
I EES-STOFNANIR

1. EES-ráðið

2. Sameiginlega EES-nefndin

2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2003 frá 14. mars 2003 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 1

2003/EES/29/02 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 2

2003/EES/29/03 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 3

2003/EES/29/04 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2003 frá 14. mars 2003 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 6

2003/EES/29/05 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2003 frá 14. mars 2003 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 7

2003/EES/29/06 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2003 frá 14. mars 2003 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 9

2003/EES/29/07 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 12

2003/EES/29/08 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 28/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 13

2003/EES/29/09 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 14

2003/EES/29/10 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 17

2003/EES/29/11 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . 20

2003/EES/29/12 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
og bókun 37 við EES-samninginn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2003/EES/29/13 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . . . . 23

EES-viðbætir
við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a ISSN 1022-9337

Nr. 29

10. árgangur

5.6.2003



Framhald á öftustu síðu…
Framhald á innri hlið baksíðu…

2003/EES/29/14 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . . . . 24

2003/EES/29/15 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . . . . 26

2003/EES/29/16 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2003 frá 14. mars 2003 
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn . . . . . . . . . . . . . . 27

2003/EES/29/17 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2003/EES/29/18 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/2003 frá 14. mars 2003
um breytingu á bókun 4 við EES-samninginn um upprunareglur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2003/EES/29/19 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem stjórnskipuleg skilyrði hafa 
verið uppfyllt fyrir í samræmi við 103. gr. EES-samningsins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3. Sameiginlega EES-þingmannanefndin

4. Ráðgjafarnefnd EES

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III EB-STOFNANIR

1. Ráðið

2. Framkvæmdastjórnin

3. Dómstóllinn

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002, bls. 40.  
(3) Stjtíð. EB L 121, 8.5.2002, bls. 6.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/237/EB frá 
21. mars 2002 um breytingu á ákvörðun 94/360/EB um
lægri tíðni eftirlits með ástandi tiltekinna afurðasendinga
sem eru fluttar inn frá þriðju löndum samkvæmt tilskipun
ráðsins 90/675/EBE (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/349/EB frá 
26. apríl 2002 um skrá yfir afurðir sem falla undir eftirlit
á skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt tilskipun
ráðsins 97/78/EB  (3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun þessi á ekki við um Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á  hluta 1.2 í I. kafla I.
viðauka við samninginn:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 25. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/360/EB): 

,,- 32002 D 0237: Ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/237/EB frá 21. mars 2002
(Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002, bls. 40).“

2. Eftirfarandi komi aftan við 112. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/672/EB): 

,,113. 32002 D 0349: Ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/349/EB frá 26. apríl 2002 um
skrá yfir afurðir sem falla undir eftirlit á
skoðunarstöðvum á landamærum samkvæmt
tilskipun ráðsins 97/78/EB (Stjtíð. EB L 121,
8.5.2002, bls. 6).

Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem
tilteknu gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum fjalla
um.“

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/237/EB og 2002/349/EB á íslensku og
norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.

5.6.2003 Nr. 29/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 21/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/01

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 155, 14.6.2002, bls. 59.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/455/EB frá 
13. júní 2002 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB um
skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru
viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og
dýraafurðum frá þriðju löndum (2) skal felld inn í
samninginn.

3) Ákvörðun þessi á ekki við um Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í 39. lið (ákvörðun framkvæmda--
stjórnarinnar 2001/881/EB) í hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við
samninginn:

,,, eins og henni var breytt með:

- 32002 D 0455: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/455/EB frá 13. júní 2002 (Stjtíð. EB L 155,
14.6.2002, bls. 59).“

2. gr.

Texti ákvörðunar 2002/455/EB á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/2 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 22/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/02

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 159, 17.6.2002, bls. 27.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB frá 
4. júní 2002 um að skrá einingar í Animo-tölvukerfinu og
um niðurfellingu á ákvörðun 2000/287/EB  (2) skal felld
inn í samninginn.

3) Ákvörðun þessi á ekki við um Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Hluta 1.2 í I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og
tilgreint er í viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Texti ákvörðunar 2002/459/EB á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

5.6.2003 Nr. 29/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 23/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/03

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



VIÐAUKI

VIÐ ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR NR. 23/2003

Hluta 1.2. í I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er hér að neðan:

Í stað textans í 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/287/EB) komi eftirfarandi: 

,,32002 D 0459: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB frá 4. júní 2002 um að skrá einingar í Animo-
tölvukerfinu og um niðurfellingu á ákvörðun 2000/287/EB (Stjtíð. EB L 159, 17.6.2002, bls. 27).

Þessi gerð á einnig við um Ísland að því er varðar þau svið sem tilteknu gerðirnar sem vísað er til í 2. mgr. í innganginum
fjalla um.

Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Í viðaukanum bætist við eftirfarandi:

,,Land: Ísland

HÖFUÐSTÖÐ:

1700000 FISKISTOFA

LANDAMÆRASTÖÐVAR:

1700199 P REYKJAVÍK
1700299 P HAFNARFJÖRÐUR
1700399 P ÍSAFJÖRÐUR
1700499 P AKUREYRI
1700599 P ESKIFJÖRÐUR
1700799 A KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR
1701399 P HÚSAVÍK
1701899 P ÞORLÁKSHÖFN
1701999 P NJARÐVÍK
1702199 P SIGLUFJÖRÐUR

Land: Noregur

HÖFUÐSTÖÐ:

1500000 STATENS DYREHELSETILSYN

ÚTSTÖÐVAR:

1500101 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD
1500201 HEDMARK OG OPPLAND
1500301 BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK
1500401 ROGALAND, AUST-AGDER OG VEST-AGDER
1500501 HORDALAND OG SOGN- OG FJORDANE
1500601 MØRE OG ROMSDAL
1500701 SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG
1500801 NORDLAND
1500901 TROMS OG FINNMARK

Nr. 29/4 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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LANDAMÆRASTÖÐVAR:

1500199 P OSLO
1500299 P KRISTIANSUND 
1500399 P STAVANGER 
1500599 P MÅLØY
1500699 P ÅLESUND 
1500799 P TRONDHEIM 
1500999 P TROMSØ 
1501099 P HAMMERFEST
1501199 P BÅTSFJORD 
1501299 R STORSKOG
1501399 A OSLO LUFTHAVN
1501499 P BORG
1501599 P VADSØ 
1501699 P SORTLAND 
1501799 P HONNINGSVÅG 
1502099 P SKJERVØY
1502199 P KIRKENES““

5.6.2002 Nr. 29/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 26, 30.1.2002, bls. 17.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/67/EB frá 
28. janúar 2002 um viðurkenningu á því að þýski
gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu leyti
rekstrarhæfur (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við 14. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/577/EB) undir fyrirsögninni

,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í hluta 1.2 í I.
hluta I. viðauka við samninginn:

,,15. 32002 D 0067: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/67/EB frá 28. janúar 2002 um viðurkenningu á
því að þýski gagnagrunnurinn yfir nautgripi er að öllu
leyti rekstrarhæfur (Stjtíð. EB L 26, 30.1.2002, bls.
17).“

2. gr.

Texti ákvörðunar 2002/67/EB á norsku, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/6 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 24/2003

frá 14. mars  2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.

2003/EES/29/04



SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/8/EB frá 
28. desember 2001 um aðferðir við erfðafræðilega
sanngreiningu á hreinræktuðum kynbótadýrum af
nautgripakyni og um breytingu á ákvörðunum
88/124/EBE og 96/80/EB (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/35/EB frá 
16. janúar 2002 um breytingu á ákvörðun 2001/783/EB að
því er varðar verndar- og eftirlitssvæði með tilliti til
blátungu á Ítalíu (3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/4/EB frá 
30. janúar 2002 um skráningu starfsstöðva þar sem
haldnar eru varphænur sem falla undir tilskipun ráðsins
1999/74/EB (4) skal felld inn í samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/160/EB frá 
21. febrúar 2002 um breytingu á viðauka D við tilskipun
ráðsins 90/426/EBE að því er varðar prófun til greiningar
Afríkuhrossapestar (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/189/EB frá 
5. mars 2002 um breytingu á ákvörðun 2001/783/EB að
því er varðar verndar- og eftirlitssvæði með tilliti til
blátungu á Ítalíu (6) skal felld inn í samninginn.

7) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á I. kafla I. viðauka við
samninginn:

1. Eftirfarandi liður komi aftan við 29. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 96/510/EB) í hluta 2.2: 

,,30. 32002 D 0008: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/8/EB frá 28. desember 2001 um aðferðir við
erfðafræðilega sanngreiningu á hreinræktuðum
kynbótadýrum af nautgripakyni og um breytingu á
ákvörðunum 88/124/EBE og 96/80/EB  (Stjtíð. EB L
3, 5.1.2002, bls. 53).“

2. Eftirfarandi bætist við í 6. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 88/124/EBE) og 27. lið
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/80/EB) í hluta 2.2:

,,, eins og henni var breytt með: 

- 32002 D 0008: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/8/EB frá 28. desember 2001  (Stjtíð. EB L 3,
5.1.2002, bls. 53).“

3. Eftirfarandi bætist við í 22. lið (ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/783/EB) í hluta 3.2:

,,, eins og henni var breytt með: 

- 32002 D 0035: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/35/EB frá 16. janúar 2002  (Stjtíð. EB L 15,
17.1.2002, bls. 31),

- 32002 D 0189: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/189/EB frá 5. mars 2002  (Stjtíð. EB L 63,
6.3.2002, bls. 26).“

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins
90/426/EBE) í hluta 4.1:

,,- 32002 D 0160: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/160/EB frá 21. febrúar 2002  (Stjtíð. EB L 53,
23.2.2002, bls. 37).“

5. Eftirfarandi liður komi aftan við 1. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/96/EB) í hluta 9.2: 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 25/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

5.6.2003 Nr. 29/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2003/EES/29/05

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 3, 5.1.2002, bls. 53.  
(3) Stjtíð. EB L 15, 17.1.2002, bls. 31.  
(4) Stjtíð. EB L 30, 31.1.2002, bls. 44.  
(5) Stjtíð. EB L 53, 23.2.2002, bls. 37.  
(6) Stjtíð. EB L 63, 6.3.2002, bls. 26. 



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

,,2. 32002 L 0004: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/4/EB frá 30. janúar 2002 um skráningu
starfsstöðva þar sem haldnar eru varphænur sem falla
undir tilskipun ráðsins 1999/74/EB (Stjtíð. EB L 30,
31.1.2002, bls. 44).“

2. gr.

Texti tilskipunar 2002/4/EB og ákvarðana 2002/8/EB,
2002/35/EB, 2002/160/EB og 2002/189/EB á norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/8 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(6) Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 55.  
(7) Stjtíð. EB L 170, 29.6.2002, bls. 85.  
(8) Stjtíð. EB L 172, 2.7.2002, bls. 63.  
(9) Stjtíð. EB L 47, 21.2.1980, bls. 11.  
(10) Stjtíð. EB L 50, 21.2.2001, bls. 22.  
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 2001 um
ráðstafanir bandalagsins til að hafa eftirlit með
svínapest (2), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 168,
27.6.2002, bls. 59, skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/106/EB frá 1.
febrúar 2002 um samþykkt greiningarhandbókar um
greiningaraðferðir, sýnatökuaðferðir og viðmiðanir við mat
á niðurstöðum úr prófunum á rannsóknarstofu til
staðfestingar á svínapest (3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/161/EB frá 
22. febrúar 2002 um samþykkt áætlana, sem Þýskaland
hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í villtum svínum
í Saarlandi og um neyðarbólusetningu við svínapest í
villtum svínum í Rheinland-Pfalz og Saarlandi (4) skal
felld inn í samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/181/EB frá 
28. febrúar 2002 um samþykkt áætlunar, sem Lúxemborg
hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í villtum svínum
á tilteknum svæðum í Lúxemborg (5) skal felld inn í
samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/182/EB frá 
28. febrúar 2002 um samþykkt áætlunar, með áorðnum
breytingum, sem Austurríki hefur lagt fram, um að útrýma
svínapest í villtum svínum í Niederösterreich (6) skal
felld inn í samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/526/EB frá 
28. júní 2002 um niðurfellingu ákvörðunar 94/141/EB um
viðurkenningu á áætluninni sem Frakkland lagði fram um
að uppræta svínapest í villtum svínum í Norður-
Vógesafjöllum (7) skal felld inn í samninginn.

8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/531/EB frá 
28. júní 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/161/EB til
samþykktar áætlunum, sem Þýskaland hefur lagt fram,
um að útrýma svínapest og um neyðarbólusetningu villtra
svína í Nordrhein-Westfalen (8) skal felld inn í
samninginn.

9) Tilskipun 2001/89/EB fellir úr gildi tilskipun ráðsins
80/217/EBE (9) sem er hluti af samningnum og ber því að
fella hana brott úr honum.

10) Ákvörðun 2001/182/EB fellir úr gildi ákvörðun
2001/140/EB (10) sem er hluti af samningnum og ber því
að fella hana brott úr honum.

11) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er
í viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Texti tilskipunar 2001/89/EB, eins og hún var leiðrétt með
Stjtíð. EB L 168, 27.6.2002, bls. 59, og ákvarðana
2002/106/EB, 2002/161/EB, 2002/181/EB, 2002/182/EB,
2002/526/EB og 2002/531/EB á norsku, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

5.6.2003 Nr. 29/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 26/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/06

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5.  
(3) Stjtíð. EB L 39, 9.2.2002, bls. 71.  
(4) Stjtíð. EB L 53, 23.2.2002, bls. 43.  
(5) Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 54.  
(6) Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 55.  



4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.
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VIÐAUKI

VIÐ ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR NR. 26/2003

I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er hér að neðan:

1. Eftirfarandi komi í stað textans í 3. lið (tilskipun ráðsins 80/217/EBE) í hluta 3.1:

,,32001 L 0089: Tilskipun ráðsins 2001/89/EB frá 23. október 2001 um ráðstafanir bandalagsins til að hafa eftirlit
með svínapest  (Stjtíð. EB L 316, 1.12.2001, bls. 5), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 168, 27.6.2002,
bls. 59.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Í 1. lið III. viðauka bætist við eftirfarandi:

,,Noregur

Veterinærinstituttet, P.O. Box 8156, 0033 Oslo, Norge.““

2. Eftirfarandi liður komi aftan við 22. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/783/EB) í hluta 3.2:

,,23. 32002 D 0106: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/106/EB frá 1. febrúar 2002 um samþykkt
greiningarhandbókar um greiningaraðferðir, sýnatökuaðferðir og viðmiðanir við mat á niðurstöðum úr prófunum
á rannsóknarstofu til staðfestingar á svínapest (Stjtíð. EB L 39, 9.2.2002, bls. 71).“

3. Texti 2. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/141/EB) og 13. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2001/140/EB) í hluta 3.2 undir fyrirsögninni ,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ falli brott.

4. Eftirfarandi liðir komi aftan við 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/872/EB) í hluta 3.2 undir
fyrirsögninni ,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT
TILLIT TIL“:

,,15. 32002 D 0161: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/161/EB frá 22. febrúar 2002 um samþykkt
áætlana, sem Þýskaland hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í villtum svínum í Saarlandi og um
neyðarbólusetningu við svínapest í villtum svínum í Rheinland-Pfalz og Saarlandi (Stjtíð. EB L 53, 23.2.2002,
bls. 43), eins og henni var breytt með:

- 32002 D 0531: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/531/EB frá 28. júní 2002 (Stjtíð. EB L 172,
2.7.2002, bls. 63).

16. 32002 D 0181: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/181/EB frá 28. febrúar 2002 um samþykkt
áætlunar, sem Lúxemborg hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í villtum svínum á tilteknum svæðum í
Lúxemborg (Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 54).

17. 32002 D 0182: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/182/EB frá 28. febrúar 2002 um samþykkt
áætlunar, með áorðnum breytingum, sem Austurríki hefur lagt fram, um að útrýma svínapest í villtum svínum
í Niederösterreich  (Stjtíð. EB L 61, 2.3.2002, bls. 55).

18. 32002 D 0526: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/526/EB frá 28. júní 2002 um niðurfellingu
ákvörðunar 94/141/EB um viðurkenningu á áætluninni sem Frakkland lagði fram um að uppræta svínapest í
villtum svínum í Norður-Vógesafjöllum (Stjtíð. EB L 170, 29.6.2002, bls. 85).“

5.6.2002 Nr. 29/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27. júní 2002 um
sérákvæði um eftirlit með Afríkusvínapest og um
breytingu á tilskipun 92/119/EBE að því er varðar
lömunarveiki í svínum og Afríkusvínapest (2) skal felld
inn í samninginn.

3) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á hluta 3.1 í I. kafla I.
viðauka við samninginn:

1. Eftirfarandi komi aftan við lið 9a (tilskipun ráðsins
2000/75/EB):

,,Afríkusvínapest

9b. 32002 L 0060: Tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27.
júní 2002 um sérákvæði um eftirlit með Afríkusvínapest
og um breytingu á tilskipun 92/119/EBE að því er

varðar lömunarveiki í svínum og Afríkusvínapest
(Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan
samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

Í 1. lið IV. viðauka bætist við eftirfarandi:

,,Noregur

Danmarks Veterinære Institut – Avdeling for Virologi,
Lindholm, 
4771 Kalvehave.““

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins
92/119/EBE): 

,,- 32002 L 0060: Tilskipun ráðsins 2002/60/EB frá 27.
júní 2002 (Stjtíð. EB L 192, 20.7.2002, bls. 27).“

2. gr.

Texti tilskipunar 2002/60/EB á norsku, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/12 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 27/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/07

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 180, 10.7.2002, bls. 22.  
(3) Stjtíð. EB L 180, 10.7.2002, bls. 24.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/551/EB frá 
9. júlí 2002 um niðurfellingu ákvörðunar 2000/721/EB
um að taka upp bólusetningu til stuðnings ráðstöfunum til
eftirlits með fuglainflúensu á Ítalíu og um sérstakar
eftirlitsráðstafanir með flutningi (2) skal felld inn í
samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/552/EB frá 
9. júlí 2002 um takmarkandi ráðstafanir varðandi
bólusetningu gegn fuglainflúensu á Ítalíu (3) skal felld inn
í samninginn.

4) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á hluta 3.2 í I. kafla I.
viðauka við samninginn:

1. Texti 15. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2000/721/EB) falli brott. 

2. Eftirfarandi liðir komi aftan við 23. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2002/106/EB):

,,24. 32002 D 0551: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/551/EB frá 9. júlí 2002 um niðurfellingu
ákvörðunar 2000/721/EB um að taka upp upp
bólusetningu til stuðnings ráðstöfunum til eftirlits með
fuglainflúensu á Ítalíu og um sérstakar
eftirlitsráðstafanir með flutningi  (Stjtíð. EB L 180,
10.7.2002, bls. 22).

25. 32002 D 0552: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/552/EB frá 9. júlí 2002 um takmarkandi
ráðstafanir varðandi bólusetningu gegn fuglainflúensu
á Ítalíu (Stjtíð. EB L 180, 10.7.2002, bls. 24).“

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/551/EB og 2002/552/EB á norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 28/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

5.6.2003 Nr. 29/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2003/EES/29/08

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 6.
desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB frá 18.
apríl 2002 um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með
tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða
marteilíósis (Marteilia refringens) (2) skal felld inn í
samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/304/EB frá 19.
apríl 2002 um samþykkt áætlana um að ná stöðu
viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum
sem ekki eru viðurkennd með tilliti til fisksjúkdómanna
veirublæðingar og/eða iðradreps  (3) skal felld inn í
samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB frá 
22. apríl 2002 um skrá yfir viðurkennd svæði og
viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna
veirublæðingar og/eða iðradreps  (4) skal felld inn í
samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/536/EB frá 
28. júní 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/308/EB um
skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar
með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða
iðradreps (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun 2002/300/EB fellir úr gildi ákvarðanir
92/528/EBE (6), 93/56/EBE (7), 93/57/EBE (8),

93/58/EBE (9) og 93/59/EBE (10) sem eru hluti af
samningnum og ber því að fella þær brott úr honum.

7) Ákvörðun 2002/304/EB fellir úr gildi ákvarðanir
94/863/EB (11), 95/479/EB (12), 96/221/EB (13),
2000/312/EB (14) og 2001/576/EB (15) sem eru hluti af
samningnum og ber því að fella þær brott úr honum.

8) Ákvörðun 2002/308/EB fellir úr gildi ákvarðanir
93/39/EBE  (16), 93/40/EBE (17), 93/73/EBE (18),
93/74/EBE (19), 94/862/EB (20), 95/124/EB (21),
95/125/EB (22), 95/470/EB (23), 95/473/EB (24),
96/233/EB (25), 98/357/EB (26), 98/361/EB (27),
98/395/EB (28), 1999/496/EB (29), 2000/171/EB (30),
2000/174/EB (31) og 2000/188/EB (32) sem eru hluti af
samningnum og ber því að fella þær brott úr honum.

9) Ákvörðun þessi á ekki við um  Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Hluta 4.2 í I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og
tilgreint er í viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/300/EB, 2002/304/EB, 2002/308/EB og
2002/536/EB á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-
viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

Nr. 29/14 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 29/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/09

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24.
(3) Stjtíð. EB L 104, 20.4.2002, bls. 37.
(4) Stjtíð. EB L 106, 23.4.2002, bls. 28.
(5) Stjtíð. EB L 173, 3.7.2002, bls. 17.
(6) Stjtíð. EB L 332, 18.11.1992, bls. 25.
(7) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 25.
(8) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 26.

(9) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 27.
(10) Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 28.
(11) Stjtíð. EB L 352, 31.12.1994, bls. 73.
(12) Stjtíð. EB L 275, 18.11.1995, bls. 23.
(13) Stjtíð. EB L 74, 22.3.1996, bls. 42.
(14) Stjtíð. EB L 104, 29.4.2000, bls. 80.
(15) Stjtíð. EB L 203, 28.7.2001, bls. 23.
(16) Stjtíð. EB L 16, 25.1.1993, bls. 46.
(17) Stjtíð. EB L 16, 25.1.1993, bls. 47.
(18) Stjtíð. EB L 27, 4.2.1993, bls. 34.
(19) Stjtíð. EB L 27, 4.2.1993, bls. 35.
(20) Stjtíð. EB L 352, 31.12.1994, bls. 72.
(21) Stjtíð. EB L 84, 14.4.1995, bls. 6.
(22) Stjtíð. EB L 84, 14.4.1995, bls. 8.
(23) Stjtíð. EB L 269, 11.11.1995, bls. 28.  
(24) Stjtíð. EB L 269, 11.11.1995, bls. 31.  
(25) Stjtíð. EB L 77, 27.3.1996, bls. 33.  
(26) Stjtíð. EB L 162, 5.6.1998, bls. 42.  
(27) Stjtíð. EB L 163, 6.6.1998, bls. 46.  
(28) Stjtíð. EB L 176, 20.6.1998, bls. 30.  
(29) Stjtíð. EB L 192, 24.7.1999, bls. 57.  
(30) Stjtíð. EB L 55, 29.2.2000, bls. 70.  
(31) Stjtíð. EB L 55, 29.2.2000, bls. 77.  
(32) Stjtíð. EB L 59, 4.3.2000, bls. 17.  



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.
103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.

5.6.2002 Nr. 29/15EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins



VIÐAUKI

VIÐ ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR NR. 29/2003

Hluta 4.2 í I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er hér að neðan:

1. Eftirfarandi liðir komi aftan við 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB):

,,65. 32002 D 0300: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300/EB frá 18. apríl 2002 um skrá yfir svæði sem
eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (Stjtíð.
EB L 103, 19.4.2002, bls. 24).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.

66. 32002 D 0308: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB frá 22. apríl 2002 um skrá yfir viðurkennd
svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps (Stjtíð. EB
L 106, 23.4.2002, bls. 28), eins og henni var breytt með:

- 32002 D 0536: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/536/EB frá 28. júní 2002 (Stjtíð. EB L 173,
3.7.2002, bls. 17).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.“

2. Texti 7. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/188/EB, 10. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
93/39/EBE), 11. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/40/EBE), 16. liðar (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 93/73/EBE), 17. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/74/EBE), 29. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 95/124/EB), 30. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/125/EB), 38. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/470/EB), 39. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/473/EB), 44.
liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/233/EB), 48. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/357/EB),
49. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/361/EB), 50. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
98/395/EB), 52. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/496/EB) og 53. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2000/171/EB) falli brott.

3. Eftirfarandi liður komi aftan við 51. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/905/EB) undir fyrirsögninni
,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“:

,,52. 32002 D 0304: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/304/EB frá 19. apríl 2002 um samþykkt áætlana um
að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til
fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps (Stjtíð. EB L 104, 20.4.2002, bls. 37).“

Þessi gerð á einnig við um Ísland. “

4. Undir fyrirsögninni ,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT
TILLIT TIL“ falli brott texti 16. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 92/528/EBE), 17. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 93/56/EBE), 18. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/57/EBE), 19. liðar
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/58/EBE), 20. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/59/EBE), 22.
liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/862/EB), 23. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/863/EB),
38. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/479/EB), 39. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
96/221/EB), 47. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/174/EB), 49. liðar (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2000/312/EB) og 50. liðar (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/576/EB).

Nr. 29/16 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 535/2002 frá 21. mars 2002
um breytingu á viðauka C við tilskipun ráðsins
64/432/EBE og um breytingu á ákvörðun 
2000/330/EB (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/261/EB frá 
25. mars 2002 um breytingu á ákvörðun 93/198/EBE um
um heilbrigðisskilyrði dýra og útgáfu heilbrigðisvottorða
vegna innflutnings á húsdýrum af sauðfjár- og geitakyni
frá þriðju löndum og um breytingu á viðauka E við
tilskipun ráðsins 91/68/EBE um skilyrði á sviði heilbrigðis
dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan bandalagsins með
sauðfé og geitur (3), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. 
EB L 94, 11.4.2002, bls. 34,  skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/270/EB frá 
9. apríl 2002 um breytingu á ákvörðunum 93/24/EBE,
93/244/EBE og 2001/618/EB að því er varðar skrá yfir
aðildarríki og svæði sem eru laus við Aujeszky-veiki og
svæði þar sem viðurkenndar áætlanir um að útrýma
Aujeszky-veiki eru til staðar (4) skal felld inn í
samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/279/EB frá 
12. apríl 2002 um breytingu á ákvörðun 2000/666/EB og
ákvörðun 2001/106/EB að því er varðar framsetningu á
fyrirmynd að skrám yfir viðurkennda sóttvarnaraðstöðu eða
viðurkenndar sóttvarnarstöðvar vegna innflutnings á
fuglum í aðildarríkjunum (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/341/EB frá 

3. maí 2002 um breytingu á ákvörðun 2001/296/EB að því
er varðar skrá yfir viðurkenndar rannsóknarstofur sem
kanna áhrif bólusetningar gegn hundaæði á tiltekin húsdýr
sem eru kjötætur (6) skal felld inn í samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/482/EB frá 
21. júní 2002 um breytingu á ákvörðun 93/52/EBE um
staðfestingu á því að tiltekin aðildarríki eða héruð fullnægja
skilyrðum vegna öldusóttar (B. melitensis) og um
viðurkenningu þeirra sem aðildarríkja eða héraða sem eru
opinberlega laus við sjúkdóminn (7) skal felld inn í
samninginn.

8) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/544/EB frá 
4. júlí 2002 um viðurkenningu á eftirlitskerfum fyrir
nautgripabú sem komið er á fót í Belgíu í samræmi við
tilskipun ráðsins 64/432/EBE (8) skal felld inn í
samninginn. 

9) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1226/2002
frá 8. júlí 2002 um breytingu á viðauka B við tilskipun
ráðsins 64/432/EBE (9) skal felld inn í samninginn. 

10) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/588/EB frá 
11. júlí 2002 um breytingu á ákvörðun 1999/466/EB um
að staðfesta opinberlega að nautgripahjarðir í tilteknum
aðildarríkjum eða tilteknum héruðum aðildarríkja séu
lausar við öldusótt (10) skal felld inn í samninginn. 

11) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1282/2002
frá 15. júlí 2002 um breytingu á viðaukum við tilskipun
ráðsins 92/65/EBE um dýraheilbrigðiskröfur varðandi
viðskipti innan bandalagsins og innflutning til
bandalagsins á dýrum, sæði, eggfrumum og fósturvísum
sem dýraheilbrigðiskröfur í sérreglum bandalagsins er um
getur í 1. hluta viðauka A við tilskipun 90/425/EBE gilda
ekki um (11) skal felld inn í samninginn. 

12) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/598/EB frá 
15. júlí 2002 um samþykkt bóluefnis gegn öldusótt í
nautgripum innan ramma tilskipunar ráðsins 
64/432/EBE (12) skal felld inn í samninginn.

5.6.2003 Nr. 29/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 30/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/10

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002, bls. 22.
(3) Stjtíð. EB L 91, 6.4.2002, bls. 31.
(4) Stjtíð. EB L 93, 10.4.2002, bls. 7.
(5) Stjtíð. EB L 99, 16.4.2002, bls. 17.

(6) Stjtíð. EB L 117, 4.5.2002, bls. 13.
(7) Stjtíð. EB L 166, 25.6.2002, bls. 23.
(8) Stjtíð. EB L 176, 5.7.2002, bls. 46.
(9) Stjtíð. EB L 179, 9.7.2002, bls. 13.
(10) Stjtíð. EB L 187, 16.7.2002, bls. 52.
(11) Stjtíð. EB L 187, 16.7.2002, bls. 3.
(12) Stjtíð. EB L 194, 23.7.2002, bls. 45.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

13) Ákvörðun þessi á hvorki við um Ísland né Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er
í viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Texti reglugerða (EB) nr. 535/2002, 1226/2002 og 1282/2002
og ákvarðana 2002/261/EB, 2002/270/EB, 2002/279/EB,
2002/341/EB, 2002/482/EB, 2002/544/EB, 2002/588/EB og
2002/598 á norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/18 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



VIÐAUKI

VIÐ ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR NR. 30/2003

I. kafla I. viðauka við samninginn skal breytt eins og tilgreint er hér að neðan:

1. Eftirfarandi undirliðir bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins 64/432/EBE) í hluta 4.1:

,, - 32002 R 0535: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 535/2002 frá 21. mars 2002 (Stjtíð. EB L 80,
23.3.2002, bls. 22),

- 32002 R 1226: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1226/2002 frá 8. júlí 2002 (Stjtíð. EB L 179,
9.7.2002, bls. 13).“

2. Eftirfarandi undirliður bætist við í 2. lið (tilskipun ráðsins 91/68/EBE) í hluta 4.1:

,, - 32002 D 0261: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/261/EB frá 25. mars 2002 (Stjtíð. EB L 91, 6.4.2002,
bls. 31), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 94, 11.4.2002, bls. 34.“

3. Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins 92/65/EBE) í hluta 4.1 og 15. lið (tilskipun ráðsins
92/65/EBE) í hluta 8.1:

,, - 32002 R 1282: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1282/2002 frá 15. júlí 2002 (Stjtíð. EB L 187,
16.7.2002, bls. 3).“

4. Eftirfarandi undirliður bætist við í 14. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/52/EBE) í hluta 4.2:

,, - 32002 D 0482: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/482/EB frá 21. júní 2002 (Stjtíð. EB L 166,
25.6.2002, bls. 23).“

5. Eftirfarandi undirliður bætist við í 46. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/466/EB) í hluta 4.2:

,, - 32002 D 0588: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/588/EB frá 11. júlí 2002 (Stjtíð. EB L 187,
16.7.2002, bls. 23).“

6. Eftirfarandi undirliður bætist við í 55. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/330/EB) í hluta 4.2:

,,, eins og henni var breytt með:

- 32002 R 0535: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 535/2002 frá 21. mars 2002 (Stjtíð. EB L 80, 23.3.2002,
bls. 22).“

7. Eftirfarandi undirliður bætist við í 61. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/106/EB) í hluta 4.2:

,,, eins og henni var breytt með:

- 32002 D 0279: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/279/EB frá 12. apríl 2002 (Stjtíð. EB L 99,
16.4.2002, bls. 17).“

8. Eftirfarandi undirliður bætist við í 62. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/296/EB) í hluta 4.2:

,,- 32002 D 0341: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/341/EB frá 3. maí  2002 (Stjtíð. EB L 117, 4.5.2002,
bls. 13).“

9. Eftirfarandi undirliður bætist við í 64. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/618/EB) í hluta 4.2:

,,- 32002 D 0270: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/270/EB frá 9. apríl 2002 (Stjtíð. EB L 93, 10.4.2002,
bls. 7).“

10. Eftirfarandi liður komi aftan við 66. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308/EB) í hluta 4.2:

,,67. 32002 D 0598: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/598/EB frá 15. júlí 2002 um samþykkt bóluefnis
gegn öldusótt í nautgripum innan ramma tilskipunar ráðsins 64/432/EBE (Stjtíð. EB L 194, 23.7.2002, bls.
45).“

11. Eftirfarandi liður komi aftan við 52. lið (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/304/EB) undir fyrirsögninni
,,GERÐIR SEM EFTA-RÍKIN OG EFTIRLITSSTOFNUN EFTA SKULU TAKA TILHLÝÐILEGT TILLIT TIL“ í
hluta 4.2:

,,53. 32002 D 0544: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/544/EB frá 4. júlí 2002 um viðurkenningu á
eftirlitskerfum fyrir nautgripabú sem komið er á fót í Belgíu í samræmi við tilskipun ráðsins 64/432/EBE
(Stjtíð. EB L 176, 5.7.2002, bls. 46).“
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(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(1) Stjtíð. EB L 38, 13.2.2003, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 9,
13.2.2003, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 62.  
(3) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 65.  

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2002 frá 
6. desember 2002 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/225/EB frá 
15. mars 2002 um nákvæmar reglur varðandi framkvæmd
tilskipunar ráðsins 91/492/EBE að því er varðar
hámarksmagn og greiningaraðferðir á tilteknu
sjávarlífeitri í samlokum (tvískelja lindýrum),
skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum (2) skal felld inn
í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/226/EB frá 
15. mars 2002 um að koma á sérstökum könnunum á
heilbrigðisástandi vegna uppskeru og vinnslu á tilteknum
samlokum (tvískelja lindýrum) með skelfiskseitrun sem
veldur minnisleysi (ASP) yfir þeim mörkum sem mælt er
fyrir um í tilskipun ráðsins 91/492/EBE (3) skal felld inn
í samninginn.

