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31.3.2007 Nr. 16/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 3. júlí 2003

um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum 
sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju 
löndum og 2002/459/EB 2002/459/EB um að skrá einingar í ANIMO-tölvukerfinu (*)

(2003/506/EB)

EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

2007/EES/16/01

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til bandalagsins frá þriðju 
löndum (1), einkum 2. mgr. 6. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 
1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heil-
brigðiseftirlits með dýrum sem eru flutt til Bandalagsins 
frá þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 
90/425/EBE og 90/675/EBE (2), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 96/43/EB (3), einkum 4. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Uppfæra skal skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum 
fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með lifandi dýrum og 
dýraafurðum frá þriðju löndum, sem hefur verið 
samþykkt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/881/EB (4), eins og henni var síðast breytt 
með ákvörðun 2002/986/EB (5), og felur í sér númer 
ANIMO-einingarinnar að því er varðar hverja 
skoðunarstöð á landamærum, einkum með tilliti til 
þróunar í tilteknum aðildarríkjum og skoðunar á 
vegum Bandalagsins.

2) Þar að auki skal uppfæra skrá yfir ANIMO-einingar í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB (6), 
eins og henni var breytt með ákvörðun 2002/986/EB 
sem felur í sér númer ANIMO-einingar fyrir hverja 
skoðunarstöð á landamærum í Bandalaginu, með 
hliðsjón af viðeigandi breytingum og til að viðhalda 
nákvæmlega samhljóða skrá og í ákvörðun 2002/ 
881/EB.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
matvælaferli og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðaukinn við ákvörðun 2001/881/EB kemur í stað 
I. viðauka við þessa ákvörðun.

2. gr.

Viðaukanum við ákvörðun 2002/459/EB er breytt í samræmi 
við II. viðauka við þessa ákvörðun.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 3. júlí 2003.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

David BYRNE

framkvæmdastjóri.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 172, 10.7.2003, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2004, 9. júli 2004 
um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, 
bls. 1.

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9.
(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56.
(3) Stjtíð. EB L 162, 1.7.1996, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44.
(5) Stjtíð. EB L 344, 19.12.2002, bls. 20.
(6) Stjtíð. EB L 159, 17.6.2002, bls. 27.
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                             ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2007/EES/16/01 

frá 3. júlí 2003 

um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum 
sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju 
löndum og 2002/459/EB 2002/459/EB um að skrá einingar í ANIMO-tölvukerfinu (*) 

(2003/506/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til bandalagsins frá þriðju 
löndum (1), einkum 2. mgr. 6. gr., 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/496/EBE frá 15. júlí 
1991 um setningu meginreglna um fyrirkomulag heil-
brigðiseftirlits með dýrum sem eru flutt til Bandalagsins frá 
þriðju löndum og breytingu á tilskipunum 89/662/EBE, 
90/425/EBE og 90/675/EBE (2), eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 96/43/EB (3), einkum 4. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Uppfæra skal skrá yfir skoðunarstöðvar á 
landamærum fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með lifandi 
dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum, sem hefur 
verið samþykkt með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/881/EB (4), eins og henni var 
síðast breytt með ákvörðun 2002/986/EB (5), og felur 
í sér númer ANIMO-einingarinnar að því er varðar 
hverja skoðunarstöð á landamærum, einkum með 
tilliti til þróunar í tilteknum aðildarríkjum og 
skoðunar á vegum Bandalagsins. 

2) Þar að auki skal uppfæra skrá yfir ANIMO-einingar í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/459/EB (6), 
eins og henni var breytt með ákvörðun 2002/986/EB 
sem felur í sér númer ANIMO-einingar fyrir hverja 
skoðunarstöð á landamærum í Bandalaginu, með 
hliðsjón af viðeigandi breytingum og til að viðhalda 
nákvæmlega samhljóða skrá og í ákvörðun 
2002/881/EB. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um matvælaferli og heilbrigði dýra. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Viðaukinn við ákvörðun 2001/881/EB kemur í stað 
I. viðauka við þessa ákvörðun. 

 

2. gr. 

 

Viðaukanum við ákvörðun 2002/459/EB er breytt í 
samræmi við II. viðauka við þessa ákvörðun. 

 

3. gr. 

 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 3. júlí 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 172, 10.7.2003, bls. 16. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 1 

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB L 268, 24.9.1991, bls. 56. 
(3) Stjtíð. EB L 162, 1.7.1996, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 326, 11.12.2001, bls. 44. 
(5) Stjtíð. EB L 344, 19.12.2002, bls. 20. 
(6) Stjtíð. EB L 159, 17.6.2002, bls. 27. 
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 I. VIÐAUKI 

„ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — 
LIITE — BILAGA 

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE 
GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED 
BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — 
ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE 
INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO 
HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA 
 GRÄNSKONTROLLSTATIONER 

1 = Nombre — Navn — Name — Ονοµασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn 
2 = Código Animo — Animo-Kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animo-

Code — Código Animo — Animo-koodi — Animo-Kod 
3 = Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Tyyppi — Typ 

A = Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόµιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto 
— Lentokenttä — Flygplats 

F = Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδροµος — Rail — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro —
Rautatie — Järnväg 

P = Puerto — Havn — Hafen — Λιµένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn 
R = Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Maantie — Väg 

4 = Centro de inspección — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centre d'inspection — 
Centro d'ispezione — Inspectiecentrum — Centro de inspecção — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum 

5 = Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet —
Produkter 
HC = Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr 

bestimmten Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Tous 
produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselijke consumptie — Todos 
os produtos para consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för Konsumtion 

NHC = Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other products — Autres produits —
Altri prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter 

NT = sin requisitos de temperatura — ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — ∆εν απαιτείται χαµηλή 
θερµοκρασία — no temperature requirements — Sans conditions de température — che non richiedono temperature 
specifiche — geen temperaturen vereist — sem exigências quanto à temperatura — ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia —
inga krav på temperatur 

T = Productos congelados/refrigerados — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα 
κατεψυγµένα/διατηρηµένα µε απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti 
congelati/refrigerati — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet 
— Frysta/kylda produkter 

T(FR) = Productos congelados — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγµένα — Frozen products —
Produits congelés — Prodotti congelati — Bevroren producten — Produtos congelados — Pakastetut tuotteet — Frysta 
produkter 

T(CH) = Productos refrigerados — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — ∆ιατηρηµένα µε απλή ψύξη — Chilled products —
Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Gekoelde producten — Produtos refrigerados — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda 
produkter 

6 = Animales vivos — Levende dyr — Lebende Tiere — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animaux vivants — Animali vivi — Levende 
dieren — Animais vivos — Elävät eläimet — Levande djur 
U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og 

husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde —
Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια µόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and 
domestic solipeds — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, 
suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en 
gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens —
Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, vuohet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioeläimet —
Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur 

E = Equidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 
90/426/EØF — Registrierte equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρηµένα ιπποειδή 
όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 
90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 
90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad —
Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten 
määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG 

O = Otros animales (incluidos los de zoológico) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere 
(einschließlich Zootiere) — Λοιπά ζώα (συµπεριλαµβανοµένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals 
(including zoo animals) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini 
zoologici) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) 
— Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker) 
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5-6 = Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions 

spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erityismainintoja — Anmärkningar 
* = Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) —

Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 
der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Έχει ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 
της οδηγίας 97/78/ΕΚ µέχρι νεωτέρας όπως σηµειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of 
Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de 
l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della 
direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Erkenning voorlopig 
opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Suspensas, com 
base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Ei 
sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään —
Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6 

(1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 
19.3 de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til
artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates
angenommen wurde — Ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί 
κατ' εφαρµογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου — Checking in line with the 
requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC —
Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3,
de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in
applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 
93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Controlos nas 
condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho —
Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19
artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som 
antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG 

(2) = Únicamente productos emballados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασµένα προϊόντα 
µόνο — Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte 
producten — Apenas produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter 

(3) = Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Αλιεύµατα µόνο —
Fishery products only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend 
visserijproducten — Apenas produtos da pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter 

(4) = Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες µόνο — Animal 
proteins only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten —
Apenas proteínas animais — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein 

(5) = Únicamente lana, cueros y pieles — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Έριο και δέρµατα µόνο —
Wool hides and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen 
— Apenas lã e peles — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull hudar och skinn 

(6) = Paja y heno únicamente — Kun halm og hø — Nur Stroh und Heu — Μόνο στάχυ και άχυρο — Straw and hay only —
Paille et foin uniquement — Paglia e fieno unicamente — Uitsluitend stro en hooi — Apenas palha e feno — Ainoastaan 
oljet ja heinät — Endast halm och hö 

