-Maroko z dne 30. marca 2011 o spremembi
Priloge II k Protokolu 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, ki vsebuje
seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko
izdelani izdelek dobil status blaga s poreklom
UL L 141, 27.5.2011, str. 66
22019A0206(01)
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi
protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani
UL L 34, 6.2.2019, str. 4 (sporazum je začel veljati 19. 7. 2019; UL L 197, 25.7.2019, str. 1)
22020D0468
Sklep št. 1/2020 Pridružitvenega odbora EU-Kraljevina Maroko z dne 16. marca 2020 o
izmenjavi informacij med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, da se oceni učinek
Sporazuma v obliki izmenjave pisem o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evromediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani [2020/468]
UL L 98, 31.3.2020, str. 45
SIRIJA
21977A0118(05)
Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Sirijo–
Protokol št. 2 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 269,27.9.1978, str.2
TUNIZIJA
osnovni sporazum
21998A0330(01)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani – Protokol št. 4 o opredelitvi
pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 278, 21.10.2005, str.9



Slovensko besedilo sporazuma ni objavljeno.
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veljavna pravila o poreklu
22006D0612
Sklep št. 1/2006 pridružitvenega Sveta EU-Tunizija z dne 28. julija 2006 o spremembi
Protokola 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evromediteranskemu sporazumu
UL L 260, 21.9.2006, str. 1
22012D0198
Sklep št. 1/2012 Pridružitvenega sveta EU-Tunizija z dne 20. februarja 2012 o spremembi
člena 15(7) Protokola 4 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja k Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani
UL L 106, 18.4.2012, str. 28
22014A1014(01)
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi
upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 296, 14.10.2014, str.3
22014D0865
Sklep št. 1/2014 Pridružitvenega sveta EU-Tunizija z dne 26. septembra 2014 o spremembi
člena 15(7) Protokola št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi
strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 346 z dne 2.12.2014, str. 60
JORDANIJA
osnovni sporazum
22002A0515(02)
Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi – Protokol št. 3 o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 283 , 26.10.2005, str.10
Sklep Sveta z dne 16. junija 2008 o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evromediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani, da se upošteva
pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 40, 13.2.2010, str. 63
veljavna pravila o poreklu
22006D0508
Sklep št. 1/2006 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 15. junija 2006 o spremembi
Protokola 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evromediteranskemu sporazumu
UL L 209, 31.7.2006, str. 30
22010D0575
Sklep št. 1/2010 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 16. septembra 2010 o spremembi
člena 15(7) Protokola 3 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
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sodelovanja k Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani
UL L 253, 28.9.2010, str. 60
22016D1436
Sklep št. 1/2016 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 19. julija 2016 o spremembi
Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strain in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strain
o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedene na
posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za
sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom
UL L 233, 30.8.2016, str. 6 (uporablja se do 31.12.2026)
22019D0042
Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 4. decembra 2018 o spremembi
Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strain in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strain
o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba
opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na
posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za
sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2019/42]
UL L 9, 11.1.2019, str. 147
PALESTINSKA OSVOBODILNA ORGANIZACIJA
21997A0716(01)
Začasni Evro-Mediteranski pridružitveni Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko
skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) za Palestinsko upravo
Zahodnega brega in Gaze, na drugi strani - Protokol št. 3 o opredelitvi pojma »izdelki s
poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 187, 16.7.1997, str.3, ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 26 str. 124
veljavna pravila o poreklu
22016D1256
Sklep št. 1/2016 Skupnega odbora EU-PLO z dne 18. februarja 2016 o nadomestitvi
Protokola 3 k Začasnemu evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu o trgovini in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Palestinsko osvobodilno organizacijo
(PLO) za Palestinsko upravo Zahodnega brega in Gaze na drugi strani o opredelitvi pojma
„izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 205 z dne 30.7.2016, str. 24 (uporablja se od 1.marca 2016)
FERSKI OTOKI
osnovni sporazum
21997A0222(01)
Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih
otokov na drugi strani - Protokol št. 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih
upravnega sodelovanja
UL L 53, 22.2.1997, str.2, ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 04 zvezek 03 str. 5
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veljavna pravila o poreklu blaga
22015D0844
Sklep št. 1 Skupnega odbora EU/Danska-Ferski Otoki z dne 12. maja 2015 o nadomestitvi
Protokola 3 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno
vlado Ferskih otokov na drugi strani o opredelitvi pojma „proizvodi s poreklom“ in o načinih
upravnega sodelovanja
UL L 134, 30.5.2015, str. 29 (uporablja se od 12. maja 2015)
MOLDAVIJA
22014A0830(01)
Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in
njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani
UL L 260 z dne 30.8.2014, str.4
22015D2445
Sklep št. 1/2015 Pridružitvenega sveta EU-Republika Moldavija z dne 18. decembra 2015 o
uporabi naslova V Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo
za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na
drugi strani na celotnem ozemlju Republike Moldavije (Naslov V (Trgovina in z njo povezane
zadeve) se od 1.1.2016 uporablja na celotnem ozemlju Republike Moldavije)
UL L 336, 23.12.2015, str. 93–94
veljavna pravila o poreklu blaga
22017D0266
Sklep št. 1/2016 Pododbora za carino EU-Republika Moldavija z dne 6. oktobra 2016 o
nadomestitvi Protokola II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko
skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko
Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega
sodelovanja [2017/266]
UL L 39, 16.2.2017, str. 45-48 (uporablja se od 1. 12. 2016)
REGIONALNA KONVENCIJA
22013A0226(01)
Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu
UL L 54, 26.2.2013, str.4
32014D0490
Sklep št. 2 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu z dne 21. maja 2014 v zvezi z zahtevo Republike Moldavije,
da postane pogodbenica Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih
pravilih o poreklu
UL 217, 23.7.2014, str. 88 (sklep začne veljati 1. septembra 2014)
2014D0503
Sklep št. 1/2014 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu z dne 21. maja 2014 v zvezi s sprejetjem njegovega
poslovnika
UL 222, 26.7.2014, str.22
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22016D2126
Sklep št. 1/2016 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu z dne 28. septembra 2016 v zvezi z zahtevo Gruzije, da
postane pogodbenica Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih
pravilih o poreklu [2016/2126]
UL 329, 3.12.2016, str. 118 (sklep začne veljati 28. septembra 2016)
22017D1367
Sklep št. 1/2017 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu z dne 16. maja 2017 v zvezi z zahtevo Ukrajine, da postane
pogodbenica Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o
poreklu [2017/1367]
UL L 191, 22.7.2017, str 11 (sklep začne veljati 16. maja 2017)
22019D0940
Sklep št. 2/2017 Skupnega odbora Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih
preferencialnih pravilih o poreklu z dne 16. maja 2017 o spremembi določb Dodatka II k
Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu z uvedbo
možnosti povračila dajatev in polne kumulacije v trgovini, zajeti v Srednjeevropskem
sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), ki vključuje Republiko Moldavijo in udeleženke v
stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije [2019/940]
UL L 149, 7.6.2019, str. 76
UKRAJINA
22014A0529(01)
Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Ukrajino na drugi strani
UL EU L 161 z dne 29.5.2014, str. 3 (Protokol I se je pričel začasno uporabljati 1.1.2016)
22014D0691
Sklep Sveta z dne 29. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/668/EU o podpisu
Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in
njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije
in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo
državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice)
ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov
UL EU L 289 z dne 3.10.2014, str. 1
22015X1205(01)
Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko
skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na
drugi strani
UL EU L 321 z dne 5.12.2015, str. 1
2217X0725(01)
Informacije o začetku veljavnosti Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko
skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na
drugi strani
UL L 193 z dne 25.7.2017, str. 1 (sporazum začne veljati 1. septembra 2017)
32019D2145
Sklep Sveta (EU) 2019/2145 z dne 5. decembra 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma
v obliki izmenjave pidem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih
preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom
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o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi
državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani
UL L 325 z dne 16.12.2019, str. 41
veljavna pravila o poreklu blaga
22019D0101
Sklep št. 1/2018 Pododbora za carino EU-Ukrajina z dne 21. novembra 2018 o nadomestitvi
Protokola I k sporazumu o pridružitvi EU-Ukrajina o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja [2019/101]
UL L 20 z dne 23.1.2019, str. 40 (uporablja se od 1.1.2019)
GRUZIJA
22014A0830(02)
Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in
njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani
UL L 261 z dne 30.8.2014, str.4
veljavna pravila o poreklu blaga
22018D0836
Sklep št. 1/2018 Pododbora za carino EU-Gruzija z dne 20. marca 2018 o nadomestitvi
Protokola I k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za
atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja [2018/836]
UL L 140, 6.6.2018, str. 107 (uporablja se od 1.6.2018)
ANDORA
osnovni sporazum:
21990A1231(02)
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino
Andoro - Priloga o opredeltivi pojma » izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 374, 31.12.1990, p.14, ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 17 str. 203
veljavna pravila o poreklu blaga:
22015D2468
Sklep št. 1/2015 Skupnega odbora EU-Andora z dne 11. decembra 2015 o nadomestitvi
Dodatka k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in
Kneževino Andoro o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 344, 30.12.2015, str. 15–52 (uporablja se od 1. januarja 2016)
preferencialna obravnava izdelkov iz tarifnih številk 24.02 in 24.03 HS izdelanih iz
surovega tobaka:
32001R2302
Uredba Sveta (ES) št. 2302/2001 z dne 15. novembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo
člena 12(2) Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in
Kneževino Andoro
UL L 310 , 28.11.2001, str. 1,ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 38 str. 314
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MEHIKA
osnovni sporazum:
22000A1028(01)
Sporazum o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi
državami na drugi
UL L 276, 28.10.2000, str. 45, ang. verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 55 str. 336
22005A0312(01)
Dodatni Protokol k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Združenimi mehiškimi državami na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji
UL L 66, 12.3.2005, str. 24
22007A0602(01)
Drugi dodatni protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji
UL L 141, 2.6.2007,str. 69
22018A1220(01)
Tretji dodatni protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju
in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji – protokol še ne velja (do uradnega obvestila)
UL L 325, 20.12.2018, str. 3–6
pravila o poreklu blaga:
22000D0630(02)
Sklep št.2/2000 Skupnega Sveta ES-Mehika z dne 23 marca 2000 - PILOGA III o opredelitvi
pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 157, 30.6.2000, str.10 (objavljeno je samo besedilo sklepa)
UL L 245, 29.9.2000, str.1 (objavljene so samo priloge k sklepu, torej tudi pravila o poreklu
blaga)
spremembe pravil o poreklu blaga:
22003D0098
Sklep št. 5/2002 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 24.decembra 2002 v zvezi z Prilogo III h
Sklepu 2/2000 Skupnega Sveta EU-Mehika z dne 23 marca 2000 glede opredelitve pojma
»izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
UL L 44, 18.2.2003, str.1