4) Ákvörðun þessi á ekki við um Liechtenstein.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við 41. lið (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2001/182/EB) í hluta 6.2 í I. kafla I.
viðauka við samninginn: 

,,42. 32002 D 0225: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/225/EB frá 15. mars 2002 um nákvæmar reglur
varðandi framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/492/EBE að
því er varðar hámarksmagn og greiningaraðferðir á
tilteknu sjávarlífeitri í samlokum (tvískelja lindýrum),
skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum (Stjtíð. EB L
75, 16.3.2002, bls. 62).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.

43. 32002 D 0226: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/226/EB frá 15. mars 2002 um að koma á
sérstökum könnunum á heilbrigðisástandi vegna
uppskeru og vinnslu á tilteknum samlokum (tvískelja
lindýrum) með skelfiskseitrun sem veldur minnisleysi
(ASP) yfir þeim mörkum sem mælt er fyrir um í
tilskipun ráðsins 91/492/EBE (Stjtíð. EB L 75,
16.3.2002, bls. 65).

Þessi gerð á einnig við um Ísland.“

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/225/EB og 2002/226/EB á íslensku og
norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 31/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

2003/EES/29/11

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Bókun 37 við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 140/2002 frá 
8. nóvember 2002 (2).

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB frá 16.
febrúar 1998 um markaðssetningu sæfiefna (3), eins og
hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 150, 8.6.2002, bls. 71,
skal felld inn í samninginn.

4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1896/2000
frá 7. september 2000 um fyrsta áfanga áætlunarinnar
sem um getur í 2. mgr. 16. gr. tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 98/8/EB um sæfiefni (4) skal felld inn í
samninginn.

5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1687/2002
frá 25. september 2002 um viðbótarfrest til að tilkynna
tiltekin, virk efni sem eru þegar á markaði til notkunar
sem sæfiefni eins og fastsett er í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1896/2000 (5) skal felld inn í samninginn.

6) Nauðsynlegt er að aðlaga tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 98/8/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1896/2000 með tilliti til samningsins.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 12m (reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2592/2001) í XV. kafla II.
viðauka við samninginn:

,,12n. 398 L 0008: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu
sæfiefna (Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1), eins og
hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 150, 8.6.2002, bls. 71.

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan
samning varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 11. gr.:

,,Skráning, eða síðari breytingar á skráningu, virks
efnis í I. viðauka, í A-hluta I. viðauka eða B-hluta í
I. viðauka, skal einnig athuguð þegar umsækjandi
hefur komið tilskildum skjölum á framfæri við
lögbær yfirvöld í einu EFTA-ríkjanna og lögbær
yfirvöld sem taka á móti þeim í því ríki hafa sent
framkvæmdastjórninni tilskilið mat.“

b) Að því er EFTA-ríkin varðar skal aðlög-
unartímabilið sem vísað er til í 1. mgr. 16. gr. vera
fyrir tímabilið sem nær til 14. maí 2010.

c) Eftirfarandi málsgrein bætist við í lok 1. mgr. 28.
gr.: 

,,EFTA-ríkin skulu taka fullan þátt í störfum
fastanefndarinnar en hafa ekki atkvæðisrétt. Innri
málsmeðferðarreglur nefndarinnar skulu aðlagaðar
þannig að EFTA-ríkin geti tekið virkan þátt í
henni.“

12o. 32000 R 1896: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1896/2000 frá 7. september 2000 um fyrsta
áfanga áætlunarinnar sem um getur í 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um
sæfiefni (Stjtíð. EB L 128, 8.9.2000, bls. 6).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan
samning varðar, aðlöguð sem hér segir, til viðbótar
aðlögunarliðunum við tilskipun 98/7/EB:

a) EFTA-ríkin og framleiðendur í þeim skulu taka þátt
í tíu-ára starfsáætluninni sem um getur í 2. mgr. 16.
gr. tilskipunar 98/8/EB. EFTA-ríkin geta verið
tilnefnd samkvæmt 5. mgr. 7. gr. til að bera ábyrgð
á endurskoðun virkra efna samkvæmt þessari
áætlun.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 32/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  
og bókun 37 við EES-samninginn 
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(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4.2003, bls. 55 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 10.  

(2) Stjtíð. EB L 19, 23.1.2003, bls. 5 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 4,
23.1.2003, bls. 5.

(3) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 228, 8.9.2000, bls. 6.
(5) Stjtíð. EB L 258, 26.9.2000, bls. 15.



(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

b) Framkvæmdastjórnin skal taka mið af upplýsingum
um virk efni sem þegar voru á markaði í EFTA-
ríkjunum 14. maí 2000 og lagðar voru fram
samkvæmt 1. mgr. 3. gr. áður en ákvörðun
sameiginlegu nefndarinnar sem felldi þessa
reglugerð inn í samninginn öðlaðist gildi.

c) Framkvæmdastjórnin skal taka mið af
tilkynningum um virk efni sem þegar voru á
markaði í EFTA-ríkjunum 14. maí 2000 og lagðar
voru fram samkvæmt 1. mgr. 4. gr. áður en
ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar sem felldi
þessa reglugerð inn í samninginn öðlaðist gildi.

12p. 32002 R 1687: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1687/2002 frá 25. september 2002 um
viðbótarfrest til að tilkynna tiltekin, virk efni sem eru
þegar á markaði til notkunar sem sæfiefni eins og
fastsett er í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr.
1896/2000 (Stjtíð. EB L 258, 26.9.2002, bls. 15).“

2. gr.

Eftirfarandi bætist við í bókun 37 við samninginn:

,,15. Fastanefnd um sæfiefni (tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 98/8/EB)“

3. gr.

Texti tilskipunar 98/8/EB, eins og hún var leiðrétt með Stjtíð.
EB L 150, 8.6.2002, bls. 71, og reglugerðar (EB) nr. 1896/2000
og 1687/2002 á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-
viðbæti við  Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.
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Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4. 2003, bls. 67 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB L 207, 5.8.2002, bls. 1.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1360/2002
frá 13. júní 2002 um sjöundu aðlögun að tækniframförum
á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3281/85 um að taka upp
skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum (2)
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar skulu gerðar á 21. lið (reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 3821/85) í XIII. viðauka við samninginn:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

,,- 32002 R 1360: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 1360/2002 frá 13. júní 2002 (Stjtíð. EB L 207,
5.8.2002, bls. 1).“

2. Í stað aðlögunarliða a), b) og c) komi eftirfarandi
aðlögunarliðir:

,,a) Í 1. lið 2. gr. bætist eftirfarandi undirliður við skrána:

,,- hefðbundna merkið ,,16“ bætist við fyrir Noreg“

b) Í IV. kafla bætist eftirfarandi við töfluna í 172. lið:

c) Í IV. kafla bætist eftirfarandi málsgrein við í lok
skráarinnar í 174. lið:

,,auðkenni EFTA-ríkisins sem gefur kortið út prentað í
svörtum lit umlukt svörtum sporbaug. Auðkennin skulu
vera sem hér segir:“

FL Liechtenstein

IS Ísland

N Noregur“

2. gr.

Texti reglugerðar (EB) nr. 1360/2002 á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 33/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

5.6.2003 Nr. 29/23EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/730/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar viðhaldsundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrauta-kerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 96/48/EB (2) skal felld inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/731/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar stjórn- og merkjakerfi samevrópska háhraða-
járnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar ráðsins 96/48/EB (3) skal felld inn í
samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/732/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar grunnvirkisundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar ráðsins 96/48/EB (4) skal felld inn í
samninginn.

5) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/733/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar orkuundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 96/48/EB (5) skal felld inn í samninginn.

6) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/734/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar rekstrarundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.

tilskipunar ráðsins 96/48/EB (6) skal felld inn í
samninginn.

7) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/735/EB frá 
30. maí 2002 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að
því er varðar járnbrautarvagnaundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 96/48/EB (7) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 37a (tilskipun ráðsins
96/48/EB) í XIII. viðauka við samninginn:

,,37aa. 32002 D 0730: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/730/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar viðhaldsundirkerfi
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/48/EB (Stjtíð. EB L 245,
12.9.2002, bls. 1).

37ab. 32002 D 0731: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/731/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar stjórn- og merkjakerfi
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 96/48/EB (Stjtíð. EB
L 245, 12.9.2002, bls. 37).

37ac. 32002 D 0732: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/732/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar grunnvirkisundirkerfi
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 96/48/EB (Stjtíð. EB
L 245, 12.9.2002, bls. 143).

37ad. 32002 D 0733: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/730/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar viðhaldsundirkerfi
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/48/EB (Stjtíð. EB L 245,
12.9.2002, bls. 280).
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 34/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

2003/EES/29/14

(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4. 2003, bls. 67 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 37.
(4) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 143.
(5) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 280.

(6) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 370.
(7) Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls. 402.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.   

37ae. 32002 D 0734: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/734/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar rekstrarundirkerfi
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur
í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 96/48/EB (Stjtíð. EB
L 245, 12.9.2002, bls. 370).

37af. 32002 D 0735: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/735/EB frá 30. maí 2002 um tækniforskrift um
rekstrarsamhæfi að því er varðar
járnbrautarvagnaundirkerfi samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í 1. mgr. 6. gr.
tilskipunar 96/48/EB (Stjtíð. EB L 245, 12.9.2002, bls.
402).“

2. gr.

Texti ákvarðana 2002/730/EB, 2002/731/EB, 2002/732/EB,
2002/733/EB, 2002/734/EB og 2002/735/EB á íslensku og

norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

5.6.2003 Nr. 29/25EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.   

(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4. 2003, bls. 67 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB L 289, 26.10.2002, bls. 30.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/844/EB frá 
23. október 2002 um breytingu á tilskipun 2001/14/EB að
því er varðar dagsetninguna þegar skipt er um tímaáætlun
fyrir járnbrautarflutninga (2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 41b (tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 2001/14/EB) í XIII. viðauka við samninginn:

,,, eins og henni var breytt með:

- 32002 D 0844: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2002/844/EB frá 23. október 2002  (Stjtíð. EB L 289,
26.10.2002, bls. 30).“

2. gr.

Texti ákvörðunar 2002/844/EB á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/26 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 35/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

2003/EES/29/15

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 94, 10.4. 2003, bls. 67 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 19,
10.4.2003, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB L 112, 27.4.2002, bls. 21.

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2003 frá 
31. janúar 2003 (1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/35/EB frá 
25. apríl 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 97/70/EB
um að setja samræmdar reglur um öryggi fiskiskipa sem
eru 24 metrar að lengd og lengri (2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 56g (tilskipun ráðsins
97/70/EB) í XIII. viðauka við samninginn:

,,- 32002 L 0035: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
2002/35/EB frá 25. apríl 2002  (Stjtíð. EB L 112,
27.4.2002, bls. 21).“

2. gr.

Texti tilskipunar 2002/35/EB á íslensku og norsku, sem verður
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins,
telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

5.6.2003 Nr. 29/27EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 36/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

2003/EES/29/16

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.  

(1) Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, bls. 69 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 49,
3.10.2002, bls. 50.

(2) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XXII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar  nr. 93/2002 frá 
25. júní 2002 (1).

2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002
frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra
reikningsskilastaðla (2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 10a (reglugerð ráðsins (EB)
nr. 2157/2001) í XXII. viðauka við samninginn:

,,10b. 32002 R 1606: Reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 (Stjtíð.
EB L 243, 11.9.2002, bls. 1).“

2. gr.

Texti reglugerðar (EB) nr. 1606/2002 á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Nr. 29/28 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 37/2003 

frá 14. mars 2003

um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur)
við EES-samninginn

2003/EES/29/17

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.



(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á bókun 4 við
samninginn, er nefnist hér á eftir „bókunin“. Fyrir sakir
skýrleika og réttaröryggis í tengslum við uppruna-
reglurnar sem beitt verður telst því nauðsynlegt að steypa
þessum breytingum á bókuninni saman í einn texta.

2) Jafnframt er nauðsynlegt að gera breytingar tæknilegs
eðlis á aðvinnslureglum vegna breytinga sem urðu í
samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni („sam-
ræmdu tollskránni“) sem öðlaðist gildi 1. janúar 2002.

3) Nauðsynlegt er að breyta sumum aðvinnslukröfum, sem
fullnægja verður til að öðlast upprunaréttindi fyrir efni sem
eru ekki upprunnin á EES-svæðinu, sökum þess að nokkur
hluti aðvinnslunnar verður að fara fram utan
aðildarríkjanna vegna lítillar framleiðslu á tilteknu efni í
aðildarríkjunum og sérstakra aðstæðna sem takmarka
hvernig unnt er að útvega tilteknar vörur („órofa
samrásir“).

4) Gera þarf ýmsar breytingar tæknilegs eðlis í því skyni að
leiðrétta misræmi í textanum og milli útgáfna á
mismunandi tungumálum.

5) Því ber að sameina öll umrædd ákvæði í nýjan
bókunartexta til þess að framkvæmd samningsins verði
fullnægjandi og í því skyni að auðvelda tollyfirvöldum og
öðrum notkun hans.

6) Auk bókunarinnar sjálfrar verður að halda í gildi
sameiginlegum yfirlýsingum um furstadæmið Andorra,
lýðveldið San Marino og endurskoðun á þeim breytingum
á upprunareglunum sem leiðir af breytingum á samræmdu
tollskránni.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Í stað bókunar 4 við samninginn komi meðfylgjandi texti ásamt
viðeigandi sameiginlegum yfirlýsingum.

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 15. mars 2003 að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni (*).
Hún kemur til framkvæmda 1. júlí 2002.

3. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópu-
sambandsins og EES-viðbæti við þau.

5.6.2003 Nr. 29/29EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 38/2003

frá 14. mars 2003

um breytingu á bókun 4 við EES-samninginn um upprunareglur

2003/EES/29/18

Gjört í Brussel 14. mars 2003.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

P. Westerlund

formaður.
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VIÐAUKI

VIÐ ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR NR. 38/2003 

Eftirfarandi komi í stað bókunar 4 við EES-samninginn: 

„BÓKUN 4
UM UPPRUNAREGLUR



5.6.2003 Nr. 29/31EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EFNISYFIRLIT

I. BÁLKUR ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr. Skilgreiningar.

II. BÁLKUR SKILGREINING HUGTAKSINS ,,UPPRUNAVÖRUR” 

2. gr. Almennar kröfur  

3. gr. Þríhliða uppsöfnun 

4. gr. Að öllu leyti heimafengnar vörur 
 
5. gr. Framleiðsluvörur sem hlotið hafa nægilega aðvinnslu 

6. gr. Ófullnægjandi aðvinnsla 

7. gr. Skilgreiningareining 

8. gr. Fylgihlutir, varahlutir og verkfæri 

9. gr. Samstæður 

10. gr. Atriði sem hafa ekki áhrif 

III. BÁLKUR SKILYRÐI VARÐANDI YFIRRÁÐASVÆÐI

11. gr. Meginregla um yfirráðasvæði 

12. gr. Beinn flutningur 

13. gr. Sýningar 

IV. BÁLKUR ENDURGREIÐSLA EÐA UNDANÞÁGA

14. gr. Bann við endurgreiðslu á eða undanþágu frá tollum 

V. BÁLKUR SÖNNUN Á UPPRUNA

15. gr. Almennar kröfur  

16. gr. Reglur um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis 

17. gr. EUR.1-flutningsskírteini gefin út eftir á 

18. gr. Útgáfa á eftirriti af EUR.1-flutningsskírteininu 

19. gr. Útgáfa EUR.1-flutningsskírteinis á grundvelli sönnunar á uppruna   sem gefin var út áður 

19. gr.a Aðskilið bókhald 

20. gr. Skilyrði fyrir því að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi 

21. gr. Viðurkenndur útflytjandi 

22. gr. Gildistími sönnunar á uppruna 

23. gr. Sönnun á uppruna lögð fram 

24. gr. Innflutningur í áföngum 

25. gr. Undanþágur frá sönnunum á uppruna 

26. gr. Yfirlýsing birgis 

27. gr. Fylgiskjöl 

28. gr. Varðveisla sönnunar á uppruna, yfirlýsinga birgis og fylgiskjala 
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29. gr. Ósamræmi og villur í framsetningu 

30. gr. Fjárhæðir gefnar upp í evrum 

VI. BÁLKUR FYRIRKOMULAG Á SAMVINNU STJÓRNVALDA

31. gr. Gagnkvæm aðstoð 

32. gr. Sannprófun vegna sönnunar á uppruna 

33. gr. Sannprófun á yfirlýsingu birgis 

34. gr. Lausn deilumála. 

35. gr. Viðurlög 

36. gr. Frísvæði 

VII. BÁLKUR CEUTA OG MELILLA

37. gr. Beiting bókunarinnar 

38. gr. Sérstakir skilmálar 

Skrá yfir viðauka

I. viðauki: Skýringar við skrá II. viðauka 

II. viðauki: Skrá yfir tilskilda aðvinnslu efna, sem ekki teljast upprunaefni, sem þarf til að 
framleiðsluvaran öðlist upprunaréttindi 

III. viðauki: Sýnishorn af Eur.1-flutningsskírteini og umsókn um Eur.1-flutningsskírteini 

IV. viðauki: Texti yfirlýsingar á vörureikningi 

V. viðauki: Sýnishorn af yfirlýsingu birgis 

VI. viðauki: Sýnishorn af langtímayfirlýsingu birgis 

VII. viðauki: Listi yfir framleiðsluvörur sem upprunnar eru í Tyrklandi sem ákvæði 3. gr. ná 
 ekki til, raðað eftir ST-köflum og vöruliðum 



5.6.2003 Nr. 29/33EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Sameiginlegar yfirlýsingar

Sameiginleg yfirlýsing varðandi viðurkenningu á sönnunum um uppruna sem eru gefnar út innan ramma samninga sem 
vísað er til í 3. gr. bókunar 4 varðandi framleiðsluvörur sem eru upprunnar bandalaginu, á Íslandi eða í Noregi

Sameiginleg yfirlýsing varðandi Furstadæmið Andorra

Sameiginleg yfirlýsing varðandi Lýðveldið San Marínó

Sameiginleg yfirlýsing varðandi endurskoðun á breytingum á upprunareglum vegna breytinga á samræmdu 
tollskránni

I. BÁLKUR

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Skilgreiningar.

Að því er þessa bókun varðar merkir:

a) ,,framleiðsla” hvers konar aðvinnslu, þ.m.t. samsetning eða sérvinnsla;

b) ,,efni” hvers konar efnisþátt, hráefni, íhluta eða hluta o. s. frv. sem notað er við framleiðslu vörunnar;

c) ,,framleiðsluvara” vöru sem er framleidd, jafnvel þótt fyrirhugað sé að nota hana við annars konar framleiðslu 
síðar;

d) ,,vara” bæði efni og framleiðsluvörur;

e) ,,tollverð” verð sem ákveðið er í samræmi við samning um framkvæmd VII. gr. Hins almenna samkomulags um 
tolla og viðskipti frá 1994 (samning Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tollverð);

f) ,,verksmiðjuverð” verð sem framleiðanda innan EES er greitt fyrir framleiðsluvöruna frá verksmiðju hafi 
lokaaðvinnsla vörunnar farið fram í fyrirtæki hans, að því tilskildu að í verðinu sé innifalið verðmæti alls efnis sem 
notað er, að frádregnum innlendum álögum sem hafa verið endurgreiddar eða endurgreiða má þegar varan sem er 
fengin er flutt út;

g) ,,verðmæti efnis” tollverð við innflutning á efni sem notað hefur verið og er ekki upprunaefni eða, ef það er ekki 
þekkt og ekki verður sýnt fram á hvert það er, fyrsta verð sem sýnt er fram á að greitt hafi verið fyrir efnið á 
EES;

h) ,,verðmæti upprunaefna” verðmæti slíkra efna eins og skilgreint er í g-lið að breyttu breytanda;

i) ,,virðisauki”: verksmiðjuverð að frádregnu tollverði hvers efnis sem er notað og upprunnið í öðru landi sem um 
getur í 3. gr., eða, ef tollverð er ekki þekkt og ekki verður sýnt fram hvert það er, fyrsta verð sem sýnt er fram á að 
greitt hafi verið fyrir slíkt efni á EES;

j) ,,kaflar” og ,,vöruliðir” kaflar og vöruliðir (fjögurra tölustafa tákn) í nafnaskránni sem myndar samræmdu 
vörulýsingar- og vörunúmeraskrána sem í þessari bókun er vísað til sem ,,samræmdu tollskrárinnar” eða „ST”;

k) ,,flokkun” flokkun framleiðsluvara eða efna undir tilteknum vörulið;

l) ,,vörusending” framleiðsluvörur sem eru annaðhvort sendar samtímis frá einum útflytjanda til eins viðtakanda, eða 
vörur sem hafðar eru á sama flutningsskjali vegna flutnings frá útflytjanda til viðtakanda eða á sama vörureikningi 
ef flutningsskjal er ekki fyrir hendi;

m) ,,yfirráðasvæði” einnig landhelgi.
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II. BÁLKUR

SKILGREINING HUGTAKSINS ,,UPPRUNAVÖRUR” 

2. gr.

Almennar kröfur 

1. Eftirtaldar framleiðsluvörur skulu, við framkvæmd þessa samnings, teljast upprunnar á EES:

a) framleiðsluvörur sem eru fengar að öllu leyti á EES í samningi 4. gr.; 

b) framleiðsluvörur fengnar á EES, sem í eru notuð efni sem eru ekki að öllu leyti fengin þar, að því tilskildu að slík 
efni hafi hlotið nægilega aðvinnslu á EES í skilningi 5. gr. 

Yfirráðasvæði samningsaðila, sem þessi samningur tekur til, skal teljast eitt yfirráðasvæði að því er þetta varðar.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skal yfirráðasvæði Furstadæmisins Liechtenstein, fram til 1. janúar 2005, ekki heyra undir EES 
að því er varðar ákvörðun um uppruna framleiðsluvara, sem um getur í töflu I og II við bókun 3, og slíkar vörur skulu 
því aðeins teljast upprunnar á EES að þær séu fengnar að öllu leyti eða hafi hlotið nægilega aðvinnslu á yfirráðasvæðum 
hinna samningsaðilanna. 

3. gr.

Þríhliða uppsöfnun

1. Með fyrirvara um ákvæði 2. gr. skulu framleiðsluvörur taldar upprunnar á EES ef slíkar framleiðsluvörur eru 
fengnar þar og innihalda efni sem upprunnin eru í  Búlgaríu, Sviss (þ.m.t. Liechtenstein) (1), Tékklandi, Eistlandi, 
Ungverjalandi, Íslandi, Litháen, Lettlandi, Noregi, Póllandi, Rúmeníu, Slóveníu, Slóvakíu, Tyrklandi (2) eða 
bandalaginu, í samræmi við ákvæði í bókunum um upprunareglur sem fylgja samningum á milli samningsaðila og 
hvers þessara landa, að því tilskildu að sú aðvinnsla sem framkvæmd er á EES sé umfram þær aðgerðir sem fjallað er 
um í 6. gr. Efnin þurfa ekki að hafa fengið nægilega aðvinnslu. 

2. Sé aðvinnsla sem framkvæmd er á EES ekki meiri en aðgerðir sem lýst er í 6. gr., skal fengin framleiðsluvara 
einungis talin upprunnin á EES ef virðisaukinn þar er meiri en verðmæti þeirra efna sem notuð voru og upprunnin eru 
í einhverju landanna sem tilgreind eru í 1. mgr. Að öðrum kosti skal framleiðsluvaran talin upprunnin í því landi þar 
sem verðmæti upprunaefna, sem notuð voru við framleiðslu á EES, voru mest.  

3. Framleiðsluvörur sem upprunnar eru í einhverju þeirra landa sem tilgreind eru í 1. mgr. og ekki er framkvæmd 
nein aðvinnsla á á EES, halda uppruna sínum við útflutning til einhvers þessara landa.  

4. Einungis má beita uppsöfnun uppruna samkvæmt þessari grein vegna efna og vara sem öðlast hafa uppruna við 
beitingu sams konar upprunareglna og er að finna í bókun þessari. 

Samningsaðilar skulu útvega hver öðrum, fyrir milligöngu framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna, efni samninganna 
og samsvarandi upprunareglur sem beitt er gagnvart öðrum löndum sem tilgreind eru í 1. mgr. Framkvæmdastjórn 
Evrópubandalaganna skal birta í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna (C-deild) hvaða dag löndum, sem tilgreind eru 
í 1. mgr. og uppfyllt hafa nauðsynleg skilyrði, er heimilt að beita uppsöfnun samkvæmt þessari grein.

4. gr.

Að öllu leyti heimafengnar vörur

1. Eftirtaldar vörur teljast fengnar að öllu leyti á EES:

a) jarðefni unnin úr jörðu þess eða úr hafsbotni þess;

b) vörur úr jurtaríkinu sem þar eru ræktaðar;

c) lifandi dýr sem þar eru borin og alin;

d) afurðir lifandi dýra sem þar eru alin;

e) veiðibráð og fiskafurðir sem aflað er með veiðum þar;

f) sjávarafurðir og aðrar afurðir teknar úr sjó utan landhelgi samningsaðila af skipum þeirra;

(1)   Furstadæmið Liechtenstein er í tollabandalagi með Sviss og er samningsaðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

(2)   Uppsöfnun uppruna sem heimiluð er í þessari grein nær ekki til efna sem upprunnin eru í Tyrklandi og tilgreind eru í skránni í VII. 

viðauka  við þessa bókun.
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g) vörur framleiddar um borð í verksmiðjuskipum þeirra, eingöngu úr afurðum sem getið er í f-lið;

h) notaðar vörur sem þar er safnað og eingöngu er unnt að nota til að vinna hráefni úr, þ.á.m. notaðir hjólbarðar sem 
nýtast eingöngu til sólunar eða sem úrgangur;

i) úrgangur og rusl sem til fellur vegna framleiðslustarfsemi þar;

j) vörur unnar úr yfirborðslögum eða undirlögum hafsbotnsins utan landhelgi þeirra, að því tilskildu að þeir hafi 
einkarétt á að nýta þessi lög;

k) vörur sem þar eru framleiddar eingöngu úr þeim framleiðsluvörum sem tilgreindar eru í a- til j-lið. 

2. Orðin „skip þeirra” og „verksmiðjuskip þeirra” í f- og g-lið 1. mgr. eiga aðeins við um skip og verksmiðjuskip:

a) sem eru skráð eða skrásett í aðildarríki EB eða EFTA-ríki;

b) sem sigla undir fána aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis;

c) sem eru að minnsta kosti 50 af hundraði í eign ríkisborgara aðildarríkja EB eða EFTA-ríkis, eða í eign fyrirtækis 
sem hefur aðalstöðvar í einu þessara ríkja enda sé framkvæmdastjóri eða framkvæmdastjórar þess, stjórnarformaður 
eða formaður umsjónarnefndar og meirihluti stjórnarnefndarmanna eða umsjónarnefndarmanna ríkisborgarar 
aðildarríkja EB eða EFTA-ríkis; auk þess sem að minnsta kosti helmingur höfuðstóls sé í eigu þessara ríkja eða 
opinberra stofnana eða ríkisborgara nefndra ríkja, ef um er að ræða sameignarfélög eða hlutafélög;

d) þegar skipstjóri og yfirmenn eru ríkisborgarar aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis; 

 og

e) þegar að minnsta kosti 75 af hundraði áhafnarinnar eru ríkisborgarar aðildarríkja EB eða EFTA-ríkis.

5. gr.

Framleiðsluvörur sem hlotið hafa nægilega aðvinnslu

1. Að því er varðar 2. gr. skulu framleiðsluvörur sem ekki eru fengnar að öllu leyti teljast hafa hlotið nægilega 
aðvinnslu hafi skilyrðum í lista í II. viðauka verið fullnægt. 

Skilyrði þessi kveða á um aðvinnslu efna sem eru ekki upprunaefni og eru notuð við framleiðslu þeirra vara sem 
samningurinn tekur til, og gilda þau einungis um slík efni.   Af þeim sökum skal framleiðsluvara sem telst upprunavara 
vegna þess að skilyrðum sem sett eru í lista um hana er fullnægt, og er notuð við framleiðslu annarrar vöru, ekki þurfa 
að fullnægja skilyrðum sem gilda um vöruna sem hún er sett saman við, og skal ekki taka tillit til þess að efnin sem 
notuð eru við framleiðslu hennar eru ekki upprunaefni.

2. Þrátt fyrir 1. mgr., skal efni sem ekki telst upprunaefni ekki notað við framleiðslu þessarar vöru, samkvæmt þeim 
skilyrðum sem sett eru í lista um hana, nema því aðeins að:

a) heildarverðmæti þeirra sé ekki meira en 10 af hundraði af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar;

b) ekki sé farið fram úr einni eða fleiri hundraðshlutatölum af því hámarksverðmæti, sem gefið er upp fyrir efni sem 
ekki teljast upprunaefni og fram koma í listanum, við beitingu þessarar málsgreinar. 

Þessi málsgrein gildir ekki um framleiðsluvörur sem teljast til 50. - 63. kafla í samræmdu tollskránni.

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda með fyrirvara um ákvæði 6. gr.

6. gr.

Ófullnægjandi aðvinnsla

1. Með fyrirvara um 2. mgr. teljast eftirfarandi aðgerðir ófullnægjandi aðvinnsla sem ekki veitir upprunaréttindi 
óháð því hvort kröfum 5. gr. hefur verið fullnægt:

a) aðgerðir til að tryggja að framleiðsluvörur haldist óskemmdar meðan á flutningi og geymslu stendur;

b) uppskipting og sameining vörusendinga;

c) þvottur, hreinsun; ryk, ryð, olía, málning og annað yfirborðsefni fjarlægt;

d) straujun og pressun textílefna;

e) einfaldar aðgerðir til að mála og fægja;
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f) afhýðing, bleiking í heild eða að hluta, slípun og sykurhúðun korns og hrísgrjóna;

g) aðgerðir til að lita sykur eða búa til sykurmola;

h) aðgerðir til að afhýða, taka steina úr og skurn af ávöxtum, hnetum og grænmeti;

i) skerping, einföld slípun eða einfaldur skurður;

j) sigtun, sáldun, sundurgreining, flokkun, velja saman (þar á meðal að setja hluti í samstæður);

k) einföld setning á flöskur, í dósir, poka, öskjur, kassa, á spjöld eða töflur og allar aðrar einfaldar 
pökkunaraðgerðir;

l) festing merkja, miða, kennimerkja og annarra slíkra auðkenna á framleiðsluvörur eða umbúðir þeirra;

m) einföld blöndun framleiðsluvara, hvort sem um er að ræða ólíkar vörur eða ekki;

n) einföld samsetning vöruhluta þannig að úr verði fullgerð framleiðsluvara eða sundurhlutuð framleiðsluvara;

o) sambland tveggja eða fleiri aðgerða sem tilgreindar eru í a- til n-lið;

p) slátrun dýra.

2. Litið skal á allar aðgerðir, sem fara fram á EES-svæðinu á tiltekinni framleiðsluvöru, sem eina heild þegar 
ákvarðað er hvort aðvinnsla hennar teljist ófullnægjandi í skilningi 1. mgr.

7. gr.

Skilgreiningareining

1. Skilgreiningareining vegna beitingar ákvæða þessarar bókunar er sú framleiðsluvara sem telst grunneining við 
flokkun samkvæmt nafnaskrá samræmdu tollskrárinnar.

Af þessu leiðir að:

a) þegar framleiðsluvara sem er sett saman úr mörgum hlutum og flokkuð í samræmdu tollskránni í einn og sama 
vörulið, telst heildin vera ein skilgreiningareining;

b) þegar í vörusendingu eru margar framleiðsluvörur af sama tagi sem flokkaðar eru í sama vörulið í samræmdu 
tollskránni, skal hver einstök framleiðsluvara tekin fyrir þegar ákvæðum þessarar bókunar er beitt.

2. Ef umbúðir eru samkvæmt 5. almennu reglu samræmdu tollskrárinnar taldar hluti framleiðsluvöru við flokkun 
skal telja þær með við ákvörðun uppruna.

8. gr.

Fylgihlutir, varahlutir og verkfæri

Fylgihluti, varahluti og verkfæri, sem send eru með búnaði, vél, tæki eða ökutæki og teljast eðlilegur búnaður og eru 
innifalin í verðinu eða eru ekki á sérstökum vörureikningi, skal skoða sem hluta af viðkomandi búnaði, vél, tæki eða 
ökutæki.

9. gr.

Samstæður

Samstæður, sem skilgreindar eru í 3. almennu reglu samræmdu tollskrárinnar, skulu skoðast sem upprunavörur þegar 
allir vöruíhlutar eru upprunavörur.  Þó skal samstæða, sem er samsett bæði af upprunavörum og vörum sem eru ekki 
upprunavörur, teljast í heild upprunavara, að því tilskildu að verðmæti þeirra vara sem eru ekki upprunavörur, sé ekki 
meira en 15 af hundraði af verksmiðjuverði samstæðunnar.
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10. gr.

Atriði sem hafa ekki áhrif

Þegar ákvarða skal uppruna framleiðsluvöru er ekki nauðsynlegt að ákvarða uppruna eftirfarandi, þótt notað hafi verið 
við framleiðslu vörunnar:

a) orku og eldsneytis;

b) verksmiðju og búnaðar;

c) véla og verkfæra;

d) vara sem ekki mynda og ekki var ætlað að mynda efnisþátt í framleiðsluvörunni fullgerðri.

III. BÁLKUR

SKILYRÐI VARÐANDI YFIRRÁÐASVÆÐI

11. gr.

Meginregla um yfirráðasvæði

1. Fullnægja verður skilyrðum í II. bálki um öflun upprunaréttinda óslitið á EES, nema að því leyti sem kveðið er 
á um í 3. gr. og 3. mgr. hér á eftir.

2. Ef ekki er kveðið á um annað í 3. gr. skal ekki litið á vörur sem eru fluttar út frá EES til annars lands sem 
upprunavörur þegar þær eru fluttar inn aftur, nema hægt sé að sýna fram á það með fullnægjandi hætti að mati 
tollyfirvalda að:

a) vörurnar sem eru fluttar inn aftur séu þær sömu og voru fluttar út;

 og

b) ekki hafi verið gerð á þeim nein aðgerð umfram það sem nauðsynlegt má teljast til að varðveita gæði þeirra í því 
landi eða á meðan á útflutningi stóð.

