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Zadeva:  Uvrščanje zaščitnih obraznih mask v carinsko nomenklaturo in njihove 

značilnosti 

 

Dne 3. 10. 2020 je začela veljati 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, ki je spremenila Prilogo 10 z dodatnimi tarifnimi podštevilkami TARIC. S tem 

ukrepom bi Komisija rada zagotovila olajšanje in uskladitve carinskih kontrol v državah članicah na 

ravni Unije, ki ustrezajo višji ravni podrobnosti za različne zaščitne obrazne maske v skladu z 

njihovimi zmogljivostmi filtriranja. Dodatne tarifne podštevilke bi omogočile hitrejše razlikovanje 

zadevnih izdelkov od drugih izdelkov pod isto tarifno podštevilko, s čimer bi se med pandemijo 

ublažil učinek morebitnih zamud v dobavni verigi in hkrati bi se zagotovilo boljše spremljanje 

trgovinskih tokov zaščitnih obraznih mask in izvajanje Sklepa Komisije (EU) 2020/4911(1). 

 

Do uveljavitve te uredbe so se vse zaščitne obrazne maske izdelane iz netkanih tekstilnih materialov 

uvrščale pod oznako TARIC 6307 90 98 10 ne glede na namen uporabe ali na njihovo zmogljivost 

filtriranja.  

 

Za pravilno uvrstitev zaščitnih obraznih mask v carinsko nomenklaturo, ki jih poznamo pod različnimi 

imeni (zaščitne, higienske, medicinske in filtrirne), moramo v prvi vrsti poznati iz katerega materiala so 

izdelane, kakšna je njihova prepustnost za delce in če izpolnjujejo navedbe iz predpisanih standardov. 

Zaščitne obrazne maske so lahko pravokotne ali ovalne oblike ter gibke ali toge. 

 

Značilnost vseh teh zaščitnih obraznih mask je, da pokrivajo območje ust in nosu in da se namestijo s 

pomočjo elastičnih ali tekstilnih trakov. Nekatere imajo lahko nameščene tudi izhodne ventile za lažje 

prepuščanje zraka. Lahko imajo plast npr. aktivnega oglja za dodatno absorbiranje tekočin ali plinov, 

večina teh mask je namenjena za enkratno uporabo. Zaščitne obrazne maske so si na videz lahko 

zelo podobne, vendar pa se razlikujejo po tehničnih specifikacijah (npr. prepustnost delcev).  

 

V nadaljevanju pojasnjujemo uvrstitev mask v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1369: 

 

Oznaka  

KN/ Taric 

Poimenovanje 

6307 90 98 – – – – drugo: 

 – – – – – netkano: 

 – – – – – – zaščitne maske za obraz: 

6307 90 98 11 – – – – – – –  filtrirne maske FFP2 in FFP3 v skladu s standardom EN149 in 

druge maske, ki filtrirajo vsaj 94 % delcev velikosti 0,3 mikrona 

 – – – – – – – drugo: 

6307 90 98 13 – – – – – – – – filtrirne maske FFP1 v skladu s standardom EN149 in druge 

maske, ki filtrirajo vsaj 80 % delcev velikosti 0,3 mikrona 

 – – – – – – – – drugo: 

                                                      
1 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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6307 90 98 15 – – – – – – – – – medicinske maske v skladu s standardom EN14683 in druge 

maske, ki filtrirajo vsaj 95 % delcev velikosti 3,0 mikrona 

6307 90 98 17 – – – – – – – – – drugo 

6307 90 98 19 – – – – – – drugo 

 – – – – – drugo: 

6307 90 98 91 – – – – – – ročno izdelane 

6307 90 98 99 – – – – – – drugo 

  

 Pod oznako TARIC 6307 90 98 11 se uvrščajo filtrirne maske za obraz  iz netkanega 

tekstilnega materiala izdelane v skladu s standardom EN 149:2001 (razreda FFP2 ali FFP3 

(Filtering Face Piece)) in druge maske iz netkanega tekstilnega materiala, ki filtrirajo vsaj 94 

% delcev velikosti 0,3 mikrona. Namenjene so širši zaščiti v različnih težjih industrijskih, 

gradbenih, farmacevtskih ali kmetijskih delovnih pogojih.  

 Pod oznako TARIC 6307 90 98 13 se uvrščajo filtrirne maske za obraz iz netkanega 

tekstilnega materiala izdelane v skladu s standardom EN 149:2001 (razreda FFP1) in druge 

maske iz netkanega tekstilnega materiala, ki filtrirajo vsaj 80 % delcev velikosti 0,3 mikrona. 

Namenjene so za zaščito pred prašnimi delci (npr. lesni, hišni prah), s katerim se srečujemo 

predvsem pri hišnih opravilih. 

 

 
Slika 2: Zaščitna maska za obraz FFP1 brez in z izhodnim ventilom 

 Pod oznako TARIC 6307 90 98 15 se uvrščajo medicinske maske za obraz, iz netkanega 

tekstilnega materiala izdelane v skladu s standardom EN 14683:2019 (Medicinske maske za 

Slika 1: Zaščitna maska za obraz FFP2  
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obraz - Zahteve in preskusne metode).  Pod to oznako TARIC se uvrščajo tudi druge zaščitne 

maske iz netkanega tekstilnega materiala, ki filtrirajo vsaj 95 % delcev velikosti 3,0 mikrona. 

 

 
Slika 3: Zaščitna maska za obraz iz netkanega tekstila izdelana po standardu EN 14683:2019 

 Pod oznako TARIC 6307 90 98 17 se uvrščajo zaščitne maske za obraz izdelane iz netkanega 

tekstilnega materiala, ki ne izpolnjujejo zahtev standardov EN 149:2001 ali EN 14683:2019, 

niti ne izpolnjujejo pogojev glede filtriranja (vsaj 80% delcev velikosti 0,3 mikrona ali vsaj 95 

% delcev velikosti mikrona 3,0 mikrona). 

 

 Pod oznako TARIC 6307 90 98 19 se uvrščajo drugi gotovi tekstilni izdelki izdelani iz 

netkanega tekstilnega materiala. 

 

 Pod oznaki TARIC 6307 90 98 91 in 6307 90 98 99 se med drugim uvrščajo tudi zaščitne 

obrazne maske izdelane iz tkanih tekstilnih materialov in sicer, pod oznako TARIC 6307 90 

98 91 se uvrščajo ročno izdelane maske, pod oznako TARIC 6307 90 98 99 pa strojno 

izdelane maske.  

 

 
Slika 4: Zaščitna maska za obraz izdelana iz tkanih tekstilnih materialov 

 

 Zaščitne obrazne maske izdelane iz pletenih ali kvačkanih tekstilnih materialov pa se pravilno 

uvrščajo pod oznako TARIC 6307 90 10 00.  
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Slika 5: Zaščitna obrazna maska izdelana iz pletenih ali kvačkanih tekstilnih materialov 

 

 

 

 