Besedilo ni na voljo v slovenskem jeziku.
Besedilo sklepa ni na voljo v slovenskem jeziku.
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22004D0640
Sklep Skupnega sveta EU – Mehika št. 3/2004 z dne 29. julija 2004 o spremembi Sklepa
Skupnega sveta št. 2/2000 z dne 23. marca 2000
UL L 293, 16.9.2004, str. 15
22007D0676
Sklep št. 1/2007 Skupnega odbora EU-Mehika z dne 14. junija 2007 v zvezi s Prilogo III k
Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi koncepta
izdelki s poreklom in metodah upravnega sodelovanja
UL L 279, 23.10.2007, str. 15
22008D0619
Sklep št. 2/2008 Skupnega sveta EU–Mehika z dne 25. julija 2008 o spremembi Sklepa
Skupnega sveta št. 2/2000, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega sveta št. 3/2004
UL L 198, 26.7.2008, str.55
22010D0626
Sklep Skupnega odbora EU-Mehika št. 1/2010 z dne 17. septembra 2010 v zvezi s Prilogo III
k Sklepu Skupnega sveta EU-Mehika št. 2/2000 o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in
metodah upravnega sodelovanja
UL L 277, 21.10.2010, str. 30
ČILE
22002A1230(01)
Sporazum o pridružitvi med Evropsko Skupnostjo in Njenimi Državami Članicami na eni
strani in Republiko Čile na drugi strani - Priloga III o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja
UL L 352, 30.12.2002, str. 3,ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 53 str. 3
22005A0210(01)
Dodatni protokol k sporazumu o pridružitvi med evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na eni strani in republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa
Republike Ciper, Češke Republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve,
Republike Malte, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške Republike in Republike
Slovenije k Evropski uniji
UL L 38, 10.2.2005, str. 3
22007A0926(01)
Drugi dodatni protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa
Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
UL L 251, 26.9.2007, str. 2
22012D0346
Sklep št. 1/2012 Posebnega odbora EU–Čile za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu z
dne 27. marca 2012 v zvezi s Prilogo III k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo
in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani o opredelitvi
pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja
UL L 169, 29.6.2012, str.61
22017D0958
Sklep št. 2/2015 Pridružitvenega odbora EU-Čile z dne 30. novembra 2015 o spremembi
člena 12 naslova III Priloge III k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
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državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani v zvezi z neposrednim
prevozom
UL L 144, 7.6.2017, str. 35
22017A0727(02)
Tretji dodatni protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani in Republiko Čole na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
UL L 196, 27.7.2017, str. 3 (začne veljati 1. julija 2019; UL L 145, 4.6.2019, str. 1)
KOREJA
22011A0514(01)
Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Korejo na drugi strani – protokol o opredelitvi pojma izdelki s »poreklom« in
načinih upravnega sodelovanja
UL L 127, 14.5.2011, str.4
32011R1093
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1093/2011 z dne 28. oktobra 2011 o uporabi odstopanj
od pravil o poreklu iz Protokola o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“, priloženega k
Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Korejo
UL L 283 z dne 29.10.2011, str.27
22014A0514(01)
Dodatni protokol k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k
Evropski uniji
UL L 140 z dne 14.5.2014, str.3
22018A0626(01)
Protokol k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni
strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k
Evropski uniji
UL L 161, 26.6.2018, str. 3
PERU IN KOLUMBIJA
22012A1221
Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Kolumbijo in Perujem na drugi strani
UL L 354 z dne 21.12.2012, str.3
22015A0731(01)
Dodatni protokol k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa
Republike Hrvaške k Evropski uniji (dodatni protokol je začel veljati 1. maja 2017; UL L 113 z
dne 29. 4. 2017)
UL L 204 z dne 31.7.2015, str.3
Odstopanja
32013R0404
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2013 z dne 2. maja 2013 o odstopanjih od pravil o
poreklu iz Priloge II k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
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članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru
kvot za nekatere izdelke iz Peruja
UL L 121 z dne 3.5.2013, str.30
32013R0740
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 740/2013 z dne 30. julija 2013 o odstopanju od pravil o
poreklu iz Priloge II k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru
kvot za nekatere izdelke iz Kolumbije
UL L 204 z dne 31.7.2013, str.40
EKVADOR
22016A1224(01)
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
UL L 356, 24.12.2016, str. 3
32017R0120
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/120 z dne 24. januarja 2017 o odstopanju od pravil o
poreklu iz Priloge II k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi strani, ki se
uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Ekvadorja
UL L 19, 25.1.2017, str. 27–30
SREDNJA AMERIKA
22012A1215(01)
Sporazum o pridružitvi med Evropsko Unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Srednjo Ameriko na drugi strani