3. Aðvinnsla utan EES á efnum sem flutt eru út frá EES og síðan aftur flutt þangað inn, hefur engin áhrif á öflun 
upprunaréttinda í samræmi við þau skilyrði sem um getur í II. bálki, að því tilskildu að:

a) efnin hafi verið fengin að öllu leyti á EES eða hlotið þar meiri aðvinnslu en getið er í 6. gr. áður en þau voru flutt 
út; 

 og

b) hægt sé að sýna fram á það með fullnægjandi hætti að mati tollyfirvalda að:

i) endurinnflutta framleiðsluvaran sé fengin við aðvinnslu hinna útfluttu efna;

 og

ii) heildarupphæð virðisauka sem er áunninn utan EES og fæst við beitingu ákvæða þessarar greinar sé ekki meiri 
en 10 af hundraði af verksmiðjuverði þeirrar fullunnu framleiðsluvöru sem upprunaréttinda er krafist fyrir.

4. Að því er varðar 3. mgr., skulu skilyrði í II. bálki um öflun upprunaréttinda ekki gilda um aðvinnslu utan 
EES.  Sé reglu í skrá II. viðauka um hámarksverðmæti efna sem eru notuð og eru ekki upprunaefni beitt við ákvörðun 
upprunaréttinda fullunninnar framleiðsluvöru, má samanlagt heildarverðmæti þeirra efna sem ekki eru upprunaefni 
og notuð hafa verið innan EES og heildarupphæð virðisauka sem er áunninn utan EES með beitingu ákvæða þessarar 
greinar, ekki vera meira en sá hundraðshluti sem viðkomandi regla leyfir.

5. Að því er varðar 3. og 4. mgr. merkir ,,heildarupphæð virðisauka sem áunninn er” allur sá kostnaður sem safnast 
hefur saman utan EES, að meðtöldu verðmæti efnanna sem bætist við. 

6. Ákvæði 3. og 4. mgr. gilda ekki um framleiðsluvörur sem fullnægja ekki þeim skilyrðum sem talin eru í 
II. viðauka eða geta einungis talist hafa hlotið nægjanlega aðvinnslu þegar beitt er leyfilegum mörkum sem um getur 
í 2. mgr. 5. gr.

7. Ákvæði 3. og 4. mgr. gilda ekki um framleiðsluvörur sem teljast til 50. - 63. kafla samræmdu tollskrárinnar.

8. Hvers konar aðvinnsla utan EES, sem fellur undir ákvæði þessarar greinar, skal fara fram á grundvelli 
fyrirkomulags um óvirka vinnslu eða sambærilegs fyrirkomulags.
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12. gr.

Beinn flutningur

1. Sú fríðindameðferð sem kveðið er á um í samningnum gildir einungis um framleiðsluvörur sem fullnægt hafa 
þeim kröfum sem settar eru fram í þessari bókun og eru fluttar beint innan EES eða um yfirráðasvæði landanna sem um 
getur í 3. gr. Hins vegar má flytja framleiðsluvörur í einni vörusendingu um önnur yfirráðasvæði  vegna umfermingar 
eða bráðabirgðageymslu á þeim yfirráðasvæðum, að því tilskildu að vörurnar séu undir eftirliti tollyfirvalda í landinu 
þar sem umfermingin eða geymslan á sér stað og fái ekki aðra meðferð en affermingu, endurfermingu eða meðferð sem 
miðar að því að forða þeim frá skemmdum. 

Flytja má upprunavörur með dreifikerfi um önnur yfirráðasvæði en EES.

2. Sannanir um að skilyrðunum sem um getur í 1. mgr. hafi verið fullnægt skulu lagðar fram fyrir tollyfirvöld 
innflutningslandsins með:

a) einföldu flutningsskjali fyrir flutning frá útflutningslandinu um umflutningslandið; eða

b) skírteini, sem tollyfirvöld umflutningslandsins gefa út, þar sem fram kemur:

i) nákvæm lýsing á framleiðsluvörunni,

ii) dagsetningar affermingar og endurfermingar og, þar sem við á, heiti hlutaðeigandi skipa eða annars 
flutningsmáta,

 og

iii) við hvaða aðstæður framleiðsluvaran var geymd í umflutningslandinu; eða

c) að öðrum kosti hvers konar skjöl sem færa sönnur á þetta.

13. gr.

Sýningar

1. Upprunavörur sem sendar eru á vörusýningu í öðru landi en þeim sem um getur í 3. gr. og seldar eftir sýninguna 
til innflutnings á EES skulu við innflutninginn njóta hags af ákvæðum samningsins, að því tilskildu að sýnt sé fram á 
það með fullnægjandi hætti að mati tollyfirvalda að:

a) útflytjandi hafi sent þessar framleiðsluvörur frá einum samningsaðila til landsins þar sem sýningin er haldin og sýnt 
þær þar;

b) sá útflytjandi hafi selt framleiðsluvörurnar eða ráðstafað þeim með öðrum hætti til viðtakanda í ríki annars 
samningsaðila;

c) framleiðsluvörurnar hafi verið sendar á meðan á sýningunni stóð eða strax eftir hana í því ástandi sem þær voru í 
þegar þær voru sendar til sýningar; 

 og

d) framleiðsluvörurnar hafi ekki frá því að þær voru sendar til sýningar verið notaðar í öðru skyni en til sýningar á 
sýningunni.

2. Sönnun á uppruna skal gefin út eða útbúin í samræmi við ákvæði V. bálks og lögð fram með venjulegum hætti 
hjá tollyfirvöldum í innflutningslandinu.  Þar skal tilgreint nafn sýningarinnar og sýningarstaður.  Ef nauðsyn ber til má 
krefjast skjalfestra viðbótarsönnunargagna um við hvaða aðstæður þær eru sýndar.

3. Ákvæði 1. mgr. skulu taka til allra vöru-, iðn-, landbúnaðar- eða handverkssýninga, kaupstefna eða áþekkra 
opinberra sýninga sem eru ekki skipulagðar í eiginhagsmunaskyni í sölubúðum eða verslunarhúsnæði með það fyrir 
augum að selja erlendar framleiðsluvörur, enda séu þær undir tolleftirliti meðan á sýningu stendur.

IV. BÁLKUR

ENDURGREIÐSLA EÐA UNDANÞÁGA

14. gr.

Bann við endurgreiðslu á eða undanþágu frá tollum

1. Efni sem ekki eru upprunaefni og notuð eru við framleiðslu á vörum, sem eru upprunavörur á EES eða í einu af 
þeim löndum sem um getur í 3. gr., og gefin hefur verið eða útbúin sönnun á uppruna í samræmi við ákvæði V. bálks, 
skulu ekki njóta endurgreiðslu á eða undanþágu frá neins konar tollum hjá neinum samningsaðila.

2. Bannið í 1. mgr. gildir um hvers konar fyrirkomulag varðandi endurgreiðslur, eftirgjöf eða niðurfellingu á 
greiðslum, að fullu eða að hluta, á tollum eða gjöldum er hafa samsvarandi áhrif sem beitt er hjá samningsaðila vegna 
efna sem notuð eru við framleiðslu, ef slíkum endurgreiðslum, eftirgjöf eða niðurfellingu á greiðslum er beitt, beint 
eða í raun, þegar framleiðsluvaran, sem unnin er úr efnunum, er ætluð til útflutnings en ekki þegar hún er til notkunar 
innanlands hjá samningsaðilanum.



5.6.2003 Nr. 29/39EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3. Útflytjandi framleiðsluvöru, sem sönnun á uppruna tekur til, skal vera reiðubúinn að leggja fram, hvenær sem er, 
að beiðni tollyfirvalda, öll tilheyrandi skjöl því til staðfestingar að ekki hafi verið um endurgreiðslu að ræða fyrir þau 
efni sem eru ekki upprunaefni og notuð voru við framleiðslu á viðkomandi vöru og að allir tollar, eða gjöld sem hafa 
samsvarandi áhrif og falla á slíkt efni hafi verið greidd.

4. Ákvæði 1.-3. mgr. gilda einnig um umbúðir í skilningi 2. mgr. 7. gr., fylgihluti, varahluti og verkfæri í skilningi 
8. gr. og framleiðsluvörur í samstæðum í skilningi 9. gr. þegar slíkir hlutir eru ekki upprunavörur.

5. Ákvæði 1.-4. mgr. gilda aðeins um efni þeirrar tegundar sem samningurinn tekur til.  Þau skulu enn fremur 
ekki koma í veg fyrir að samningsaðilar beiti ráðstöfunum um endurgreiðslu vegna landbúnaðarafurða við útflutning í 
samræmi við ákvæði samningsins.

V. BÁLKUR

SÖNNUN Á UPPRUNA

15. gr.

Almennar kröfur

1. Við innflutning til eins samningsaðila skulu upprunavörur í skilningi þessarar bókunar njóta hags af samningnum 
gegn framvísun:

a) EUR.1-flutningsskírteinis, samkvæmt fyrirmynd í III. viðauka; eða

b) í þeim tilvikum sem frá er greint í 1. mgr. 20. gr., yfirlýsingar útflytjanda, hér á eftir nefnd „yfirlýsing á 
vörureikningi”, en texta hennar er að finna í IV. viðauka, sem gefin er á vörureikningi, afhendingarseðli eða öðru 
því viðskiptaskjali sem lýsir viðkomandi vöru nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á hana.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu upprunavörur í skilningi þessarar bókunar, í þeim tilvikum sem greint er frá í 25. gr., njóta 
hags af samningnum án þess að nauðsynlegt sé að framvísa ofangreindum skjölum.

16. gr.

Reglur um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis

1. Tollyfirvöld í útflutningslandi skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini hafi útflytjandi skilað inn skriflegri umsókn 
eða fulltrúi hans á hans ábyrgð.

2. Útflytjandi eða fulltrúi hans skal bæði fylla út EUR.1-flutningsskírteini og umsóknina en sýnishorn af þeim er 
að finna í III. viðauka.  Eyðublöðin skal fylla út á einu af þeim tungumálum sem samningurinn er gerður á og vera 
í samræmi við ákvæði landslaga í útflutningslandinu.   Ef þau eru handskrifuð skulu þau útfyllt með bleki og með 
prentstöfum. Gefa verður vörulýsinguna í reitnum sem er ætlaður til þess án þess að skilja eftir auðar línur.  Ef reitur er 
ekki notaður að fullu skal draga lárétta línu neðan við síðustu línu lýsingarinnar og strika yfir ónýtta svæðið.

3. Útflytjandi sem sækir um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis skal vera reiðubúinn að leggja fram hvenær sem er, 
að beiðni tollyfirvalda í útflutningslandinu þar sem EUR.1-flutningsskírteinið er gefið út, öll tilheyrandi skjöl þar sem 
vottað er að viðkomandi framleiðsluvara sé upprunavara og að öllum öðrum kröfum sem settar eru fram í þessari bókun 
sé fullnægt.

4. Tollyfirvöld aðildarríkis EB eða EFTA-ríkis skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini ef viðkomandi framleiðsluvörur 
geta talist upprunnar á EES eða í einu landanna sem um getur í 3. gr. og fullnægja öðrum kröfum þessarar bókunar.

5. Þau tollyfirvöld sem gefa EUR. 1-flutningsskírteini út skulu grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að staðfesta 
að viðkomandi framleiðsluvörur séu upprunavörur og að öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.  Þau hafa 
í þessu tilliti rétt til að krefjast sannana og athuga bókhald útflytjandans eða viðhafa annars konar eftirlit sem þau álíta 
nauðsynlegt.  Þau skulu einnig tryggja að þau eyðublöð sem um getur í 2. mgr. séu rétt útfyllt.   Einkum skal athuga 
hvort það svæði sem ætlað er fyrir vörulýsingu sé útfyllt þannig að engin hætta sé á sviksamlegum viðbótum.

6. Útgáfudagur EUR.1-flutningsskírteinis skal koma fram í reit 11 á skírteininu.

7. Tollyfirvöld skulu gefa út EUR.1-flutningsskírteini sem er tiltækt útflytjanda um leið og útflutningur hefur átt sér 
stað eða verið tryggður.

17. gr.

EUR.1-flutningsskírteini gefin út eftir á

1. Þrátt fyrir 7. mgr. 16. gr. er heimilt, í undantekningartilvikum, að gefa EUR.1-flutningsskírteinið út eftir að 
útflutningur framleiðsluvörunnar hefur átt sér stað, að því tilskildu að:



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/40 5.6.2003

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

a) það hafi ekki verið gefið út þegar útflutningurinn átti sér stað vegna mistaka eða yfirsjóna eða sérstakra 
kringumstæðna; eða

eða

b) sýnt sé fram á það á fullnægjandi hátt að mati tollyfirvalda að EUR.1-flutningsskírteinið hafi verið gefið út en ekki 
viðurkennt við innflutning af tæknilegum ástæðum.

2. Við framkvæmd 1. mgr. skal útflytjandinn taka fram í umsókninni hvar og hvenær útflutningur framleiðsluvöru, 
sem EUR.1-flutningsskírteinið á við um, á sér stað og taka fram ástæður fyrir beiðninni.

3. Tollyfirvöldum er einungis heimilt að gefa út EUR.1-flutningsskírteinið eftir á þegar gengið hefur verið úr 
skugga um að upplýsingarnar sem fram koma í umsókn útflytjandans séu samhljóða þeim sem viðkomandi gögn hafa 
að geyma.

4. EUR.1-flutningsskírteini sem eru gefin út eftir á skulu vera árituð með einni af eftirfarandi setningum:

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI”
DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“
EL „ΕΚ∆ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”;
EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI”
IT „RILASCIATO A POSTERIORI”
NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI”
PT „EMITIDO A POSTERIORI”
FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND”
IS „ÚTGEFID EFTIR Á”
NO „UTSTEDT SENERE”.

5. Áritunin sem um getur í 4. mgr. skal færð í athugasemdareit EUR.1-flutningsskírteinisins.

18. gr.

Útgáfa á eftirriti af EUR.1-flutningsskírteininu

1. Hafi EUR.1-flutningsskírteini verið stolið, það glatast eða eyðilagst getur útflytjandinn sótt um, til þeirra 
tollyfirvalda sem gáfu það út, að fá eftirrit gert á grundvelli útflutningsskjala sem eru í þeirra vörslu.

2. Eftirritið sem er gefið út á þennan hátt skal vera áritað með einhverju eftirfarandi orða:

ES „DUPLICADO”
DA „DUPLIKAT“
DE „DUPLIKAT“
EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”;
EN „DUPLICATE“
FR „DUPLICATA“
IT „DUPLICATO“
NL „DUPLICAAT”
PT „SEGUNDA VIA”
FI „KAKSOISKAPPALE”
SV „DUPLIKAT”
IS „EFTIRRIT“
NO „DUPLIKAT“.

3. Áritunin sem um getur í 2. mgr. skal færð í athugasemdareit eftirrits EUR.1-flutningsskírteinisins.

4. Eftirritið skal vera með sömu útgáfudagsetningu og upphaflega EUR.1-flutningsskírteinið og gilda frá og með 
þeim degi.

19. gr.

Útgáfa EUR.1-flutningsskírteinis á grundvelli sönnunar á uppruna sem gefin var út áður

Ef upprunavörur eru settar undir eftirlit tollstöðvar í bandalaginu eða EFTA-ríki skal sá möguleiki vera fyrir hendi að 
láta eitt eða fleiri EUR.1-flutningsskírteini, sem þessi tollstöð gefur út, koma í stað upphaflegrar sönnunar á uppruna 
í þeim tilgangi að senda allar þessar vörur eða hluta þeirra til annarra landa á EES.   Sú tollstöð sem hefur eftirlit með 
framleiðsluvörunum skal gefa út EUR.1-flutningsskírteini sem kemur í stað annars skjals.
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19. gr. a

Aðskilið bókhald

1. Ef aðgreining vörubirgða upprunaefna og sams konar efna, sem teljast ekki upprunaefni, sem skipta má út 
hvert fyrir annað leiðir til verulegs kostnaðar eða áþreifanlegra erfiðleika er tollyfirvöldum heimilt að leyfa svokallað 
„aðskilið bókhald” vegna stjórnunar slíkra birgða, komi fram skrifleg beiðni um það frá viðkomandi aðilum.

2. Með þessari aðferð verður að vera unnt að tryggja að magn framleiðsluvöru sem telja má upprunavöru sé hið 
sama á tilteknu viðmiðunartímabili og fengist hefði ef  vörubirgðum hefði raunverulega verið skipt upp.

3. Tollyfirvöld geta veitt slíkt leyfi með þeim skilyrðum sem þau telja nauðsynleg.

4. Þessa aðferð skal skrá og nota á grundvelli almennra bókhaldsreglna í framleiðslulandi vörunnar.

5. Sá sem nýtur góðs af þessari einföldun getur gefið út upprunavottorð eða, eftir atvikum, farið fram á að gefið 
verði út upprunavottorð um það magn framleiðsluvara sem geta talist upprunavörur.  Hann skal leggja fram, að beiðni 
tollyfirvalda, yfirlýsingu þar sem fram kemur með hvaða hætti magninu hefur verið stýrt.

6. Tollyfirvöld skulu hafa eftirlit með notkun leyfisins og þeim er heimilt að afturkalla það ef  handhafi þess nýtir 
það með óviðeigandi hætti eða fullnægir ekki einhverju þeirra skilyrða sem mælt er fyrir um í þessari bókun.

20. gr.

Skilyrði fyrir því að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi

1. Heimilt er að yfirlýsing á vörureikningi, sem um getur í b-lið 1. mgr. 15. gr., sé gefin út:

a) af viðurkenndum útflytjanda í skilningi 21. gr.; eða

 eða

b) af útflytjanda vörusendingar sem samanstendur af einum eða fleiri pökkum sem innihalda upprunavörur að 
heildarverðmæti ekki meira en 6 000 evrur.

2. Heimilt er að gefa út yfirlýsingu á vörureikningi ef viðkomandi framleiðsluvörur teljast upprunavörur á EES eða 
í einu landanna sem um getur í 3. gr. og fullnægja öðrum kröfum þessarar bókunar.

3. Útflytjandi sem gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal vera reiðubúinn að leggja fram, hvenær sem er, að beiðni 
tollyfirvalda í útflutningslandinu, öll tilheyrandi skjöl sem sanna upprunaréttindi viðkomandi framleiðsluvara og að 
öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.

4. Yfirlýsing á vörureikningi skal gefin út með þeim hætti að útflytjandi vélritar, stimplar eða prentar á 
vörureikninginn, afhendingarseðilinn eða annað viðskiptaskjal yfirlýsingu með þeim texta sem fram kemur í IV. 
viðauka og skal hann nota útgáfu á einu tungumálanna sem um getur í þeim viðauka í samræmi við ákvæði landslaga 
útflutningslandsins.  Ef yfirlýsingin er handskrifuð skal skrifa með bleki og með prentstöfum.

5. Yfirlýsing á vörureikningi skal vera undirrituð af útflytjanda eigin hendi.  Þess skal þó ekki krafist af 
viðurkenndum útflytjanda í skilningi 21. gr. að hann undirriti yfirlýsingu á vörureikningi, að því tilskildu að hann 
afhendi tollyfirvöldum í útflutningslandinu skriflega yfirlýsingu þess efnis að hann taki fulla ábyrgð á yfirlýsingunni á 
vörureikningnum eins og hann hafi undirritað hana með eigin hendi.

6. Útflytjandi getur gefið út yfirlýsingu á vörureikningi þegar framleiðsluvörurnar sem hún tekur til eru fluttar 
út eða síðar með því skilyrði að henni sé framvísað í innflutningslandinu eigi síðar en tveimur árum eftir innflutning 
framleiðsluvaranna sem hún á við um.

21. gr.

Viðurkenndur útflytjandi

1. Tollyfirvöld útflutningslandsins geta heimilað að sérhver útflytjandi, sem nefnist hér á eftir „viðurkenndur 
útflytjandi” sem stundar tíðar sendingar á framleiðsluvörum samkvæmt þessum samningi gefi út yfirlýsingu á 
vörureikningi óháð verðmæti viðkomandi framleiðsluvara.   Útflytjandi sem æskir slíkrar heimildar verður að veita 
tollyfirvöldum fullnægjandi tryggingar fyrir því að vörurnar séu upprunavörur og fullnægja auk þess öðrum kröfum 
þessarar bókunar.

2. Tollyfirvöld geta viðurkennt útflytjanda með þeim skilyrðum sem þau telja viðeigandi.

3. Tollyfirvöld skulu gefa viðurkenndum útflytjanda tollleyfisnúmer sem skal koma fram á yfirlýsingu á 
vörureikningi.
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4. Tollyfirvöld skulu hafa eftirlit með notkun viðurkennda útflytjandans á leyfinu.

5. Tollyfirvöld geta afturkallað leyfið hvenær sem er.  Þau skulu gera það ef hinn viðurkenndi útflytjandi veitir ekki 
lengur þær tryggingar sem um getur í 1. mgr., fullnægir ekki þeim skilyrðum sem um getur í 2. mgr. eða misnotar leyfið 
með öðrum hætti.

22. gr.

Gildistími sönnunar á uppruna

1. Sönnun á uppruna skal gilda í fjóra mánuði frá útgáfudegi í útflutningslandinu og skal hún lögð fram áður en sá 
tími er liðinn hjá tollyfirvöldum innflutningslandsins.

2. Heimilt er að taka við sönnun á uppruna, sem lögð er fram hjá tollyfirvöldum innflutningslandsins, eftir að frestur 
sá sem tilgreindur er í 1. mgr. er útrunninn til að beita fríðindameðferð hafi umrædd skjöl ekki verið lögð fram fyrir lok 
frestsins vegna sérstakra aðstæðna.

3. Í öðrum tilvikum, þegar sönnun á uppruna er lögð fram of seint, geta tollyfirvöld innflutningslandsins tekið við 
henni ef framleiðsluvörunum hefur verið framvísað fyrir lok frestsins.

23. gr.

Sönnun á uppruna lögð fram

Leggja skal fram sönnun á uppruna hjá tollyfirvöldum í innflutningslandinu í samræmi við þær reglur sem gilda í 
því landi.  Umrædd yfirvöld geta krafist þýðingar á sönnun á uppruna og einnig þess að aðflutningsskýrslunni fylgi 
greinargerð frá innflytjanda þess efnis að framleiðsluvörurnar fullnægi þeim skilyrðum sem nauðsynleg teljast vegna 
framkvæmdar þessa samnings.

24. gr.

Innflutningur í áföngum

Þegar sundurteknar eða ósamsettar framleiðsluvörur, í skilningi a-liðar 2. mgr. í hinum almennu reglum samræmdu 
tollskrárinnar, sem heyra undir XVI. og XVII. flokk eða nr. 7308 og 9406 í samræmdu tollskránni, eru, að beiðni 
innflytjanda og með þeim skilyrðum sem sett eru af tollayfirvöldum í innflutningslandinu, fluttar inn í áföngum skal 
leggja fram eina sönnun á uppruna fyrir þær vörur hjá tollyfirvöldum þegar fyrsti hlutinn er fluttur inn.

25. gr.

Undanþágur frá sönnunum á uppruna

1. Framleiðsluvörur sem eru sendar sem smábögglar frá einum einstaklingi til annars, eða eru í einkafarangri 
ferðamanna, skulu taldar upprunavörur án þess að framvísa þurfi sönnun á uppruna, að því tilskildu að vörurnar hafi 
ekki verið fluttar inn á viðskiptagrundvelli og að lýst hafi verið yfir að þær uppfylli kröfur þessarar bókunar og enginn 
vafi leiki á um sannleiksgildi slíkrar yfirlýsingar.  Ef framleiðsluvörurnar eru sendar í pósti má gefa yfirlýsinguna á 
CN 22/CN 23-tollseðli eða á blaði sem er fest við það skjal.

2. Innflutningur sem er einstakt tilvik, og er eingöngu framleiðsluvörur til persónulegra nota viðtakenda eða 
ferðamanna eða fjölskyldna þeirra, skal ekki talinn innflutningur viðskiptalegs eðlis ef ljóst er af eðli og magni 
framleiðsluvaranna að enginn viðskiptalegur tilgangur býr að baki.

3. Enn fremur má heildarverðmæti slíkra framleiðsluvara ekki vera meira en 500 evrur ef um litla pakka er að ræða 
og 1 200 evrur ef um er að ræða framleiðsluvörur í einkafarangri ferðamanna.

26. gr.

Yfirlýsing birgis

1. Þegar EUR.1-flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi er gefin út í ríki eins samningsaðila vegna 
framleiðsluvara sem eru upprunavörur og hafi vörur frá öðrum samningsaðilum, sem hlotið hafa aðvinnslu á EES án 
þess að öðlast upprunaréttindi, verið notaðar við framleiðslu þessara framleiðsluvara, skal taka tillit til yfirlýsingar 
birgis um vörurnar í samræmi við þessa grein.

2. Yfirlýsing birgis sem um getur í 1. mgr. skal teljast staðfesting á þeirri vinnslu sem viðkomandi vörur hafa 
hlotið á EES við ákvörðun um hvort þær framleiðsluvörur sem vörurnar voru notaðar við framleiðslu á geti talist 
framleiðsluvörur upprunnar á EES og fullnægi öðrum kröfum þessarar bókunar.

3. Birgir skal gefa út séryfirlýsingu, nema í þeim tilvikum sem kveðið er á um í 4. mgr., fyrir hverja vörusendingu á 
þann hátt sem lýst er í V. viðauka á blaði sem er fest við vörureikninginn, afhendingarseðilinn eða annað viðskiptaskjal 
og lýsa viðkomandi vörum nægilega vel til að hægt sé að bera kennsl á þær.
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4. Ef birgir sér tilteknum viðskiptavini reglulega fyrir vörum sem hlotið hafa aðvinnslu á EES og búist er við að svo 
verði áfram getur hann lagt fram eina yfirlýsingu birgis vegna síðari vörusendinga, hér á eftir nefnd ,,langtímayfirlýsing 
birgis”. 

Langtímayfirlýsing birgis getur að öðru jöfnu gilt til allt að eins árs frá útgáfudegi hennar.   Tollyfirvöld í því landi þar 
sem yfirlýsingin er gefin út setja skilyrði fyrir lengri gildistíma. 

Birgir skal gefa út langtímayfirlýsingu á þann hátt sem lýst er í VI. viðauka og lýsa viðkomandi vörum nægilega vel til 
að hægt sé að bera kennsl á þær.   Viðskiptavinurinn skal fá hana í hendur áður en hann fær fyrstu vörusendinguna sem 
yfirlýsingin á við eða með fyrstu vörusendingunni. 

Birgir skal tilkynna viðskiptavini sínum um það þegar í stað gildi langtímayfirlýsing ekki lengur um vörurnar sem 
útvegaðar eru.

5. Yfirlýsing birgis, sem um getur í 3. og 4. mgr., skal vélrituð eða prentuð á einu af þeim tungumálum sem 
samningurinn er gerður á, í samræmi við ákvæði landslaga í því ríki þar sem hún er gefin út, og skal undirrituð af birgi 
eigin hendi.  Yfirlýsinguna má einnig handskrifa en þá skal hún skrifuð með bleki og prentstöfum.

6. Birgir sem gefur út yfirlýsingu verður að vera reiðubúinn til að leggja fram hvenær sem er, að beiðni tollyfirvalda 
í því landi þar sem yfirlýsingin er gefin út, öll nauðsynleg skjöl því til staðfestingar að upplýsingarnar í yfirlýsingunni 
séu réttar.

27. gr.

Fylgiskjöl

Þau skjöl sem um getur í 3. mgr. 16. gr., 3. mgr. 20. gr. og 6. mgr. 26. gr. og er ætlað að sanna að framleiðsluvörur sem 
falla undir EUR.1-flutningsskírteinið eða yfirlýsingu á vörureikningi geti talist framleiðsluvörur upprunnar á EES eða í 
einu þeirra landa sem um getur í 3. gr. og fullnægi öðrum kröfum þessarar bókunar, og að upplýsingarnar í yfirlýsingu 
birgis séu réttar, geta meðal annars verið:

a) sannanir um þá vinnslu sem útflytjandi eða birgir hefur gengist fyrir til þess að fá umræddar vörur, sem finna má 
til dæmis í reikningum eða bókhaldi hans;

b) skjöl sem staðfesta upprunaréttindi efna sem notuð eru til framleiðslu umræddra vara og eru gefin út hjá 
samningsaðila þar sem þau eru notuð í samræmi við landslög;

c) skjöl sem staðfesta aðvinnslu efna á EES, gefin út í samningsaðila þar sem þau eru notuð í samræmi við 
landslög;

d) EUR.1-flutningsskírteini eða yfirlýsing á vörureikningi til sönnunar á upprunaréttindum efna sem notuð eru, gefin 
út hjá öðrum samningsaðila í samræmi við þessa bókun eða í einu landanna sem um getur í 3. gr. í samræmi við 
sams konar upprunareglur og er að finna í þessari bókun;

e) yfirlýsing birgis til sönnunar á að aðvinnsla á EES á efnum sem notuð eru við framleiðslu viðkomandi vara hjá 
öðrum samningsaðilum sé í samræmi við þessa bókun;

f) viðeigandi sannanir varðandi aðvinnslu sem hefur átt sér stað utan EES með beitingu 11. gr., til sönnunar á að 
kröfum þeirrar greinar hafi verið fullnægt.

28. gr.

Varðveisla sönnunar á uppruna, yfirlýsingar birgis og fylgiskjala

1. Útflytjandi sem sækir um útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis skal varðveita, í að minnsta kosti þrjú ár, þau skjöl 
sem um getur í 3. mgr. 16. gr.

2. Útflytjandi sem gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintak af henni ásamt 
skjölunum sem um getur í 3. mgr. 20. gr.

3. Birgir sem gefur út yfirlýsingu birgis skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintök af henni, vörureikningi, 
afhendingarseðli eða öðrum viðskiptaskjölum sem yfirlýsingin er fest við, auk skjala sem um getur í 6. mgr. 26. gr

Birgir sem gefur út langtímayfirlýsingu birgis skal varðveita í að minnsta kosti þrjú ár eintök af yfirlýsingunni og öllum 
vörureikningum, afhendingarseðlum eða öðrum viðskiptaskjölum varðandi þær vörur sem yfirlýsingin fjallar um og 
sendar voru til hlutaðeigandi viðskiptavinar, auk þeirra skjala sem um getur í 6. mgr. 26. gr.   Vörslutíminn hefst þann 
dag er gildistími langtímayfirlýsingar birgis rennur út.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/44 5.6.2003

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

4. Tollyfirvöld í útflutningslandinu er gefa út EUR.1-flutningsskírteini skulu varðveita í að minnsta kosti þrjú ár 
umsóknareyðublað það sem um getur í 2. mgr. 16. gr.

5. Tollyfirvöld í innflutningslandinu skulu varðveita í að minnsta kosti þrjú ár EUR.1-flutningsskírteini og 
yfirlýsingar á vörureikningum sem þeim eru afhent.

29. gr.

Ósamræmi og villur í framsetningu

1. Uppgötvist lítils háttar ósamræmi milli staðhæfinga sem settar eru fram í sönnun á uppruna og þeirra sem 
fram koma á skjölum, sem afhent eru tollyfirvöldum vegna formsatriða, sem fullnægja þarf fyrir innflutning á 
framleiðsluvörum, skal það ekki verða sjálfkrafa til þess að sönnun á uppruna teljist ógild ef fram koma óyggjandi 
sannanir fyrir því að þetta skjal svari til þeirra framleiðsluvara sem um ræðir.

2. Augljósar villur í framsetningu eins og vélritunarvillur á sönnun á uppruna skulu ekki leiða til þess að skjalinu 
sé hafnað ef villurnar eru þess eðlis að enginn vafi leikur á að staðhæfingarnar í því séu réttar.

30. gr.

Fjárhæðir gefnar upp í evrum

1. Þegar vörureikningur er í öðrum gjaldmiðli en evrum skulu aðildarríki EB og lönd, sem um getur í 3. gr., ákveða, 
að því er varðar beitingu ákvæða b-liðar  1. mgr. 20. gr. og 3. mgr. 25. gr., árlega fjárhæðir í innlendum gjaldmiðli sem 
eru jafngildar fjárhæðum sem eru gefnar upp í evrum.

2. Ákvæði b-liðar 1. mgr. 20. gr. eða 3. mgr. 25. gr. gilda um vörusendingu með hliðsjón af þeim gjaldmiðli sem 
vörureikningurinn er gefinn út í og á grundvelli þeirrar fjárhæðar sem viðkomandi land hefur ákveðið.

3. Fjárhæðir í innlendum gjaldmiðli skulu vera jafngildar fjárhæðum sem eru gefnar upp í evrum fyrsta virkan dag í 
október.   Senda skal framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna upplýsingar um fjárhæðirnar eigi síðar en 15. október og 
skulu þær gilda frá 1. janúar á næsta ári.   Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna skal tilkynna öllum hlutaðeigandi 
löndum um þessar fjárhæðir.

4. Landi er heimilt að námunda fjárhæð að loknum umreikningi á fjárhæð sem er gefin upp í evrum yfir í innlendan 
gjaldmiðil.   Námunduð fjárhæð má ekki breytast vegna umreikningsins um meira en 5 af hundraði til hækkunar eða 
lækkunar.   Landi er heimilt, þegar sú leiðrétting sem kveðið er á um í 3. mgr. er gerð, að halda óbreyttri fjárhæð í 
innlendum gjaldmiðli sem jafngildir fjárhæð sem er gefin upp í evrum ef umreikningur fjárhæðarinnar leiðir til minni 
hækkunar en 15 af hundraði á innlendum gjaldmiðli áður en fjárhæðin er námunduð.  Heimilt er að halda jafngildri 
fjárhæð í innlendum gjaldmiðli óbreyttri ef umreikningur myndi leiða til lækkunar á þessu jafngilda verðmæti. 

5. Sameiginlega EES-nefndin skal endurskoða fjárhæðir, sem eru gefnar upp í evrum, að beiðni samningsaðilanna.   
Við þá endurskoðun skal nefndin meta hvort æskilegt er að varðveita áhrif gildandi takmarkana fjárhæða á föstu verði.   
Hún getur hvað þetta varðar ákveðið að breyta fjárhæðum sem eru gefnar upp í evrum.

VI. BÁLKUR

FYRIRKOMULAG Á SAMVINNU STJÓRNVALDA

31. gr.

Gagnkvæm aðstoð

1. Tollyfirvöld hlutaðeigandi samningsaðila skulu láta hvert öðru í té, fyrir milligöngu framkvæmdastjórnar 
Evrópubandalaganna, sýnishorn af þrykki stimpla sem notaðir eru í tollstöðvum þeirra við útgáfu EUR. 1-
flutningsskírteina og heimilisföng tollyfirvalda sem bera ábyrgð á sannprófunum á EUR.1-flutningsskírteinum og 
yfirlýsingum á vörureikningi.

