
PRILOGA VI K PROTOKOLU 3 

Tarifna oznaka Poimenovanje 

7106 Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali platino), neobdelano ali v  
 obliki polizdelkov ali prahu 
7108 Zlato (vključno zlato, platirano s platino), neobdelano ali v obliki  
 polizdelkov ali prahu 
7403 Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi  
 - Rafiniran baker: 
7403 11 -- katode (negativne elektrode) in katodni profili 
7403 12 -- valjarniške gredice 
7403 13 -- valjarniški drogovi 
7403 19 -- drugo 
7404 Bakrovi odpadki in ostanki 
7407 Bakrene palice in profili 
7407 10 - Iz rafiniranega bakra 
7408 Bakrena žica 
 - Iz rafiniranega bakra: 
7408 11 -- s prečnim prerezom, katerega največja dimenzija presega 6 mm 
7408 19 -- druga 
7409 Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline več kot 0,15 mm 
 - Iz rafiniranega bakra: 
7409 11 -- v kolobarjih 
7409 19 -- drugo 
7410 Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične 

mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm 
(brez vštete podlage) 

 - Brez podlage: 
7410 11 -- iz rafiniranega bakra 
 - S podlago: 
7410 21 -- iz rafiniranega bakra 
7411 Bakrene cevi 
7411 10 - Iz rafiniranega bakra: 
7412 Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr. spojnice, kolena, oglavki) 
7412 10 - Iz rafiniranega bakra 

2.  Pogodbenici sta soglasni, da se določbe prvega odstavka 11. člena tega protokola za 
izdelke iz 1. točke, pridobljene iz surovin s poreklom iz Republike Makedonije, ne 
uporabljajo. 

Mešana komisija spremlja izvajanje določbe iz prvega odstavka te točke in obvezno 
enkrat letno, računajoč od datuma predpisa tega sporazuma, obravnava navedeno 
problematiko. Če se kot posledica te izjeme poveča uvoz katerega od zgoraj 
navedenih izdelkov v 
Republiko Slovenijo v takem obsegu ali pod takimi pogoji, da to ogroža ali bi lahko 
ogrozilo domačo proizvodnjo Republike Slovenije, se bo Mešana komisija sestala po 
potrebi, z namenom, da bi proučila nastalo situacijo in bo sprejela ustrezne ukrepe, 
vključno tudi možnost ponovne uvedbe določb prvega odstavka 11. člena tega 
protokola za zadevni izdelek, upoštevajoč prakso med državami pogodbenicami in 
Evropsko skupnostjo. 

3. Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo dogovori o upravnem 
sodelovanju iz Poglavja VI tega protokola. 