UL L 346 z dne 15.12.2012, str.3
Odstopanja
32013R0974
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 974/2013 z dne 11. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil
o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za
nekatere izdelke iz Nikaragve
UL L 272 z dne 12.10.2013, str.10
32013R0975
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 975/2013 z dne 11. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil
o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za
nekatere izdelke iz Hondurasa
UL L 272 z dne 12.10.2013, str.20
32013R0976
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 976/2013 z dne 11. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil
o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za
nekatere izdelke iz Paname
UL L 272 z dne 12.10.2013, str.25
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32013R0977
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 977/2013 z dne 11. oktobra 2013 o odstopanjih od pravil
o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za
nekatere izdelke iz Srednje Amerike
UL L 272 z dne 12.10.2013, str.31
32013R1011
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2013 z dne 21. oktobra 2013 o odstopanjih od
pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v
okviru kvot za nekatere izdelke iz Salvadorja
UL L 280 z dne 22.10.2013, str.3
32013R1012
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1012/2013 z dne 21. oktobra 2013 o odstopanjih od
pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v
okviru kvot za nekatere izdelke iz Kostarike
UL L 280 z dne 22.10.2013, str.13
32013R1366
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1366/2013 z dne 18. decembra 2013 o odstopanjih od
pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v
okviru kvot za nekatere izdelke iz Gvatemale
UL L 343 z dne 19.12.2013, str.34
KANADA
22017A0114(01)
Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko
unijo in njenimi državami članicami na drugi strani – SE UPORABLJA OD 21.9.2017
(obvestilo o začasni uporabi: UL L 238 z dne 16.9.2017, str. 9)
UL L 11 z dne 14.1.2017, str. 23
32017R1772
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1772 z dne 28. septembra 2017 o odprtju in
upravljanju tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode ter
ribiške proizvode s poreklom iz Kanade
UL L 251 z dne 29.9.2017, str. 13
32017R1781
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1781 z dne 28. septembra 2017 o odstopanju od
pravil o poreklu za določene izdelke, določenih v Celovitem gospodarskem in trgovinskem
sporazumu med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na
drugi strani, ki se uporablja v okviru letnih kvot za nekatere izdelke iz Kanade (uporablja se
od 21. septembra 2017)
UL L 255 z dne 3.10.2017, str. 1
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JAPONSKA
22018A1227(01)
Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko – SPORAZUM JE
ZAČEL VELJATI 1.2.2019 (obvestilo o začetku veljavnosti: UL L 9, 11.1.2019, str.1)
UL L 330, 27.12.2018, str. 3-899
SINGAPUR
22019A1114(01)
Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur - SPORAZUM JE
ZAČEL VELJATI 21.11.2019 (obvestilo o začetku veljavnosti: UL L 293, 14.11.2019, str. 1)
UL L 294, 14.11.2019, str. 3
Odstopanja
32019R1927
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1927 z dne 19. novembra 2019 o odstopanjih od
pravil o »izdelkih s poreklom«, določenih v Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo
in Republiko Singapur, ki se uporabljajo v okviru omejitev letnih kvot za nekatere izdelke iz
Singapurja
UL L 299 z dne 20.11.2019, str. 45
AKP DRŽAVE
- DRŽAVE CARIFORUMA
22008A1030
Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani - PROTOKOL I o
opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja
UL L 289, 30.10.2008, str.3
22017D2202
Sklep št. 1/2017 Skupnega Sveta CARIFORUM-EU, ustanovljenega s Sporazumom o
gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 17. novembra 2017 o
spremembi Priloge IX k Protokolu I: Čezmorske države in ozemlja [2017/2202]
UL L 313, 29.11.2017, str.10
- SREDNJA AFRIKA
22009A0228(01)
Vmesni sporazum, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na
drugi strani
UL L 57, 28.2.2009, str. 2
22019D0384
Sklep št. 1/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu
o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni
strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, z dne 18. februarja 2019 v zvezi s
pristopom Republike Hrvaške k Evropski uniji [2019/384]
UL L 69, 11.3.2019, str. 52
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- SLONOKOŠČENA OBALA
22009A0303(01)
Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani – sporazum se začasno
uporablja od 3. septembra 2016
UL L 59, 3.3.2009, str.3
22019D1186
Sklep št. 1/20019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem
partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na drugi strani, z dne 11. aprila 2019 v zvezi s pristopom Republike
Hrvaške k Evropski uniji [2019/1186]
UL L 185, 11.7.2019, str. 83
22020D0195
Sklep št. 2/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem
partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na drugi strani, z dne 2. decembra 2019 o sprejetju Protokola št. 1 o
opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2020/195]
UL L 49, 21.2.2020, str. 1
- PACIFIŠKE

