
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2159 

z dne 16. decembra 2020 

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter 
skupni carinski tarifi 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski 
tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) in (b) Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Uredba (EGS) št. 2658/87 uvaja nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura ali KN), da 
bi hkrati izpolnila zahteve skupne carinske tarife, statističnih podatkov Unije o zunanji trgovini ter drugih politik 
Unije, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga. 

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 vzpostavlja tudi integrirano tarifo Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: TARIC), ki 
izpolnjuje zahteve skupne carinske tarife, statističnih podatkov o zunanji trgovini, trgovinske in kmetijske politike 
ter drugih politik Unije, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga. 

(3) Da bi Unija lahko spremljala statistične podatke, ki se nanašajo izključno na uvoz določenega blaga, je oblikovanje 
statističnih tarifnih podštevilk v okviru TARIC najprimernejše orodje. Take statistične oznake TARIC so določene 
v Prilogi 10 („Statistične oznake TARIC“) tretjega dela („Tarifne priloge“) Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87. 

(4) Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1369 (2) so bile v Prilogi 10 tretjega dela Priloge I k Uredbi (EGS) 
št. 2658/87 uvedene nove tarifne podštevilke TARIC za zaščitne maske za obraz. Za zagotovitev, da se navedene 
nove oznake ponovno uvedejo v kombinirani nomenklaturi, ki se uporablja od 1. januarja 2021, je treba spremeniti 
Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, kakor bo z učinkom od 1. januarja 2021 spremenjena z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/1577 (3). 

(5) V Uniji poteka pandemija COVID-19, države članice pa imajo težave pri zaustavitvi njenega širjenja. Zato sta 
povpraševanje po nekaterih medicinskih izdelkih, zlasti zaščitnih maskah za obraz ter diagnostičnih reagentih in 
kompletih, in stopnja njihove uporabe v državah članicah visoka in se še povišujeta, pri čemer bosta verjetno ostala 
visoka tudi v prihodnosti. Uvoz takega blaga pomeni dodatne izzive za carinske organe. 

(6) Da bi se olajšale in harmonizirale carinske kontrole v državah članicah na ravni Unije, je primerno ustvariti dodatne 
tarifne podštevilke TARIC, kar bi omogočilo hitrejše razlikovanje zadevnih izdelkov od drugih pod isto podštevilko, 
s čimer bi se ublažil učinek morebitnih zamud v dobavni verigi med pandemijo COVID-19. 

(7) Glede na pomen cepiv proti SARS-CoV-2 in za spremljanje njihovega izvoza bi bilo primerno ustvariti oznako KN. 

(8) Da bi se zagotovilo boljše spremljanje trgovinskih tokov zaščitnih mask za obraz ter diagnostičnih reagentov in 
kompletov, bi bilo treba ustvariti dodatne tarifne podštevilke TARIC. 

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1. 
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 

o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 319, 2.10.2020, str. 2). 
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 

o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 361, 30.10.2020, str. 1). 
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(9) Take dodatne tarifne podštevilke TARIC bi državam članicam tudi olajšale izvajanje Sklepa Komisije (EU) 
2020/491 (4). Ker so zaščitne maske za obraz med najpogosteje uvoženimi medicinskimi izdelki, bi njihova 
posebna identifikacija v okviru TARIC omogočila hitrejši postopek deklariranja, saj bi se ti izdelki razlikovali od 
drugih izdelkov, ki se trenutno uvrščajo pod isto tarifno podštevilko. 

(10) Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. 

(11) Carinski organi in gospodarski subjekti bi morali imeti možnost, da spremembe kombinirane nomenklature, ki so 
določene v tej uredbi, uporabljajo od datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2020/1577, da se zagotovi 
neprekinjeno zbiranje statističnih podatkov za zadevno blago. Zato bi morala ta uredba začeti veljati čim prej in se 
uporabljati od 1. januarja 2021. 