(7) = Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle 
und Fischöle — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Graisses, huiles et huiles de 
poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en 
visolie — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast 
flytande fetter, oljor och fiskoljor 

(8) = Únicamente esperma y embriones — Kun sæd og embryoner — Nur Sperma und Embryos — Σπέρµα και έµβρυα µόνο —
Semen and embryos only — Sperme et embryons uniquement — Unicamente sperma ed embrioni — Uitsluitend sperma en 
embryo's — Apenas sémen e embriões — Ainoastaan siemenneste ja alkiot — Endast sperma och embryon 

(9) = Únicamente lana — Kun uld — Nur Wolle — Έριο µόνο — Wool only — Laine uniquement — Lana unicamente —
Uitsluitend wol — Apenas lã — Ainoastaan villa — Endast ull 

(10) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys 
(nur von April bis Oktober) — Μικρόσωµα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο µόνο) — Icelandic ponies 
(from April to October only) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad 
ottobre) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit 
(ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober) 

(11) = Únicamente cerdos procentes de Chipre — Kun svin fra Cypern — Nur Schweine aus Zypern — Χοιροειδή από την Κύπρο 
µόνο — Pigs from Cyprus only — Porcs en provenance de Chypre uniquement — Suini provenienti da Cipro unicamente 
— Uitsluitend varkens uit Cyprus — Apenas suínos de Chipre — Ainoastaan Kyprokselta tuotavat siat — Endast grisar från 
Cypern 

(12) = Únicamente desde Malta — Kun fra Malta — Nur von Malta — Μόνο από τη Μάλτα — From Malta only — En 
provenance de Malte uniquement — Soltanto in provenienza da Malta — Uitsluitend uit Malta — Apenas de Malta —
Ainoastaan Maltalta — Endast från Malta 

(13) = Equinos únicamente — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equidés uniquement —
Unicamente equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur 

(14) = Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια µόνο — Tropical fish only —
Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais —
Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar 
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  (15) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, 

gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende 
Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόµορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά 
και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites
— Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratitesUnicamente 
cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, 
haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, 
lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, 
matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och 
fåglar, andra än strutsar 

(16) = Únicamente animales de zoológico — Kun dyr til zoologiske haver — Nur Zootiere — Ζωολογικού κήπου µόνο —
Zoological animals only — Animaux zoologiques uniquement — Animali da giardino zoologico unicamente — Uitsluitend 
dierentuindieren — Apenas animais de jardim zoológico — Ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut eläimet — Endast 
zoologiska djur 

(17) = Únicamente alimentos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut —
Ζωοτροφές χύµα µόνο — only feedstuffs in bulk — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in 
massa unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan 
pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt 

(18) = Únicamente desde Hungría — Kun fra Ungarn — Nur von Ungarn — Μόνο από την Ουγγαρία — From Hungary only —
En provenance de Hongrie uniquement — Soltanto dall'Ungheria — Uitsluitend uit Hongarije — Apenas de Hungria —
Ainoastaan Unkarista — Endast från Ungern 

 

País: BÉLGICA — Land: BELGIEN — Land: BELGIEN — Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ — Country: BELGIUM — Pays: BELGIQUE — Paese: 
BELGIO — Land: BELGIË — País: BÉLGICA — Maa: BELGIA — Land: BELGIEN 

 

1 2 3 4 5 6 

Antwerpen 0502699 P  HC, NHC  

Aviapartner HC  

Sabena 1 HC  

Brussel-Zaventem 0502899 A 

Sabena 2 NHC U, E, O 

Charleroi 0503299 A  HC(2)  

Gent 0502999 P  NHC-NT(7)  

Liège 0503099 A  HC  

Oostende 0502599 P  HC-T(2)  

Centre 1 HC(2)  Oostende 0503199 A 

Centre 2  E, O 

OHCZ HC, NHC  Zeebrugge 0502799 P 

FCT HC  
 

País: DINAMARCA — Land: DANMARK — Land: DÄNEMARK — Χώρα: ∆ΑΝΙΑ — Country: DENMARK — Pays: DANEMARK 
— Paese: DANIMARCA — Land: DENEMARKEN — País: DINAMARCA — Maa: TANSKA — Land: DANMARK 

 

1 2 3 4 5 6 

Centre 1 HC-T(FR)(1)(2)  Ålborg 0902299 P 

Centre 2 NHC (2)  

Århus 0902199 P  HC(1)(2), NHC-NT(2) 
(17) 

E 

Esbjerg 0902399 P  HC-T(FR)(1)(2), NHC-
T(FR)(2) 

 

Fredericia 0911099 P  HC(1)(2), NHC(2)  

Hanstholm 0911399 P  HC-T(FR) (1)(3)  

Hirtshals 0911599 P  HC-T(FR)(1)(2 )  
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1 2 3 4 5 6 

Billund 0901799 A  HC-T(1)(2), NHC(2) U, E, O 

Centre 1 HC(1)(2), NHC(2)  

Centre 2 HC(1)(2), NHC(2)  

København 0911699 A 

Centre 3  U,E,O 

København 0921699 P  HC(1), NHC  

Køge 0931699 P  HC(1)(2), NHC (2)(17)  

Rønne 0941699 P  HC-T(FR)(1) (3) (2 )  
 

País: ALEMANIA — Land: TYSKLAND — Land: DEUTSCHLAND — Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ — Country: GERMANY — Pays: 
ALLEMAGNE — Paese: GERMANIA — Land: DUITSLAND — País: ALEMANHA — Maa: SAKSA — Land: TYSKLAND 

 

1 2 3 4 5 6 

Berlin-Tegel 0150299 A  HC, NHC O 

Brake 0151599 P  NHC-NT(4)  

Bremen 0150699 P  HC, NHC  

Bremerhaven 0150799 P  HC, NHC  

Cuxhaven 0151699 P  HC, NHC  

Dresden Friedrichstadt 0153499 F  HC, NHC  

Düsseldorf 0151999 A  HC(2), NHC(2)  

Forst 0150399 R  HC, NHC-NT U, E, O 

Frankfurt/Main 0151099 A  HC, NHC U, E, O 

Frankfurt/Oder 0150499 F  HC, NHC  

Frankfurt/Oder 0150499 R  HC, NHC U, E, O 

Furth im Wald-Schafberg 0149399 R  HC, NHC U, E, O 

Hahn Airport 0155999 A  HC(2), NHC(2) O 

Hamburg Flughafen 0150999 A  HC, NHC U, E, O 

Hamburg Hafen* 0150899 P  HC, NHC *E(10) 

Hannover-Langenhagen 0151799 A  HC(2), NHC(2) O 

Kiel 0152699 P  HC, NHC E 

Köln 0152099 A  HC, NHC O 

Konstanz Straße 0153199 R  HC, NHC U, E, O 

Lübeck 0152799 P  HC, NHC U, E 

Ludwigsdorf Autobahn 0152399 R  HC, NHC U, E, O 

München 0149699 A  HC(2), NHC(2) O 

Pomellen 0151299 R  HC, NHC-T(FR), NHC-
NT 

U, E, O 

Rostock 0151399 P  HC, NHC U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Rügen 0151199 P  HC, NHC  

Schirnding-Landstraße 0149799 R  HC, NHC O 

Schönefeld 0150599 A  HC(2), NHC(2) U, E, O 

Stuttgart 0149099 A  HC(2), NHC(2) O 

Waidhaus 0150099 R  HC, NHC U, E, O 

Weil/Rhein 0149199 R  HC, NHC U, E, O 

Weil/Rhein Mannheim 0153299 F  HC, NHC  

Zinnwald 0152599 R  HC, NHC U, E, O 
 

País: GRECIA — Land: GRÆKENLAND — Land: GRIECHENLAND — Χώρα: ΕΛΛΑΣ — Country: GREECE — Pays: GRÈCE — 
Paese: GRECIA — Land: GRIEKENLAND — País: GRÉCIA — Maa: KREIKKA — Land: GREKLAND 

 

1 2 3 4 5 6 

Evzoni 1006099 R  HC, NHC U, E, O 

Athens International 
Airport 

1005599 A  HC(2), NHC-NT(2) U, E, O 

Idomeni 1006299 F   U, E 

Kakavia 1007099 R  HC(2), NHC-NT  

Neos Kafkassos 1006399 F  HC(2), NHC-NT U, E, O 

Neos Kafkassos 1006399 R  HC, NHC-NT U,E, O 

Ormenion* 1006699 R  HC(2), NHC-NT *U, *O, *E 

Peplos* 1007299 R  HC(2), NHC-NT *U, *O, 

Pireas 1005499 P  HC(2), NHC-NT, U(11) 