DRŽAVE

22009A1016(01)
Začasni Sporazum o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi
državami na drugi strani - PROTOKOL II o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih
upravnega sodelovanja
UL L 272, 16.10.2009,str. 2
22019X0116(01)
Obvestilo o začasni uporabi Začasnega Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo
na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani – obvestilo, da se sporazm med EU in
Neodvisno državo Samoa začasno uporablja od 31. 12. 2018
UL L 13, 16.1.2019, str. 1
- DRŽAVE SADC
22016A0916(01)
Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami
na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani – PROTOKOL 1 o
opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja (sporazum se
začasno uporablja od 10. oktobra 2016)
UL L 250, 16.9.2016, str. 3
22018X0210(01)
Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani
- sporazum med EU in Republiko Mozambik se začasno uporablja od 4. februarja 2018
UL L 38, 10.2.2018, str. 1
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Odstopanje:
32017R0882
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/882 z dne 23. maja 2017 o odstopanju od pravil o
poreklu iz Protokola 1 k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani,
ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Namibije
UL L 135, 24.5.2017, str. 15
- DRŽAVE VZHODNE IN JUŽNE AFRIKE
22012A0424(01)
Sporazum o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami
Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na drugi strani - PROTOKOL 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega
sodelovanja
UL L 111 z dne 24.4.2012, str.2
22018D1144
Sklep št. 1/2017 Odbora SGP, ustanovljenega z Začasnim sporazumom o določitvi okvira za
Sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani
ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, z dne 3. oktobra 2017
glede pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji in sprememb seznama držav in ozemelj,
pridruženih Evropski uniji [2018/1144]
UL L 207, 16.8.2018, str. 65
22019X0722(01)
Obvestilo o začasni uporabi Začasnega sporazuma o določitvi okvira za sporazum o
gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani – sporazum med EU in Zvezo
Komori se začasno uporablja od 7. februarja 2019
UL L 194, 22.7.2019, str. 1
22020D0425
Sklep št. 1/2020 Odbora SGP z dne 14. januarja 2020 o spremembi nekaterih določb
Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k
Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med
državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami
članicami na drugi strani [2020/425] – sklep začne veljati 31. marca 2020
UL L 93, 27.3.2020, str. 1
Odstopanja:
22017D1923
Sklep št. 1/2017 Odbora za carinsko sodelovanje ESA-EU z dne 2. oktobra 2017 o
odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o
določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne
Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani
zaradi upoštevanja posebnih razmer v državah Vzhodne in Južne Afrike v zvezi s
konzerviranim tunom in fileti tuna [2017/1923]
UL L 271 z dne 20.10.2017, str. 44 (odstopanje se uporablja na letni osnovi za izdelke in
količine iz Priloge k temu sklepu med 1. januarjem 2018 in 31. decembrom 2022; velja do
31.12.2022)
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GANA
22016A1021
Sporazum o sklenitvi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni
strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani – sporazum se
začasno uporablja od 15. 12. 2016 za namene uvoza v EU (enostransko)
UL L 287 z dne 21. oktobra 2016, str.3
22019D2233
Sklep št. 1/2019 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem
partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na drugi strani, z dne 2. decembra 2019, v zvezi s pristopom Republike Hrvaške k Evropski
uniji [2019/2233]
UL L 333 z dne 27.12.2019, str. 154
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2.