2. Til þess að tryggja að þessari bókun sé rétt beitt skulu samningsaðilar aðstoða hver annan, með tilstuðlan þar til 
bærra tollyfirvalda, við að sannreyna áreiðanleika EUR.1-flutningsskírteina, yfirlýsinga á vörureikningi eða yfirlýsinga 
birgja og þeirra upplýsinga sem fram koma á þessum skjölum.

32. gr.

Sannprófun vegna sönnunar á uppruna

1. Sannprófun vegna sönnunar á uppruna skal framkvæmd með úrtakskönnunum eða hvenær sem tollyfirvöld í 
innflutningslandinu hafa ástæðu til að draga í efa áreiðanleika slíkra skjala, upprunaréttindi viðkomandi framleiðsluvara 
eða að öðrum kröfum þessarar bókunar hafi verið fullnægt.
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2. Vegna framkvæmdar ákvæða 1. mgr. skulu tollyfirvöld í innflutningslandinu endursenda EUR.1-
flutningsskírteinið og vörureikninginn, hafi honum verið framvísað, yfirlýsingu á vörureikningi, eða afrit af þessum 
skjölum til tollyfirvalda í útflutningslandinu og tilgreina ástæður fyrir því að fyrirspurnin er gerð.  Skjöl og upplýsingar, 
sem aflað hefur verið og benda til þess að upplýsingar gefnar á sönnun á uppruna séu rangar, skulu sendar til stuðnings 
beiðni um sannprófun.

3. Sannprófunin skal framkvæmd af tollyfirvöldum í útflutningslandinu.  Þau hafa í þessu tilliti rétt til að krefjast 
sannana og athuga bókhald útflytjandans eða viðhafa annars konar eftirlit sem þau álíta nauðsynlegt.

4. Ef tollyfirvöld í innflutningslandinu ákveða að fresta fríðindameðferð á viðkomandi framleiðsluvörum á meðan 
beðið er niðurstöðu sannprófunarinnar skulu þau heimila innflytjanda að leysa framleiðsluvörurnar út með þeim 
varúðarráðstöfunum sem þau álíta nauðsynlegar.

5. Tilkynna skal þeim tollyfirvöldum sem fara fram á sannprófunina um niðurstöður hennar eins fljótt og unnt 
er.  Koma verður skýrt fram í niðurstöðunum hvort skjölin séu áreiðanleg og hvort telja megi að viðkomandi 
framleiðsluvörur séu upprunnar á EES eða þeim löndum sem um getur í 3. gr. og hvort öðrum kröfum þessarar bókunar 
hafi verið fullnægt.

6. Ef ekkert svar berst innan tíu mánaða eða ekki eru veittar nægilegar upplýsingar í því til unnt sé að ákvarða 
áreiðanleika skjalsins sem um ræðir og raunverulegur uppruni framleiðsluvaranna er dreginn í efa skulu tollyfirvöldin 
sem lögðu beiðnina fram eiga rétt á því að synja um fríðindameðferð, nema við sérstakar aðstæður.

33. gr.

Sannprófun á yfirlýsingu birgis

1. Sannprófun eftir á á yfirlýsingum birgja eða langtímayfirlýsingum birgja er hægt að framkvæma með 
slembiathugun eða hvenær sem tollyfirvöld í því ríki þar sem tillit er tekið til slíkra yfirlýsinga við útgáfu EUR.1-
flutningsskírteinis eða yfirlýsingar á vörureikningi, hafa rökstudda ástæðu til að draga í efa áreiðanleika skjalsins eða 
að upplýsingar sem í því eru gefnar séu réttar.

2. Vegna beitingar ákvæða í 1. mgr. skulu tollyfirvöld í fyrrnefndu ríki endursenda yfirlýsingu birgja og 
vörureikninga, afhendingarseðla eða önnur viðskiptaskjöl varðandi þá vöru sem yfirlýsingin á við, til tollyfirvalda í 
því ríki þar sem yfirlýsingin var gefin út og tilgreina, þar sem það á við, efnislegar eða formlegar ástæður fyrir því að 
fyrirspurn er gerð.

Til stuðnings beiðni um sannprófun eftir á skulu þau senda hvers konar skjöl og upplýsingar sem aflað hefur verið og 
benda til þess að upplýsingar gefnar í yfirlýsingu birgja séu rangar.

3. Sannprófunin skal framkvæmd af tollyfirvöldum í því ríki þar sem yfirlýsing birgis var gefin út.   Þau mega vegna 
hennar biðja um hvers konar sannanir og framkvæma hverja þá skoðun á bókhaldi birgis eða viðhafa annað það eftirlit 
sem þau telja nauðsynlegt.

4. Tilkynna skal þeim tollyfirvöldum sem fara fram á sannprófunina um niðurstöður hennar eins fljótt og unnt er.  
Koma verður skýrt fram í niðurstöðunum hvort upplýsingar í yfirlýsingu birgis séu réttar og þær verða að gera þeim 
kleift að ákveða hvort og að hve miklu leyti taka má tillit til yfirlýsingar birgja við útgáfu EUR.1-flutningsskírteinis eða 
yfirlýsingar á vörureikningi.

34. gr.

Lausn deilumála

1. Komi upp deilumál í tengslum við reglur um sannprófun í 32. og 33. gr., sem tollyfirvöld er fóru fram á 
sannprófunina og tollyfirvöld sem bera ábyrgð á framkvæmd hennar geta ekki leyst, eða þau leiða til þess að vafi leiki 
á hvernig túlka beri þessa bókun skal vísa þeim til sameiginlegu EES-nefndarinnar.

2. Lausn deilumála milli innflytjanda og tollyfirvalda í innflutningslandinu skal í öllum tilvikum heyra undir löggjöf 
þess lands.

35. gr.

Viðurlög

Hver sá sem gefur út eða veldur því að gefið er út skjal með röngum upplýsingum í því skyni að afla sér fríðindameðferðar 
fyrir framleiðsluvörur skal sæta viðurlögum.
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36. gr.

Frísvæði

1. Samningsríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að í stað vara, sem stunduð eru viðskipti 
með í skjóli sönnunar á uppruna og fluttar eru um frísvæði á yfirráðasvæði þeirra, komi ekki aðrar vörur og að þær 
hljóti ekki aðra meðferð en þá sem eðlileg telst til að verja þær skemmdum.

2. Veitt er undanþága frá ákvæðum 1. mgr. fyrir vörur, sem eru upprunnar í samningsríki og fluttar inn á frísvæði í 
skjóli sönnunar á uppruna og hljóta meðferð eða vinnslu, er heimilar hlutaðeigandi yfirvöldum að gefa út nýtt EUR.1-
flutningsskírteini að beiðni útflytjanda ef meðferð eða vinnsla vörunnar er í samræmi við ákvæði þessarar bókunar.

VII. BÁLKUR

CEUTA OG MELILLA

37. gr.

Beiting bókunarinnar

1. Hugtakið ,,EES” sem notað er í þessari bókun nær ekki til Ceuta og Melilla.   Með hugtakinu ,,framleiðsluvörur 
sem eru upprunnar á EES” er ekki átt við framleiðsluvörur frá Ceuta og Melilla.

2. Við beitingu bókunar 49 um framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla skal þessi bókun gilda að 
breyttu breytanda með þeim sérstöku skilmálum sem settir eru í 38. gr.

38. gr.

Sérstakir skilmálar

1. Að því tilskildu að þær hafi verið fluttar beint í samræmi við ákvæði 12. gr., skal eftirfarandi teljast:

1) framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla:

a) framleiðsluvörur sem eru fengnar að öllu leyti í Ceuta og Melilla

b) framleiðsluvörur sem eru fengnar í Ceuta og Melilla hafi í framleiðslu þeirra verið notaðar aðrar 
framleiðsluvörur en þær sem um getur í a-lið, að því tilskildu að:

i) þessar framleiðsluvörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr.;

 eða

ii) þessar framleiðsluvörur séu upprunnar á EES, að því tilskildu að þær fái aðvinnslu umfram þær aðgerðir 
sem um getur í 6. gr.

2) framleiðsluvörur sem eru upprunnar á EES:

a) framleiðsluvörur sem eru fengnar að öllu leyti á EES;

b) framleiðsluvörur sem eru fengnar á EES hafi í framleiðslu þeirra verið notaðar aðrar framleiðsluvörur en þær 
sem um getur í a-lið, að því tilskildu að:

i) þessar framleiðsluvörur hafi hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr.;

 eða

ii) þessar framleiðsluvörur séu upprunnar í Ceuta og Melilla eða á EES, að því tilskildu að þær fái aðvinnslu 
umfram þær aðgerðir sem um getur í 1. mgr. 6. gr.

2. Ceuta og Melilla teljast eitt yfirráðasvæði.

3. Útflytjandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skulu rita ,,EES” og ,,Ceuta og Melilla” í reit 2 á EUR.1-
flutningsskírteini eða yfirlýsingu á vörureikningi.   Auk þess skal rita þetta í reit 4 á EUR.1-flutningsskírteini eða 
yfirlýsingu á vörureikningi ef um er að ræða framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Ceuta og Melilla.

4.  Tollyfirvöld á Spáni skulu bera ábyrgð á beitingu þessarar bókunar í Ceuta og Melilla.
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I. VIÐAUKI

SKÝRINGAR VIÐ SKRÁ II. VIÐAUKA

Skýring 1:

Í skránni koma fram þau skilyrði sem allar framleiðsluvörur er samningurinn tekur til þurfa að uppfylla til þess að þær 
teljist hafa hlotið nægilega aðvinnslu í skilningi 5. gr.  bókunarinnar.

Skýring 2:

2.1. Í fyrstu tveimur dálkum skrárinnar er framleiðsluvörunni sem fengin er lýst.  Í 1. dálki er númer vöruliðar eða númer 
kafla samræmdu tollskrárinnar og í 2. dálki er vörulýsing, sem notuð er í þeirri tollskrá, fyrir þann vörulið eða kafla.  
Fyrir hvert atriði í fyrstu tveimur dálkunum er tilgreind regla í 3. og 4. dálki. Þegar orðið „úr” fer á undan atriði í 
fyrsta dálki merkir það að reglan í 3. og 4. dálki gildir aðeins um hluta þess vöruliðar eða kafla eins og lýst er í 2. 
dálki.

2.2. Þegar nokkrum vöruliðum er safnað saman í 1. dálki, eða númer kafla er tilgreint og vörulýsingin í 2. dálki er því 
almennt orðuð, gilda samliggjandi reglur í 3. eða 4. dálki um allar framleiðsluvörur sem í samræmdu tollskránni 
eru flokkaðar undir vöruliði kaflans eða einhverja þá vöruliði sem teknir eru saman í 1. dálki.

2.3. Þegar mismunandi reglur í skránni gilda um mismunandi framleiðsluvörur innan vöruliðar felur hver undirliður í 
sér lýsingu á þeim hluta vöruliðarins sem viðeigandi reglur í 3. og 4. dálki gilda um.

2.4. Þegar regla er tilgreind bæði í 3. og 4. dálki fyrir færslu í fyrstu tveimur dálkunum má útflytjandi velja hvora regluna 
sem er.  Ef engin regla um uppruna er tilgreind í 4. dálki á að beita reglunni í 3. dálki.

Skýring 3:

3.1. Ákvæði 5. gr. bókunarinnar um framleiðsluvörur, sem hafa fengið upprunaréttindi og eru notaðar við framleiðslu 
annarra vara, gilda hvort sem slíkar vörur hafa fengið upprunaréttindin í verksmiðjunni þar sem þær eru notaðar 
eða í annarri verksmiðju í sama landi eða öðru EES-landi.

 Dæmi:

 Vél í nr. 8407, þar sem sú regla gildir að verðmæti þeirra efna sem teljast ekki upprunaefni og má nota við 
framleiðsluna megi ekki vera meira en 40% af verksmiðjuverði, er gerð úr „öðru stálblendi gróflega formuðu með 
smíði” í nr. úr 7224.

 Hafi þetta smíðaefni verið unnið á EES úr málmhleifi (ingot), sem ekki telst upprunaefni, hefur smíðaefnið 
þegar öðlast upprunaréttindi samkvæmt reglunni um úr 7224 í skránni.  Smíðaefnið telst þá til upprunaefnis við 
verðmætaútreikning vélarinnar án tillits til þess hvort það var framleitt í sömu verksmiðju eða annarri verksmiðju á 
EES.  Verðmæti málmhleifsins, sem ekki telst upprunaefni, er því ekki reiknað með þegar tekið er saman verðmæti 
þeirra efna sem notuð voru og ekki teljast upprunaefni.

3.2. Reglan í skránni felur í sér lágmarksaðvinnslu sem krafist er og frekari aðvinnsla veitir einnig upprunaréttindi; á 
hinn bóginn getur minni aðvinnsla ekki veitt upprunaréttindi.  Ef regla kveður þannig á um að efni sem ekki telst 
upprunaefni megi nota á vissu framleiðslustigi er heimilt að nota slík efni á fyrra framleiðslustigi en notkun þeirra 
á síðari stigum er óheimil.

3.3. Með fyrirvara um skýringu 3.2 má einnig nota efni úr hvaða vörulið(-liðum) sem er (jafnvel efni með sömu 
vörulýsingu og í sama vörulið og framleiðsluvaran) þegar regla kveður á um að nota megi „efni í hvaða vörulið 
sem er”, þó með þeim sérstöku takmörkunum sem kunna að felast í reglunni.

 Samt sem áður er með orðasambandinu ,,framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið sem er, þ.á.m. öðrum efnum í nr. ... “ 
eða „framleiðsla úr hvaða vörulið sem er, þ.á.m. öðrum efnum í sama vörulið og framleiðsluvaran”, átt við að nota 
megi efni sem flokkast undir sama vörulið(i) nema efni með sömu vörulýsingu og framleiðsluvaran sem tilgreind 
er í 2. dálki í skránni.

3.4. Þegar regla í skránni felur í sér að framleiða megi vöru úr fleiri en einu efni er átt við að nota megi eitt eða fleiri 
þessara efna.  Ekki þarf að nota þau öll.

 Dæmi:

 Reglan um dúka í nr. 5208 til 5212 felur í sér að nota megi náttúrlegar trefjar auk kemískra efna og annarra efna.  
Með þessu er ekki átt við að nota verði hvort tveggja; nota má annaðhvort eða hvort tveggja.
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3.5. Þegar regla í skránni felur í sér að vara verði að vera framleidd úr sérstöku efni er skilyrðið því augljóslega ekki til 
hindrunar að notuð séu önnur efni sem ekki geta eðlis síns vegna uppfyllt skilyrði reglunnar.  (Sjá einnig skýringu 
6.2 hér á eftir sem tengist textílefnum).

 Dæmi:

 Reglan um matvæli í 1904, sem útilokar sérstaklega að notað sé korn eða afleiður þess, hindrar ekki að notað sé 
steinefni, kemísk efni eða önnur aukefni sem ekki eru framleidd úr korni.

 Þetta á hins vegar ekki við um vörur sem hægt er að framleiða úr efni af sama tagi á fyrri stigum framleiðslunnar, 
þótt ekki sé hægt að framleiða þær úr því sérstaka efni sem tilgreint er í skránni.

 Dæmi:

 Ef um er að ræða fatnað úr 62. kafla úr efnum sem eru ekki ofin, og heimilt er að nota einvörðungu garn sem er 
ekki upprunavara í þennan flokk fatnaðar, er ekki hægt að hefja framleiðslu úr dúk sem er ekki ofinn - jafnvel þótt 
að öðru jöfnu sé ekki hægt að framleiða dúk sem ekki er ofin úr garni.    Í slíkum tilvikum myndi upphafsefni vara 
að öðru jöfnu vera á undan vinnslustigi garns - þ.e. trefjastigi.

3.6. Þegar í reglu í skránni eru tilgreindar tvær hundraðshlutatölur fyrir hámarksverðmæti efna sem teljast ekki 
upprunaefni og heimilt er að nota má ekki leggja þessar hundraðshlutatölur saman.  Hámarksverðmæti allra þeirra 
efna sem ekki teljast upprunaefni má með öðrum orðum aldrei fara yfir hærri hundraðshlutatöluna sem er tilgreind.  
Ekki má heldur fara yfir einstakar hundraðshlutatölur fyrir þau tilteknu efni sem þær gilda um.

Skýring 4:

4.1. Orðin „náttúrlegar trefjar” eru notuð í skránni til að vísa til trefja annarra en gervi- eða syntetískra þráða.  Þau eiga 
einungis við á þeim stigum framleiðslunnar sem koma á undan spuna, að meðtöldum úrgangi og, nema annað sé 
tekið fram, trefjum sem hafa verið kembdar, greiddar eða unnar á annan hátt, þó ekki spunnar.

4.2. Orðin „náttúrlegar trefjar” eiga einnig við um hrosshár í nr. 0503, silki í nr. 5002 og 5003 og auk þess ullartrefjar, 
fín- eða grófgert dýrahár í nr. 5101-5105, baðmullartrefjar í nr. 5201-5203 og aðrar jurtatrefjar í nr. 5301-5305.

4.3. Orðin „textílmassi”, „kemísk efni” og „efni til pappírsgerðar” eru notuð í skránni til þess að lýsa efnunum sem 
flokkast ekki í 50.-63. kafla og nota má til framleiðslu á gervitrefjum, syntetískum trefjum eða pappírstrefjum eða 
gervigarni, syntetísku garni eða pappírsgarni.

4.4. Orðin ,,tilbúnar stutttrefjar” eru notuð í skránni til að vísa til syntetískra þátta eða gervivöndulþátta, stutttrefja eða 
úrgangs í nr. 5501-5507.

Skýring 5:

5.1. Þegar vísað er í þessa skýringu vegna tiltekinnar framleiðsluvöru í skránni skulu skilyrðin í 3. dálki ekki gilda um 
grunntextílefni sem notuð eru við framleiðslu hennar og í heild eru 10 af hundraði eða minna af heildarþyngd allra 
þeirra grunntextílefna sem notuð eru.  (Sjá einnig skýringar 5.3 og 5.4 hér á eftir).

5.2. Mörkin, sem um getur í skýringu 5.1, eiga hins vegar einungis við um blandaðar framleiðsluvörur gerðar úr tveimur 
eða fleiri grunntextílefnum.

 Eftirfarandi telst grunntextílefni:

– silki

– ull,

– grófgert dýrahár,

– fíngert dýrahár,

– hrosshár,

– baðmull,

– efni til pappírsgerðar og pappír,

– hör,

– hampur,

– júta og aðrar basttextíltrefjar,

– sísal og aðrar textíltrefjar af agava-ætt,

– kókostrefjar, abaca, ramí og aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu,
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– syntetískir þræðir,

– gerviþræðir,

– straumleiðandi þræðir,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyprópyleni,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyester,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyamíði,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyakrýlónítríli,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyimíði,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyetraflúoretýleni,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyfenýlensúlfíði,

– syntetískar stutttrefjar úr pólyvinýlklóríði,

– aðrar syntetískar stutttrefjar,

– gervitrefjar úr viskósa,

– aðrar gervistutttrefjar,

– garn úr pólýútretani með sveigjanlegum pólyeterþáttum, einnig yfirspunnum,

– garn úr pólýútretani með sveigjanlegum pólyesterþáttum, einnig yfirspunnum,

– framleiðsluvörur úr nr. 5605 (málmgarn) sem innihalda ræmu með kjarna úr álþynnum eða kjarna úr plastfilmu, 
einnig húðuð með áldufti, ekki yfir 5 mm að breidd, lögð með gagnsæju eða lituðu lími á milli tveggja 
plastfilma,

– aðrar framleiðsluvörur í nr. 5605.

 Dæmi:

 Garn í nr. 5205, sem gert er úr baðmullartrefjum í nr. 5203 og syntetískum stutttrefjum í nr. 5506, er blandað garn.  
Af því leiðir að nota má syntetískar stutttrefjar sem teljast ekki upprunaefni og fullnægja ekki upprunareglunum (en 
í þeim er krafist að framleitt sé úr kemískum efnum eða textílmassa), að því tilskildu að þær vegi ekki meira en 10 
af hundraði af þyngd garnsins.

 Dæmi:

 Ullargarn í nr. 5112, sem gert er úr ullartrefjum í nr. 5107 og syntetískum stutttrefjum í nr. 5509, er blandaður dúkur.  
Af því leiðir að nota má syntetískt garn sem fullnægir ekki upprunareglunum (sem krefjast framleiðslu úr kemískum 
efnum eða textílmassa) eða ullargarn sem fullnægir ekki upprunareglunum (sem krefjast framleiðslu úr náttúrlegum 
trefjum sem ekki eru kembdar, greiddar né unnar á annan hátt undir spuna) eða blöndu úr hvoru tveggja, að því 
tilskildu að þau vegi samtals ekki meira en 10 af hundraði af þyngd dúksins.

 Dæmi:

 Límbundinn textíldúkur í nr. 5802, sem gerður er úr baðmullargarni í nr. 5205 og baðmullardúk í nr. 5210, er aðeins 
blönduð framleiðsluvara ef baðmullar dúkurinn er sjálfur blandaður dúkur gerður úr garni sem flokkast í tvo aðskilda 
vöruliði eða ef baðmullargarnið sem er notað er sjálft blandað.

 Dæmi:

 Ef límbundni textíldúkurinn hefði verið gerður úr baðmullargarni í nr. 5205 og syntetískum dúk í nr. 5407 hefðu tvö 
aðskilin grunntextílefni augljóslega verið notuð og límbundni dúkurinn því verið blönduð framleiðsluvara.

5.3. Ef framleiðsluvara inniheldur ,,garn úr pólýúretani liðað með hreyfanlegum pólýeterliðum, einnig yfirspunnið”, er 
leyfilegt frávik 20 af hundraði fyrir þetta garn.

5.4. Ef í framleiðsluvörum er „ræma með kjarna úr álþynnum eða kjarna úr plastfilmu, einnig húðuð með áldufti, ekki 
yfir 5 mm að breidd, lögð með gagnsæju eða lituðu lími milli tveggja plastfilma” er leyfilegt frávik 30 af hundraði 
að því er varðar þessa ræmu.

Skýring 6:

6.1. Varðandi textílvörur, sem auðkenndar eru í skránni með neðanmálsgrein sem vísar til þessarar skýringar, má nota 
textílefni (þó ekki fóður og millifóður), sem uppfylla ekki skilyrði reglunnar í 3. dálki skrárinnar fyrir hina tilbúnu 
vöru, að því tilskildu að þau séu flokkuð í annan vörulið en framleiðsluvaran og að verðmæti þeirra sé ekki meira 
en 8 af hundraði af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar.
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6.2. Með fyrirvara um skýringu 6.3 er notkun efna sem eru ekki flokkuð undir 50. Ð 63. kafla engum takmörkunum 
háð við framleiðslu á textílvörum, hvort sem þau innihalda textílefni eða ekki.

 Dæmi:

 Ef í reglu í skránni segir að nota verði garn vegna tiltekinnar vöru úr textílefni, svo sem buxur, hindrar það ekki að 
notaðir séu hlutir úr málmi, svo sem hnappar, vegna þess að hnappar flokkast ekki undir 50. - 63. kafla. Á sama 
hátt hindrar það ekki notkun á rennilásum jafnvel þó að í þeim megi að jafnaði finna textílefni.

6.3. Þegar hundraðshlutaregla gildir skal telja með verðmæti efna sem flokkast ekki undir 50.Ð63. kafla þegar reiknað 
er út verðmæti efna sem eru ekki upprunavörur en eru notuð til framleiðslunnar.

Skýring 7:

7.1. Að því er varðar nr. úr 2707, 2713 til 2715, úr 2901, úr 2902 og úr 3403, telst eftirfarandi vera ,,sérstök vinnsla”:

a) eiming við lágþrýsting;

b) endureiming með mjög ítarlegu þáttunarferli;

c) sundrun;

d) umbreyting;

e) útdráttur með sérhæfðum leysiefnum;

f) vinnsla sem felur í sér allar eftirtaldar aðgerðir: vinnsla með óblandaðri brennisteinssýru, rjúkandi 
brennisteinssýru (óleum) eða brennisteinsanhýdríði; hlutleysing með alkalíefnum; aflitun og hreinsun með 
náttúrulega virkum jarðefnum, ávirkum jarðefnum, ávirkum viðarkolum eða báxíti;

g) fjölliðun;

h) alkylun;

i) breyting í ísómer.

7.2. Að því er varðar nr. 2710, 2711 og 2712, telst eftirfarandi vera „sérstök vinnsla”:

a) eiming við lágþrýsting;

b) endureiming með mjög ítarlegu þáttunarferli;

c) sundrun;

d) umbreyting;

e) útdráttur með sérhæfðum leysiefnum;

f) vinnsla sem felur í sér allar eftirtaldar aðgerðir: vinnsla með óblandaðri brennisteinssýru, rjúkandi 
brennisteinssýru (óleum) eða brennisteinsanhýdríði; hlutleysing með alkalíefnum; aflitun og hreinsun með 
náttúrulega virkum jarðefnum, ávirkum jarðefnum, ávirkum viðarkolum eða báxíti;

g) fjölliðun;

h) alkylun;

ij) breyting í ísómer.

k) að því er varðar þykkar olíur sem falla einungis undir nr. úr 2710, hreinsun brennisteins með vatnsefnum er 
leiðir til að minnsta kosti 85% minnkunar á brennisteinsinnihaldi framleiðsluvara sem eru unnar með þessum 
hætti (með ASTM D 1266-59 T-aðferðinni);

l) að því er varðar framleiðsluvörur sem falla einungis undir nr. 2710, hreinsun paraffíns með annarri 
vinnsluaðferð en síun;

m) að því er varðar þykkar olíur sem falla einungis undir nr. úr 2710, meðferð með vatnsefnum við meira en 
20 bara þrýsting og hærra hitastig en 250° C með notkun hvata, til annars en að hreinsa brennistein, þegar 
vatnsefni er virkur þáttur í kemísku efnahvarfi.  Þó telst frekari meðferð smurolíu með vatnsefnum í nr. úr 2710 
(svo sem lokavinnsla með vatnsefnum eða aflitun), einkum til að bæta lit eða stöðugleika, ekki vera sérstök 
vinnsla;

n) að því er varðar brennsluolíur sem falla einungis undir nr. úr  2710, eiming við venjulegan loftþrýsting með 
því skilyrði að minna en 30% af þessum framleiðsluvörum, miðað við rúmmál og að meðtöldu tapi, eimist við 
300° C með ASTM D 86-aðferðinni;

o) að því er varðar þykkar olíur, aðrar en gasolíur og brennsluolíur sem falla einungis undir nr. úr 2710, meðferð 
með hátíðniafhleðslu;

p) að því er varðar hrávörur (aðrar en vaselín;  ósókerít, brúnkolavax eða móvax, paraffín sem innihalda minna 
en 0,75% af olíu miðað við þyngd) aðeins í nr. 2712, fjarlæging olíu með stigkristöllun;
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7.3. Að því er varðar nr. úr 2707, 2713 til 2715, úr 2901, úr 2902 og úr 3403 veita einfaldar aðgerðir, svo sem hreinsun, 
afhelling, fjarlæging salts, sundurgreining vatns, síun, litun, merking, þar sem brennisteinsinnihald fæst með 
blöndun framleiðsluvara með misjafnlega miklu brennisteinsinnihaldi, hvers konar samsetning þessara aðgerða 
eða álíka aðgerðir, ekki upprunaréttindi.
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II. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR TILSKILDA AÐVINNSLU EFNA, SEM EKKI TELJAST UPPRUNAEFNI,

SEM ÞARF TIL AÐ FRAMLEIÐSLUVARAN ÖÐLIST

UPPRUNARÉTTINDI

Framleiðsluvörur þær sem er að finna í skránni falla ekki allar undir samninginn. 

Því er nauðsynlegt að skoða aðra hluta samningsins 
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ST-númer Vörulýsing
Aðvinnsla efna, sem ekki teljast upprunaefni, er 

veitir upprunaréttindi

(1) (2)  (3)      eða   (4)

1. kafli Lifandi dýr Öll dýr í 1. kafla verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

2. kafli Kjöt og ætir hlutar af dýrum Framleiðsla þar sem öll efni í 1. og 
2. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

 

3. kafli Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir 
vatna- og sjávarhryggleysingjar

Framleiðsla þar sem öll efni í 
3. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

 

úr 4. kafla Mjólkurafurðir; fuglaegg; náttúrlegt 
hunang; ætar vörur úr dýraríkinu, 
ót.a., þó ekki:

Framleiðsla þar sem öll efni í 
4. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

0403 Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, 
kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk 
og rjómi, einnig kjarnað eða með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni, 
eða bragðbætt eða með ávöxtum, 
hnetum eða kakaói

Framleiðsla: 

–  þar sem öll efnin í 4. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti; og 

–  þar sem allur ávaxtasafi (þó ekki 
ananas-, sítrus- eða greipaldinsafi) 
í nr. 2009, sem notaður er, verður 
að vera upprunavara; og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 5. kafla Vörur úr dýraríkinu, ót.a., þó ekki: Framleiðsla þar sem öll efni í 
5. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

úr 0502 Burstir eða hár af grísum, alisvínum 
eða villisvínum 

Hreinsun, sótthreinsun, flokkun og 
sléttun bursta og hárs 

 

6. kafli Lifandi tré og aðrar plöntur; 
blómlaukar, rætur og þess háttar; 
afskorin blóm og lauf til skrauts

Framleiðsla: 

–  þar sem öll efni í 6. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti; og 

–  þar sem verðmæti allra efnanna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

7. kafli Matjurtir og tilteknar rætur og hnýði Framleiðsla þar sem öll efni í 
7. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 
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8. kafli Ætir ávextir og hnetur; hýði af 
sítrusávöxtum eða melónum

Framleiðsla: 

–  þar sem allir ávextir og hnetur, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti; og

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 9. kafla Kaffi, te, maté og krydd, þó ekki: Framleiðsla þar sem öll efni í 
9. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

0901 Kaffi, einnig brennt eða 
koffeínsneytt; kaffiskurn og 
kaffihýði; kaffilíki sem inniheldur 
eitthvað af kaffi 

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er

0902 Te, einnig bragðbætt Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er

úr 0910 Blöndur af kryddi Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er 

10. kafli Korn Framleiðsla þar sem öll efni í 
10. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

 

úr 11. kafla Malaðar vörur; malt; sterkja; inúlín; 
hveitiglúten, þó ekki:

Framleiðsla þar sem allt korn, 
grænmeti til manneldis, rætur og 
rótarhnýði í nr. 0714 eða ávextir, sem 
notuð eru, verða að vera heimafengin 
að öllu leyti 

úr 1106 Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr 
þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713

Þurrkun eða mölun belgávaxta í 
nr. 0708 

 

12. kafli Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss 
konar sáðkorn, fræ og aldin; plöntur 
til notkunar í iðnaði og til lyfja; 
hálmur og fóður

Framleiðsla þar sem öll efni í 
12. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

 

1301 Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; 
resín, gúmmíharpixar og oleóresín (t. 
d. balsöm)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í nr. 1301, sem notuð eru, er 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

1302 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, 
pektínöt og pektöt; agar og önnur 
jurtaslím og hleypiefni, einnig 
umbreytt, unnið úr vörum úr 
jurtaríkinu: 

–  Jurtaslím og hleypiefni, einnig 
umbreytt, unnið úr vörum úr 
jurtaríkinu

Framleiðsla úr óbreyttu jurtaslími og 
hleypiefnum 

 

 –  Annað Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

14. kafli Fléttiefni úr jurtaríkinu; vörur úr 
jurtaríkinu, ót.a.

Framleiðsla þar sem öll efni í 
14. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

 

úr 15. kafla Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu 
og klofningsefni þeirra; unnin 
matarfeiti; vax úr dýra- eða 
jurtaríkinu, þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

1501 Svínafeiti (þar með talin hreinsuð 
svínafeiti (Lard)) og alifuglafeiti, þó 
ekki vörur í nr. 0209 eða 1503: 
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–  Beinafeiti og úrgangsefnafeiti Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 0203, 0206 eða 
0207 eða beinum í nr. 0506 

–  Annað Framleiðsla úr kjöti eða ætum 
hlutum af svíni í nr. 0203 eða 
0206 eða kjöti og ætum hlutum af 
alifuglum í nr. 0207 

1502 Fita af dýrum af nautgripaætt, 
kindum eða geitum, þó ekki vörur í 
nr. 1503: 

 

–  Beinafeiti og úrgangsefnafeiti Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 0201, 0202 eða 
0204 eða 0206 eða beinum í nr. 0506 

–  Annað Framleiðsla þar sem öll efni í 
2. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

1504 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr 
fiski eða sjávarspendýrum, einnig 
hreinsuð en ekki efnafræðilega 
umbreytt: 

 

 –  Þættir í föstu formi Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í nr. 
1504 

–  Annað Framleiðsla þar sem öll efni í 2. og 
3. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

úr 1505 Hreinsað lanólín Framleiðsla úr hrárri ullarfeiti í 
nr. 1505 

1506 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir 
þeirra, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt: 

 

–  Þættir í föstu formi Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í nr. 
1506 

–  Annað Framleiðsla þar sem öll efni í 
2. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

1507 til 1515 Jurtaolíur og þættir þeirra:  

 –  Soja-, jarðhnetu-, pálma-, 
kókos hnetu-, pálmakjarna- 
babassú-, tung og oiticicaolía, 
myrtuvax og Japansvax, þætti 
jójóbaolíu og olíur til tæknilegra 
nota eða til nota í iðnaði öðrum en 
fram leiðslu matvæla

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

–   Þættir í föstu formi, þó ekki þættir 
jójóbaolíu

Framleiðsla úr öðrum efnum í 
nr. 1507 til 1515 

–  Annað Framleiðsla þar sem öll jurtaefni, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

1516 Feiti eða olíur úr dýra- eða 
jurtaríkinu og þættir þeirra, hert 
að fullu eða að hluta, víxlesterað, 
enduresterað eða elaídínerað, einnig 
hreinsað en ekki efnafræðilega 
umbreytt

Framleiðsla: 

–  þar sem öll efni í 2. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti; og

– þar sem öll jurtaefni, sem notuð 
eru, verða að vera heimafengin að 
öllu leyti. Þó má nota efni í 
nr. 1507, 1508, 1511 og 1513 
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1702 Annar sykur, þar með talinn 
kemískt hreinn laktósi, maltósi, 
glúkósi og frúktósi, í föstu formi; 
sykursíróp sem inniheldur hvorki 
bragðefni né litarefni; gervihunang, 
einnig blandað náttúrlegu hunangi; 
karamel: 

 

 –  Kemískt hreinn frúktósi og 
maltósi

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í nr. 
1702. 