Promachonas 1006199 F   U, E, O 

Promachonas 1006199 R  HC, NHC U, E, O 

Thessaloniki 1005799 A  HC(2), NHC-T(8) O 

Thessaloniki 1005699 P  HC(2), NHC-NT U, E, 
 

País: ESPAÑA — Land: SPANIEN — Land: SPANIEN — Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ — Country: SPAIN — Pays: ESPAGNE — Paese: 
SPAGNA — Land: SPANJE — País: ESPANHA — Maa: ESPANJA — Land: SPANIEN 

 

1 2 3 4 5 6 

A Coruña HC, NHC  A Coruña — Laxe 1148899 P 

Laxe HC  

Productos HC, NHC  Algeciras 1147599 P 

Animales  U, E, O 

Alicante 1148299 A  HC(2), NHC(2) O 

Alicante 1148299 P  HC, NHC  

Almeria 1148399 A  HC(2), NHC(2) O 

Almeria 1148399 P  HC, NHC  

Asturias 1148699 A  HC(2)  
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1 2 3 4 5 6 

Iberia HC(2), NHC(2) O Barcelona 1147199 A 

Aviance HC(2), NHC(2) O 

Barcelona 1147199 P  HC, NHC  

Bilbao 1148499 A  HC(2), NHC(2) O 

Bilbao 1148499 P  HC, NHC  

Cádiz 1147499 P  HC, NHC  

Cartagena 1148599 P  HC, NHC  

Gijón 1148699 P  HC, NHC  

Gran Canaria 1148199 A  HC(2), NHC(2) O 

Puerto Interior HC  Huelva 1148799 P 

Puerto Exterior NHC-NT  

Productos HC, NHC  Las Palmas de Gran Canaria 1148199 P 

Animales  U, E, O 

Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O 

Aviance HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2) 

U, E, O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

Madrid 1147899 A 

SFS HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2) 

O 

Iberia HC(2), NHC(2) O Málaga 1147399 A 

DHL HC(2), NHC(2)  

Málaga 1147399 P  HC, NHC U, E, O 

Marin 1149599 P  HC-T(FR)(2), HC–NT(2), 
NHC-(CH)(2,17), NHC-
NT(2,17) 

 

Palma de Mallorca 1147999 A  HC(2), NHC(2) O 

Pasajes 1147799 P  HC, NHC U, E, O 

Dársena HC  Santa Cruz de Tenerife 1148099 P 

Dique NHC U, E, O 

Santander 1148999 A  HC(2), NHC(2)  

Santander 1148999 P  HC, NHC  

Santiago de Compostela 1148899 A  HC(2), NHC(2)  

San Sebastián 1147799 A  HC(2), NHC(2)  

Sevilla 1149099 A  HC(2), NHC(2) O 

Sevilla 1149099 P  HC, NHC  

Tarragona 1149199 P  HC, NHC  

Tenerife Norte 1148099 A  HC(2)  
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1 2 3 4 5 6 

Productos HC(2), NHC(2)  Tenerife Sur 1149699 A 

Animales  U, E, O 

Valencia 1147299 A  HC(2), NHC(2) O 

Valencia 1147299 P  HC, NHC  

Vigo 1147699 A  HC(2), NHC(2)  

T.C. Guisart HC(2), NHC(2,17)  

Pantalan 3 HC-T(FR)(2,3)  

Frioya HC-T(FR)(2,3)  

Frigalsa HC-T(FR)(2,3)  

Pescanova HC-T(FR)(2,3)  

Vieirasa HC-T(FR)(3)  

Fandicosta HC-T(FR)(2,3)  

Vigo 1147699 P 

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)  

Vilagarcia HC(2), NHC(2,17)  

Ribeira HC  

Vilagarcia-Ribeira-
Caramiñal 

1149499 P 

Caramiñal HC  

Productos HC(2), NHC-NT(2), 
NHC-T (CH)(2) 

 Vitoria 1149299 A 

Animales  U, E, O 

Zaragoza 1149399 A  HC(2)  

 

País: FRANCIA — Land: FRANKRIG — Land: FRANKREICH — Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ — Country: FRANCE — Pays: FRANCE — Paese: 
FRANCIA — Land: FRANKRIJK — País: FRANÇA — Maa: RANSKA — Land: FRANKRIKE 

 

1 2 3 4 5 6 

Beauvais 0216099 A   E 

Bordeaux 0213399 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Bordeaux 0223399 P  HC  

Boulogne 0216299 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Brest 0212999 A  HC-T(1), HC-NT  

Brest 0212999 P  HC, NHC  

Caen 0221499 P  HC-T(1), HC-NT  

Centre 1 HC-T(1)(3)  Concarneau-Douarnenez 0222999 P 

Centre 2 HC-T(1)(3)  

Deauville 0211499 A   E 

Divonne 0210199 R   U(13), E 
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1 2 3 4 5 6 

Dunkerque 0215999 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Ferney-Voltaire (Genève) 0220199 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Chef de baie HC-T(1)(3), HC-NT(3), 
NHC-NT(3) 

 

Rochefort HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

La Rochelle-Rochefort 0211799 P 

Tonnay HC-T(1)(3), HC-NT(3)  

Hangar 56 HC-T(1), HC-NT, NHC  

Dugrand HC-T(1)  

Le Havre 0217699 P 

EFBS HC-T(1)  

Entrepôt Kergroise HC-T(1), HC-NT  Lorient 0215699 P 

Lorient NHC  

Lyon - Saint-Exupéry 0216999 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Hangar 14  U, E, O 

Hangar 26 — 
Mourepiane 

NHC-NT  

Marseille Port 0211399 P 

Hôtel des services 
publics de la Madrague 

HC-T(1), HC-NT  

Marseille - Fos-sur-Mer 0231399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Marseille aéroport 0221399 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-NT 

 

Nantes - Saint-Nazaire 0214499 A  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nantes - Saint-Nazaire 0214499 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Nice 0210699 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

 

SFS HC-T(1), HC-NT, NHC  

Air France HC-T(1), HC-NT, NHC  

Orly 0229499 A 

France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

Réunion - Port-Réunion 0229999 P  HC, NHC  

Réunion - Roland-Garros 0219999 A  HC, NHC O 

Air France HC-T(1), HC-NT, NHC  

France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC  

Centre SFS HC-T(1), HC-NT  

Roissy - Charles-de-Gaulle 0219399 A 

Station animalière  U, E, O 

Rouen 0227699 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Louis - Bâle 0216899 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O 

Saint-Louis - Bâle 0216899 R  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Malo 0213599 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Saint-Julien Bardonnex 0217499 R  HC-T(1), HC-NT, NHC U, O 
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1 2 3 4 5 6 

Sète NHC-NT  Sète 0213499 P 

Frontignan HC-T(1), HC-NT  

Toulouse-Blagnac 0213199 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC 

O 

Vatry 0215199 A  HC-T(CH)(2)  
 

País: IRLANDA — Land: IRLAND — Land: IRLAND — Χώρα: ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ — Country: IRELAND — Pays: IRLANDE — Paese: 
IRLANDA — Land: IERLAND — País: IRLANDA — Maa: IRLANTI — Land: IRLAND 

 

1 2 3 4 5 6 

Dublin Airport 0802999 A   E, O 

Dublin Port 0802899 P  HC, NHC  

Shannon 0803199 A  HC-T(CH)(1), HC-NT, 
NHC-T(CH),NHC-NT 

U, E, O 

 

País: ITALIA — Land: ITALIEN — Land: ITALIEN — Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ — Country: ITALY — Pays: ITALIE — Paese: ITALIA — 
Land: ITALIË — País: ITÁLIA — Maa: ITALIA — Land: ITALIEN 

 

1 2 3 4 5 6 

Ancona 0300199 A  HC, NHC  

Ancona 0300199 P  HC  

Bari 0300299 P  HC, NHC  

Bergamo 0303999 A  HC, NHC  

Bologna-Borgo Panigale 0300499 A  HC, NHC O 

Campocologno 0303199 F   U 

Chiasso 0300599 F  HC, NHC U, E, 

Chiasso 0300599 R  HC, NHC U, E, O 

Gaeta 0303299 P  HC-T(3)  

Calata Sanità 

(terminal Sech) 

HC, NHC-NT  

Calata Bettolo 

(terminal Grimaldi) 