AVTONOMNI PREFERENCIALNI REŽIMI

ZAHODNI BALKAN
Trgovinske določbe:
32009R1215
Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih
ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim
procesom Evropske unije
UL L 328 z dne 15.12.2009, str.1 (uporablja se do 31.12.2020)
32011R1336
Uredba (EU) št. 1336/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za
države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom
Evropske unije
UL L 347 z dne 30.12.2011, str. 1
32013R1202
Uredba (EU) št. 1202/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino
UL L 321 z dne 30.11.2013, str. 1
32015R2423
Uredba (EU) 2015/2423 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za
države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom
Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe, kar zadeva Bosno in Hercegovino
UL L 341, 24.12.2015, str. 18
32017R1464
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1464 z dne 2. junija 2017 o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi začetka
veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko
skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (*To poimenovanje
ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem
Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova)
UL L 209, 12.8.2017, str. 1

Pravila o poreklu blaga, ki se uporabljajo od 1.5.2016 dalje:
32015R2446
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi
določbami carinskega zakonika Unije - členi 59 do 70
UL L 343, 29.12.2015, str. 1–557
32015R2447
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o carinskem zakoniku Unije – členi 113 do 126
UL L 343, 29.12.2015, str. 558–893
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SPLOŠNI SISTEM PREFERENCIALOV
Trgovinske določbe:
32012R0978
Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 732/2008 - pričetek uporabe s 1.1.2014
UL L 303, 31.10.2012, str.1
32013R0155
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 155/2013 z dne 18. decembra 2012 o določitvi pravil
glede postopka odobritve posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro
upravljanje v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi
sheme splošnih tarifnih preferencialov
UL L 48, 21.2.2013, str.5
32013R0607
Uredba (EU) št. 607/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 552/97 o začasnem umiku dostopa Mjanmara/Burme do
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 181,29.6.2013, str.13
32013R1083
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1083/2013 z dne 28. avgusta 2013 o določitvi pravil
glede postopka za začasni preklic tarifnih preferencialov in sprejetja splošnih zaščitnih
ukrepov v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi
sheme splošnih tarifnih preferencialov
UL L 293,5.11.2013, str.16
32013R1421
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1421/2013 z dne 30. oktobra 2013 o spremembi prilog I,
II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 355 ,31.12.2013, str.1
32014R0001
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1/2014 z dne 28. avgusta 2013 o spremembi Priloge III
k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov
UL L 1,4.1.2014, str.1
32014R0182
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 182/2014 z dne 17. decembra 2013 o spremembi
Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 57, 27.2.2014, str.1
32014R1015
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1015/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi prilog II in
III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 154/2013
UL L 283 , 27.9.2014, str.20
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32014R1016
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1016/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi Priloge II k
Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov
UL L 283 , 27.9.2014, str.23
32014R1386
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1386/2014 z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge
III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov
UL L 369, 24.12.2014, str. 33
32015R1978
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1978 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi Uredbe
(EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede načinov uporabe člena 8 Uredbe,
navedenih v Prilogi VI k Uredbi
UL EU L 289, 5.11.2015, str. 1
32015R1979
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1979 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi prilog II,
III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 289, 5.11.2015, str. 3
32016R0079
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/79 z dne 25. novembra 2015 o spremembi Priloge III
k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov
UL L 17, 26.1.2016, str. 1
32017R0217
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/217 z dne 5. decembra 2016 o spremembi Priloge II k
Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov
UL L 34, 9.2.2017, str. 7
32017R0836
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/836 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Priloge III k
Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih
preferencialov
UL L 125, 18.5.2017, str. 1
32018R0148
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/148 z dne 27. septembra 2017 o spremembi Prilog II,
III in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 26, 31.1.2018, str. 8
32018R0216
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/216 z dne 14. decembra 2017 o spremembi Priloge V
in Priloge IX k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov
UL L 42, 15.2.2018, str. 1
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32019R0249
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/249 z dne 12. februarja 2019 o opustitvi tarifnih
preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v
skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme
splošnih tarifnih preferencialov za obdobje 2020–2022
UL L 42, 13.2.2019, str. 6
32020R0128
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/128 z dne 25. novembra 2019 o spremembi Priloge II
k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih
tarifnih preferencialov
UL L 27, 31.1.2020, str. 6
32020R0129
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/129 z dne 26. novembra 2019 o spremembi praga
ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov
UL L 27, 31.1.2020, str. 8