(12) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi. 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporablja se od 1. januarja 2021. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 16. decembra 2020  

Za Komisijo 
V imenu predsednice 

Gerassimos THOMAS 
Generalni direktor 

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo     

(4) Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno 
za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L 103I, 3.4.2020, str. 1). 
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PRILOGA 

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni: 

(1) v poglavju 30 oddelka VI drugega dela se vrstice za oznake KN 3002 13 00, 3002 14 00 in 3002 15 00 nadomestijo 
z naslednjim: 

„3002 13 00 – – nepomešani imunološki proizvodi, ki niso pripravljeni v odmerjenih 
dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno (*) 

prosto – 

3002 14 00 – – pomešani imunološki proizvodi, ki niso pripravljeni v odmerjenih dozah 
ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno (*) 

prosto – 

3002 15 00 – – imunološki proizvodi, ki so pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah 
ali pakiranjih za prodajo na drobno (*) 

prosto – 

(*) Statistične oznake TARIC: glej Prilogo 10.“   

(2) v poglavju 30 oddelka VI drugega dela se vrstica za oznako KN 3002 20 00 nadomesti z naslednjim:  

„3002 20 – Cepiva za človeško medicino:   

★ 3002 20 10 – – cepiva proti koronavirusom, povezanim s SARS (vrste SARS-CoV) prosto p/st (*) 

★ 3002 20 90 – – drugo prosto – 

(*) Doza (v primeru pakiranja z več dozami: doza za odrasle).“   

(3) v poglavju 38 oddelka VI drugega dela se vrstica za oznako KN 3822 00 00 nadomesti z naslednjim: 

„3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diag
nostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz 
tarifne številke 3002 ali 3006; certificirani referenčni materiali (*) 

prosto – 

(*) Statistične oznake TARIC: glej Prilogo 10.“   

(4) v poglavju 63 oddelka XI drugega dela se vrstici za oznaki KN 6307 90 93 in 6307 90 95 nadomestita z naslednjim: 

★ „6307 90 93 – – – – – filtrirne maske (FFP) v skladu s standardom EN 149; druge 
maske, ki ustrezajo podobnemu standardu za maske kot 
oprema za varovanje dihal za zaščito pred delci (*) 

6,3 p/st 

★ 6307 90 95 – – – – – drugo (*) 6,3 p/st 

(*) Statistične oznake TARIC: glej Prilogo 10.“   

(5) v tretjem delu Priloge 10 se vstavijo naslednje vrstice: 

„3002 13 00 – – nepomešani imunološki proizvodi, ki niso pripravljeni v odmerjenih dozah ali 
v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno:  

3002 13 00 10 – – – diagnostični reagenti, ki se uporabljajo za diagnosticiranje okužb z virusi vrste 
SARS-CoV 

– 

3002 13 00 90 – – – drugo – 

3002 14 00 – – pomešani imunološki proizvodi, ki niso pripravljeni v odmerjenih dozah ali 
v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno:  
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3002 14 00 10 – – – diagnostični reagenti, ki se uporabljajo za diagnosticiranje okužb z virusi vrste 
SARS-CoV 

– 

3002 14 00 90 – – – drugo – 

3002 15 00 – – imunološki proizvodi, ki so pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali 
pakiranjih za prodajo na drobno:  

3002 15 00 10 – – – diagnostični reagenti za viruse vrste SARS-CoV, pripravljeni v obliki kompletov 
ali ne 

– 

3002 15 00 90 – – – drugo –“   

„3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični 
ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3002 
ali 3006; certificirani referenčni materiali:  

3822 00 00 10 – diagnostični reagenti za viruse vrste SARS-CoV, pripravljeni v obliki kompletov ali ne – 

3822 00 00 90 – drugo –“    

„– – – – zaščitne maske za obraz:  

6307 90 93 – – – – – filtrirne maske (FFP) v skladu s standardom EN 149; druge maske, ki ustrezajo 
podobnemu standardu za maske kot oprema za varovanje dihal za zaščito 
pred delci:   

– – – – – – iz netkanega tekstila:   

– – – – – – – filtrirne maske FFP2 in FFP3 v skladu s standardom EN 149 ter podobne 
maske:  

6307 90 93 11 – – – – – – – – filtrirne maske FFP2 in FFP3 v skladu s standardom EN 149 p/st 

6307 90 93 19 – – – – – – – – druge p/st 

6307 90 93 20 – – – – – – – druge p/st 

6307 90 93 90 – – – – – – druge p/st 

6307 90 95 – – – – – druge:   

– – – – – – iz netkanega tekstila:   

– – – – – – – medicinske maske v skladu s standardom EN 14683; druge maske, ki 
ustrezajo podobnemu standardu za medicinske maske:  

6307 90 95 11 – – – – – – – – medicinske maske v skladu s standardom EN 14683 p/st 

6307 90 95 19 – – – – – – – – druge p/st 

6307 90 95 20 – – – – – – – druge p/st  

– – – – – – druge:  

6307 90 95 91 – – – – – – – ročno izdelane p/st 

6307 90 95 95 – – – – – – – druge p/st“   
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