HC-T(FR)  

Nino Ronco 

(terminal Messina) 

NHC-NT  

Porto di Voltri 

(Voltri) 

HC, NHC-NT  

Porto di Vado (Vado 
Ligure — Savona) 

HC-T(FR), NHC-NT  

Genova 0301099 P 

Ponte Paleocarpa NHC-NT (7)  

Genova 0301099 A  HC, NHC O 

Gioia Tauro 0304099 P  HC, NHC  

Gorizia 0301199 R  HC, NHC U, E, O 
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1 2 3 4 5 6 

Gran San Bernardo — 
Pollein 

0302099 R  HC, NHC U, E, O 

La Spezia 0303399 P  HC, NHC U, E 

Porto Commerciale HC, NHC  

Sintermar HC, NHC  

Lorenzini HC, NHC-NT  

Livorno — Pisa 0301399 P 

Terminal Darsena 
Toscana 

HC, NHC  

Livorno — Pisa 0301399 A  HC, NHC  

Milano — Linate 0301299 A  HC, NHC O 

Milano — Malpensa 0301599 A Magazzini aeroportuali HC, NHC U, E, O 

Napoli 0301899 P Molo Bausan HC, NHC  

Napoli 0301899 A  HC, NHC-NT  

Olbia 0302299 P  HC-T(3)  

Palermo 0301999 A  HC, NHC  

Palermo 0301999 P  HC, NHC  

Prodotti HC HC  

Prodotti NHC NHC  

Altri Animali  O 

Tomaso Prioglio SpA  U, E 

F.lli Prioglio SpA  U, E 

Prosecco — Fernetti 0302399 R 

Italsempione SpA  U, E 

Frigoterminal HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

Sapir 1 NHC-NT  

Sapir 2 HC-T(FR), HC-T(CH), 
HC-NT 

 

Setramar NHC-NT  

Ravenna 0303499 P 

Docks Cereali NHC -NT  

Reggio Calabria 0301799 P  HC, NHC O 

Reggio Calabria 0301799 A  HC, NHC  

Alitalia HC, NHC O Roma — Fiumicino 0300899 A 

Aeroporti di Roma HC, NHC E,O 

Rimini 0304199 A  HC(2), NHC(2)  

Salerno 0303599 P  HC, NHC  

Taranto 0303699 P  HC, NHC  
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1 2 3 4 5 6 

Torino — Caselle 0302599 A  HC, NHC O 

Trapani 0303799 P  HC  

Hangar 69 HC, NHC  

Molo O  U, E 

Trieste 0302699 P 

Mag. FRIGOMAR HC -T  

Venezia 0302799 A  HC (2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2) 

 

Venezia 0302799 P  HC, NHC  

Verona 0302999 A  HC(2) NHC(2)  
 

País: LUXEMBURGO — Land: LUXEMBOURG — Land: LUXEMBURG — Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — Country: LUXEMBOURG 
— Pays: LUXEMBOURG — Paese: LUSSEMBURGO — Land: LUXEMBURG — País: LUXEMBURGO — Maa: LUXEMBURG — 

Land: LUXEMBURG 

 

1 2 3 4 5 6 

Centre 1 HC  

Centre 2 NHC-NT  

Centre 3  U, E, O 

Luxembourg 0600199 A 

Centre 4 NHC-T(CH)  
 

País: PAÍSES BAJOS — Land: NEDERLANDENE — Land: NIEDERLANDE — Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ — Country: NETHERLANDS 
— Pays: PAYS-BAS — Paese: PAESI BASSI — Land: NEDERLAND — País: PAÍSES BAIXOS — Maa: ALANKOMAAT — Land: 

NEDERLÄNDERNA 

 

1 2 3 4 5 6 

KLM-1 HC(2), NHC  

Aero Ground Services HC(2), NHC  

KLM-2  U, E, O 

Amsterdam 0401399 A 

Freshport  O(14) 

Daalimpex Velzen HC-T  Amsterdam 0401799 P 

Kloosterboer IJmuiden HC-T  

Eemshaven 0401899 P  HC-T (2), NHC-T 
(FR)(2) 

 

Harlingen 0402099 P Daalimpex HC-T  

Maastricht 0401599 A  HC, NHC U, E, O 

Moerdijk 0402699 P  HC-NT  

EBS NHC-NT(17)  

Eurofrigo Karimatastraat NHC-T(FR), NHC-NT  

Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat 

HC  

Kloosterboer HC-T(FR)  

Wibaco HC-T(FR)2, HC-NT  

Rotterdam 0401699 P 

Van Heezik HC-T(FR)(2)  
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1 2 3 4 5 6 

Van Bon HC(2), NHC  Vlissingen 0402199 P 

Kloosterboer HC-T(2), HC-NT  
 

País: AUSTRIA — Land: ØSTRIG — Land: ÖSTERREICH — Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ — Country: AUSTRIA — Pays: AUTRICHE — Paese: 
AUSTRIA — Land: OOSTENRIJK — País: ÁUSTRIA — Maa: ITÄVALTA — Land: ÖSTERRIKE 

 

1 2 3 4 5 6 

Berg 1300199 R  HC, NHC U, E, O 

Deutschkreutz 1300399 R  HC(2), NHC-NT E, O, U(13) 

Drasenhofen 1300499 R  HC, NHC U, E, O 

Feldkirch-Buchs 1301399 F  HC-NT(2), NHC-NT  

Feldkirch-Tisis 1301399 R  HC(2), NHC-NT E 

Heiligenkreuz 1300299 R  HC(2), NHC, (18)  

Höchst 1300699 R  HC, NHC-NT U, E, O 

Hohenau 1300799 F   U 

Karawankentunnel 1300899 R  HC(2), NHC-NT E, O, U(13) 

Linz 1300999 A  HC(2), NHC(2) O, E, U(13) 

Nickelsdorf 1301099 R  HC, NHC U, E, O 

Sopron 1301199 F  HC(2), NHC-NT  

Spielfeld 1301299 R  HC, NHC U, E, O 

Villach-Süd 1301499 F  HC-NT, NHC-NT  

Wien-Schwechat 1301599 A  HC(2), NHC(2) O 

Wien-ZB-Kledering 1300599 F  HC(2), NHC-NT  

Wullowitz 1301699 F  NHC-NT(6)  

Wullowitz 1301699 R  HC, NHC-NT E, O, U(13) 
 

País: PORTUGAL — Land: PORTUGAL — Land: PORTUGAL — Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — Country: PORTUGAL — Pays: 
PORTUGAL — Paese: PORTOGALLO — Land: PORTUGAL — País: PORTUGAL — Maa: PORTUGALI — Land: PORTUGAL 

 

1 2 3 4 5 6 

Aveiro 1204499 P  HC-T(FR)(3)  

Faro 1203599 A  HC-T(2) O 

Funchal (Madeira) 1203699 A   O 

Funchal (Madeira) 1203699 P  HC-T,  

Horta (Açores) 1204299 P  HC-T(FR)(3)  

Centre 1 HC(2), NHC-NT(2) O Lisboa 1203399 A 

Centre 2  U, E 

Liscont HC(2), NHC-NT  

Xabregas HC-T(FR),HC-NT, 
NHC-NT 

 

Lisboa 1203999 P 

Docapesca HC(2)  
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1 2 3 4 5 6 

Peniche 1204699 P  HC-T(FR)(3)  

Ponta Delgada (Açores) 1203799 A  NHC-NT  

Ponta Delgada (Açores) 1203799 P  HC-T(FR)NHC-T(FR)  

Porto 1203499 A  HC-T, NHC-NT O 

Porto 1204099 P  HC-T, NHC-NT  

Praia da Vitória (Açores) 1203899 P  HC-T(FR)NHC-NT(2), 
NHC-T(FR)(2), HC-
NT(2) 

U, E 

Setúbal 1204899 P  HC(2), NHC  

Viana do Castelo 1204399 P  HC-T(FR)(3)  
 

País: FINLANDIA — Land: FINLAND — Land: FINNLAND — Χώρα: ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ — Country: FINLAND — Pays: FINLANDE — 
Paese: FINLANDIA — Land: FINLAND — País: FINLÂNDIA — Maa: SUOMI — Land: FINLAND 

 

1 2 3 4 5 6 

Hamina 1420599 P  HC(2), NHC (2)  