 

 –  Annar sykur í föstu formi, með 
bragðefnum eða litarefnum 

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 17. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 –  Annað Framleiðsla úr efnum sem verða öll 
að vera upprunavörur 

úr 1703 Melassi unninn með kjörnun eða 
hreinsun sykurs, með bragðefnum 
eða litarefnum

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 17. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

1704 Sætindi (þar með talið hvítt 
súkkulaði) án kakaóinnihalds

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

18. kafli Kakaó og framleiðsla úr kakaói Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

1517 Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla 
til manneldis úr jurtafeiti eða -olíum 
eða þáttum úr mismunandi fitu eða 
olíum þessa kafla, þó ekki feiti eða 
olíur til manneldis eða þættir þeirra 
í nr. 1516

Framleiðsla: 

–  þar sem öll efni í 2. og 4. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti; og

–  þar sem öll jurtaefni, sem notuð 
eru, verða að vera heimafengin 
að öllu leyti. Þó má nota efni í nr. 
1507, 1508, 1511 og 1513.

16. kafli Framleiðsla úr kjöti, fiski eða 
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum 

Framleiðsla 

–  úr dýrum í 1. kafla, og/eða 

–  þar sem öll efni í 3. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

 

úr 17. kafla Sykur og sætindi, þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

úr 1701 Reyr- eða rófusykur og kemískt 
hreinn súkrósi, í föstu formi, með 
bragðefnum eða litarefnum

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 17. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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1901 Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, 
fín- eða grófmöluðu, sterkju eða 
maltkjarna, sem ekki inniheldur 
kakaó eða inniheldur minna en 40% 
miðað við þyngd af kakaói reiknað 
út frá algerlega fitusneyddum grunni, 
ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 0401-
0404 sem ekki innihalda kakaó 
eða innihalda minna en 5%, miðað 
við þyngd, af kakaói reiknað út frá 
algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.: 

  

–  Maltkjarni Framleiðsla úr korni í 10. kafla  

–  Annað Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

1902 Pasta, einnig soðin eða fyllt (með 
kjöti eða öðrum efnum) eða unnin 
á annan hátt, svo sem spaghettí, 
makkarónur, núðlur, lasagne, 
gnocchi, ravíólí, kannellóní; 
couscous, einnig unnið: 

  

– Sem inniheldur minna en 20%, 
miðað við þunga, kjöt, hluta af 
dýrum, fisk, krabbadýr eða lindýr

Framleiðsla þar sem allt korn og 
afbrigði þess (þó ekki úr harðhveiti 
og afbrigðum þess), sem notuð eru, 
verða að vera heimafengin að öllu 
leyti 

 

– Sem inniheldur meira en 20% 
miðað við þunga kjöt, hluta af 
dýrum, fisk, krabbadýr eða lindýr

Framleiðsla: 

– þar sem allt korn og afbrigði þess 
(þó ekki úr harðhveiti og afbrigðum 
þess), sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti;  og

– þar sem öll efni í 2. og 3. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

 

1903 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, 
sem flögur, grjón, perlur, sáldur eða í 
áþekkri mynd

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki kartöflusterkju í 
nr. 1108 

 

1904 Tilreidd matvæli úr belgdu eða 
steiktu korni eða kornvörum (t.d. 
kornflögur); korn, annað en maís 
(korn), sem grjón eða sem flögur eða 
önnur unnin grjón (þó ekki hveiti og 
mjöl), forsoðið, eða unnið á annan 
hátt, sem ekki er tilgreint eða talið 
með annars staðar

Framleiðsla:

– úr efnum í hvaða vörulið sem er, 
þó ekki nr. 1806,

– þar sem allt korn og hveiti (þó ekki 
harðhveiti og afbrigði þeirra og Zea 
indurata maize) verður að vera að 
öllu leyti fengið, og

– þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

1905 Brauð, sætabrauð, kökur, kex 
og aðrar brauðvörur, einnig með 
kakaói; altarisbrauð, lyfjahylki, 
innsiglunaroblátur, rísþynnur og 
áþekkar vörur

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki 11. kafla 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 20. kafla Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, 
hnetum eða öðrum plöntuhlutum, þó 
ekki:

Framleiðsla þar sem allir ávextir, 
hnetur eða matjurtir, sem notuð eru, 
verða að vera heimafengin að öllu leyti 

úr 2001 Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur 
og aðrir svipaðir ætir plöntuhlutar 
sem innihalda 5% eða meira af sterkju 
miðað við þyngd, unnið eða varið 
skemmdum með ediki eða ediksýru

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

úr 2004 og 
úr 2005

Mjöl, fl ögur og kurl úr kartöfl um, un-
nið eða varið skemmdum á annan hátt 
en með ediki eða ediksýru

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðslu-
vörunnar

2006 Matjurtir, ávextir, hnetur, ávaxtahýði 
og aðrir plöntuhlutar, varið 
skemmdum með sykri (gegndreypt, 
gljásykrað eða kristallað)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 17. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

2007 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- 
eða hnetudeig, soðið, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, 

þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar og

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2008 –  Hnetur, sem innihalda ekki 
viðbættan sykur eða áfengi

Framleiðsla úr upprunahnetum og -
olíufræjum í nr. 0801, 0802 og 1202 til 
1207 sem eru að verðmæti yfir 60% af 
verksmiðjuverði framleiðslu vörunnar 

–  Hnetusmjör, kornblöndur, 
pálmakjarni, maís (korn)

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

–  Annað, þó ekki ávextir og hnetur 
matreiddar á annan hátt en með 
því að sjóða í gufu eða vatni, og 
innihalda ekki viðbættan sykur, 
fryst

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar, 
og

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

2009 Ávaxtasafi (þar með talið þrúgu-
þykkni) og matjurtasafi, ógerjaður 
og án viðbætts áfengis, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar, 
og

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 21. kafla Ýmis matvælaframleiðsla, þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

2101 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei 
eða maté og framleiðsla að stofni 
til úr þessum vörum eða að stofni 
til úr kaffi, tei eða maté; brenndar 
síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, 
og kjarni, kraftur og seyði úr þeim 

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar, 
og

–  þar sem allar síkóríurætur, 
sem notaðar eru, verða að vera 
heimafengnar að öllu leyti 

2103 Sósur og framleiðsla í þær; blönduð 
bragðefni og blönduð bragðbætiefni; 
mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og 
unninn mustarður: 

  

–  Sósur og framleiðsla í þær; 
blönduð bragðefni og blönduð 
bragðbætiefni

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó má nota sinnepsmjöl, fín- 
eða grófmalað, eða unnið sinnep 

 

–  Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, 
og unninn mustarður

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 2104 Súpur og seyði og framleiðsla í það Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki grænmeti sem er 
unnið eða varið skemmdum í 
nr. 2002 til 2005 

 

2106 Matvæli, ót.a. Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 22. kafla Drykkjarvörur, áfengir vökvar og 
edik, þó ekki:

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og 

–  þar sem allar þrúgur eða efni 
fengin úr þrúgum, sem notuð eru, 
verða að vera heimafengnar að öllu 
leyti 

 

2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og 
loftblandað vatn, með viðbættum 
sykri eða öðru sætuefni eða 
bragðbætt, og aðrar óáfengar 
drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða 
matjurtasafar í nr. 2009

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og 

–  þar sem verðmæti allra efna í 
17. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar, og

–  þar sem allur ávaxtasafi (þó ekki 
ananas-, sítrus- eða greipaldinsafi), 
sem notaður er, verður að vera 
upprunavara 

 

2207 Ómengað etýlalkóhól að 
alkóhólstyrkleika 80% eða meira 
miðað við rúmmál; etýlalkóhól og 
aðrir áfengir vökvar, mengað, að 
hvaða styrkleika sem er

Framleiðsla:
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, 

þó ekki nr. 2207 eða nr. 2208, og
–  þar sem öll ber eða efni fengin 

úr berjum, sem notuð eru, verða 
að vera heimafengin að öllu 
leyti eða ef öll efnin teljast þegar 
upprunavörur er heimilt að nota 
,,arrak“ í allt að 5% að rúmmáli

2208 Ómengað etylalkóhól að 
alkó hól styrkleika minna en 
80% miðað við rúmmál; áfengir 
vökvar, líkjörar og aðrar áfengar 
drykkjarvörur

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, 

þó ekki nr. 2207 eða 2208 og
–  þar sem allar þrúgur eða efni 

fengin úr þrúgum, sem notuð eru, 
verða að vera heimafengnar að öllu 
leyti, eða ef öll önnur efni teljast 
þegar upprunavörur er heimilt 
að nota ,,arrak“ í allt að 5% af 
rúmmáli 

 

úr 23. kafla Leifar og úrgangur frá 
matvæla framleiðslu; unnið 
skepnufóður, þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 2301 Hvalmjöl; fínmalað eða 
grófmalað, og kögglar, úr fiski eða 
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum, óhæft til 
manneldis

Framleiðsla þar sem öll efni í 2. og 3. 
kafla, sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

 

úr 2303 Leifar frá sterkjugerð úr maís (þó 
ekki kjarnaður maíslögur), með 
próteíninnihaldi, miðað við þurrefnið, 
meira en 40% miðað við þyngd 

Framleiðsla þar sem allur maís, 
sem notaður er, verður að vera 
heimafenginn að öllu leyti 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 2306 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá 
kjörnun ólívuolíu, sem innihalda 
meira en 3% af ólívuolíu

Framleiðsla þar sem allar ólívur, 
sem notaðar eru, verða að vera 
heimafengnar að öllu leyti 

 

2309 Framleiðsla til dýraeldis Framleiðsla: 
–  úr korni, sykri, melassa, kjöti eða 

mjólk sem verður þegar að vera 
upprunavara,  og

–  þar sem öll efni í 3. kafla, 
sem notuð eru, verða að vera 
heimafengin að öllu leyti 

 

úr 24. kafla Tóbak og framleitt tóbakslíki, þó ekki: Framleiðsla þar sem öll efni í 
24. kafla, sem notuð eru, verða að 
vera heimafengin að öllu leyti 

2402 Vindlar, einnig endaskornir, 
smávindlar og vindlingar, úr tóbaki 
eða tóbakslíki

Framleiðsla úr óunnu tóbaki eða 
tóbaksúrgangi í nr. 2401 sem a.m.k. 
70% miðað við þyngd verður þegar að 
vera upprunavara

 

úr 2403 Reyktóbak Framleiðsla úr óunnu tóbaki eða 
tóbaksúrgangi í nr. 2401 sem a.m.k. 
70% miðað við þyngd verður þegar að 
vera upprunavara 

 

úr 25. kafla Salt; brennisteinn; mold og 
steintegundir; gipsefni, kalk og 
sement, þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 2504 Náttúrlegt, kristallað grafít, með 
auknu kolefnisinnihaldi, hreinsað og 
malað

Aukning kolefnisinnihalds, hreinsun 
og mölun óhreinsaðs kristallaðs grafíts 

 

úr 2515 Marmari, einungis sagaður eða 
hlutaður sundur með öðrum hætti 
í rétthyrningslaga (þar með talið 
ferningslaga) blokkir eða hellur, 
25 cm eða minna að þykkt

Sagaður eða hlutaður sundur með 
öðrum hætti (jafnvel þegar sagaður), 
meira en 25 cm að þykkt 

 

úr 2516 Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og 
annar steinn til höggmynda gerðar 
eða bygginga, einungis sagað eða 
hlutað sundur með öðrum hætti 
í rétthyrningslaga (þar með talið 
ferningslaga) blokkir eða hellur, 
25 cm eða minna að þykkt

Sagaður eða hlutaður sundur með 
öðrum hætti (jafnvel þegar sagaður), 
meira en 25 cm að þykkt 

 

úr 2518 Brennt dólómít Brennsla á óbrenndu dólómíti  

úr 2519 Mulið, náttúrlegt magnesíum karbónat 
(magnesít), í loftþéttum umbúðum, og 
magnesíumoxíð, einnig hreint, þó ekki 
brædd magnesía eða glædd magnesía

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
náttúrulegt magnesíum karbónat 
(magnesít) 

 

úr 2520 Gipsefni sérstaklega framleitt til 
tannsmíða eða tannlækninga

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 2524 Náttúrulegar asbesttrefjar Framleiðsla úr asbestkirni  

úr 2525 Gljásteinsduft Mölun gljásteins eða gljásteinsúrgangs  

úr 2530 Jarðlitir, brenndir eða muldir í duft Brennsla eða mölun jarðlita 

26. kafli Málmgrýti, gjall og aska Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 27. kafla Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur 
og efni eimd úr þeim; jarðbiksefni; 
jarðvax; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 2707 Olíur sem í er meiri þungi arómatískra 
efnisþátta en óarómatískra efnisþátta, 
og eru áþekkar jarðolíum sem 
framleiddar eru með eimingu úr 
háhitaðri koltjöru sem eimast meira 
en 65% miðað við rúmmál við 250° 
C (þar með talið blöndur af bensíni 
og bensóli), ætlaðar til notkunar sem 
orku- eða hitagjafi

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu (1) 
eða 
önnur vinnsla þar sem öll efni, 
sem notuð eru, flokkast undir aðra 
vöruliði en framleiðsluvaran. Þó má 
nota efni sem flokkast undir sama 
vörulið enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 2709 Hráolía fengin úr tjörukenndum 
steinefnum

Þurreiming tjörukenndra steinefna  

2710 Jarðolíur og olíur fengnar úr 
tjörukenndum steinefnum, þó ekki 
óunnar; framleiðsla sem í er miðað 
við þyngd 70% eða meira af jarðolíum 
eða olíum fengnum úr tjörukenndum 
steinefnum, ót.a. enda séu þessar 
olíur grunnþáttur framleiðslunnar; 
olíuúrgangur

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu(2) 

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, 
sem notuð eru, flokkast undir aðra 
vöruliði en framleiðsluvaran. Þó má 
nota efni sem flokkast undir sama 
vörulið enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

2711 Jarðolíugas og annað loftkennt 
kolvatnsefni

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu(3)

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, 
sem notuð eru, flokkast undir aðra 
vöruliði en framleiðsluvaran. Þó má 
nota efni sem flokkast undir sama 
vörulið enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

2712 Vaselín; paraffín, örkristallað 
jarðolíuvax, kolavax, ósókerít, 
brúnkolavax, móvax, annað 
jarðefnavax, og áþekkar vörur fengnar 
með efnasmíð eða öðrum aðferðum, 
einnig litað

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu(4) 

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

2713 Jarðolíukox, jarðolíubítumen og 
aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum úr 
bikkenndum steinefnum

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu(5)

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

(1)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(2)   Sjá skýringar nr. 7.2 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(3)   Sjá skýringar nr. 7.2 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(4)   Sjá skýringar nr. 7.2 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(5)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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2714 Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; bítúmen- 
eða olíuleir og tjörusandur; asfaltít og 
asfaltsteinn

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu (1) 

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

2715 Bítúmenblöndur að meginstofni úr 
náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, 
jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða 
jarðtjörubiki (t.d. bikkenndri kvoðu, 
,,cut backs “).

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu (2) 

eða 

önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði fram leiðsluvörunnar 

 

úr 28. kafla Ólífræn efni; lífræn eða ólífræn 
sambönd góðmálma, sjaldgæfra 
jarðmálma, geislavirkra frum efna eða 
samsætna, þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokk ast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
fram leiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2805 Málmblöndur Framleiðsla með rafgreiningar- 
eða varmaaðferðum þar sem 
heildar verðmæti efnanna fer ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

 

úr 2811 Brennisteinstríoxíð Framleiðsla úr brennisteinsdíoxíði Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2833 Álsúlfat Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 2840 Natríum perbórat Framleiðsla úr dínatríum tetrabórat 
pentahýdríði

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 29. kafla Lífræn efni, þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2901 Raðtengd kolvatnsefni ætluð til 
notkunar sem orku- eða hitagjafi

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu(3)
eða 

 

önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(2)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
(3)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.
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úr 2902 Cyclan og cyclen (önnur en asúlen), 
bensen, tólúen, xýlen ætlað til 
notkunar sem orku- eða hitagjafi

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu (1)
eða 
önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 2905 Málmalkóhólöt alkóhóls í þessum 
vörulið og etanóls

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í nr. 
2905. Þó má nota málmalkóhólöt sem 
flokkast undir þennan vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

2915 Mettaðar raðtengdar 
mónókarboxýl sýrur og anhýdríð, 
halíð, peroxíð og peroxýsýrur 
þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er. Þó má heildarverðmæti efna í 
nr. 2915 og 2916 sem notuð eru ekki 
vera meira en 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2932  –   Innri eterar ásamt halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er. Þó má heildar verð mæti efna 
í nr. 2909 sem notuð eru ekki vera 
meira en 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

–   Hringasetöl og hemiasetöl og 
halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er. 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

2933 Heteróhringliðasambönd einungis 
með köfnunarefnisheterófrumeindum

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er. Þó má heildarverðmæti efna í 
nr. 2932 og 2933 sem notuð eru ekki 
vera meira en 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

2934 Kjarnasýrur og sölt þeirra, 
einnig kemískt skýrgreind; önnur 
heterohringliða sambönd

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er. Þó má verðmæti allra efna í 
nr. 2932, 2933 og 2934 sem notuð 
eru ekki vera meira en 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 2939 Kjarni úr valmúahálmi sem inniheldur 
ekki meira en 50% beiskjuefna miðað 
við þyngd 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 30. kafla Lækningavörur, þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

 

3002 Mannsblóð; dýrablóð framleitt til 
lækninga, varnar gegn sjúkdómum 
eða sjúkdómsgreiningar; mótsermi 
og aðrir blóðþættir og umbreyttar 
ónæmisfræðilegar vörur, einnig 
fengnar með líftæknilegum aðferðum; 
bóluefni, toxín, ræktaðar örverur (þó 
ekki ger) og áþekkar vörur: 

  

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“
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– Vörur gerðar úr tveimur eða fleiri 
efnisþáttum sem blandað hefur verið 
saman til lækninga eða varnar gegn 
sjúkdómum eða óblandaðar vörur 
sem notaðar eru í þessum tilgangi, í 
afmældum skömmtum, formaðar eða 
í umbúðum til smásölu:

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

—  Annað   

—  Mannsblóð Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

—  Dýrablóð framleitt til lækninga 
eða til varnar gegn sjúkdómum

 Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

—  Blóðþættir aðrir en bóluefni, 
blóðrauði og blóðvatnsglóbúlín

 Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

—  Blóðrauði, blóðglóbúlín og 
blóðvatnsglóbúlín

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

— Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þar með talin önnur efni í 
nr. 3002. Þó má nota efni sem svara 
til sömu lýsingar og framleiðsluvaran, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

3003 og 3004 Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 
eða 3006): 

  

– Fengin úr amíkasíni í nr. 2941 Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota efni 
í nr. 3003 eða 3004 enda sé heildar-
verðmæti þeirra ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

—  Annað Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar. 
Þó má nota efni sem flokkast 
undir nr. 3003 eða 3004 enda 
sé heildar verðmæti þeirra ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar, og 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verks-miðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 3006 Lyfjaúrgangur sem tilgreindur er í k-
lið 4. athugasemdar við þennan kafla

Uppruni vörunnar samkvæmt 
upphaflegri flokkun skal haldast 
óbreyttur

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 31. kafla Áburður, þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 3105 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, 
sem inniheldur tvö eða þrjú af 
áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór 
og kalíum; annar áburður; vörur sem 
teljast til þessa kafla í töflum eða 
áþekku formi eða í 10 kg umbúðum 
eða minni brúttó, þó ekki: 
– Natríumnítrat 
– Kalsíumsýanamíð
– Kalíumsúlfat 
– Magníumkalíumsúlfat

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar. 
Þó má nota efni sem flokkast 
undir sama vörulið enda sé 
heildarverðmæti þeirra ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar, og 

–  þar sem heildarverðmæti efnanna 
er ekki yfir 50% af verk smiðju verði 
framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 32. kafla Sútunar- eða litakjarnar; tannín og 
afleiður þeirra; leysilitir (dyes), 
dreifulitir (pigment) og önnur 
litunarefni; málning og lökk; kítti og 
önnur þéttiefni; blek, þó ekki: 

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið, 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 3201 Tannín og sölt þess, eterar, esterar og 
aðrar afleiður

Framleiðsla úr tannínkjörnum úr 
jurtaríkinu

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

3205 Litlögur (colour lakes); blöndur sem 
tilgreindar eru í 3. athuga semd við 
þennan kafla að meginstofni úr 
litlegi (1)

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki í nr. 3203, 
3204 og 3205. Þó má nota efni 
sem flokkast undir nr. 3205 enda 
sé heildarverðmæti þeirra ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar.

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 33. kafla Rokgjarnar olíur og resinóíð; 
ilmvörur, snyrtivörur eða 
hreinlætisvörur; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé verðmæti þeirra ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðslu vörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

3301 Rokgjarnar olíur (einnig 
terpen snauðar), einnig fastar eða 
fljót andi; resinóíð; úrdregin oleó resín; 
kjarnar úr rokgjörnum olíum í feiti, 
órokgjörnum olíum eða vaxi eða þess 
háttar, fengnir með ,,enfleurage” eða 
,,maceration”; terpenríkar aukaafurðir 
frá terpensneyðingu rokgjarnra olía; 
vatnskennt eimi og vatnsupplausnir úr 
rokgjörnum olíum 

Framleiðsla úr efnum úr hvaða 
vörulið sem er, þar með talin efni 
úr öðrum ,,flokki“ (2) í þessum 
vöru lið. Þó má nota efni úr sama 
flokki og framleiðsluvaran enda 
sé heildarverðmæti þeirra ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði 
fram leiðslu vörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 34. kafla Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, 
þvottaefni, smurefni, gervivax, unnið 
vax, fægi- eða ræstiefni, kerti og 
áþekkar vörur, mótunar efni, tannvax 
og tannlækninga vörur að meginstofni 
úr gips efnum; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
fram leiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Í skýringu nr. 3 við 32. kafla segir að þessar blöndur séu til nota við litun hvers konar efnis eða sem efnisþættir við framleiðslu litarefna, enda flokkist þær ekki undir 
annan vörulið í 32. kafla.

(2)   ,,Flokkur“ telst vera hvaða hluti vöruliðar sem er aðskilinn með semíkommu. 
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úr 3403 Smurefni sem innihalda minna en 
70% af þyngd af jarðolíum eða olíum 
fengnum úr tjöru kenndum steinefnum 

Hreinsun og/eða ein eða fleiri tegund 
annarrar sérstakrar vinnslu (1) 
eða 
önnur vinnsla þar sem öll efni, sem 
notuð eru, flokkast undir aðra vöruliði 
en framleiðsluvaran. Þó má nota efni 
sem flokkast undir sama vörulið enda 
sé heildarverðmæti þeirra ekki yfir
50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3404 Gervivax og unnið vax:   

–  Að meginstofni til úr parafíni, 
jarðolíuvaxi, vaxi fengnu úr 
jarðbiksefnum, kolavaxi eða 
skelvaxi

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
fram leiðslu vörunnar 

 

–  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki: 
–  hertar olíur með vaxeinkenni í 

nr. 1516; og
–  fitusýrur án kemískrar skil grein in-

gar eða iðnaðar fitualkóhól með 
vaxeinkenni í nr. 3823, og 

–  efni í nr. 3404
Þó má nota þessi efni enda sé heildar-
verðmæti þeirra ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 35. kafla Albúmínkennd efni; umbreytt sterkja; 
lím; ensím; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
fram leiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

3505 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. 
forgelatíneruð eða esteruð sterkja); lím 
að meginstofni úr sterkju eða dextríni 
eða annarri umbreyttri sterkju: 

  

– Sterkja, esteruð eða eteruð Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig önnur efni í nr. 3505

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

– Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki í nr. 1108

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 3507 Unnin ensím, ót. a. Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekkiyfir 50% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar 

 

36. kafli Sprengiefni; flugeldavörur; eldspýtur; 
kveikiblendi; tilteknar eldfimar 
blöndur

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðslu-
vöunnar. Þó má nota efni sem flokkast 
undir sama vörulið enda sé heildar-
verðmæti þeirra ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 37. kafli Ljósmynda- eða kvikmyndavörur; þó 
ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða vöru lið
sem er, þó ekki vörulið framleiðslu-
vörunnar. Þó má nota efni sem 
flokkast undir sama vörulið enda sé 
heildarverðmæti þeirra ekki yfir 20% 
af verksmiðjuverði fram leiðslu vör-
unnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

(1)    Sjá skýringar nr. 7.1 og 7.3 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um ,,sérstaka vinnslu“.

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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3701 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, 
ólýstar, úr hvers konar efni öðru en 
pappír, pappa eða textílefni; filmur til 
skyndi framköllunar, flatar, ljósnæmar, 
ólýstar, einnig samlokur (packs): 

  

–  Litfilmur til skyndifram köll unar í 
samlokum (packs)

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki nr. 3701 eða 
3702. Þó má nota efni í nr. 3702 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

–  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 3701 eða 3702. 
Þó má nota efni í nr. 3701 og 3702 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

3702 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, 
úr hvers konar efni öðru en pappír, 
pappa eða textílefni; filmur til 
skyndiframköllunar, í rúllum, 
ljósnæmar, ólýstar

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 3701 eða 3702

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

3704 Ljósmyndaplötur, -filmur, -pappír, 
-pappi og -textílefni, lýst en ekki 
framkallað

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 3701 til 3704

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 38. kafla Ýmsar kemískar vörur; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vöru lið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

úr 3801 –  Hlaupkennd grafít í sviflausn í olíu 
og hálfhlaupkennt grafít; 
kolefniskennt deig í rafskaut

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

–  Grafít í formi deigs, sem inniheldur 
meira en 30% grafít með jarðolíu

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í nr. 3403, sem notuð eru, er 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 3803 Hreinsuð tallolía Hreinsun á hrárri tallolíu Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 3805 Hreinsuð súlfatterpentína Aðvinnsla sem felur í sér eimingu og 
hreinsun á hrárri súlfatterpentínu

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 3806 Estergúmkvoða Framleiðsla úr resinsýrum Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 3807 Viðarbik (viðartjörubik) Eiming viðartjöru Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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3808 Efni til varnar gegn eða útrýmingar 
á skordýrum, nagdýrum, sveppum 
og illgresi, efni til að hindra spírun 
og efni til að stjórna plöntuvexti, 
sótthreinsandi efni og áþekkar vörur 
í formi eða umbúðum til smásölu 
eða sem blöndur eða hlutir (t.d. 
brennisteinsunnin bönd, kveikir og 
kerti, og flugnaveiðarar)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3809 Áferðar- og íburðarefni (finishing 
agents), litberar til að hraða litun eða 
festingu litunarefna og aðrar vörur og 
blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem 
notað er í textíl-, pappírs-, leður- eða 
skyldum iðnaði, ót.a.

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3810 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar 
á málmum; bræðsluefni og önnur 
hjálparefni til notkunar við lóðun, 
bras eða logsuðu; duft og deig til að 
lóða, brasa og logsjóða, úr málmi og 
öðrum efnum; efni til nota sem kjarni 
eða hjúpur fyrir rafskaut og stangir til 
logsuðu

 Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3811 Efni til varnar vélabanki, oxunartálmi, 
harpixtálmi, smurbætiefni, 
tæringarvarnaefni og önnur tilbúin 
íblöndunarefni, fyrir jarðolíur (þar með 
talið bensín) eða fyrir aðra vökva sem 
notaðir eru í sama tilgangi og jarðolía: 

  

–  Tilbúin íblöndunarefni fyrir 
smurolíur sem innihalda jarðolíur 
eða olíur fengnar úr tjörukenndum 
steinefnum

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í nr. 3811, sem notuð eru, er 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

–  Annað Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3812 Unnir gúmmíhvatar (rubber 
accelerators); samsett mýkiefni fyrir 
gúmmí eða plast, ót.a.; mótoxunarefni 
og önnur samsett varðveisluefni 
(stabilisers) fyrir gúmmí eða plast

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3813 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki; 
hlaðin slökkvihylki

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3814 Lífræn samsett upplausnarefni og 
þynnar, ót.a.; unnir málningar- eða 
lakkeyðar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

3818 Kemísk frumefni efnabætt til nota 
í rafeindatækni, sem diskar, þynnur 
eða í áþekku formi; kemísk sambönd 
efnabætt til nota í rafeindatækni

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

3819 Hemlavökvi og annar unninn vökvi 
fyrir vökvaskipt drif sem inniheldur 
ekki eða inniheldur minna en 70% 
af jarðolíu eða olíu úr tjörukenndum 
steinefnum miðað við þunga

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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3820 Frostlögur og unninn afísingarvökvi Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

3822 Prófefni á grunni til greininga eða 
fyrir rannsóknastofur og unnin 
prófefni til greininga eða fyrir 
rannsóknastofur, einnig á grunni, þó 
ekki þau sem eru í nr. 3002 eða 3006; 
staðfest viðmiðun ar efni

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

3823 Einbasískar karboxyfitusýrur 
frá iðnaði; sýruolía frá hreinsun; 
feitialkóhól frá iðnaði 

  

–  Einbasískar karboxyfitusýrur frá 
iðnaði; sýruolía frá hreinsun

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

–  Feitialkóhól frá iðnaði Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í 
nr. 3823. 

 

3824 Tilbúin bindiefni fyrir 
málmsteypumót eða 
málmsteypukjarna; kemískar vörur 
og framleiðsla kemísks eða skylds 
iðnaðar (þar með taldar blöndur 
úr náttúrlegum efnum), ót.a.; 
úrgangsefni kemísks eða skylds 
iðnaðar, ót.a.: 

—  Eftirtalið í þessum vörulið: 

—  Tilbúin bindiefni fyrir 
málm steypu mót eða 
málmsteypukjarna 

—  Naftansýrur, sölt þeirra 
óupp leysan leg í vatni og esterar 
þeirra

—  Sorbitól, annað en í nr. 2905 

—  Jarðolíusúlfónöt, 

þó ekki jarðolíusúlfónöt úr 
alkalímálmum, ammóníum 
eða etanólamíð; þíófenaðar 
súlfónsýrur úr olíum úr 
tjörukenndum steinefnum og 
sölt þeirra 

—  Jónaskiptar

—   Flýtar fyrir lofttæmipípur

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
efni sem flokkast undir sama vörulið 
enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

—  Alkalísk járnoxíð til gashreinsunar

—  Ammóníum gasvatn og notað oxíð 
fengið við gaskolahreinsun

— Súlfónaftansýrur, sölt þeirra og 
esterar óuppleysanleg í vatni

—  Fúsilolía og Dippelolía

—  Blöndur salta með mismunandi 
anjónum 

—  Fjölritunardeig, að meginstofni 
úr gelatíni, einnig á pappír eða 
textílundirlagi 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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– Annað Framleiðsla þar sem verðmæti allra
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 50%
af verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar

 

3901 til 3915 Plast í frumgerðum, úrgangur, afklipp ur 
og rusl úr plasti; þó ekki úr nr. 3907 og 
3912, sem um gildir eftirfarandi reglur: 

  

–  Framleiðsluvörur úr einfjölliðuauka 
þar sem ein einliðueining vegur 
meira en 99% af heildarþyngd 
fjölliðuinnihalds

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, sem

notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvör-unnar; og

–  þar sem, innan framangreindra 
marka, efni í 39. kafla er að verð-
mæti ekki yfir 20% af verksmið-
juverði framleiðslu vörunnar (1)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvörun-
nar

–  Annað Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 39. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (2)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvörun-
nar

úr 3907 –  Samfjölliður, gerðar úr pólýkarbó-
nati og akrýlónítríl-bútadíen-stýren 
samfjölliðum (ABS)

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó má nota efni í sama vörulið 
og framleiðsluvaran, enda sé að heildar-
verðmæti þeirra sé ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar(3) 

 

–  Pólýester Framleiðsla þar sem verðmæti allra efna 
í 39. kafla, sem notuð eru, er ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði framleiðs-
luvörunnar og/eða framleiðsla úr pólý-
karbónötum tetrabrómó (bisfenól A) 

 

3912 Sellulósi og kemískar afleiður hans, 
ót.a., í frumgerðum

Framleiðsla þar sem efni sem flokkast 
undir sama vörulið og framleiðslu-varan 
eru að verðmæti ekki yfir 20% 
af verksmiðju verði framleiðslu vörunnar 

 

3916 til 3921 Hálfunnar og fullunnar vörur úr plasti; 
þó ekki úr 3916, úr 3917, úr 3920 og úr 
3921, sem um gilda eftirfarandi reglur: 

  

–  Flatvörur, sem fengið hafa meiri
vinnslu en einungis yfirborðs-
meðferð eða skornar í aðra lögun 
en rétthyrninga (þar með talið 
ferningar); aðrar vörur sem fengið 
hafa meiri vinnslu en einungis 
yfirborðsmeðferð

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í 39. kafla, sem notuð eru, er 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

 –  Annað

— Framleiðsluvörur úr ein fjölliðuauka 
þar sem ein einliðueining vegur 
meira en 99% af heildarþyngd 
fjöl liðu innihalds

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvör-unnar; og

–  þar sem, innan framangreindra 
marka, efni í 39. kafla er að verðmæti 
ekki yfir 20% af verks-miðjuverði 
framleiðslu vörunnar (4)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

— Annað Framleiðsla þar sem öll í 39. kafla, 
sem notuð eru, er ekki yfir 20% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar(5)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)    Að því er varðar vörur úr efnum sem flokkast annars vegar í nr. 3901 til 3906 og hins vegar í nr. 3907 til 3911 gildir takmörkun þessi aðeins um þann flokk efna sem 
meira er af miðað við þyngd.

(2)    Að því er varðar vörur úr efnum sem flokkast annars vegar í nr. 3901 til 3906 og hins vegar í nr. 3907 til 3911 gildir takmörkun þessi aðeins um þann flokk efna sem 
meira er af miðað við þyngd.

(3)   Að því er varðar vörur úr efnum sem flokkast annars vegar í nr. 3901 til 3906 og hins vegar í nr. 3907 til 3911 gildir takmörkun þessi aðeins um þann flokk efna sem 
meira er af miðað við þyngd.

(4)    Að því er varðar vörur úr efnum sem flokkast annars vegar í nr. 3901 til 3906 og hins vegar í nr. 3907 til 3911 gildir takmörkun þessi aðeins um þann flokk efna sem 
meira er af miðað við þyngd.