Pravila o poreklu blaga, ki se uporabljajo od 1.5.2016 dalje:
32015R2446
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi
določbami carinskega zakonika Unije- členi 41 do 58
UL L 343, 29.12.2015, str. 1–557
32018R1063
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika
Unije
UL L 192, 30.7.2018, str. 1 - 28
32015R2447
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o carinskem zakoniku Unije – členi 70 do 112
UL L 343, 29.12.2015, str. 558–893
32015R2447R(02)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
UL L 101, 13.4.2017, str. 197-208
32017R0989
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 z dne 8. junija 2017 o popravku in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem
zakoniku Unije
UL L 149, 13.6.2017, str. 19-56
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32018R0604
Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/604 z dne 18. aprila 2018 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) 2015/2447 v zvezi s postopkovnimi pravili za lažjo določitev preferencialnega
porekla blaga v Uniji in o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3510/80 in (ES) št. 209/2005
UL L 101, 20.4.2018, str. 22
32013R1328
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1328/2013 z dne 12. decembra 2013 o odobritvi
medregionalne kumulacije Indoneziji in Šrilanki v zvezi s pravili o poreklu, ki se uporabljajo
za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov v skladu z Uredbo (EGS) št. 2454/93
UL L 334, 13.12.2013, str.8
Odstopanja:
32018R0348
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/348 z dne 8. marca 2018 o začasnem odstopanju od
pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi z dvokolesi in
drugimi kolesi, ki se proizvajajo v Kambodži, za uporabo v okviru kumulacije delov koles s
poreklom iz Malezije
UL L 67, 9.3.2018, str. 24
32019R0620
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/620 z dne 17. aprila 2019 o odobritvi začasnega
odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali
konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca
UL L 108, 23.4.2019, str. 1
Nadomestna dokazila o poreklu blaga – Norveška, Švica:
22019A0128(01)
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji
porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko
Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov
UL L 24, 28.1.2018, str. 3
22019A0129(01)
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o
kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in
Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov
UL L 25, 29.1.2019, str. 3
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
Švicarsko konfederacijo/Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo,
Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega
sistema preferencialov (začela sta veljati 1.2.2019)
UL L 27, 31.1.2019, str.1
CEUTA in MELLILA
32001R0082
Uredba Sveta (ES) št. 82/2001 z dne 5. decembra 2000 o opredelitvi pojma izdelki s
poreklom in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti
in Ceuto in Melillo
UL L20, 20.1.2001, str.1, ang. verzija
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posebna izdaja v slovenščini, poglavje 02 zvezek 11 str. 106
ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA (OCT)
32013D0755
Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)
UL L 344,19.12.2013, str.1
32013D0755R(01)
Popravek Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih
držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)
UL L 76, 15.3.2014, str. 56
32019D2196
Sklep Sveta (EU) 2019/2196 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Sklepa 2013/755/EU o
pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj)
UL L 337, 30.12.2019, str. 1
32019D2196R(01)
Popravek Sklepa Sveta (EU) 2019/2196 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Sklepa
2013/755/EU o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi
čezmorskih držav in ozemelj)
UL L 45, 18.2.2020, str. 10
12016ME/TXT
Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije
UL C 202, 7.6.2016, str.1
Odstopanja od veljavnih pravil o poreklu blaga za OCT države:
►32014D0461
Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. julija 2014 o začasnem odstopanju od Sklepa Sveta
2013/755/EU glede pravil o poreklu pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije
UL L 207,15.7.2014, str.20 (veljavno do 31. decembra 2020)
► 32014D0736
Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. oktobra 2014 o popravku Priloge k Izvedbenemu sklepu
2014/461/EU o začasnem odstopanju od Sklepa Sveta 2013/755/EU glede pravil o poreklu
pripravljenih in konzerviranih kozic iz Grenlandije
UL L 304, 23.10.2014, str. 102
AFRIŠKE, KARIBSKE IN PACIFIŠKE DRŽAVE
32016R1076
Uredba (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o uporabi
režimov za izdelke s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških
držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o
gospodarskem partnerstvu (prenovitev)
UL L 185 z dne 8.7.2016, str. 1 (uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v UL EU, to je
28.7.2016)
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32017R1550
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1550 z dne 14. julija 2017 o vključitvi Priloge v
Uredbo (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi režimov za izdelke s
poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih
v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem
partnerstvu
UL L 237 z dne 15.9.2017, str. 57
32017R1551
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1551 z dne 14. julija 2017 o spremembi Priloge I k
Uredbi (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi režimov za izdelke s
poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih
v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem
partnerstvu
UL L 237 z dne 15.9.2017, str. 59
32019R0821
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/821 z dne 12. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU)
2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Neodvisna država
Samoa
UL L 134 z dne 22.5.2019, str. 12
32019R2178
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2178 z dne 14. oktobra 2019 o spremembi Uredbe
(EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Zveza Komori
UL L 330 z dne 20.12.2019, str. 2

UKRAJINA
32017R1566
Uredba (EU) 2017/1566 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o
uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske
koncesije na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi (uredba je začela veljati 1.10.2017 in
se uporablja za obdobje treh let)
UL L 254 z dne 30.9.2017, str. 1
32017R1566R(01)
Popravek Uredbe (EU) 2017/1566 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra
2017 o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo
trgovinske koncesije na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi
UL L 335 z dne 15.12.2017, str. 11
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3.