Helsinki 1410199 A  HC(2), NHC(2) O 

Helsinki 1400199 P  HC, NHC-NT U, E, O 

Ivalo 1411299 R  HC, NHC  

Vaalimaa 1410599 R  HC, NHC U, E, O 
 

País: SUECIA — Land: SVERIGE — Land: SCHWEDEN — Χώρα: ΣΟΥΗ∆ΙΑ — Country: SWEDEN — Pays: SUÈDE — Paese: 
SVEZIA — Land: ZWEDEN — País: SUÉCIA — Maa: RUOTSI — Land: SVERIGE 

 

1 2 3 4 5 6 

Göteborg 1614299 P  HC(1), NHC U, E, O 

Göteborg-Landvetter 1614199 A  HC(1), NHC U, E, O 

Helsingborg 1612399 P  HC(1), NHC  

Karlshamn 1610299 P  HC (1)(2)  

Karlskrona 1610199 P  HC(1), NHC  

Norrköping 1605199 A   U, E 

Stockholm 1601199 P  HC(1)  

Stockholm — Arlanda 1601299 A  HC(1), NHC U, E, O 

Varberg 1613199 P  NHC E, (10) 

Ystad 1612199 P  HC(1), NHC  
 

País: REINO UNIDO — Land: DET FORENEDE KONGERIGE — Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ — Country: UNITED KINGDOM — Pays: ROYAUME-UNI — Paese: REGNO UNITO — Land: VERENIGD KONINKRIJK 

— País: REINO UNIDO — Maa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA — Land: FÖRENADE KUNGARIKET 

 

1 2 3 4 5 6 

Aberdeen 0730399 P  HC-T(FR)(1,2,3),  

Belfast 0740099 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 
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Belfast 0740099 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-(FR), NHC-NT 

 

Bristol 0711099 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-NT 

 

Dover 0711499 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

East Midlands 0712199 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-T(FR), NHC-NT 

 

Falmouth 0714299 P  HC-T(1), HC-NT  

Felixstowe 0713099 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Gatwick 0713299 A  HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2) 

O 

Glasgow 0731099 A  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-NT, NHC-T(8) 

O 

Glasson 0710399 P  NHC-NT  

Goole 0714099 P  NHC-NT(4)  

Grangemouth 0730899 P  NHC-NT(4)  

Centre 1 HC-T(1), HC-NT  Grimsby — Immingham 0712299 P 

Centre 2 NHC-NT  

Grove Wharf Wharton 0711599 P  NHC-NT  

Centre 1 HC-T(1), HC-NT, NHC  

Centre 2 HC-T(1), HC-NT  

Heathrow 0712499 A 

Animal Reception 
Centre 

 U, E, O 

Hull 0714199 P  HC-T(1), HC-NT, 
NHC-NT 

 

Invergordon 0730299 P  NHC-NT(4)  

Ipswich 0713199 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Liverpool 0712099 P  HC-T(FR)(1)(2), HC-
NT, NHC-NT 

 

Luton 0710099 A   U, E 

Manchester 0713799 A  HC-T(1), HC-NT, NHC O(15) 

Newhaven 0713399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Peterhead 0730699 P  HC-T(FR), (1,2,3)  

Portsmouth 0711299 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Prestwick 0731199 A   U, E 

Scrabster 0730199 P  HC-T(1)(3)  

Shoreham 0713499 P  NHC-NT(9)  

Southampton 0711399 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Stansted 0714399 A  HC-NT(2), NHC-NT(2) U, E 

Sutton Bridge 0713599 P  NHC-NT(4)  
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Thamesport 0711899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Tilbury 0710899 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Tyne — Northshields 0712999 P  HC-T(1), HC-NT, NHC  

Wick 0731299 P  HC-T(1)(3)“  
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II. VIÐAUKI 
 
Viðaukanum við ákvörðun 2002/459/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum í ÞÝSKALANDI: 

öll færslan 0148999 R Bietingen falli brott 
færslan 0153399 F Furth im Wald-Bahnhof falli brott. 

2. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum í BELGÍU: 
eftirfarandi færsla bætist við: 
Oostende (Zeehaven) P 0502599. 

3. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum í BRESKA KONUNGSRÍKINU: 
öll færslan 0711499 P Dover falli brott 
öll færslan 0712599 P Great Yarmouth falli brott 
öll færslan 0710899 P Harwich falli brott 
öll færslan 0720299 P Milford Haven falli brott 
öll færslan 0730199 P Scabster falli brott 
öll færslan 0713899 P Teesport falli brott 
öll færslan 0713699 P Teignmouth falli brott 
öll færslan 0731299 P Wick falli brott. 

4. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum á ÍRLANDI: 
öll færslan 0802699 P Cork falli brott 
öll færslan 08027099 P Killybegs falli brott. 

5. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum í PORTÚGAL: 
öll færslan 120499 P Figuera da Foz falli brott 
öll færslan 1204799 P Olhao falli brott 
öll færslan 1204199 P Portimao falli brott. 

6. Í þættinum er varðar skoðunarstöðvar á landamærum í FINNLANDI: 
öll færslan 1400599 P Kotka falli brott. 
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                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2007/EES/16/02 

frá 29. ágúst 2003 

um bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í Ungverjalandi með tilliti til heilbrigðiseftirlits 
 með afurðum úr dýraríkinu frá Rúmeníu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 3074) 

(2003/630/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 97/78/EB frá 18. desember 
1997 um meginreglur um skipulag dýraheilbrigðiseftirlits 
með afurðum sem fluttar eru inn til Bandalagsins frá þriðju 
löndum (1), eins og henni var breytt með b-lið 53. liðar 
1. liðar B-hluta 6. kafla í II. viðauka við lögin um aðild 
Tékklands, Eistlands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverja-
lands, Möltu, Póllands, Slóveníu og Slóvakíu, einkum 
21. gr., 

með hliðsjón af lögum um aðildarskilmála Tékklands, Eist-
lands, Kýpur, Lettlands, Litháens, Ungverjalands, Möltu, 
Póllands, Slóveníu og Slóvakíu að Evrópusambandinu og 
aðlögun á sáttmálunum sem Evrópusambandið er grund-
vallað á, einkum 42. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ungverjalandi hefur verið veitt þriggja ára aðlögunar-
tímabil í tengslum við tiltekna þætti heilbrigðiseftirlits 
dýralæknis sem varða staðla fyrir nauðsynlega 
aðstöðu á landamærunum að Rúmeníu fyrir eftirlit 
með afurðum úr dýraríkinu. 

2) Þetta ákvæði takmarkast eingöngu við kröfur um 
aðstöðu og skulu aðrir þættir heilbrigðiseftirlits 
dýralæknis framkvæmdir í samræmi við kröfur ESB. 

3) Því skal tilgreina þær skoðunarstöðvar á landamærum 
Ungverjalands þar sem eftirlit með afurðum úr dýra-
ríkinu frá Rúmeníu fer fram og veita viðeigandi 
undanþágu frá kröfum um skoðunaraðstöðu fyrir 
afurðir úr dýraríkinu á viðkomandi skoðunarstöð á 
landamærum. 

4) Undanþágan frá reglunni um aðskilnað á skoðunar-
stöðvum á landamærum með lítið gegnumstreymi, 
sem kveðið er á um í 5. mgr. 4. gr. ákvörðunar fram-
kvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB (2), gildir óháð 
þeim hámarksfjölda sendinga sem undanþágan kveður 
á um. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Flytja verður afurðir úr dýraríkinu, sem eru fluttar land-
leiðina frá Rúmeníu inn á yfirráðasvæði Ungverjalands, í 
gegnum skoðunarstöðina sem er skráð í viðaukanum. 
 

2. gr. 
 
Ákvæði 5. mgr. 4. gr. ákvörðunar 2001/812/EB gilda um 
skoðunarstöðina á landamærunum, sem er skráð í viðauk-
anum, óháð fjölda sendinga sem fer um skoðunarstöðina. 
 

3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi við gildistöku aðildarlaganna. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi gildir til 30. apríl 2007. 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 29. ágúst 2003. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 218, 30.8.2003, bls. 55. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 1. 

(1) Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 9. 
(2) Stjtíð. EB L 306, 23.11.2001, bls. 28. 
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VIÐAUKI 
 
Skoðunarstöðvar á landamærum Ungverjalands og Rúmeníu 
 
Nagylak 
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                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2007/EES/16/03 

frá 23. maí 2003 
um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til 

bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 1639) 

(2003/378/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun 98/45/EB (2), einkum 
5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300 
/EB (3) er mælt fyrir um að tiltekin svæði á Írlandi 
teljist laus við sjúkdómana ostruveiki 
(  bónamíósis (Bonamia ostreae)) og/eða martelíu-
veiki (  marteilíósis (Marteilia refringens)). 