(5)    Að því er varðar vörur úr efnum sem flokkast annars vegar í nr. 3901 til 3906 og hins vegar í nr. 3907 til 3911 gildir takmörkun þessi aðeins um þann flokk efna sem 
meira er af miðað við þyngd.
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úr 3916 og úr 3917 Prófílar og slöngur Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, sem 

notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar, og

–  þar sem, innan framangreindra 
marka, öll efni sem flokkast undir 
sama vörulið og framleiðsluvaran eru 
að verðmæti ekki yfir 20% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

úr 3920 –  Jóníumblöð og filmur Framleiðsla úr hitadeigu efni að hluta til 
úr salti sem er samfjölliður úr etýlen og 
metaakrýlsýru sem er að hluta til gerð 
hlutlaus með málmjónum, einkum sinki 
og natríum

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

–  Blöð úr endurunnum sellulósa, 
pólýamíði eða pólyetyleni

Framleiðsla þar sem öll efni sem 
flokkast undir sama vörulið og 
framleiðsluvaran eru að verðmæti 
ekki yfir 20% af verksmiðju verði 
framleiðslu vörunnar 

 

úr 3921 Plasthimnur, málmhúðaðar Framleiðsla úr mjög gagnsæjum 
polýesterhimnum sem eru ekki yfir 
23 míkron að þykkt (1)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

3922 til 3926 Vörur úr plasti Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

úr 40. kafla Gúmmí og vörur úr því; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 4001 Lagskiptar plötur úr hrágúmmíi til 
skógerðar

Lagskipting á blöðum úr náttúrulegu 
gúmmíi 

 

4005 Blandað (compounded) gúmmí, 
óvúlkaníserað, í frumgerðum eða í 
plötum, blöðum eða ræmum

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru,  að undanskildu 
náttúrulegu gúmmíi, er ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

4012 Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr 
gúmmíi; gegnheilir eða púðahjólbarðar, 
skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og -
felgubönd, úr gúmmíi: 

  

–  Sólaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; 
gegnheilir eða púðahjólbarðar

Sólun notaðra hjólbarða  

–  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 4011 og  4012 

 

úr 4017 Vörur úr harðgúmmíi Framleiðsla úr harðgúmmíi  

úr 41. kafla Óunnar húðir og skinn (þó ekki 
loðskinn) og leður, þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar

 

úr 4102 Óunnin skinn af sauðfé, þó ekki með ull Ull tekin af skinnum af sauðfé  

4104 til 4106 Litaðar eða krustaðar húðir og skinn, án 
ullar eða hára, einnig klofnar, en ekki 
frekar unnin

Endursútun á forsútuðu leðri 
eða 
framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar

 

4107, 4112 og 4113 Leður, frekar unnið eftir litun eða 
krustun, þ.m.t. verkað sem bókfell, án 
ullar eða hára, einnig klofið, annað en 
leður í nr. 4114 

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 4104 til 4113 

 

úr 4114 Lakkleður og lagskipað lakkleður; 
málmhúðað leður

Framleiðsla úr efnum sem flokkast 
í nr. 4101 til 4106, 4107, 4112 eða 
4113, enda sé heildarverðmæti þeirra 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)    Eftirtaldar himnur teljast mjög gagnsæjar: himnur sem draga minna en 2% úr ljósmagni, mælt samkvæmt ASTM-D 1003-16 af Gardner Hazemæli (þ.e. Haze-þáttur).
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42. kafli Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi; 
ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar 
hirslur; vörur úr dýraþörmum (þó ekki 
silkiormaþörmum)

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar

 

úr 43. kafla Loðskinn og loðskinnsgervi; 
framleiðsla úr þeim, þó ekki: 

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar

 

úr 4302 Sútuð eða verkuð loðskinn, samsett:   

– Plötur, krossar og svipuð form Bleiking eða litun svo og skurður og 
samsetning á ósamsettum sútuðum eða 
verkuðum loðskinnum 

 

– Annað Framleiðsla úr ósamsettum, sútuðum 
eða verkuðum loðskinnum 

 

4303 Fatnaður, fylgihlutir og aðrar vörur úr 
loðskinni

Framleiðsla úr ósamsettum, sútuðum 
eða verkuðum loðskinnum í nr. 4302 

 

úr 44. kafla Viður og vörur úr viði; viðarkol; þó 
ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 4403 Trjábolir, gróflega tilhöggnir Framleiðsla úr óunnum trjábolum, 
einnig birktir eða gróflega tilhöggnir 

 

úr 4407 Viður sagaður eða högginn eftir 
endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða fingurskeyttur, 
yfir 6 mm að þykkt

Heflun, slípun eða fingurskeyting  

úr 4408 Spónaþynnur (einnig fengnar með 
flögun á lagskiptum viði) og þynnur 
í krossvið (einnig splæstar) og annar 
viður sagaður eftir endilöngu, flagaður 
eða birktur, einnig heflaður, slípaður 
eða fingurskeyttur, ekki yfir 6 mm að 
þykkt

Splæsing, heflun, slípun eða 
fingurskeyting 

 

úr 4409 Viður unninn til samfellu á hvaða 
brún, enda eða hlið sem er, einnig 
heflaður, slípaður eða fingurskeyttur: 

  

– Slípaður eða fingurskeyttur Slípun eða fingurskeyting  

– Skrautheflaður og mótaður Skrautheflun eða mótun  

úr 4410 til úr 4413 Skrautheflaður og mótaður, einnig 
mótaðir gólflistar og aðrar mótaðar 
plötur

Skrautheflun eða mótun  

úr 4415 Umbúðakassar, öskjur, grindur, hylki 
og áþekkar umbúðir, úr viði

Framleiðsla úr borðum sem eru ekki 
tilsniðin 

 

úr 4416 Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar 
beykisvörur og hlutar til þeirra, úr viði

Framleiðsla úr klofnum stöfum, sem 
aðeins eru sagaðir á tveimur hliðum en 
ekki frekar unnir 

 

úr 4418  – Trésmíðavörur til bygginga Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó má nota 
holviðarþiljur og þakspón 

 

– Skrautheflaður og mótaður Skrautheflun eða mótun  

úr 4421 Eldspýtnaefni, viðarnaglar og -pinnar 
til skógerðar

Framleiðsla úr viði í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki mótuðum viði í 
nr. 4409 

 

úr 45. kafla Korkur og vörur úr korki; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

4503 Vörur úr náttúrlegum korki Framleiðsla úr korki í nr. 4501  

46. kafli Framleiðsla úr strái, úr espartó eða 
öðrum fléttiefnum; körfugerðarvörur 
og tágasmíði

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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47. kafli Deig úr viði eða öðru trefjakenndu 
sellulósaefni; úrgangur og rusl úr 
pappír eða pappa

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 48. kafla Pappír og pappi; vörur úr 
pappírsdeigi, pappír eða pappa; þó 
ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 4811 Pappír og pappi, eingöngu 
línustrikaður eða rúðustrikaður

Framleiðsla úr pappírsgerðarvörum í 
47. kafla 

 

4816 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír 
og annar afritunarpappír eða 
færipappír (þó ekki vörur í nr. 4809), 
fjölritunarstenslar og offsetprentplötur, 
úr pappír, einnig í öskjum

Framleiðsla úr pappírsgerðarvörum í 
47. kafla 

 

4817 Umslög, bréfkort, póstkort án mynda 
og skrifkort, úr pappír eða pappa; 
öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, 
úr pappír eða pappa, sem innihalda 
ýmiss konar bréfsefni

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og

–  þar sem heildarverðmæti 
efnanna er ekki yfir 
50% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

 

úr 4818 Salernispappír Framleiðsla úr pappírsgerðarvörum í 
47. kafla 

 

úr 4819 Öskjur, box, kassar, pokar og 
önnur ílát til umbúða, úr pappír, 
pappa, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og

–  þar sem heildarverðmæti 
efnanna er ekki yfir 
50% af verk smiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

 

úr 4820 Skrifblokkir Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 4823 Annar pappír, pappi, sellulósavatt 
og vefur úr sellulósatrefjum, skorið í 
stærðir eða lögun

Framleiðsla úr pappírsgerðarvörum í 
47. kafla 

 

úr 49. kafla Prentaðar bækur, blöð, myndir og 
aðrar vörur prentiðnaðar; handrit, 
vélrit og uppdrættir; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

4909 Prentuð eða myndskreytt póstkort; 
prentuð kort með persónulegum 
óskum, skilaboðum eða tilkynningu, 
einnig með myndum, umslögum eða 
skrauti

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 4909 eða 4911 

 

4910 Almanök alls konar, prentuð, þar með 
talin dagatöl: 

  

–  Eilífðaralmanök eða með 
útskipanlegum almanaksblokkum 
á undirstöðu úr öðru efni en pappír 
eða pappa

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verk smiðju verði 
framleiðsluvörunnar 

 

– Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 4909 eða 4911 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 50. kafla Silki; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

úr 5003 Silkiúrgangur (þar með talið hjúpar, 
ónothæfir til afvinnslu, garnúrgangur 
og tætt hráefni), kembdur eða 
greiddur

Kembing eða greiðsla silkiúrgangs  

5004 til úr 5006 Silkigarn og garn spunnið úr 
silkiúrgangi

Framleiðsla úr (1): 

–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 
eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

5007 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi:   

–  Með gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni (2)  

–  Annað Framleiðsla úr (3): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða 

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveim aðgerðum undirbúnings- eða 
fullvinnslu (svo sem þvotti, bleikingu, 
mersivinnslu, hitun, ýfingu, pressun, 
afhleypingu, straufríjun, ,,decatising”, 
gegndreypingu, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé að verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

úr 51. kafla Ull, fíngert eða grófgert dýrahár; 
hrosshársgarn og ofinn dúkur; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

5106 til 5110 Garn úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári eða hrosshári

Framleiðsla úr (4): 

–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 
eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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5111 til 5113 Ofinn dúkur úr fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári eða hrosshári: 

  

–  Með gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni (1)  

–  Annað Framleiðsla úr (2): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- 
eða fullvinnslu (svo sem þvotti, 
bleikingu, mersivinnslu, hitun, ýfingu, 
pressun, afhleypingu, straufríjun, 
,,decatising”, gegndreypingu, viðgerð 
og hnökrahreinsun), enda sé að 
verðmæti óþrykkts dúks sem notaður er 
sé ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

úr 52. kafla Bómull; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

 

5204 til 5207 Garn og bómullarþræðir Framleiðsla úr(3): 
–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 

eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

5208 til 5212 Ofinn bómullardúkur:   

– Með gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni(4)  

– Annað Framleiðsla úr(5): 

–  kókosgarni, 
–  náttúrulegum trefjum, 
–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 

kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða 

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- 
eða fullvinnslu (svo sem þvotti, 
bleikingu, mersivinnslu, hitun, ýfingu, 
pressun, afhleypingu, straufríjun, 
,,decatising”, gegndreypingu, viðgerð 
og hnökrahreinsun), enda sé að 
verðmæti óþrykkts dúks sem notaður er 
sé ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðslu örunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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úr 53. kafla Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu; 
pappírsgarn og ofinn dúkur úr 
pappírsgarni; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar

 

5306 til 5308 Garn úr öðrum textíltrefjum úr 
jurtaríkinu; pappírsgarn

Framleiðsla úr (1): 
–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 

eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

5309 til 5311 Ofnir dúkar úr öðrum textíltrefjum úr 
jurtaríkinu; ofnir dúkar úr pappírsgarni: 

  

–  Með gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni (2)  

–  Annað Framleiðsla úr (3): 

–  kókosgarni, 

–  jútugarni,

–  náttúrulegum trefjum,

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða 

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum til undir búnings 
eða full vinnslu (svo sem þvottur, 
bleiking, mersivinnsla, hitun, ýfing, 
pressun, afhleyping, straufríjun, 
,,decatising“, gegn dreyping, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé að verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar

5401 til 5406 Garn, einþáttungar og tilbúnir þræðir Framleiðsla úr (4): 

–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 
eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum, hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

5407 til 5408 Ofnir dúkar úr tilbúnu þráðgarni:   

–  Með gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni (5)  

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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–  Annað Framleiðsla úr (1): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða 

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- 
eða fullvinnslu (svo sem þvotti, 
bleikingu, mersivinnslu, hitun, ýfingu, 
pressun, afhleypingu, straufríjun, 
,,decatising”, gegndreypingu, viðgerð 
og hnökrahreinsun), enda sé að 
verðmæti óþrykkts dúks sem notaður er 
sé ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

5501 til 5507 Tilbúnar stutttrefjar Framleiðsla úr kemískum efnum eða 
textílmassa 

 

5508 til 5511 Garn og saumþræðir úr tilbúnum 
stutttrefjum

Framleiðsla úr (2): 

–  hrásilki eða silkiúrgangi, kembdu 
eða greiddu eða á annan hátt unnið 
undir spuna, 

–  öðrum náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna,  

 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar  

5512 til 5516 Ofnir dúkar úr tilbúnum stutttrefjum: 

–  Með gúmmíþræði

Framleiðsla úr einþráða garni (3) 

–  Annað Framleiðsla úr (4): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  pappír 

eða 

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- 
eða fullvinnslu (svo sem þvotti, 
bleikingu, mersivinnslu, hitun, ýfingu, 
pressun, afhleypingu, straufríjun, 
,,decatising”, gegndreypingu, viðgerð 
og hnökrahreinsun), enda sé verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er ekki 
yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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úr 56. kafla Vatt, flóki og vefleysur; sérgarn; 
seglgarn, snúrur, reipi og kaðlar og 
vörur úr þeim; þó ekki:

Framleiðsla úr (1): 

– kókosgarni, 

– náttúrulegum trefjum, 

– kemískum efnum eða

– textílmassa, eða pappír 

 

5602 Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, 
hjúpaður eða lagskiptur: 

  

–  Stunginn flóki Framleiðsla úr (2): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  kemískum efnum eða textílmassa 
Þó má nota: 

–  pólýprópýlen þræði í nr. 5402,

–  pólýprópýlentrefjar í nr. 5503 eða 
5506, eða

–  pólýprópýlen vöndulþræði í nr. 5501 

sem að einingu til í öllum einþáttungum 
eða trefjum eru minna en 9 desítex, 
enda sé að heildarverðmæti þeirra 
sé ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

–  Annað Framleiðsla úr (3): 

–  náttúrulegum trefjum,

–  ilbúnum stutttrefjum úr kasíni eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

5604 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað 
með textílefni; textílgarn og ræmur 
o.þ.h. í nr. 5404 eða 5405, gegndreypt, 
húðað, hjúpað eða klætt með gúmmíi 
eða plasti: 

  

–  Gúmmíþráður og gúmmísnúra, 
hjúpað með textílefni

Framleiðsla úr gúmmíþræði og 
gúmmísnúru sem ekki er hjúpað með 
textílefni 

 

–  Annað Framleiðsla úr (4): 

–  náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna,

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

5605 Málmgarn, einnig yfirspunnið, sem er 
textílgarn eða ræmur o.þ.h. í nr. 5404 
eða 5405, í sambandi við málm sem er 
þráður, ræma eða duft, eða húðað með 
málmi

Framleiðsla úr (5): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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5606 Yfirspunnið garn, og ræmur o.þ.h. í 
nr. 5404 eða 5405, yfirspunnið (þó ekki 
það sem er í nr. 5605 og yfirspunnið 
hrosshársgarn); chenillegarn (þar 
með talið hnökrað chenillegarn); 
lykkjurifflað garn

Framleiðsla úr (1): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, 

–  kemískum efnum eða textílmassa, 
eða 

–  efnum til pappírsgerðar 

 

57. kafli Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr 
textílefnum: 

–  Úr stungnum flóka Framleiðsla úr (2): 

–  náttúrulegum trefjum eða

–  kemískum efnum eða textílmassa 
Þó má nota:

–  pólýprópýlenþræði í nr. 5402,

–  pólýprópýlentrefjar í nr. 5503 eða 
5506, eða

–  pólýprópýlenvöndulþræði í    
nr. 5501 

sem að einingu til í öllum 
einþáttungum eða trefjum eru minna 
en 9 desítex, enda sé heildarverðmæti 
þeirra ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði fram leiðsluvörunnar

Heimilt er að nota dúk úr jútu sem 
grunn

 

–  Úr öðrum flóka Framleiðsla úr (3):

–  náttúrulegum trefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða

–  kemískum efnum eða textílmassa

 

–  Annað Framleiðsla úr (4):

–  garni úr kókostrefjum eða jútu, 

–  syntetísku eða gerviþráðgarni,

–  náttúrulegum trefjum, eða 

–  tilbúnum stutttrefjum, ekki 
kembdum, greiddum eða unnum á 
annan hátt undir spuna

Heimilt er að nota dúk úr jútu sem 
grunn

 

úr 58. kafla Ofinn dúkur til sérstakra nota; 
límbundinn textíldúkur; laufaborðar; 
veggteppi; leggingar; útsaumur; þó 
ekki: 

  

– Samtvinnað gúmmíþræði Framleiðsla úr einþráða garni (5) 

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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– Annað Framleiðsla úr (1):

–  náttúrulegum trefjum,

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða

–  kemískum efnum eða textílmassa 

eða

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- eða 
fullvinnslu (svo sem þvotti, bleikingu, 
mersivinnslu, hitun, ýfingu, pressun, 
afhleypingu, straufríjun, ,,decatising”, 
gegndreypingu, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé að verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

5805 Handofin veggteppi af gerðinni 
góbelín, flandern, aubusson, beauvais 
og þess háttar, og handsaumuð 
veggteppi (t.d. góbelínsaumur, 
krosssaumur), einnig fullgerð

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, nema vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

5810 Útsaumur sem metravara, ræmur eða 
mótíf

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, 
nema vörulið framleiðsluvörunnar 
er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar, og

–  þar sem verðmæti allra efnanna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verk smiðjuverði 
framleiðslu vörunnar 

 

5901 Textíldúkur húðaður gúmkvoðu eða 
sterkjukenndum efnum, til nota í 
bókahlífar eða þess háttar; afritaléreft; 
unnið listmálunarléreft; stífléreft 
(buckram) og áþekkur stífur textíldúkur 
til hattagerðar

Framleiðsla úr garni 

5902 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), 
úr háþolnu garni úr næloni eða 
öðrum pólýamíðum, pólýesterum eða 
viskósarayoni: 

   

–  Sem í eru ekki meira en 90% af 
textílefnum miðað við þunga

Framleiðsla úr garni 

–  Annað Framleiðsla úr kemískum efnum eða 
textílmassa 

 

5903 Textíldúkur gegndreyptur, húðaður, 
hjúpaður eða lagskipaður með plasti, 
þó ekki dúkur í nr. 5902

Framleiðsla úr garni 
eða 
þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- eða 
fullvinnslu (svo sem þvotti, bleikingu, 
mersivinnslu, hitun, ýfingu, pressun, 
afhleypingu, straufríjun, ,,decatising”, 
gegn dreypingu, viðgerð og 
hnökra hreinsun), enda sé að verð mæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verk smiðju verði 
framleiðslu vörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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5904 Línóleum, einnig tilsniðið; 
gólfdúkur úr yfirborðshúðuðu eða 
yfirborðshjúpuðu textílundirlagi, einnig 
tilsniðinn

Framleiðsla úr garni (1)  

5905 Veggfóður úr textílefni:   

–  Gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með gúmmíi, plasti eða 
öðrum efnum

Framleiðsla úr garni  

–  Annað Framleiðsla úr(2): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 eða

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- eða 
fullvinnslu (svo sem þvotti, bleikingu, 
mersivinnslu, hitun, ýfingu, pressun, 
afhleypingu, straufríjun, ,,decatising”, 
gegndreypingu, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé að verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

5906 Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki 
dúkur í nr. 5902: 

–  Prjónaðir eða heklaðir dúkar Framleiðsla úr (3): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

–  Aðrir dúkar gerðir úr syntetísku 
þráðgarni þar sem textílefni eru 
meira en 90% miðað við þunga

Framleiðsla úr kemískum efnum 

–  Annað Framleiðsla úr garni 

5907 Textíldúkur gegndreyptur, húðaður eða 
hjúpaður á annan hátt; máluð tjöld sem 
eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur 
eða þess háttar

Framleiðsla úr garni 

eða

þrykking ásamt að minnsta kosti 
tveimur aðgerðum undirbúnings- eða 
fullvinnslu (svo sem þvotti, bleikingu, 
mersivinnslu, hitun, ýfingu, pressun, 
afhleypingu, straufríjun, ,,decatising”, 
gegndreypingu, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé að verðmæti 
óþrykkts dúks sem notaður er sé 
ekki yfir 47,5% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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5908 Kveikir úr textílefni, ofnir, fléttaðir 
eða prjónaðir, í lampa, ofna, kveikjara, 
kerti eða þess háttar; glóðarsokkar og 
slöngulaga prjónað glóðarnetefni til 
þeirra, einnig gegndreypt: 

  

–  Glóðarsokkar, gegndreypir Framleiðsla úr slöngulaga prjónuðu 
glóðarnetefni 

 

–  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

5909 til 5911 Textílhlutar til tækninota: 

–  Fágunarskífur eða -hringir úr öðru 
en flóka í nr. 5911

Framleiðsla úr garni eða afgangsdúkum 
eða -tuskum í nr. 6310 

–  Ofinn dúkur sem er almennt 
notaður til pappírsgerðar eða 
annarra tækninota, einnig flókaður, 
gegndreyptur eða húðaður, 
slöngulaga eða enda laus með ein- 
eða margþráða uppistöðu og/eða 
ívafi, eða flatofinn með margþráða 
uppistöðu og/eða ívafi í nr. 5911

Framleiðsla úr (1): 

–  kókosgarni, 

–  eftirtöldum efnum: 

—  garni úr pólýtetraflúoretýleni (2),

—  margþráða garni úr pólýamíði, 
húðuðu, gegndreyptu eða hjúpuðu 
með fenólresíni, 

—  garni úr syntetískum textílefnum úr 
arómatísku pólýamíði, fengið með 
fjölliðuþéttun m-fenylendíamín og 
ísóftalsýru, 

—  einþáttungi úr pólýtetraflúor etý-
leni (3), 

—  garni úr syntetískum textíl trefjum 
úr pólý- p-fenýl tereftalmíði, 

—  glertrefjagarni, húðuðu með 
fenólresíni og yfirspunnu með 
akrýlgarni (4), 

—  sampólýester einþáttungi úr 
pólýesteri og resíni af tereftal sýru 
og 1,4 cycló hexanedincta nól og 
ísóftal sýru, 

—  náttúrulegum trefjum, 

—  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða 

—  kemískum efnum eða textílmassa 

– Annað Framleiðsla úr (5): 

–  kókosgarni, 

–  náttúrulegum trefjum,

–  tilbúnum stutttrefjum hvorki 
kembdum né greiddum eða unnum 
á annan hátt undir spuna, eða

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)    Einungis má nota þetta efni til framleiðslu ofins dúks af þeirri gerð sem er notuð í pappírsgerðarvélar.
(3)    Einungis má nota þetta efni til framleiðslu ofins dúks af þeirri gerð sem er notuð í pappírsgerðarvélar.
(4)    Einungis má nota þetta efni til framleiðslu ofins dúks af þeirri gerð sem er notuð í pappírsgerðarvélar.
(5)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
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60. kafli Prjónað eða heklað efni Framleiðsla úr (1): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum trefjum hvorki kembdum 
né greiddum eða unnum á annan 
hátt undir spuna, eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

61. kafli Fatnaður og fylgihlutir, prjónað eða 
heklað: 

  

–  Vara unnin með því að sauma eða 
festa saman með öðru móti tvö eða 
fleiri stykki sem hafa verið sniðin 
sérstaklega eða fengin sérsniðin úr 
prjónuðu eða hekluðu efni

Framleiðsla úr garni (2)(3)  

–  Annað Framleiðsla úr (4): 

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum trefjum hvorki kembdum 
né greiddum eða unnum á annan 
hátt undir spuna, eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

úr 62. kafla Fatnaður og fylgihlutir, hvorki prjónað 
né heklað, þó ekki:

 Framleiðsla úr garni (5)(6)  

úr 6202, úr 6204, 
úr 6206, úr 6209 og 
úr 6211

Kven-, telpna- og smábarnafatnaður 
og fylgihlutir smábarnafatnaðar, 
útsaumaðir

Framleiðsla úr garni (7) úr efni, sem 
er ekki útsaumað, enda sé verðmæti 
þess ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (8) 

 

úr 6210 og úr 6216 Eldþolinn útbúnaður úr efni sem hefur 
þunnt ytra lag úr álblönduðu pólýesteri

Framleiðsla úr garni (9) 

eða

framleiðsla úr efni sem hefur ekki slíkt 
ytra lag enda sé verðmæti efnisins 
ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (10) 

6213 og 6214 Vasaklútar, sjöl, hálsklútar, treflar, 
möttlar, slör og þess háttar: 

–  Útsaumað Framleiðsla úr óbleiktu, einþráðu 
garni(11)(12)

eða

framleiðsla úr efni sem er ekki 
útsaumað enda sé verðmæti efnisins 
ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (13) 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(3)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(4)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(6)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(7)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(8)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(9)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(10)   Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(11)   Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(12)   Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(13)   Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
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–  Annað Framleiðsla úr óbleiktu, einþráðu 
garni (1)(2)
eða

 vinna og því næst þrykking ásamt 
að minnsta kosti tveimur aðgerðum 
undirbúnings- eða fullvinnslu (svo 
sem þvotti, bleikingu, mersivinnslu, 
hitun, ýfingu, pressun, afhleypingu, 
straufríjun, ,,decatising``, 
gegndreypingu, viðgerð og 
hnökrahreinsun), enda sé verðmæti 
óþrykkts dúks í nr. 6213 og 6214 
sem notaður er ekki yfir 47,5% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

6217 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar; 
hlutar fatnaðar eða fylgihluta, þó ekki 
vörur í nr. 6212: 

–  Útsaumaðir Framleiðsla úr garni (3),

eða
framleiðsla úr efni sem er ekki 
útsaumað enda sé verðmæti efnisins 
ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (4)

–  Eldþolinn útbúnaður úr efni sem 
hefur þunnt ytra lag úr álblönduðu 
pólýesteri

Framleiðsla úr garni (5)
eða
framleiðsla úr efni sem hefur ekki slíkt 
ytra lag enda sé verðmæti efnisins 
ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar (6) 

 

–  Millifóður í kraga, og manséttur, 
tilsniðið

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem heildarverðmæti efnanna 
er ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

–  Annað Framleiðsla úr garni (7)  

úr 63. kafla Aðrar fullgerðar textílvörur; 
samstæður; notaður fatnaður og 
notaðar textílvörur; tuskur; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

6301 til 6304 Ábreiður, ferðateppi, rúmfatnaður 
o.s.frv.; gluggatjöld o.s.frv.; aðrar vörur 
til heimilishalds: 

  

–  Úr flóka, úr vefleysu Framleiðsla úr (8): 
–  náttúrulegum trefjum, eða 
–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

–  Annað:   

–  Útsaumuð Framleiðsla úr óbleiktu, einþráða 
garni (9)(10)
eða 
framleiðsla úr efni sem er ekki 
útsaumað (og hvorki prjónað né 
heklað) enda sé verðmæti efnisins 
ekki yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)  Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(2)  Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(3) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(4) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(5) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(6) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(7) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(8) Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum. 
(9) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum.
(10) Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum um prjónaðar eða heklaðar vörur, án teygju- eða gúmmíefna, sem unnar eru með því að sauma eða festa saman með öðru 

móti tvö eða fleiri stykki úr prjónuðu eða hekluðu efni (sem hefur verið sérstaklega sniðið eða prjónað þannig).
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 –Annað Framleiðsla úr óbleiktu, einþráða 
garni (1)(2), 

6305 Sekkir og pokar til umbúða fyrir vörur Framleiðsla úr (3):

–  náttúrulegum trefjum, 

–  tilbúnum trefjum sem eru ekki 
kembdar, greiddar eða unnar að 
öðru leyti undir spuna, eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

6306 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld; 
tjöld; segl á báta, seglbretti eða 
landför; viðlegubúnaður: 

  

 –  Úr vefleysu Framleiðsla úr (4)(5):

–  náttúrulegum trefjum eða 

–  kemískum efnum eða textílmassa 

 

 –  Annað: Framleiðsla úr óbleiktu, einþráða 
garni (6)(7)

 

6307 Aðrar fullgerðar vörur, þ.m.t. fatasnið Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

6308 Samstæður sem í er ofinn dúkur og 
garn, einnig með fylgihlutum, til 
að búa til úr gólfmottur, veggteppi, 
útsaumaða borðdúka eða pentudúka, 
eða áþekkar textílvörur, umbúnar til 
smásölu.

Hver hlutur samstæðunnar verður að 
fullnægja skilmálum þeirrar reglu sem 
um hann gilti væri hann ekki hluti af 
samstæðunni. Þó má nota hluti sem 
ekki teljast upprunavörur enda sé 
heildarverðmæti þeirra ekki yfir 15% 
af verksmiðjuverði samstæðunnar 

 

úr 64. kafla Skófatnaður, legghlífar og þess háttar; 
þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki samsetning 
skóyfirhluta við innri sóla eða annarra 
hluta sóla í nr. 6406 

6406 Hlutar til skófatnaðar (þar með taldir 
yfirhlutar, einnig festir við sóla, þó 
ekki ytri sóla); innlegg, hælpúðar og 
áþekkar vörur; ökklahlífar, legghlífar 
og áþekkar vörur, og hlutar til þeirra

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

úr 65. kafla Höfuðfatnaður og hlutar til hans; þó 
ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

6503 Flókahattar og annar höfuðfatnaður úr 
hattabolum, höttum eða skífum í nr. 
6501, einnig fóðrað eða bryddað

Framleiðsla úr garni eða 
textíltrefjum (8) 

6505 Hattar og annar höfuðfatnaður, prjónað 
eða heklað, eða úr laufaborðum, flóka 
eða öðrum textíldúk, sem metravara 
(en ekki í ræmum), einnig fóðrað eða 
bryddað; hárnet úr hvers konar efni, 
einnig fóðruð eða brydduð

Framleiðsla úr garni eða 
textíltrefjum (9) 

(1)    Sjá skýringu nr. 6.
(2)    Sjá skýringu nr. 6 í inngangskaflanum um prjónaðar eða heklaðar vörur, án teygju- eða gúmmíefna, sem unnar eru með því að sauma eða festa saman með öðru móti 

tvö eða fleiri stykki úr prjónuðu eða hekluðu efni (sem hefur verið sérstaklega sniðið eða prjónað þannig)
(3)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(4)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(5)    Sjá skýringu nr. 6.
(6)    Sjá skýringu nr. 5 í inngangskaflanum um sérstakar reglur um framleiðsluvörur úr blönduðum textílum.
(7)    Sjá skýringu nr. 6.
(8)    Sjá skýringu nr. 6.
(9)    Sjá skýringu nr. 6.
.