SPLOŠNO

NOTRANJI TRG EU - IZJAVA DOBAVITELJA
Zakonodaja, ki se uporablja od 1.5.2016 dalje:
32015R2447
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o carinskem zakoniku Unije - členi 61 do 66 ter priloge 22-15, 22-16, 22-17 in 22-18
(vzorci izjav)
UL L 343, 29.12.2015, str. 558–893
32015R2447R(02)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
UL L 101, 13.4.2017, str. 197-208
32017R0989
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 z dne 8. junija 2017 o popravku in spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem
zakoniku Unije (spremembe glede datiranja dolgoročne izjave dobavitelja)
UL L 149, 13.6.2017, str. 19-56
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CARINSKE UNIJE
TURČIJA
21996D0213(01)
Sklep št.1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 22. decembra 1995 o izvedbi zadnje
faze carinske unije
UL L 35, 13.2.1996, str.1
22006D0646
Sklep št. 1/2006 Odbora za carinsko sodelovanje ES–Turčija z dne 26. septembra 2006 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija
UL L 265, 26.9.2006,str.18
SAN MARINO
22002A0328(01)
Sporazum o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo
Republiko San Marino
UL L 084 , 28.3.2002,str.43 (ni na voljo v slovenskem jeziku)
UL L 251, 27.9.2005, str. 7- slovenska verzija

in

22005A0927(01)
Protokol k Sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Republiko San Marino glede sodelovanja Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike kot pogodbenic zaradi njihovega pristopa
k Evropski uniji
UL L 251, 27.9.2005, str. 3
22007A1211(01)
Protokol k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic
zaradi njunega pristopa k Evropski uniji
UL L 325, 11.12.2007, str. 83
21993D0219(01)
Sklep št. 2/92 Odbora za sodelovanje EGS - San Marino z dne 22. decembra 1992 o
zakonih, uredbah in upravnih določbah, ki se uporabljajo v carinskih zadevah v Skupnosti, ki
jih mora sprejeti San Marino
UL L 042, 19.2.1993, str.23
21993D0219(02)
Sklep št. 3/92 Odbora za sodelovanje EGS - San Marino z dne 22. decembra 1992 o
dogovorih za preskrbo medsebojne pomoči v skladu z členom 13 Sporazuma med
Skupnostjo in San Marinom
UL L 42, 19.2.1993, str.29
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21993D0219(03)
Sklep št. 4/92 Odbora za sodelovanje EGS - San Marino z dne 22. decembra 1992 glede
določenih metod upravnega sodelovanja za izvedbo Začasnega sporazuma in postopka za
posredovanje blaga naprej v Republiko San Marino
UL L 42, 19.2.1993, str.34
22002D0281
Sklep št. 1/2002 Odbora za sodelovanje ES- San Marino z dne 22 marca 2002 o spremembi
Sklepa 4/92 Odbora za sodelovanje EGS - San Marino z dne 22. decembra 1992 glede
določenih metod upravnega sodelovanja za izvedbo Začasnega sporazuma in postopka za
posredovanje blaga naprej v Republiko San Marino
UL L 99 , 16.4.2002,str. 23
ANDORA
21990A1231(02)
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino
Andoro
UL L374, 31.12.1990,str.14, ang.verzija
posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11 zvezek 17 str. 203
22003D0692
Sklep št.1/2003 Skupnega odbora ES-Andorra z dne 3.septembra 2003 o zakonih, uredbah
in upravnih določbah potrebnih za pravilno delovanje carinske unije
UL L 253, 7.10.2003,str.3
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NEPREFERENCIALNA PRAVILA O POREKLU BLAGA

Zakonodaja, ki se uporablja od 1.5.2016 dalje:
32013R0952
Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o
carinskem zakoniku Unije – členi 59 do 63
UL L 269, 10.10.2013
32015R2446
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi
določbami carinskega zakonika Unije – členi 31 do 36
UL L 343, 29.12.2015, str. 1–557
32018R1063
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika
Unije (sprememba priloge 22-01 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446)
UL L 192, 30.7.2018, str. 1-28
32015R2447
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o carinskem zakoniku Unije - členi 57 do 59
UL L 343, 29.12.2015, str. 558–893
Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) – člena 18 in 19
UL RS št. 32, z dne 6. 5. 2016; veljati je začel dan po objavi v UL – 7. 5. 2016
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
– člen 10 in priloga 9
UL RS št. 50, z dne 15. 7. 2016, s premembami in dopolnitvani; veljati je začel 30.7.2016

Vir: MF, FURS

33