2) Lögbæra dýraheilbrigðisyfirvaldið á Írlandi hefur 
tilkynnt framkvæmdastjórninni og hinum aðildar-
ríkjunum að ostruveiki (Bonamia ostreae) hafi 
greinst í Achill Sound, svæði sem áður var talið að 
væri laust við sjúkdóminn. Þetta svæði getur því 
ekki talist laust við ostruveiki (Bonamia ostreae). 

3) Breyta ber ákvörðun 2002/300/EB til samræmis við 
það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um matvælaferli og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við ákvörðun 2002/300/EB komi viðauk-
inn við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. maí 2003. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 130, 27.5.2003, bls. 27. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 189, 3.7.1998, bls. 12. 
(3) Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24. 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

SVÆÐI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL SJÚKDÓMANNA OSTRUVEIKI (BONAMIA OSTREAE) OG 
MARTELÍUVEIKI (MARTEILIA REFRINGENS) Í LINDÝRUM 

1.A. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til ostruveiki (B. ostreae) 

— öll strandlengja Írlands, að eftirtöldum fimm svæðum undanskildum: 

—  Cork Harbour, 

—  Galway Bay, 

—  Ballinakill Harbour, 

—  Clew Bay, 

—  Achill Sound. 

1.B. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til martelíuveiki (M. refringens) 

— öll strandlengja Írlands. 

2.A. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til ostru-
veiki (B. ostreae) 

— öll strandlengja Stóra-Bretlands, að eftirtöldum svæðum undanskildum: 

— suðurströnd Cornwall frá Lizard að Start Point, 

— svæðið umhverfis ármynni Solent frá Portland Bill að Selsey Bill, 

— svæðið með fram strönd Essex frá Shoeburyness að Landguard point, 

— öll strandlengja Norður-Írlands, 

— öll strandlengjan á Guernsey og Herm, 

— svæði á Jersey: svæðið samanstendur af ströndinni, þar sem sjávarfalla gætir, og svæðinu næst ströndinni 
milli meðalflóðmarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur frá meðalfjöru-
mörkum á eyjunni Jersey. Svæðið er í flóanum milli Normandí og Bretagne, á sunnanverðu Ermarsundi, 

— öll strandlengja Manar. 

2.B. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til 
martelíuveiki (M. refringens) 

— öll strandlengja Stóra-Bretlands, 

— öll strandlengja Norður-Írlands, 

— öll strandlengjan á Guernsey og Herm, 

— svæði á Jersey: svæðið samanstendur af ströndinni, þar sem sjávarfalla gætir, og svæðinu næst ströndinni 
milli meðalflóðmarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur frá meðalfjöru-
mörkum á eyjunni Jersey. Svæðið er í flóanum milli Normandí og Bretagne, á sunnanverðu Ermarsundi, 

— öll strandlengja Manar.“ 
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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2007/EES/16/04 

frá 23. maí 2003 

um að setja sérstök skilyrði fyrir markaðssetningu á dýrategundum, sem eru aldar og 
ræktaðar í sjó eða vatni og eru ekki taldar næmar fyrir tilteknum sjúkdómum, og afurðum 
 úr þeim dýrum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 1641) 

(2003/390/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun 98/45/EB (2), einkum 
10. gr. (3. mgr.), 14. gr. (1. og 3. mgr.) og 14. gr. (önnur 
undirgrein 4. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 91/67/EBE eru settar kröfur og ákvæði um 
setningu viðeigandi skilyrða fyrir markaðssetningu á 
svæðum og eldisstöðvum, sem eru með viðurkennda 
áætlun eða stöðu, á lifandi eldisfiski, lindýrum og 
krabbadýrum, ásamt hrognum þeirra og sviljum, sem 
eru ekki af smitnæmu tegundunum sem um getur í 
2. dálki II. skrár í viðauka A við þá tilskipun. 

2) Í tilskipun 91/67/EBE er kveðið á um undantekningar 
frá þessum kröfum að því er varðar tegundir, sem eru 
ekki smitberar viðkomandi sjúkdóms, þ.e. þegar sýnt 
þykir að ekkert aðfengið smit berst þegar dýr, sem eru 
alin og ræktuð í sjó og vatni, ásamt hrognum þeirra og 
sviljum, sem eru ekki af smitnæmu tegundunum, eru 
flutt frá svæði, sem er ekki viðurkennt, til 
viðurkennds svæðis. Í þeirri tilskipun er einnig kveðið 
á um að gerð skuli skrá yfir dýr sem eru alin og 
ræktuð í sjó og vatni og undanþágan gildir um. 

3) Nægar vísbendingar liggja fyrir um að tilteknar 
lindýrategundir eru ekki smitnæmar að því er varðar 
ostruveiki (Bonamia ostreae) og martelíuveiki 
(Marteilia refringens) og ekkert aðfengið smit berst 
með þeim. Því skal þeim bætt við skrána. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 135, 3.6.3004, bls. 19. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 189, 3.7.1998, bls. 12. 

4) Í tilskipun 91/67/EBE er kveðið á um að lifandi 
eldisfiski og lindýrum skuli fylgja flutningsskýrslur 
þegar þau eru flutt inn á svæði og eldisstöðvar sem 
eru með viðurkennda áætlun eða stöðu. Í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 93/22/EBE frá 11. des-
ember 1992 um fyrirmyndir að flutningsskýrslunum, 
sem um getur í 14. gr. tilskipunar ráðsins 91/67 
/EBE (3), eru settar fram fyrirmyndir að flutnings-
skýrslunum. Til glöggvunar skulu fyrirmyndirnar að 
flutningsskýrslunum uppfærðar og í stað ákvörðunar 
93/22/EBE komi þessi ákvörðun. 

 

5) Í tilskipun 91/67/EBE er kveðið á um að markaðs-
setning lindýra, sem um getur í 2. dálki II. skrár í 
viðauka A við þá tilskipun, skuli vera háð viðbótar-
tryggingum, m.a. varðandi uppruna lindýranna. 
Notkun þessara trygginga leiðir til þess að nægt 
framboð á lindýrum verður erfiðleikum háð. Til sam-
ræmis við það verður með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 93/55/EBE (4), eins og henni var breytt 
með ákvörðun 93/169/EBE (5), breyting á tryggingum 
í tengslum við flutning lindýra til svæða þar sem 
áætlun um að sýna fram á að svæðið sé laust við 
ostruveiki (Bonamia ostreae) og martelíuveiki 
(Marteilia refringens) hefur verið samþykkt. Uppfæra 
ber ákvæði ákvörðunar 93/55/EBE og til frekari 
glöggvunar komi ákvæði þessarar ákvörðunar í þeirra 
stað. 

6) Í þessari ákvörðun er tekið tillit til nýrra, vísindalegra 
gagna og tilmæla frá Alþjóðadýraheilbrigðisstofnun-
inni (OIE). 

7) Þessi ákvörðun er með fyrirvara um kröfur varðandi 
heilbrigðisvottorð og því eru fyrirmyndir hennar að 
skýrslunum ekki nauðsynlegar þegar dýr, sem eru alin 
og ræktuð í sjó og vatni, ásamt hrognum þeirra og 
sviljum eru markaðssett beint til manneldis. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 16, 25.1.1993, bls. 8. 
(4)  Stjtíð. EB L 14, 22.1.1993, bls. 24. 
(5)  Stjtíð. EB L 71, 24.3.1993, bls. 16. 
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8) Veita skal nægan tíma til að fullnægja þessum nýju 

kröfum um vottorð. 
 
9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-

un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 

Gildissvið og viðfangsefni 
 
1. Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um: 
 
a) heilbrigðisskilyrði sem hafa áhrif á markaðssetningu á 

dýrum, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, ásamt 
hrognum þeirra og sviljum sem eru ekki smitnæm fyrir 
sjúkdómunum sem um getur í 1. dálki II. skrár í 
viðauka A við tilskipun 91/67/EBE á svæðum og 
eldisstöðvum sem hafa viðurkennda áætlun eða stöðu, 

 
b) fyrirmyndir að flutningsskýrslunni sem kveðið er á um í 

1. og 3. mgr. 14. gr. tilskipunar 91/67/EBE og 
 
c) skrá yfir dýrategundir, sem eru aldar og ræktaðar í sjó 

og vatni, sem undanþágan, sem kveðið er á um í fyrstu 
undirgrein 4. mgr. 14. gr. í þeirri tilskipun, gildir um. 

 
2. Þessi ákvörðun gildir ekki um markaðssetningu beint til 
manneldis á dýrum, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, 
hrognum þeirra og sviljum og um getur í 1. mgr. 
 