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 66. kafla Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, 
setustafir, svipur, keyri og hlutar til 
þeirra; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

6601 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar 
göngustafsregnhlífar, regnhlífatjöld, 
garðhlífar og þess háttar regnhlífar)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

67. kafli Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr 
fjöðrum eða dún; gerviblóm; vörur úr 
mannshári

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

úr 68. kafla Vörur úr steini, gipsefni, sementi, 
asbesti, gljásteini eða áþekkum efnum; 
þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

úr 6803 Vörur úr flögusteini eða mótuðum 
flögusteini

Framleiðsla úr unnum flögusteini  

úr 6812 Vörur úr asbesti; vörur úr blöndum 
að meginstofni úr asbesti eða 
að meginstofni úr asbesti og 
magnesíumkarbónati

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er 

úr 6814 Vörur úr gljásteini, þar með talinn 
mótaður eða endurunninn gljásteinn, á 
uppistöðu úr pappír, pappa eða öðrum 
efnum

Framleiðsla úr unnum gljásteini (þar 
með talinn mótaður eða endurunninn 
gljásteinn) 

 

69. kafli Leirvörur Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 70. kafla Gler og glervörur; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 7003, úr 7004 og 
úr 7005

Gler með óspeglandi lagi Framleiðsla úr efnum í nr. 7001  

7006 Gler úr nr. 7703, 7004 eða 7005, 
beygt, unnið á köntum, greypt, borað, 
gljábrennt eða unnið með öðrum hætti, 
en ekki innrammað eða lagt öðrum 
efnum:

–  glerplötuundirlag, húðað 
með þunnri torleiðifilmu á 
hálfleiðarastigi, í samræmi við 
SEMII stuðla (1)

Framleiðsla úr efni (undirlagi) í 
vörulið nr. 7006

–  Annað Framleiðsla úr efnum í nr. 7001

7007 Öryggisgler, úr styrktu (hertu) eða 
lagskipuðu gleri

Framleiðsla úr efnum í nr. 7001  

7008 Marglaga einangrunargler Framleiðsla úr efnum í nr. 7001  

7009 Glerspeglar, einnig í römmum, þ.m.t. 
baksýnisspeglar

Framleiðsla úr efnum í nr. 7001 

7010 Körfukútar, flöskur, pelar, krukkur, 
pottar, lyfjaflöskur, lyfjahylki og 
önnur ílát, úr gleri, sem notað er til 
flutnings eða pökkunar á vörum; 
niðursuðukrukkur úr gleri; tappar, lok 
og annar lokunarbúnaður, úr gleri

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

eða 

glerskurður, enda sé heildarverðmæti

óskorinnar vöru, sem notuð er, 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

  

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

(1)     SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 
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7013 Glervörur notaðar sem borð-, 
eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður 
eða til innanhússkreytingar eða 
áþekkra nota (þó ekki vörur í nr. 7010 
eða 7018)

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

eða 

glerskurður, enda sé heildarverðmæti

óskorinnar vöru, sem notuð er, 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

eða

handskreyting (að undanskildri 
silkiprentun) handblásinna glervara, 
enda sé heildarverðmæti handblásinnar 
vöru, sem notuð er, ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar  

úr 7019 Vörur úr glertrefjum (aðrar en garn) Framleiðsla úr: 

–  ólituðum vöndlum, vafningum, 
garni eða söxuðum þráðum, eða 

–  glerull 

úr 71. kafla Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, 
eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, 
góðmálmar, málmar klæddir 
góðmálmi, og vörur úr þessum efnum; 
glysvarningur; mynt; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

úr 7101 Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, 
flokkaðar og dregnar á þráð til 
bráðabirgða til að auðvelda flutning

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 7102, úr 7103 og 
úr 7104

Unnir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar 
(náttúrulegir, syntetískir eða 
endurgerðir steinar)

Framleiðsla úr óunnum eðal- eða 
hálfeðalsteinum 

 

7106, 7108 og  
7110

Góðmálmar:   

–  Óunnið Framleiðsla úr efnum úr hvaða vörulið 
sem er, þó ekki í nr. 7106, 7108 eða 
7110

eða

rafhreinsunar-, hita- eða efnameðferð 
góðmálma í nr. 7106, 7108 eða 7110 
við hvern annan eða ódýra málma

eða

efnameðferð góðmálma í nr. 7106, 
7108 eða 7110 við hvern annan eða 
ódýra málma  

 

–  Hálfunnið eða í duftformi Framleiðsla úr óunnum góðmálmum  

úr 7107, úr 7109 og 
úr 7111

Málmar klæddir góðmálmi, hálfunnir Framleiðsla úr málmum sem klæddir 
eru góðmálmi, óunnum 

 

7116 Vörur úr náttúrlegum eða 
ræktuðum perlum, eðalsteinum 
eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
syntetískum eða endurgerðum)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

7117 Skartgripaeftirlíkingar Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

eða 

úr hlutum úr ódýrum málmi, hvorki 
húðuðum né plettuðum góðmálmi, 
enda sé verðmæti allra efnanna, 
sem notuð eru, ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)



Nr. 29/88 5.6.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

úr 72. kafla Járn og stál; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

7207 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu 
stáli

Framleiðsla úr efnum í nr. 7201, 7202, 
7203, 7204 eða 7205 

 

7208 til 7216 Flatvalsaðar vörur, teinar og stengur, 
prófílar, form eða hlutir úr járni eða 
óblendnu stáli

Framleiðsla úr steypuhleifum eða 
öðrum frumgerðum í nr. 7206 

 

7217 Vír úr járni eða óblendnu stáli Framleiðsla úr hálfunnum efnum í 
nr. 7207 

 

úr 7218, 7219 til 
7222

Hálfunnar vörur, flatvalsaðar vörur, 
teinar og stengur, prófílar, form og 
hlutir úr ryðfríu stáli

Framleiðsla úr steypuhleifum eða 
öðrum frumgerðum í nr. 7218 

 

7223 Vír úr ryðfríu stáli Framleiðsla úr hálfunnum efnum í 
nr. 7218 

 

úr 7224,
7225 til 7228

Hálfunnar vörur, flatvalsaðar vörur, 
heitvalsaðir teinar og stengur í 
óreglulegum vafningum, prófílar, 
form og hlutir úr öðru stálblendi; holir 
borteinar og borstengur úr stálblendi 
eða óblendnu stáli

Framleiðsla úr steypuhleifum eða 
öðrum frumgerðum í nr. 7206, 7218 
eða 7224 

 

7229 Vír úr öðru stálblendi Framleiðsla úr hálfunnum efnum í 
nr. 7224 

 

úr 73. kafla Vörur úr járni og stáli; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 7301 Þilstál Framleiðsla úr efnum í nr. 7206 

7302 Eftirtalið brautarbyggingarefni fyrir 
járnbrautir eða sporbrautir, úr járni 
eða stáli: Teinar, öryggisteinar og 
tannhjólateinar, skiptiblöð, tengispor, 
trjónustengur og önnur skiptistykki, 
brautarbitar (krosstengi), tengispangir, 
teinafestingar, festingafleygar, 
undirstöðuplötur (grunnplötur), 
teinagrip, teinastengur, festiplötur 
og annað efni sérstaklega ætlað til 
tengingar eða lagningar járnbrauta

Framleiðsla úr efnum í nr. 7206 

7304, 7305 og 
7306

Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr 
járni (þó ekki steypujárni) eða stáli

Framleiðsla úr efnum í nr. 7206, 7207, 
7218 eða 7224 

úr 7307 Leiðslu- eða píputengi úr ryðfríu stáli 
(ISO nr. X5CrNiMo 1712), úr mörgum 
hlutum

Rennismíði, borun, snittun, snörun, 
jöfnun og sandblástur á grófformuðu 
efni enda sé heildarverðmæti 
ekki yfir 35% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

7308 Mannvirki (þó ekki forsmíðaðar 
byggingar í nr. 9406) og hlutar til 
mannvirkja (t.d. brýr og brúarhlutar, 
lokur (lock-gates), turnar, súlnagrindur, 
þök, þakgrindur, hurðir og gluggar 
og karmar til þeirra og þröskuldar 
fyrir hurðir, hlerar, handrið, stöplar 
og súlur), úr járni eða stáli; plötur, 
stengur, prófílar, leiðslur og þess háttar, 
tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr 
járni eða stáli

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Óheimilt er þó 
að nota soðna prófíla, form eða hluti í 
nr. 7301 

 

úr 7315 Hjólbarðakeðjur Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna í nr. 7315, sem notuð eru, er 
ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 74. kafla Kopar og vörur úr honum, þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar;
–  þar sem verðmæti allra efni, sem 

notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

7401 Koparsteinn; koparsement (felldur 
kopar)

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

7402 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til 
rafhreinsunar

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

7403 Hreinsaður kopar og koparblendi, 
óunninn: 

  

–  Hreinsaður kopar Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

–  Koparblendi og hreinsaður kopar 
sem innihalda önnur frumefni

Framleiðsla úr hreinsuðum kopar, 
óunnum eða úr koparúrgangi og -rusli 

 

7404 Koparúrgangur og koparrusl Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

7405 Koparforblendi Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 75. kafla Nikkill og vörur úr honum; þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar 

 

7501 7503 Nikkilsteinn, nikkiloxíðfrauð og aðrar 
millistigsvörur frá nikkilvinnslu; 
óunninn nikkill; nikkilúrgangur og 
nikkilrusl

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar 

 

úr 76. kafla Ál og vörur úr því; þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar 

7601 Óunnið ál Framleiðsla þar sem:
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar

eða
framleiðsla með hita- eða rafmeðferð 
úr óblönduðu áli eða álúrgangi eða 
álrusli

 

7602 Álúrgangur og álrusl Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar 

 

úr 7616 Vörur úr áli aðrar en vírnet, vírdúkur, 
grindur, netefni, girðingaefni, 
styrktardúkur o.þ.h. (þar með 
talin endalaus bönd) úr álvír og 
möskvateygðar plötur

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar. 
Þó má nota vírnet, vírdúk, grindur, 
netefni, girðingaefni, styrktarvefnað 
o.þ.h. (þar með talin endalaus bönd) 
úr álvír, eða möskvateygðar plötur 
úr áli; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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77. kafli Frátekinn til síðari notkunar í ST   

úr 78. kafla Blý og vörur úr því; þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

7801 Óunnið blý:   

–  Hreinsað blý Framleiðsla úr stöngum eða vinnslublýi  

–  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Óheimilt er þó að nota úrgang 
og rusl sem flokkast undir nr. 7802 

 

7802 Blýúrgangur og rusl Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 79. kafla Sink og vörur úr því; þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

7901 Óunnið sink Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Óheimilt er þó að nota úrgang 
og rusl sem flokkast undir nr. 7902 

 

7902 Sinkúrgangur og rusl Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 80. kafla Tin og vörur úr því; þó ekki: Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 50% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

8001 Óunnið tin Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Óheimilt er þó að nota úrgang 
og rusl sem flokkast undir nr. 8002 

 

8002 og 8007 Tinúrgangur og tinrusl; aðrar vörur 
úr tini

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 81. kafla Aðrir ódýrir málmar, keramíkmelmi; 
vörur úr þeim 

  

 –  Aðrir ódýrir málmar, unnir; vörur 
úr þeim

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru og flokkast undir 
sama vörulið og framleiðsluvaran, 
er ekki yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 –  Annað Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 82. kafla Verkfæri, áhöld, eggjárn, skeiðar og 
gafflar, úr ódýrum málmi; hlutar til 
þeirra úr ódýrum málmi; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

8206 Verkfæri í tveimur eða fleiri 
af nr. 8202 til 8205, umbúin í 
vörusamstæður til smásölu

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekkii nr. 8202 til 
8205. Þó er heimilt að hafa með í 
samstæðunni verkfæri í nr. 8202 til 
8205, enda sé verðmæti þeirra í heild 
ekki yfir 15% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8207 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig 
aflknúin, eða í smíðavélar (t.d. til að 
pressa, stansa, höggva, snitta, bora, 
snara úr, rýma, fræsa, renna eða 
skrúfa), þar með talin mót til að draga 
eða þrykkja málm og verkfæri til að 
bora í berg eða jarðveg

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

8208 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða 
vélræn tæki

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

úr 8211 Hnífar með skurðarblöðum, einnig 
sagtennt (þar með taldir sniðlar), þó 
ekki hnífar í nr. 8208

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó er heimilt að nota hnífblöð og 
-sköft úr ódýrum málmi 

 

8214 Önnur eggjárn (t.d. hárklippur, kjötaxir 
eða eldhúsaxir, saxarar, hakkarar, 
pappírshnífar); áhöld til hand- eða 
fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þar 
með taldar naglaþjalir)

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó er heimilt að nota sköft úr 
ódýrum málmi 

8215 Skeiðar, gafflar, sleifar, gatasleifar, 
kökuspaðar, fiskhnífar, smjörhnífar, 
sykurtengur og áþekkur eldhús- eða 
borðbúnaður 

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó er heimilt að nota sköft úr 
ódýrum málmi 

 

úr 83. kafla Ýmsar vörur úr ódýrum málmi; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar 

 

úr 8302 Aðrar festingar, áfellur (fittings) 
og áþekkar vörur til bygginga og 
sjálfvirkar dyralokur

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó er heimilt að nota önnur efni 
í nr. 8302, enda sé heildarverðmæti 
þeirra ekki yfir 20% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

úr 8306 Myndastyttur og aðrir skrautmunir úr 
ódýrum málmi 

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki vörulið framleiðsluvör-
unnar. Þó er heimilt að nota önnur efni 
í nr. 8306, enda sé heildarverðmæti 
þeirra ekki yfir 30% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

úr 84. kafla Kjarnakljúfar, katlar, vélbúnaður og 
vélræn tæki; hlutar til þeirra; þó ekki:

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8401 Eldsneyti fyrir kjarnakljúfa Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar (1)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8402 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða 
annarri gufu (þó ekki heitavatnsmiðst
öðvarkatlar sem einnig geta framleitt 
lágþrýstigufu); háhitavatnskatlar

Framleiðsla:
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

(1)    Þessi regla gildir til 31. desember 2005.

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)

8403 og úr 8404 Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki 
katlar í nr. 8402, og aukavélakostur 
til að nota með kötlunum

Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 8403 eða 8404. 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar
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8406 Vatnsgufuaflshverflar og aðrir 
gufuaflshverflar

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar

 

8407 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með 
neistakveikju

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

8408 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju 
(dísil- eða hálfdísilhreyflar)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

8409 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir 
til hreyfla í nr. 8407 eða 8408

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

8411 Þrýstihverflar, skrúfuhverflar og aðrir 
gashverflar 

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af 
verksmiðjuverði vörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8412 Aðrar vélar og hreyflar Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8413 Snúningsdælur með viðlægri færslu Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8414 Loftblásarar, viftur og svipuð tæki  Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8415 Loftjöfnunartæki með hreyfilknúinni 
viftu og búnaði til að breyta rakastigi 
og hitastigi, þar með taldar vélar þar 
sem ekki er sjálfstætt hægt að stjórna 
rakastigi

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

8418 Kæliskápar, frystar og annar kæli- eða 
frystibúnaður, einnig fyrir rafmagn; 
varmadælur, þó ekki loftjöfnunartæki 
í nr. 8415 

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8419 Vélar til iðnaðarvinnslu á viði, 
pappírsdeigi og pappa

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, sem 

notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan fram-
angreindra marka, efni flokkuð í 
sama vörulið og framleiðsluvaran 
sem að verðmæti eru ekki yfir 25% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8420 Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, 
þó ekki fyrir málma eða gler, og 
valsar til þeirra

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í sama vörulið 
og framleiðsluvaran sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8423 Vogir (þó ekki vogir með 5 cg 
nákvæmni eða meiri), þar með taldar 
talningar- og eftirlitsvogir; vogarlóð 
alls konar

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið 

sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8425 til 8428 Vélbúnaður til lyftingar, 
meðhöndlunar, hleðslu og losunar

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í nr. 8431 sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8429 Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, 
skafarar, vélskóflur, gröfur, 
ámokstursvélar, vélþjöppur og 
valtarar, sjálfknúið: 

  

 – Valtarar Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 – Annað Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í nr. 8431 sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8430 Annar vélbúnaður til að færa, 
hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, 
binda, vinna eða bora í mold, 
steinefni eða málmgrýti; fallhamrar 
og stauratogarar; snjóplógar og 
snjóblásarar

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í nr. 8431 sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8431 Hlutir eingöngu eða aðallega nothæfir 
í valtara

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8439 Vélbúnaður til framleiðslu á deigi 
úr trefjakenndum sellulósa eða til 
framleiðslu eða vinnslu á pappír eða 
pappa 

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í sama vörulið 
og framleiðsluvaran sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8441 Annar vélbúnaður til vinnslu á 

pappírsdeigi, pappír eða pappa, þar 

með taldar hvers konar pappírs- eða 

pappaskurðarvélar

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, 
innan framangreindra marka, 
efni flokkuð í sama vörulið 
og framleiðsluvaran sem 
að verðmæti eru ekki yfir 
25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 

allra efna, sem notuð eru, er ekki 

yfir 30% af verksmiðjuverði 

framleiðsluvörunnar

8444 til 8447 Vélbúnaður í þessum vöruliðum til 
nota í textíliðnaði

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 8448 Hjálparbúnaður fyrir vélar í nr. 8444 
og 8445

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

8452 Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar 
í nr. 8440; húsgögn, undirstöður 
og lok sérstaklega hannað fyrir 
saumavélar; saumavélanálar 

  

– Saumavélar (einungis með 
stingsaumi) með hausum sem eru 
ekki meira en 16 kg að þyngd án 
vélar eða ekki meira en 17 kg að 
þyngd með vél

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem heildarverðmæti efna 
sem eru notuð til að setja saman 
yfirhlutann (án vélar) og ekki 
teljast upprunaefni er ekki yfir 
verðmæti notaðra upprunaefna; og

–  þar sem búnaður til að stilla 
þræði, útsauma og sikksakka er 
upprunavara 

 

 –  Annað Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði framleiðslu-
vörunnar

 

8456 til 8466 Vélar til smíða, vélbúnaður og fylgi- 
og varahlutir sem flokkast undir nr. 
8456 til 8466.

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði framleiðslu-
vörunnar

 

8469 til 8472 Skrifstofuvélar (til dæmis ritvélar, 
reiknivélar, gagnavinnsluvélar, 
fjölritunarvélar, heftivélar)

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði framleiðslu-
vörunnar

 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8480 Mótakassar til málmsteypu; 
mótaundirstöður; mótamynstur; 
steypumót fyrir málm (þó ekki 
hrásteypumót), málmkarbíð, gler, 
jarðefni, gúmmí eða plast

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

8482 Kúlu- eða keflaleg Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8484 Þéttingar og áþekk tengi úr 
málmplötum í sambandi við annað efni 
eða úr tveimur eða fleiri málmlögum; 
samstæður eða úrval af þéttingum og 
þess konar tengjum af mismunandi 
gerðum, í pokum, hylkjum eða 
áþekkum umbúðum; vélrænir þéttar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

8485 Hlutar til vélbúnaðar, ekki búnir 
rafmagnstenglum, einangrurum, 
spólum, snertum eða öðrum 
rafmagnsbúnaði, sem ekki eru 
tilgreindir eða taldir með annars staðar 
í þessum kafla

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 85. kafla Rafbúnaður og -tæki og hlutar 
til þeirra; hljóðupptöku- og 
hljóðflutningstæki, mynda- og 
hljóðupptökutæki og mynda- og 
hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp, og 
hlutar og fylgihlutir til þess konar vara; 
þó ekki:

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8501 Rafhreyflar og rafalar (þó ekki 
rafalasamstæður)

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni flokkuð 
í nr. 8503 sem að verðmæti eru 
ekki yfir 10% verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8502 Rafalasamstæður og 
hverfistraumbreytar

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni 
flokkuð í nr. 8501 eða 8503 sem 
í heild eru að verðmæti ekki 
yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8504 Orkugjafi fyrir sjálfvirkar 
gagnavinnsluvélar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 8518 Hljóðnemar og standar fyrir þá; 
hátalarar, einnig í hátalaraboxi; 
rafmagnsheyrnartíðnimagnarar; 
rafmagnshljóðmagnarasett

Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, sem 

notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8519 Snúðar (plötusnúðar), 
plötuspilarar, snælduspilarar og 
önnur hljóðflutningstæki, án 
hljóðupptökubúnaðar

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8520 Segulbandsupptökutæki og önnur 
hljóðupptökutæki, einnig með búnaði 
til endurskila á hljóði

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8521 Myndupptökutæki eða 
myndflutningstæki, einnig með 
innbyggðum myndmóttakara

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8522 Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu 
eða aðallega eru nothæfir til 
tækjabúnaðar í nr. 8519 til 8521 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 

8523 Fullgerðir óáteknir miðlar til 
hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku 
á öðrum merkjum, þó ekki vörur í 
37. kafla

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8524 Hljómplötur, bönd og aðrir áteknir 
miðlar fyrir hljóð eða önnur merki 
upptekin á áþekkan hátt, þar með 
talin mót og frumgerðir (masters) til 
framleiðslu á upptökum, þó ekki vörur 
í 37. kafla: 

 

–  Mót og frumgerðir til framleiðslu á 
upptökum

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar 
framleiðsluvörunnar 

 

 –  Annað Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni flokkuð 
í nr. 8523 sem að verðmæti eru 
ekki yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8525 Senditæki fyrir firðtal, loftskeyta-
sendingar, útvarpssendingar eða 
sjónvarp, einnig með móttöku-búnaði 
eða hljóðupptöku- eða hljóðflutnings-
búnaði; sjónvarpsmyndavélar mynd-
bandsmyndavélar fyrir kyrrmyndir og 
aðrar myndbandsupptökuvélar

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8526 Ratsjár, radíómiðunartæki og 
radíófjarstýribúnaður

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8527 Móttökutæki fyrir firðtal, 
loftskeytasendingar eða 
útvarpssendingar, einnig sambyggð, 
í sama hylki, með hljóðupptöku- eða 
hljóðflutningstæki eða klukku

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

 Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8528  Móttökutæki fyrir sjónvarp, einnig 
með útvarpsviðtæki eða hljóð- eða 
myndbandsupptökubúnaði eða -
flutningsbúnaði; myndskjáir (video 
monitors) og myndvörpur (video 
projectors)

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8529 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir 
til tækja í nr. 8525 til 8528: 

  

–  Eingöngu eða aðallega nothæfir 
með myndupptöku- eða 
myndflutningstæki

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

–  Annað Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8535 og 8536 Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa 
eða vernda rafrásir, eða til tengingar 
við eða í rafrásum

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni flokkuð 
í nr. 8538 sem að verðmæti eru 
ekki yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8537 Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar 
og aðrar undirstöður, búið tveim eða 
fleiri tækjum í nr. 8535 eða 8536, til 
rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, 
þar með talinn búnaður sem búinn er 
áhöldum eða tækjum í 90. kafla, og 
talnastjórntöflur, þó ekki skiptibúnaður 
í nr. 8517

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni flokkuð 
í nr. 8538 sem að verðmæti eru 
ekki yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 8541 Díóður, smárar og áþekkir hálfleiðarar, 
þó ekki þynnur sem hafa enn ekki 
verið skornar í flögur

Framleiðsla: 
–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 

ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8542 Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir

  – Órofa samrásir Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni 
flokkuð í nr. 8541 eða 8542 sem 
í heild eru að verðmæti ekki 
yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

eða
beiting flæðis (þar sem samrásir eru 
mótaðar á hálfleiðandi undirlagi með 
valvísri notkun viðeigandi íbótar), 
einnig samsettar og/eða prófaðar í öðru 
landi en því sem tilgreint er í 3. gr.

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

–  Annað Framleiðsla: 
–  þar sem verðmæti allra efna, 

sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni 
flokkuð í nr. 8541 eða 8542 sem 
í heild eru að verðmæti ekki 
yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8544 Einangraður (þar með talinn 
gljábrenndur eða skauthúðaður) vír, 
kaplar (þar með taldir samása kaplar) 
og aðrir einangraðir rafleiðarar, einnig 
með tengihlutum; ljósleiðarar úr 
sérslíðruðum trefjum, einnig búnir 
rafleiðurum eða með tengihlutum

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8545 Rafskautskol, burstakol, lampakol, 
rafhlöðukol og aðrar vörur úr grafít 
eða öðru kolefni, einnig með málmi, til 
rafmagnsnotkunar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8546 Einangrarar úr hvers konar efni Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8547 Einangrandi tengihlutir í 
rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað 
sem eru að öllu leyti úr einangrandi 
efni, einnig þótt við mótun þeirra 
hafi eingöngu vegna samsetningar 
verið notaðir minni háttar efnisþættir 
úr málmi (t.d. tengihlutir með 
skrúfgangi), þó ekki einangrarar í 
nr. 8546; rafmagnsrör og tengi til 
þeirra, úr ódýrum málmi fóðrað með 
einangrandi efni

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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8548 Frumrafhlöð, frumrafhlöður og 
rafgeymar, sem úrgangur og rusl; notuð 
frumrafhlöð, notaðar frumrafhlöður og 
notaðir rafgeymar; rafmagnshlutar til 
vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í 
þessum kafla

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 86. kafla Eimreiðar, vagnar og hlutar til þeirra 
fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 
sporbúnaður og tengihlutar fyrir 
járnbrautir eða sporbrautir og hlutar 
til þeirra; hvers konar vélrænn 
umferðamerkjabúnaður (þar með talinn 
rafknúinn); þó ekki:

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

8608 Sporbúnaður og tengihlutar fyrir járn-
brautir eða sporbrautir; vélrænn merkja, 
öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður 
(þar með talinn rafknúinn), fyrir 
járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, 
bifreiðastæði, hafnarmannvirki eða 
flugvelli; hlutar til þess sem að framan 
greinir

Framleiðsla: 

–  úr efnum sem flokkast öll undir 
aðra vöruliði en framleiðsluvaran; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 87. kafla Ökutæki, þó ekki járn- eða 
sporbrautarvagnar, og hlutar til þeirra; 
þó ekki:

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 40% 
af verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar

 

8709 Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja 
til lyftingar eða meðhöndlunar, til 
nota í verksmiðjum, vörugeymslum, 
á hafnarsvæðum eða flugvöllum til 
flutnings á vörum stuttar vegalengdir; 
dráttarvélar til nota á stöðvarpöllum 
járnbrauta; hlutar til framangreindra 
ökutækja

 Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8710  Skriðdrekar og aðrir brynvarðir 
stríðsvagnar, vélknúnir, einnig búnir 
vopnum, og hlutar til slíkra ökutækja 

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) 
og reiðhjól með hjálparvél, með eða án 
hliðarvagns; hliðarvagnar: 

 

–  Með stimpilbrunahreyfli með 
sprengirými: 

  

 –  50 cm3 eða minna Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 20% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 – Meira en 50 cm3 Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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 – Annað Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti allra 
efna, sem notuð eru, er ekki yfir 30% 
af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8712 Reiðhjól án kúlulega Framleiðsla úr efnum úr hvaða vörulið 
sem er, þó ekki nr. 8714

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8715 Barnavagnar og hlutar til þeirra Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8716 Tengivagnar og festivagnar; önnur 
ökutæki ekki vélrænt knúin; hlutar til 
þeirra

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 88. kafla Loftför, geimför, og hlutar til þeirra; 
þó ekki

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar  

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 8804 Hverfifallhlífar Framleiðsla úr efnum í hvaða vörulið 
sem er, einnig öðrum efnum í nr. 8804

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

8805 Flugtaksbúnaður fyrir loftför; 
þilfarsfangarar eða svipaður búnaður; 
flughermar; hlutar til framangreindra 
vara

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar  

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

89. kafli Skip, bátar og fljótandi mannvirki Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar.  

Óheimilt er þó að nota skipsskrokka í 
nr. 8906

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 90. kafla Áhöld og tækjabúnaður til optískra 
nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, 
mælinga, prófunar, nákvæmnivinnu, 
lyflækninga eða skurðlækninga; hlutar 
og fylgihlutir til þeirra; þó ekki:

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9001 Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt; 
ljósleiðarar, þó ekki í nr. 8544; 
þynnur og plötur úr ljósskautandi 
efni; linsur (einnig snertilinsur), 
strendingar (prisms), speglar og aðrar 
optískar vörur, úr hvers konar efni, án 
umgerðar, þó ekki þessar vörur úr gleri 
sem ekki hafa verið optískt unnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

9002 Linsur, strendingar, speglar og aðrar 
optískar vörur, úr hvers konar efni, í 
umgerð, sem eru hlutar eða tengihlutar 
til áhalda eða tækjabúnaðar, þó ekki 
þessar vörur úr gleri sem ekki hafa 
verið optískt unnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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9004 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess 
háttar, til sjónréttingar, verndar eða 
annars

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 9005 Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað, 
aðrir optískir sjónaukar, og umgerðir 
til þeirra; þó ekki stjörnufræðilegir 
linsusjónaukar og umgerðir til þeirra

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 9006 Ljósmyndavélar (þó ekki fyrir 
kvikmyndir); leifturtæki til 
ljósmyndunar og leifturlampar, þó ekki 
glóðarlampar

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9007 Kvikmyndavélar og 
kvikmyndasýningavélar, einnig 
með hljóðupptökutækjum eða 
hljóðflutningstækjum

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9011 Sambyggðar optískar smásjár, einnig 
til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða 
örmyndvörpunar

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

úr 9014 Önnur áhöld og tæki til siglinga Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

9015 Áhöld og tæki til landmælinga (þar 
með taldar mælingar eftir myndum), 
vatnamælinga, haffræðirannsókna, 
vatnafræðirannsókna, veðurfræðiranns-
ókna eða jarðeðlisfræðirannsókna, þó 
ekki áttavitar; fjarlægðarmælar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

9016 Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri, 
einnig með lóðum

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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9017 Áhöld til teiknunar, afmörkunar 
eða útreiknings (t.d. teiknivélar, 
uppdráttaafritarar (pantographs), 
gráðubogar, teikniáhaldasamstæður, 
reiknistokkar, reikniskífur); handáhöld 
til lengdarmælinga (t.d. málstokkar og 
málbönd, örkvarðar, rennimál), ekki 
skilgreind eða talin með annars staðar í 
þessum kafla

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9018 Áhöld og tæki til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga 
eða dýralækninga, þar með taldir 
leifturritar (scintigraphic apparatus), 
önnur rafmagnslækningatæki og 
sjónprófunaráhöld: 

 

–  Tannlæknastólar með sambyggðum 
tannlæknaáhöldum eða skálum til 
munnskolunar

Framleiðsla úr efnum úr öllum 
vöruliðum einnig öðrum efnum úr nr. 
9018

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 –  Annað Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9019 Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki 
til sálfræðilegrar hæfileikaprófunar; 
ósonterapí, oxygenterapí-, 
aerosólterapí-, gerviöndunar- eða önnur 
öndunartæki til lækninga

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9020 Annar öndunarbúnaður og gasgrímur, 
þó ekki verndargrímur sem hvorki 
eru búnar vélrænum hlutum né 
skiptanlegum síum

Framleiðsla: 

–  úr efnum sem flokkast öll undir 
aðra vöruliði en framleiðsluvaran; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 25% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9024 Vélar og tæki til að prófa hörku, 
styrkleika, þrýstiþol, þan eða aðra 
eðlisfræðilega eiginleika efna (t.d. 
málma, viðar, textílvara, pappírs, 
plasts)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9025 Flotvogir og þess konar flotáhöld, 
hitamælar, háhitamælar, loftvogir, 
rakamælar og rakaþrýstimælar, einnig 
sjálfritandi, og hvers konar samsetning 
þessara áhalda

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9026 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla 
eða prófa flæði, hæð, þrýsting eða 
aðrar breytur í vökvum eða gasi (t.d. 
rennslismælar, vökvahæðarmælar, 
þrýstimælar, varmanotkunarmælar), þó 
ekki áhöld og tækjabúnaður í nr. 9014, 
9015, 9028 eða 9032

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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9027 Áhöld og tækjabúnaður til 
eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar 
greiningar (t.d. ljósskautunarmælar, 
ljósbrotsmælar, ljósrofsmælar, gas- 
eða reykgreiningartæki); áhöld og 
tækjabúnaður til að mæla eða prófa 
fljótanleika, gropinleika, þenslu, 
yfirborðsspennu eða þess háttar; 
áhöld og tækjabúnaður til að mæla 
eða prófa magn hita, hljóðs eða ljóss 
(þar með taldir birtumælar); örsniðlar 
(microtomes)

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9028  Notkunar- og framleiðslumælar fyrir 
gas, vökva og rafmagn, þar með taldir 
mælar til prófunar á þeim: 

 

– Hlutar og fylgihlutir Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

– Annað Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9029 Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, 
ökugjaldsmælar, vegmælar, 
skrefateljarar og þess háttar; 
hraðamælar og snúningshraðamælar, 
þó ekki mælar í nr. 9014 eða 9015; 
snúðsjár

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9030 Sveiflusjár, litrófsgreiningartæki og 
önnur áhöld og tækjabúnaður til að 
mæla eða prófa rafmagnsstærðir, 
þó ekki mælar í nr. 9028; áhöld og 
tækjabúnaður til að mæla eða greina 
alfa-, beta-, gamma-, röntgen-, geim- 
eða aðra jónandi geislun

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9031 Áhöld, tækjabúnaður og vélar til 
mælinga eða prófana, ekki skilgreind 
eða talin með annars staðar í þessum 
kafla; sniðmyndavörpur

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9032 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar 
stillingar og stjórnunar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9033 Hlutar og fylgihlutir (sem ekki eru 
tilgreindir eða taldir með annars staðar 
í þessum kafla) fyrir vélar, tæki, áhöld 
eða tækjabúnað í 90. kafla

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 91. kafla Klukkur og úr og hlutar til þeirra; þó 
ekki:

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

9105 Aðrar klukkur Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
notuð eru, er ekki yfir 40% af verks-
miðjuverði framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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9109 Klukkuverk, fullgerð og samsett Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  þar sem verðmæti allra efna, sem 
ekki teljast upprunaefni og notuð 
eru, er ekki yfir verðmæti notaðra 
upprunaefna 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9110  Fullgerð úrverk eða klukkuverk, 
ósamsett eða samsett að hluta 
(gangverkssamstæður); ófullgerð 
úrverk eða klukkuverk, samsett; gróf 
úrverk eða klukkuverk:

Framleiðsla: 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar; og

–  sem í eru aðeins notuð, innan 
framangreindra marka, efni flokkuð 
í nr. 9114 sem að verðmæti eru 
ekki yfir 10% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9111 Úrkassar og hlutar til þeirra Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;   
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9112 Klukkukassar og kassar af áþekkri gerð 
fyrir aðrar vörur í þessum kafla, og 
hlutar til þeirra

Framleiðsla: 

–  úr efnum sem flokkast öll undir 
aðra vöruliði en framleiðsluvaran; 
og

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 30% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9113  Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar 
til þeirra:

 

–  Úr ódýrum málmi, einnig húðað 
eða plettað góðmálmi

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

–  Annað Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

92. kafli Hljóðfæri; hlutar og fylgihlutir til þess 
konar vara

 Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

93. kafli Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir 
til þeirra

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

úr 94. kafla Húsgögn; rekkjubúnaður, dýnur, 
rúmbotnar, púðar og áþekkur stoppaður 
húsbúnaður; lampar og ljósabúnaður, 
ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess 
háttar; forsmíðaðar byggingar; þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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úr 9401 og úr 9403 Húsgögn úr ódýrum málmi sem í er 
notað óbólstrað baðmullarefni 300 
g/m² að þyngd eða minna

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 40% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

Framleiðsla úr forsaumuðu 
baðmullarefni í nr. 9401 eða 9403, 
enda sé: 

–  verðmæti þess ekki yfir 25% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvör-
unnar; og

–  öll hin efnin þegar upprunavörur 
og flokkast ekki undir nr. 9401 eða 
9403

9405  Lampar og ljósabúnaður, þar með talin 
leitarljós og kastljós og hlutar til þeirra, 
ót.a.; ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess 
háttar sem tengt er föstum ljósgjafa, og 
hlutar til þeirra, sem ekki er tilgreint 
eða talið með annars staðar

 Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

9406 Forsmíðaðar byggingar Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 95. kafla Leikföng, leikspil og íþróttabúnaður; 
hlutar og fylgihlutir til þessara vara; 
þó ekki:

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

9503 Önnur leikföng; smækkuð líkön 
(í stærðarhlutföllum) og áþekk 
tómstundalíkön, einnig gangfær; hvers 
konar þrautir

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 9506 Golfkylfur og hlutar til þeirra Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar. Þó er heimilt 
að nota grófmótaða kubba við gerð 
golfkylfuhausa 

 

úr 96. kafla Ýmsar framleiddar vörur; þó ekki: Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar 

 

úr 9601 og úr 9602 Unnin útskurðarefni úr dýra- jurta- eða 
steinaríkinu

Framleiðsla úr ,,unnum“ 
útskurðarefnum í sama vörulið og 
framleiðsluvaran

úr 9603 Sópar og burstar (þó ekki hrískústar og 
svipaðar vörur og burstar úr marðar- 
eða íkornahári), handstýrðir vélrænir 
gólfsópar, án hreyfils; málningarpúðar 
og -rúllur; skaftþvögur og þveglar

Framleiðsla þar sem verðmæti 
allra efna, sem notuð eru, er ekki 
yfir 50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

 

9605 Hreinlætis-, sauma- eða snyrtisett fyrir 
skó og fatnað til nota á ferðalögum

Hver hlutur samstæðunnar verður að 
uppfylla regluna sem um hann gilti 
væri hann ekki hlutur af samstæðunni. 
Þó er heimilt að hafa með hluti 
sem ekki eru upprunavörur enda sé 
verðmæti þeirra ekki yfir 15% af 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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9606 Hnappar, þrýstitölur, smellur og 
smelluhnappar, hnappamót og aðrir 
hlutar til þeirra vara; hnappaefni 
(button blanks)

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar; 
og 

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 9608 Kúlupennar; pennar og merkipennar 
með flókaoddi og öðrum gropoddi; 
sjálfblekungar, stylógrafpennar og 
aðrir pennar; eftirritunargrifflar; 
skrúfblýantar eða renniblýantar; penna, 
blýants- og áþekk sköft; hlutar (einnig 
hettur og klemmur) til framangreindra 
vara, þó ekki vara í nr. 9609

Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar.