2. gr. 
 
Í þessari ákvörðun gilda skilgreiningarnar í 2. gr. tilskipunar 
91/67/EBE, 2. gr. tilskipunar ráðsins 93/53/EBE frá 24. júní 
1993 um lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits 
með tilteknum fisksjúkdómum (1), eins og henni var síðast 
breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/288/ 
EB (2), og 2. gr. tilskipunar ráðsins 95/70/EB frá 
22. desember 1995 um lágmarksráðstafanir Bandalagsins 
vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum sem herja á 
lindýr (3), eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB (4). 

3. gr. 
 

Flutningsskýrslur 
 
Þegar dýr, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, ásamt 
hrognum þeirra og sviljum og sem þessi ákvörðun gildir 
um, eru flutt inn á svæði og eldisstöðvar með viðurkennda 
áætlun eða stöðu, skulu fylgja þeim flutningsskýrslur og 
þau skulu uppfylla kröfurnar sem um getur í fyrirmyndinni 
að flutningsskýrslu, sem er sett fram í I. viðauka, með tilliti 
til skýringanna í II. viðauka. 
 

4. gr. 
 

Tegundir sem eru ekki smitberar 
 
Samkvæmt annarri undirgrein 4. mgr. 14. gr. tilskipunar 
91/67/EBE er í III. viðauka við þessa ákvörðun sett fram 
skrá yfir dýrategundir, sem eru aldar og ræktaðar í sjó og 
vatni og undanþágan, sem um getur í fyrstu undirgrein, 
gildir um. 
 

5. gr. 
 

Niðurfelling 
 
Ákvarðanir 93/22/EBE og 93/55/EBE eru felldar úr gildi. 
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvarðanirnar sem 
tilvísanir í þessa ákvörðun. 
 

6. gr. 
 

Gildissvið 
 
Ákvörðun þessi gildir frá 2. ágúst 2003. 
 

7. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 23. maí 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 23. 
(2)  Stjtíð. EB L 99, 10.4.2001, bls. 11. 
(3)  Stjtíð. EB L 332, 30.12.1995, bls. 33. 
(4)  Stjtíð. EB L 32, 7.2.2003, bls. 13. 
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I. VIÐAUKI 
 
 
Flutningsskýrsla vegna markaðssetningar á [lifandi fiski,] (1) [lindýrum,] (1) [krabbadýrum,] (1) [hrognum 
þeirra og sviljum] (1), sem eru ekki af smitnæmu tegundunum sem um getur í 2. dálki II. skrár í viðauka A við 
tilskipun ráðsins 91/67/EBE, til ræktunar, undaneldis, frekari ræktunar, slátureldis eða umlagningar á 
svæðum og eldisstöðvum ef Bandalagið hefur viðurkennt áætlun eða stöðu þeirra með tilliti til [ostruveiki 
(Bonamia ostreae)] (1), [iðradreps (Marteilia refringens)] (1), [og] (1) [veirublæðis (VHS)] (1) [og] (1) [iðradreps 
(IHN)] (1) 
  
 Tilvísunarkóðanúmer                                        FRUMRIT 

  

1. Upprunastaður sendingar 2. Viðtökustaður sendingar 
1.1. Upprunaaðildarríki: ......................................... 2.1. Aðildarríki: ......................................................... 

.........................................................................  ............................................................................. 

1.3. Upprunaeldisstöð, heiti (1): ............................. 2.2. Svæði eða hluti (3) (4) aðildarríkisins: ................. 
..........................................................................  ............................................................................. 

1.4. Heimilisfang eða staðsetning eldisstöðvar: ..... 2.3. Viðtökueldisstöð (1), heiti: .................................. 
.........................................................................  ............................................................................. 

1.5. Uppskerustaður (2): ......................................... 2.4. Heimilisfang eða staðsetning eldisstöðvar: ......... 
.........................................................................  ............................................................................. 

.........................................................................  ............................................................................. 

1.6. Nafn, heimilisfang og símanúmer sendanda: 2.5. Viðtökustaður (5): ............................................... 
.........................................................................  ............................................................................. 

......................................................................... 2.6. Nafn, heimilisfang og símanúmer viðtakanda: 

.........................................................................  ............................................................................. 

  ............................................................................. 

3. Flutningatæki og auðkenning sendingar (6) 
3.1. [Vöruflutningabifreið] (1) [Járnbrautarvagn] (1) [Skip] (1) [Loftfar] (1): ..........................................................  
3.2. [Skráningarnúmer] [Heiti skips] (1) [Flugnúmer] (1): ......................................................................................  
3.3. Upplýsingar um auðkenningu vörusendingar: .................................................................................................  

4. Lýsing á sendingunni 

 Fiskar 

 Lindýr 

 Krabbadýr 

 Stofnar í eldi  Villtir stofnar  Lifandi dýr  Svil  Frjóvguð hrogn 

 Ófrjóvguð hrogn   Lirfur/seiði   

Tegundir 

Vísindaheiti: Almennt heiti: 

Heildarþyngd 
sendingar 

Fjöldi [fiska] (1) 
[lindýra] (1) 

[krabbadýra] (1) 

Rúmmál [hrogna] 
(1) [svilja] (1) 

Aldur lifandi dýra 

     >24 mánuðir 
     12–24 mánuðir 
     0–11 mánuðir 
     ekki vitað 
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5. Heilbrigðisvottun 

Ég, undirritaður, votta hér með að [fiskur] (1) [og] (1) [lindýr] (1) [og] (1) [krabbadýr] (1) [og] (1) [hrogn] (1) 
[og] (1) [svil] (1) í þessari sendingu eru ekki af smitnæmu tegundunum sem um getur í 2. dálki II. skrár í 
viðauka A í tilskipun 91/67/EBE og: 

5.1. annaðhvort (1) [eru þau upprunnin á eftirfarandi svæði: ................................................................................... 
(1), sem er viðurkennt með tilliti til: [ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1) [og] (1) [martelíuveiki 
(Marteilia refringens)] (1) [og] (1) [veirublæðis] (1) [og] (1) [iðradreps] (1), í samræmi við 
ákvörðun ................................................... (4) og] 

eða (1) [eru upprunnin í eftirfarandi eldisstöð: .................................................................................. 
(7), sem er viðurkennd með tilliti til: [ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1) [og] (1) [martelíuveiki 
(Marteilia refringens)] (1) [og] (1) [veirublæðis] (1) [og] (1) [iðradreps] (1), í samræmi við 
ákvörðun ................................................... (4) og] 

eða (1) [eru upprunnin í eftirfarandi eldisstöð ................................................................................... (7) 
þar sem er enginn [fiskur] (1) [eða] (1) [lindýr] (1) [eða] (1) [krabbadýr] (1) af smitnæmu 
tegundunum, sem um getur í 2. dálki II. skrár í viðauka A við tilskipun 91/67/EBE, og sem 
tengist ekki árfarvegi eða vatnasvæði við strönd eða ármynni og]  

eða (1) [eru af tegundunum sem um getur í III. viðauka við ákvörðun 2003/390/EB (8) og] 

5.2. uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) þau hafa ekki frá því þau voru [upp skorin] (1) [veidd] (1) komist í snertingu við önnur óheilbrigðari, 
lifandi lagardýr, hrogn eða svil eða aðrar tegundir en þær sem eru skráðar í III. viðauka við ákvörðun 
2003/390/EB (8) og 

b) þau eru hvorki ætluð til eyðingar né slátrunar vegna upprætingar á sjúkdómunum sem eru skráðir í 
1. dálki í viðauka A við tilskipun 91/67/EBE eða í viðauka D við tilskipun 95/70/EB [eða vegna 
óeðlilegra affalla sem stafa af öðrum sjúkdómsvaldi] (9) og 

c) þau eru ekki upprunnin í eldisstöð sem fellur undir bann af ástæðum sem flokkast undir dýraheilbrigði 
og 

d) þau voru rannsökuð á fermingardegi og sýndu engin klínísk merki um sjúkdóma, [þ.m.t. engin óeðlileg 
afföll] (9) og 

e) þau voru skoðuð sjónrænt [a.m.k. 1000 lindýr sem voru valin handahófskennt úr sendingunni] (9) (10) 
[dæmigerður hluti sendingarinnar sem var valinn handahófskennt] (11), þ.m.t. hver hluti af mismunandi 
uppruna, og ekki fundust aðrar tegundir en þær sem voru tilgreindar í 4. lið þessa vottorðs og 

f) gæði [vatns] (1) [íss] (1), sem þau eru sett í, breyta ekki heilbrigðisástandi þeirra og 

g) þau hafa verið sett í [innsiglaða, hreina, vatnsþétta gáma sem áður hafa verið sótthreinsaðir með viður-
kenndu sótthreinsiefni og skulu hafa læsilegan merkimiða á ytra byrði] (1) [skip, þar sem lestin og röra- 
og dælukerfin hafa áður verið sótthreinsuð með viðurkenndu sótthreinsiefni og sem fylgir farmskrá] (1) 
með viðeigandi (12) upplýsingum sem um getur í 1. og 2. lið þessa vottorðs og með eftirfarandi 
yfirlýsingu: 