Þó er heimilt að nota penna eða 
pennaodda undir sama vöruliði

9612 Ritvélaborðar eða áþekk bönd með 
bleki eða unnin á annan hátt til 
áprentunar, einnig á spólum eða í 
hylkjum; blekpúðar, einnig með bleki 
eða í öskjum

Framleiðsla: 

–  úr efnum í hvaða vörulið sem er, þó 
ekki vörulið framleiðsluvörunnar;  
og  

–  þar sem verðmæti allra efna, 
sem notuð eru, er ekki yfir 
50% af verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar

úr 9613 Kveikjarar með þrýstirafkveikju  Framleiðsla þar sem verðmæti 
efna í nr. 9613 er ekki yfir 30% 
verksmiðjuverði framleiðsluvörunnar 

 

úr 9614 Reykjarpípur og pípuhausar Framleiðsla úr grófmótuðum kubbum 

97. kafli Listaverk, safnmunir og forngripir Framleiðsla úr efnum í hvaða 
vörulið sem er, þó ekki vörulið 
framleiðsluvörunnar  

 (1)  (2)     (3)      eða   (4)
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III. VIÐAUKI

SÝNISHORN AF EUR.1-FLUTNINGSSKÍRTEINI OG UMSÓKN UM EUR.1-FLUTNINGSSKÍRTEINI

Fyrirmæli um prentun

1. Hvert eyðublað skal vera 210 X 297 mm að stærð; leyfileg frávik eru frá mínus 5 mm og upp í plús 8 mm á lengd.     
Pappír sá sem notaður er skal vera hvítur skrifpappír, límvatnsborinn, sem inniheldur ekki vélunninn trémassa og 
vegur minnst 25 g á fermetra.  Hann skal vera með grænu prentuðu bakgrunnsmynstri sem gerir allar falsanir með 
vélrænum eða kemískum hætti augljósar.

2. Lögbær yfirvöld samningsaðilanna geta áskilið sér rétt til að annast prentun eyðublaðanna eða falið hana 
viðurkenndum prentsmiðjum.  Í því tilviki skal vísað til viðurkenningarinnar á hverju eyðublaði.   Á hvert eyðublað 
skal vera skráð nafn og heimilisfang prentsmiðjunnar eða tákn sem gefur til kynna hver hún er.  Eyðublaðið skal 
enn fremur bera raðnúmer, prentað eða ritað á annan hátt, sem auðkennir það.
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EUR.1-FLUTNINGSSKÍRTEINI

1.  Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang, land) EUR.1     Nr. A       000.000
Sjá skýringar á bakhlið áður en eyðublaðið er útfyllt

2.  Skírteini sem notað er í fríðindaverslun milli 

………………………………………………....
                  og

 ....………………………………………………
(Tilgreinið viðkomandi land, lönd eða yfirráðasvæði)

4. Land, lönd eða  yfirráðasvæði 
þar sem framleiðsluvörurnar 
teljast upprunnar

5. Ákvörðunarland, -lönd eða 
-yfir ráða svæði

6. Upplýsingar um flutning (valfrjálst) 7. Athugasemdir

8.   Vörunúmer; merki og númer á stykkjum; fjöldi og tegund umbúða (1); vörulýsing 9. Brúttó þyngd 
(kg) eða 
önnur mæli-
eining (lítrar, 
m3 o.s.frv.)

10. Vörureikn-
 ingar   

(valfrjálst)

11. ÁRITUN YFIRVALDA
Yfirlýsingin staðfest  
Útflutningsskjal (2)
Eyðublað ...................................... Nr.....................
Frá ..........................................................................
Tollstöð...................................................................
Útgáfuland eða -yfirráðasvæði ..............................
................................................................................
................................................................................

Staður og dagsetning..............................................
................................................................................
................................................................................
                             (Undirskrift)

12.  YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA

Ég, undirritaður, lýsi yfir að ofangreindar vörur 
fullnægja skilyrðum fyrir útgáfu þessa skírteinis

Staður og dagsetning: .............................................

.................................................................................
                             (Undirskrift)

Stimpill

3.  Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang, land) (valfrjálst)

(1)   Ef vörur eru ekki í umbúðum skal tilgreina stykkjatölu eða rita „búlkavara” ef því sem við á 
(2)   Útfyllist aðeins ef reglur í út flutningslandinu eða Ðyfirráða svæðinu mæla svo fyrir.
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13. BEIÐNI UM SANNPRÓFUN, til 14. NIÐURSTAÐA SANNPRÓFUNAR

Farið er fram á sannprófun á áreiðanleika og nákvæmni upplýsinga 

..............................................................................................................
(Staður og dagsetning)
     

                      Stimpill   

............................................................
(Undirskrift)

..............................................................................................................
(Staður og dagsetning)
     

                      Stimpill   

............................................................
(Undirskrift)

_______________
(1)  Setjið X í viðeigandi reit

ATHUGASEMDIR

1. Á flutningsskírteini má hvorki afmá það sem ritað hefur verið né rita ofan í það sem fyrir er.  Breytingar skulu gerðar þannig að strikað er yfir 
röngu atriðin en hinum réttu er bætt við.   Sá sem fyllir út skírteinið skal rita upphafsstafi sína við allar breytingar sem þannig eru gerðar og skulu 
þær staðfestar af tollyfirvöldunum í landinu eða á yfirráðasvæðinu þar sem skírteinið er gefið út.

2. Óheimilt er að skilja eftir eyðu milli vöruliða á skírteininu og fyrir framan hvern vörulið ber að skrá vörunúmer.   Strax á eftir síðasta vöruliðnum 
skal draga lárétt strik.   Eyðu þá sem eftir verður ónotuð skal strika yfir þannig að engu verði aukið við síðar.

3. Vörunum skal lýst í samræmi við viðskiptavenjur og af nægilegri nákvæmni til að unnt sé að þekkja þær af lýsingunni.

 uppfyllir ekki skilyrði um áreiðanleika og nákvæmni (sjá 
meðfylgjandi athugasemdir).

 var gefið út af því tollyfirvaldi sem tilgreint er í skírteininu 
og að upplýsingar þær sem í því eru gefnar eru réttar.

Sannprófun hefur leitt í ljós að þetta skírteini (1)
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UMSÓKN UM FLUTNINGSSKÍRTEINI

1.  Útflytjandi (nafn, fullt heimilisfang, land)

3.  Viðtakandi (nafn, fullt heimilisfang,  land) (valfrjálst)

  

6. Upplýsingar um flutning (valfrjálst)

8. Vörunúmer; merki og númer á stykkjum; fjöldi og tegund umbúða (1); vörulýsing 9. Brúttó þyngd 
(kg) eða  önnur  
mælieining

     (lítrar, m3

     o.s.frv.)

10. Vörureikn-
ingar 
(valfrjálst)

EUR.1     Nr. A       000.000
Sjá skýringar á bakhlið áður en eyðublaðið er útfyllt

2.  Umsókn um skírteini sem notað er í fríðindaverslun milli

………………………………………………....
                  og

 ....………………………………………………
(Tilgreinið viðkomandi land, lönd eða yfirráðasvæði)

4. Land, lönd eða yfirráðasvæði 
þar sem framleiðsluvörurnar 
teljast upprunnar

5. Ákvörðunarland, -lönd eða 
-yfir ráða svæði

7.   Athugasemdir

(1) Ef vörur eru ekki í umbúðum skal tilgreina stykkjatölu eða rita „búlkavara”, eftir því sem við á. 
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YFIRLÝSING ÚTFLYTJANDA

Ég undirritaður, útflytjandi þeirra vara, sem lýst er á framhlið,

LÝSI YFIR að vörurnar fullnægja skilyrðum fyrir útgáfu á viðfestu skírteini; 

TILGREINI  þau atvik sem ráða því að þessar vörur teljast fullnægja ofangreindum skilyrðum:
 ............................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................
 

LEGG FRAM   eftirfarandi gögn þessu til stuðnings (1):
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................

SKULDBIND MIG   til að leggja fram, verði þess krafist af réttum yfirvöldum, öll sönnunargögn sem þau kunna að telja nauðsynleg til að 
viðfest skírteini verði gefið út, svo og til að samþykkja að viðkomandi yfirvöld athugi bókhald mitt og framleiðsluferli 
framangreindra vara, ef því er að skipta:

ÓSKA EFTIR  útgáfu á viðfestu skírteini vegna þessara vara.

 …………………………………………
 (Staður og dagsetning)

 

 …………………………………………
 (Undirskrift)

(1)    Til dæmis: innflutningsskjöl, flutningsskírteini, vörureikningar, yfirlýsingar framleiðenda  o.s.frv., varðandi þær framleiðsluvörur sem notaðar hafa verið við framleiðslu 
eða þær vörur sem fluttar eru út aftur í óbreyttu ástandi.
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IV. VIÐAUKI

TEXTI YFIRLÝSINGAR Á VÖRUREIKNINGI

Yfirlýsing á vörureikningi, en texti hennar kemur fram hér á eftir, skal gerð í samræmi við neðanmálsgreinarnar.   Hins 
vegar þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

Ensk útgáfa

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Spænsk útgáfa

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(2) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(3)

Dönsk útgáfa

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1), erklærer, at 
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2)

Þýsk útgáfa

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, 
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Grísk útgáfa

Ο εξαγωγεας των πριοντων που καλυπτονται απο το παρον εγγραφο (αδεια τελωνειου υπ´ 
αριθ. ...(1) δηλωνει οτι, εκτος εαν δηλωνεται σαφως αλλως, τα προιοντα αυτα ειναι προτιµησιακης 
καταγωγης ...(2).

Finnsk útgáfa

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1) déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

Ítölsk útgáfa

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1) dichiara che, salvo 
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Hollensk útgáfa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1), verklaart dat, 
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Portúgölsk útgáfa

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira 
n°. ...(1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Finnsk útgáfa

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole 
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Sænsk útgáfa

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1) försäkrar att dessa varor, 
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Íslensk útgáfa

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr…(1), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars 
er ekki greinilega getið, af… fríðindauppruna (2).
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Norsk útgáfa

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1) erklærer at disse 
produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

…………………………………………………………….............................................(3)
(Staður og dagsetning)

...……………………………………………………………………..............................(4)
(Undirskrift útflytjanda; auk þess þarf nafn þess sem undirritar yfirlýsinguna að koma fram með skýrum stöfum)

(1)    Þegar viðurkenndur útflytjandi gefur út yfirlýsingu á vörureikningi skal leyfisnúmer hans koma fram í þessari eyðu.  Ef yfirlýsingin 
er ekki gefin út af viðurkenndum útflytjanda skal svigagreinin felld burt eða eyðan skilin eftir óútfyllt.

(2)    Hér á að tilgreina uppruna vörunnar. Þegar yfirlýsing á vörureikningi tekur að öllu leyti eða að hluta til framleiðsluvara sem eru 
upprunnar í Ceuta og Melilla  verður útflytjandi að gefa það skýrt til kynna með tákninu ,,CM” á skjalinu sem yfirlýsingin er gefin 
út á.

(3)    Ekki er þörf á að taka þetta sérstaklega fram ef upplýsingarnar koma fram á skjalinu sjálfu.
(4)    Ef þess er ekki krafist að útflytjandi skrifi undir eigin hendi felur það jafnframt í sér að ekki er þörf á að taka nafn þess sem undirritar 

fram.
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V. VIÐAUKI

SÝNISHORN AF YFIRLÝSINGU BIRGIS

Yfirlýsing birgis, en texti hennar kemur fram hér á eftir, skal gerð í samræmi við neðanmálsgreinarnar.   Hins vegar 
þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

YFIRLÝSING BIRGIS

Vegna vara sem hlotið hafa aðvinnslu á EES án þess að hafa fengið viðurkenningu um fríðindauppruna

Ég, undirritaður, birgir þeirra vara sem getið er á viðfestu skjali, lýsi því yfir að:

1. Eftirtalin efni sem eru ekki upprunnin á EES hafa verið notuð á EES til að framleiða þessar vörur:

Lýsing á vörunni(1)
Lýsing á efnum sem eru 

notuð en eru ekki upprunnin 
á EES 

ST-númer á efnum sem eru 
notuð en eru ekki upprunnin 

á EES (2) 

Verðmæti efna sem eru 
notuð en eru ekki upprunnin 

á EES (2)(3)

                                                                                        Heildarverðmæti

                                                                                        Heildarverðmæti

2. Öll önnur efni notuð á EES við framleiðslu þessara vara eru upprunnin á EES.

3. Eftirtaldar vörur hafa hlotið aðvinnslu utan EES í samræmi við 11. gr. bókunar 4 við EES-samninginn og hafa 
áunnið sér þar heildarvirðisauka sem hér segir:

Lýsing á vörunni (1) Áunninn heildarvirðisauki utan EES (4)

(Heimilisfang og undirskrift birgis; auk þess verður 
nafn þess sem undirritar yfirlýsinguna að koma fram 
með skýrum stöfum)

 (1)   Ef vörureikningur, afhendingarseðill eða annað viðskiptaskjal sem yfirlýsingin er fest við tekur til ýmissa vörutegunda eða vara sem 
innihalda ekki efni sem eru ekki upprunaefni að sama marki, verður birgir að greina vandlega á milli þeirra.

        Dæmi:
        Skjalið tekur til ýmissa gerða af rafhreyflum í nr. 8501 sem nota á við framleiðslu þvottavéla í nr. 8450.   Tegundir og verðmæti 

efna sem eru ekki upprunaefni og notuð eru við framleiðslu þessara hreyfla er mismunandi.   Af þeim sökum verður að aðgreina 
gerðirnar í fyrsta dálki og veita skal upplýsingar sem krafist er í öðrum dálkum sérstaklega fyrir hverja þeirra, þannig að 
framleiðanda þvottavélanna sé gert kleift að meta upprunaréttindi framleiðsluvara sinna eftir því hvaða gerð rafhreyfla hann 
notar.

 (2)   Einungis skal gefa þær upplýsingar sem krafist er í þessum dálkum ef nauðsyn krefst þess.
        Dæmi:
        Í reglu um fatnað úr 62. kafla segir að nota megi garn sem er ekki upprunavara.  Ef framleiðandi á slíkum fatnaði í Frakklandi notar 

innflutta vefnaðarvöru frá Noregi sem fengist hefur þar með því að vefa úr garni sem er ekki upprunavara, nægir norska birginum 
að lýsa í yfirlýsingu sinni efninu, sem er ekki upprunaefni, sem garni, án þess að nauðsyn beri til að gefa upplýsingar um ST-númer 
og verðmæti garnsins.

        Framleiðandi vírs úr járni í ST-nr. 7217 sem hefur framleitt hann úr járnstöngum sem eru ekki upprunavörur skal setja í annan 
dálk ,,járnstangir”.   Ef nota á vírinn til framleiðslu vélar, sem heyrir undir upprunareglu um takmörkun á efnum sem eru ekki 
upprunaefni og eru notuð að ákveðnum hundraðshluta, skal veita upplýsingar í þriðja dálki um verðmæti stanganna sem eru ekki 
upprunavörur.

 (3)   Með ,,verðmæti efna” er átt við tollverð við innflutning á efnum sem eru notuð og eru ekki upprunavörur, eða, ef það er ekki þekkt 
og ekki verður sýnt fram á hvert það er, það verð sem fullvíst er að fyrst hafi verið greitt fyrir efnin á EES.  

        Gefa verður upp nákvæmt verðmæti hvers efnis sem er ekki upprunaefni miðað við hverja einingu þeirra vara sem tilgreindar eru 
í fyrsta dálki.

 (4)   Með ,,heildarvirðisauka” er átt við allan þann kostnað sem safnast hefur upp utan EES, þar með talið verðmæti allra efnanna sem 
eru notuð þar. Heildarvirðisauka sem er tilkominn utan EES verður að gefa upp nákvæmlega fyrir hverja einingu þeirra vara sem 
tilgreindar eru í fyrsta dálki.  

(Staður og dagsetning)
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VI. VIÐAUKI

SÝNISHORN AF LANGTÍMAYFIRLÝSINGU BIRGIS

Langtímayfirlýsing birgis, en texti hennar kemur fram hér á eftir, skal gerð í samræmi við neðanmálsgreinarnar.   
Hins vegar þarf ekki að endurtaka neðanmálsgreinarnar.

LANGTÍMAYFIRLÝSING BIRGIS

Vegna vara sem hlotið hafa aðvinnslu á EES án þess að hafa fengið viðurkenningu um fríðindauppruna

Ég, undirritaður, birgir þeirra vara sem getið er á þessu skjali og eru afhentar reglulega 
til ...............................................................................................(1) lýsi því yfir að:

1. Eftirtalin efni sem eru ekki upprunnin á EES hafa verið notuð á EES til að framleiða þessar vörur:

                                                                                             Heildarverðmæti

    

2. Öll önnur efni notuð á EES við framleiðslu þessara vara eru upprunnin á EES.

3. Eftirtaldar vörur hafa hlotið aðvinnslu utan EES í samræmi við 11. gr. bókunar 4 við EES-samninginn og hafa 
fengið þar áunninn heildarvirðisauka sem hér segir:

Þessi yfirlýsing gildir fyrir allar síðari vörusendingar sem sendar eru 
frá....................................................................................................

Til………………………………………………………………...(6).

Ég skuldbind mig til að tilkynna ..................................................(1) það þegar í stað ef þessi yfirlýsing fellur úr gildi.

 .........................................................................................  
 (Staður og dagsetning)

.......................................................................  ..........................................................................................

.......................................................................  ..........................................................................................

.......................................................................  ..........................................................................................
(Heimilisfang og undirskrift birgis; auk þess verður nafn 
þess sem undirritar yfirlýsinguna að koma fram með 
skýrum stöfum)

(1)   Nafn og heimilisfang viðskiptavinar.
(2)    Ef yfirlýsing tekur til ýmissa vörutegunda eða vara sem innihalda ekki efni sem eru ekki upprunavörur að sama leyti, verður seljandi 

að greina vandlega á milli þeirra.
        Dæmi:
        Skjalið tekur til mismunandi tegunda rafhreyfla í nr. 8501 sem er notaðir við framleiðslu þvottavéla í nr. 8450.Tegundir og 

verðmæti efna sem eru ekki upprunaefni og notuð eru við framleiðslu þessara hreyfla er mismunandi.   Af þeim sökum verður að 
aðgreina gerðirnar í fyrsta dálki og veita skal upplýsingar sem krafist er í öðrum dálkum sérstaklega fyrir hverja þeirra, þannig að 
framleiðanda þvottavélanna sé gert kleift að meta uppruna framleiðsluvara sinna eftir því hvaða gerð rafhreyfla hann notar.

Lýsing á vörunni(2)
Lýsing á efnum sem eru 

notuð en eru ekki upprunnin 
á EES 

ST-númer á efnum sem eru 
notuð en eru ekki upprunnin 

á EES (3) 

Verðmæti efna sem eru 
notuð en eru ekki upprunnin 

á EES (3)(4)

Lýsing á vörunni (2) Áunninn heildarvirðisauki utan EES (5)

Heildarverðmæti
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(3)    Einungis skal gefa þær upplýsingar sem krafist er í þessum dálkum ef nauðsyn krefst þess.  Dæmi:
        Í reglu um fatnað úr 62. kafla segir að nota megi garn sem er ekki upprunavara.  Ef framleiðandi á slíkum fatnaði í Frakklandi notar 

innflutta vefnaðarvöru frá Noregi sem fengist hefur þar með því að vefa úr garni sem er ekki upprunavara, nægir norska birginum 
að lýsa í yfirlýsingu sinni efninu, sem er ekki upprunaefni, sem garni, án þess að nauðsyn beri til að gefa upplýsingar um ST-númer 
og verðmæti garnsins.

        Framleiðandi vírs úr járni í ST-nr. 7217 sem hefur framleitt hann úr járnstöngum sem eru ekki upprunavörur skal setja í annan 
dálk ,,járnstangir”.   Ef nota á vírinn til framleiðslu vélar, sem heyrir undir upprunareglu um takmörkun á efnum sem eru ekki 
upprunaefni og eru notuð að ákveðnum hundraðshluta, skal veita upplýsingar í þriðja dálki um verðmæti stanganna sem eru ekki 
upprunavörur.

(4)    Með ,,verðmæti efna” er átt við tollverð við innflutning á efnum sem eru notuð og eru ekki upprunavörur, eða, ef það er ekki þekkt 
og ekki verður sýnt fram á hvert það er, það verð sem fullvíst er að fyrst hafi verið greitt fyrir efnin á EES.  

        Gefa verður upp nákvæmt verðmæti fyrir hvert efni sem er ekki upprunaefni miðað við hverja einingu þeirra vara sem tilgreindar 
eru í fyrsta dálki.

(5)   Með ,,heildarvirðisauka” er átt við allan þann kostnað sem safnast hefur upp utan EES, þar með talið verðmæti allra efnanna sem 
eru notuð þar. 

        Heildarvirðisauka sem er tilkominn utan EES verður að gefa upp nákvæmlega fyrir hverja einingu þeirra vara sem tilgreindar eru 
í fyrsta dálki.

(6)    Færa skal inn dagsetningar.   Gildistími yfirlýsingar birgis skal að öðru jöfnu ekki vera lengri en tólf mánuðir, með fyrirvara um 
þau skilyrði sem sett eru af tollyfirvöldum í því landi þar sem yfirlýsing er gefin út.
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VII. VIÐAUKI

Listi yfir framleiðsluvörur sem upprunnar eru

í Tyrklandi sem ákvæði 3. gr. ná ekki til,

raðað eftir ST-köflum og vöruliðum

1. kafli

2. kafli 

3. kafli

0401 til 0402

úr 0403-  Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig kjarnað 
eða með viðbættum sykri eða öðru sætuefni

0404 til 0410

0504

0511

6. kafli

0701 til 0709

úr 0710- Matjurtir, þó ekki sykurmaís í vörulið nr. 0710 40 00, (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), 
frystar

úr 0711- Matjurtir, þó ekki sykurmaís í vörulið nr. 0711 90 30, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. 
með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), en 
óhæfar í því ástandi til manneldis

0712 til 0714

8. kafli

úr 9. kafla - Kaffi, te og krydd, þó ekki maté í vörulið nr. 0903  

10. kafli

11. kafli

12. kafli

úr 1302- Pektín, pektínöt og pektöt

1501 til 1514

úr 1515- Önnur órökgjörn jurtafeiti og Ðolía (þó ekki jójóbaolía og þættir hennar), og þættir þeirra, einnig 
hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt

úr 1516- Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, hert að fullu eða að hluta, víxlesterað, 
enduresterað eða elaídínerað, einnig hreinsað en ekki frekar unnið, þó ekki vetnuð laxerolía sem 
nefnd er „ópalvax”

úr 1517 og 

úr 1518 - Smjörlíki, svínafeitilíki og önnur unnin matarfeiti

úr 1522- Leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi, þó ekki degras

16. kafli

1701

úr 1702-  Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi, í föstu formi; 
sykursíróp sem inniheldur hvorki bragðefni né litarefni; gervihunang, einnig blandað náttúrulegu 
hunangi; karamel, þó ekki það sem flokkast undir vöruliði 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 
1702 50 00 og 1702 90 10.

1703

1801 og 1802  

úr 1902- Pasta, fyllt, sem inniheldur meira en 20% miðað við þyngd af fiski, krabbadýrum, lindýrum eða 
öðrum sjávar- eða vatnahryggleysingjum, pylsum o.þ.h. eða hvers kyns kjöti og hlutum af dýrum, 
þ.m.t. hvers kyns feiti

úr 2001- Gúrkur og reitagúrkur, laukur, mangómauk, aldin Capsicumættarinnar þó ekki paprika eða 
allrahanda, sveppir og ólífur, unnið eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru

2002 og 2003

úr 2004- Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, frystar, 
þó ekki vörur í vörulið 2006, að undanskildum fín- eða grófmöluðum kartöflum og flögum af 
sykurmaís
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úr 2005- Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ófrystar, 
þó ekki vörur í vörulið 2006, að undanskildum vörum úr kartöflum eða sykurmaís

2006 og 2007

úr 2008- Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða varið skemmdum á annan hátt, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða áfengi, ót.a., þó ekki hnetusmjör, pálmakjarni, maís, 
kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og áþekkir ætir plöntuhlutar sem innihalda 5% eða meira af 
sterkju miðað við þyngd, vínviðarlauf, humalspíra og aðrir áþekkir ætir plöntuhlutar 

2009

úr 2106- Sykur, síróp og melassi með bragðefnum og litarefnum

2204

2206

úr 2207- Ómengað etýlalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira miðað við rúmmál, sem unnið er úr 
landbúnaðarafurðum sem listaðar eru hér

úr 2208- Ómengað etýlalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 80% miðað við rúmmál, sem unnið er úr 
landbúnaðarafurðum sem listaðar eru hér

2209

23. kafli

2401

4501

5301 og 5302 
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

Varðandi viðurkenningu á sönnunum um uppruna 
sem eru gefnar út innan ramma samninga sem vísað er til í 3. gr. bókunar 4 

varðandi framleiðsluvörur sem eru upprunnar bandalaginu, á Íslandi eða í Noregi

1. Sannanir um uppruna sem eru gefnar út innan ramma samninga sem vísað er til í 3. gr. bókunar 4 varðandi 
framleiðsluvörur sem eru upprunnar í bandalaginu, á Íslandi eða í Noregi skulu viðurkenndar í því skyni að veita 
fríðindameðferð sem kveðið er á um í EES-samningnum.

2. Þessar framleiðsluvörur teljast sem efni sem er upprunnið á EES þegar þær eru notaðar í framleiðsluvöru sem þar 
er fengin.   Slík efni þurfa ekki að hafa fengið nægilega aðvinnslu.

3. Enn fremur skulu slíkar framleiðsluvörur, falli þær undir EES-samninginn, teljast upprunnar á EES þegar þær eru 
endurútfluttar til annars samningsaðila EES.

_________________

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

varðandi Furstadæmið Andorra

1. Ísland, Liechtenstein og Noregur skulu viðurkenna að framleiðsluvörur sem eru upprunnar í furstadæminu Andorra 
og falla undir 25. til 97. kafla í samræmdu tollskránni teljist upprunnar á EES í skilningi þessa samnings.

2. Bókun 4 gildir, að breyttu breytanda, við skilgreiningu á uppruna framangreindra framleiðsluvara.

__________________

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

varðandi Lýðveldið San Marínó

1. Ísland, Liechtenstein og Noregur skulu viðurkenna að framleiðsluvörur sem eru upprunnar í Lýðveldinu San 
Marínó teljist upprunnar á EES í skilningi þessa samnings.

2. Bókun 4 gildir, að breyttu breytanda, við skilgreiningu á uppruna framangreindra framleiðsluvara.

_________________

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING

varðandi endurskoðun á breytingum 
á upprunareglum vegna breytinga 

á samræmdu tollskránni

Ef breytingar á upprunareglunum, eins og þær eru settar fram í ákvörðun nr. 38/2003, leiða til breytinga á efni 
einhverrar þeirrar reglu sem er í gildi fyrir gildistöku ákvörðunar 38/2003, og í ljós kemur að slíkar breytingar leiða til 
þess að hagsmunum viðkomandi atvinnugreina er stefnt í tvísýnu, skal sameiginlega EES-nefndin þegar í stað taka til 
athugunar, ef samningsaðili fer fram á það á bilinu til og með 31. desember 2004 hvort nauðsynlegt er sé að endurrita 
viðkomandi reglu eins og hún var efnislega fyrir ákvörðun 38/2003.

Sameiginlega EES-nefndin skal þá ákveða hvort endurrita skuli viðkomandi reglu eða ekki innan þriggja mánaða frá 
því að einhver samningsaðilanna leggur fram beiðni þar um. 

Ef viðkomandi regla er endurrituð efnislega skulu samningsaðilarnir einnig ganga frá nauðsynlegum lagaramma til að 
tryggja að unnt sé að endurgreiða tolla af viðkomandi framleiðsluvörum sem eru fluttar inn eftir 1. janúar 2002.

_________________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 29/120 5.6.2003

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar sem stjórnskipulegum skilyrðum hefur 
verið uppfyllt fyrir samkvæmt 103. gr. EES-samningsins

Frá mars 2000 er tekið fram í neðanmálsgrein í ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar hvort gildistökudagur þeirra miðast við 
uppfyllingu stjórnskipulegra  skilyrða af hálfu einhvers samningsaðila. Tilkynnt  var um slík skilyrði vegna eftirfarandi ákvarðana. 
Viðkomandi samningsaðilar hafa nú tilkynnt öðrum samningsaðilum að þeir hafi lokið innlendri málsmeðferð. Gildistökudagar 
ákvarðananna eru eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

Númer 

ákvörðunar

Ákvörðun 

samþykkt 

þann

Tilvísun í útgáfu Lagagerð sem tekin er upp
Gildistö-

kudagur

164/2001 11.12.2001 Stjtíð. EB L 65, 7.3.2002, 
bls. 46 og EES-viðbætir við 
Stjtíð. EB nr. 13, 7.3.2002, 
bls. 26

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 659/1999 frá 22. mars 1999 

um ítarlegar reglur um beitingu 93. gr. EB-sáttmálans 

1.2.2003

32/2002 19.4.2002 Stjtíð. EB L 154, 13.6.2002, 
bls. 12 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 29, 13.6.2002, bls. 10

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/5/EB

frá 16. febrúar 1996 um unnin matvæli með korn sem up-
pistöðu og barnamat fyrir ungbörn og smábörn; 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/36/EB

frá 2. júní 1998 um breytingu á tilskipun 96/5/EB um unnin 
matvæli með korn sem uppistöðu og barnamat fyrir ungbörn 
og smábörn;

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/39/EB frá 
6. maí 1999 um breytingu á tilskipun 96/5/EB um unnin 
matvæli með korn sem uppistöðu og barnamat fyrir ungbörn 
og smábörn

1.12.2002

56/2002 (1) 31.5.2002 Stjtíð. EB L 238, 5.9.2002, 
bls. 18 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 44, 5.9.2002, bls. 12

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/96/EB frá 
4. desember 2001 um samræmdar kröfur og aðferðir að því er 
varðar örugga lestun og losun búlkaskipa;

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/105/EB 
frá 19. desember 2001 um breytingu á tilskipun 
ráðsins 94/57/EB um sameiginlegar reglur og 
staðla fyrir stofnanir sem sjá um skipaeftirlit og 
-skoðun og fyrir tilheyrandi starfsemi siglingamálayfirvalda;

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/106/EB

frá 19. desember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 
95/21/EB um hvernig alþjóðlegum stöðlum um öryggi skipa, 
mengunarvarnir, aðbúnað og vinnuskilyrði um borð í þeim er 
framfylgt (hafnarríkiseftirlit) að því er varðar skip sem nota 
hafnir innan bandalagsins og sigla á skipaleiðum sem heyra 
undir lögsögu aðildarríkjanna 

1.1.2003

58/2002 31.5.2002 Stjtíð. EB L 238, 5.9.2002, 
bls. 22 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 44, 5.9.2002, bls. 14

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/34/EB frá 
22. júní 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/104/EB 
um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma þannig að hún 
taki til þeirra geira og starfsemi sem fellur utan gildissviðs 
þeirrar tilskipunar 

1.2.2003

84/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 36 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 24

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/19/EB frá 
14. maí 2001 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/48/
EBE og 92/51/EBE um almennt kerfi til viðurkenningar 
á prófskírteinum og tilskipunum ráðsins 77/452/EBE, 
77/453/EBE, 78/686/EBE, 78/687/EBE, 78/1026/EBE, 
78/1027/EBE, 80/154/EBE, 80/155/EBE, 85/384/EBE, 85/
432/EBE, 85/433/EBE og 93/16/EBE varðandi starfsgreinar 
hjúkrunarfræðinga í almennri hjúkrun, tannlækna, dýralækna, 
ljósmæðra, arkitekta, lyfjafræðinga og lækna

1.2.2003

85/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 50 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 39

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/5/EB frá 16. febrúar 
1998 um að auðvelda lögmönnum að starfa til frambúðar í 
öðru aðildarríki en þar sem þeir hlutu starfsmenntun sína og 
hæfi

1.3.2003

(1) Óskilorðsbundið: samþykkt 

2003/EES/29/19
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86/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 52 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 40

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/65/EB frá 
27. september 2001 um breytingu á tilskipunum 78/660/EBE, 
83/349/EBE og 86/635/EBE að því er varðar matsreglur um 
ársreikninga og samstæðureikninga félaga af tiltekinni gerð, 
sem og banka og annarra fjármálastofnana 

1.2.2003

88/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 56 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 42

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2001 frá 
12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans 
gagnvart aðstoð til menntunar;

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 69/2001 frá 
12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans 
gagnvart lágmarksaðstoð;

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 
12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. EB-sáttmálans 
gagnvart ríkisaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja

1.2.2003

89/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 61 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 46

Tilskipun ráðsins 2001/86/EB frá 8. október 2001 um 
viðbætur við stofnsamþykktir fyrir evrópsk félög að því er 
varðar þátttöku starfsmanna 

1.2.2003

90/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 63 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 47

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 
27. júní 2001 um mat á áhrifum tiltekins skipulags og áætlana 
á umhverfið

1.5.2003

93/2002 25.6.2002 Stjtíð. EB L 266, 3.10.2002, 
bls. 69 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 49, 3.10.2002, bls. 50

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2157/2001 frá 8. október 2001 

um stofnsamþykktir fyrir evrópsk félög

1.2.2003

103/2002 12.7.2002 Stjtíð. EB L 298, 31.10.2002, 
bls. 19 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 54, 31.10.2002, bls. 15

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/107/EB frá 
21. janúar 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 85/611/EBE 
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum 
verðbréfum með það í huga að setja reglur um 
verðbréfafyrirtæki og einfaldaðar útboðslýsingar;

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/108/EB frá 
21. janúar 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 85/611/EBE 
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um 
fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum 
verðbréfum að því er varðar fjárfestingar slíkra fyrirtækja

 
1.2.2003

135/2002 27.9.2002 Stjtíð. EB L 336, 12.12.2002, 
bls. 36 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 61, 12.12.2002, bls. 30

Ákvörðun ráðsins 2001/792/EB frá 23. október 2001 um að 
koma á bandalagskerfi til að stuðla að auknu samstarfi við 
hjálparaðgerðir á sviði almannavarna

1.4.2003

(Ákvörð-

unin  

gildir frá  

1.1.2003)

154/2002 8.11.2002 Stjtíð. EB L 19, 23.1.2003, 
bls. 52 og EES-viðbætir við Stjtíð. 
EB nr. 4, 23.1.2002, bls. 35

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1513/2002/EB 
frá 27. júní 2002 um sjöttu rammaáætlun um aðgerðir 
Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og 
tilraunaverkefna sem ætlað er að stuðla að sköpun evrópsks 
rannsóknasvæðis og nýsköpun (2002 til 2006)

10.1.2003