[Lifandi [fiskur] (1) [og] (1) [lindýr] (1) [og] (1) [krabbadýr] (1)] (1), [hrogn [fiska] (1) [og] (1) [lindýra] 
(1) [og] (1) [krabbadýra] (1)] (1) [og] (1) [svil [fiska] (1) [og] (1) [lindýra] (1) [og] (1) [krabbadýra] (1)] 
(1) sem eru ekki af smitnæmu tegundunum sem um getur í 2. dálki II. skrár í viðauka A við tilskipun 
91/67/EBE, sem er heimilt að setja á markað í Bandalaginu, þ.m.t. ef Bandalagið hefur viðurkennt 
áætlun eða stöðu svæðisins og eldisstöðvanna með tilliti til [ostruveiki (Bonamia ostreae)] (1) [og] (1) 
[iðradreps (Marteilia refringens)] (1) [og] (1) [veirublæðis] (1) [og] (1) [iðradreps] (1) 

Gjört í ..........................................................................  
(Staður) 
 

 

 

 

hinn ..............................................................................  
(Dags.) 

 
 
.....................................................................................  

(Undirritun opinbers eftirlitsmanns) 
 
 
.....................................................................................  

(Nafn með hástöfum, menntun og titill) 
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Athugasemdir 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(2) Tilgreinist ef staðurinn er annar en upprunastaður. 
(3) Lýsing á svæðinu. 
(4) Tilvísun í þá ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem er viðurkenningunni til grundvallar. 
(5) Tilgreinist ef eldisstöð er önnur en viðtökueldisstöð. 
(6) Tilgreina skal skráningarnúmer járnbrautarvagna eða vöruflutningabíla og heiti skips eftir því sem við á. 

Tilgreina skal flugnúmer loftfarsins ef það er þekkt. Þegar um er að ræða flutning í gámum eða kössum skal 
tilgreina heildarfjölda þeirra, skráningarnúmer og innsiglisnúmer, ef um slíkt er að ræða, skv. lið 3.3. 

(7) Heiti og heimilisfang eldisstöðvar. 
(8) Stjtíð. EB L 135, 3.6.2003, bls. 19. 
(9) Á við um sendingar lindýra: strikið yfir það sem á ekki við. 
(10) Allar samlokur skulu skoðaðar sjónrænt ef færri en 1000 dýr eru í sendingunni. 
(11) Á við um sendingar fisks og/eða krabbadýra: strikið yfir það sem á ekki við. 
(12) Aðildarríki og viðtökusvæði (eftir því sem við á), ásamt nafni og símanúmeri sendanda og viðtakanda. 
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II. VIÐAUKI 
 
Skýringar fyrir flutningsskýrslur og merkingu 
 
a) Lögbær yfirvöld upprunaaðildarríkisins skulu gefa út flutningsskýrslur á grundvelli fyrirmyndarinnar í I. viðauka 

við þessa ákvörðun, að teknu tilliti til tegundanna í sendingunni og stöðu viðtökustaðarins. 
 
b) Frumrit hverrar flutningsskýrslu skal vera á einu blaði, áprentað báðum megin, eða form þess skal vera þannig, ef 

þörf er á tveimur blöðum eða fleiri, að allar síðurnar myndi hluta af samþættri og órjúfanlegri heild. 
 

Merkja skal hverja síðu frumritsins með orðinu „frumrit“ efst hægra megin og það skal bera sérstakt kóðanúmer 
sem lögbæra yfirvaldið gefur út. Allar síður flutningsskýrslunnar skulu tölusettar — (blaðsíðunúmer) af 
(heildarsíðufjölda). 

 
c) Frumrit flutningsskýrslunnar og merkimiðarnir, sem um getur í fyrirmynd að flutningsskýrslu, skulu vera a.m.k. á 

einu opinberu tungumáli viðtökuaðildarríkisins. Aðildarríkin geta þó heimilað önnur tungumál ásamt opinberri 
þýðingu ef þörf krefur. 

 
d) Frumrit flutningsskýrslunnar verður að vera fullgert á fermingardegi sendingarinnar með opinberum stimpli og 

áritað af opinberum skoðunarmanni sem lögbæra yfirvaldið tilnefnir. Með því skal lögbært yfirvald uppruna-
aðildarríkisins tryggja að fylgt sé meginreglunum um vottorð sem eru jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í 
tilskipun ráðsins 96/93/EB (Stjtíð. EB L 13, 16.1.1997, bls. 28). 

 
Undirskrift og stimpill, nema hann sé upphleyptur, skulu vera í öðrum lit en prentaði textinn. 

 
e) Ef viðbótarblöð eru fest við flutningsskýrsluna til auðkenningar á vörum í sendingunni skulu þau teljast hluti af 

frumritinu og skal opinber skoðunarmaður árita og stimpla hverja síðu. 
 
f) Frumrit flutningsskýrslunnar verður að fylgja sendingunni þar til hún kemur á viðtökustað. 
 
g) Flutningsskýrslan skal gilda í 10 daga frá útgáfudegi. Þegar um er að ræða flutninga með skipi skal gildistíminn 

lengdur sem nemur lengd sjóferðarinnar. 
 
h) Lagardýrin, hrogn þeirra og svil skulu ekki flutt með öðrum óheilbrigðari lagardýrum eða hrognum þeirra og 

sviljum. Ekki má heldur flytja þau við nein önnur skilyrði sem hafa áhrif á heilbrigðisástand þeirra. 
 

 
 
 

III. VIÐAUKI 
 

Skrá yfir tegundir eldisdýra sem teljast ekki smitnæmar eða smitberar fyrir tiltekna sjúkdóma 
 

Lindýrasjúkdómur 
(sjúkdómsvaldur) Lindýrategund 

Ostruveiki (Bonamia ostreae)  Risaostra Crassostrea gigas 
Kræklingar Mytilus edulis og M. galloprovincialis 
Dúkaskel Ruditapes decussatus 
Maniluskel Ruditapes philippinarum 

Martelíuveiki (Marteilia refringens)  Risaostra Crassostrea gigas 
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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2007/EES/16/05 

frá 12. júní 2003 

um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði 
og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða 
 iðradreps (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 1813) 

(2003/458/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003 (2), 
einkum 5. og 6. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Til að öðlast stöðu viðurkennds svæðis og viður-

kenndrar eldisstöðvar á svæði sem ekki er viðurkennt 
með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis (  veiru-
blæðing) (VHS) og/eða iðradreps (IHN), skulu 
aðildarríkin leggja fram viðeigandi skjöl sem tryggja 
ásamt innlendum ákvæðum að skilyrðin, sem mælt er 
fyrir um í tilskipun 91/67/EBE, séu uppfyllt. 

 
2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/308 

/EB (3), eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 
2003/114/EB (4), eru settar fram skrár yfir viðurkennd 
svæði og viðurkenndar eldisstöðvar sem eru á 
svæðum sem hafa ekki verið viðurkennd með tilliti til 
tiltekinna fisksjúkdóma. 

 
3) Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Spánn hafa lagt fram 

skjöl til að tiltekin svæði innan yfirráðasvæða þeirra 
öðlist stöðu viðurkenndra svæða með tilliti til veiru-
blæðis og iðradreps. Af gögnunum, sem voru lögð 
fram, má ráða að þessi svæði standist kröfur 5. gr. 
tilskipunar 91/67/EBE. Þau eiga því rétt á stöðu 
viðurkennds svæðis og skal þeim bætt á skrána yfir 
viðurkennd svæði. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 93. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1)  Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 106, 23.4.2002, bls. 28. 
(4)  Stjtíð. ESB L 46, 20.2.2003, bls. 29. 

4) Austurríki, Danmörk, Frakkland, Þýskaland og Ítalía 
hafa lagt fram skjöl til að eldisstöðvar á yfirráðasvæði 
þeirra öðlist stöðu viðurkenndra stöðva á svæði sem 
ekki er viðurkennt með tilliti til veirublæðis og 
iðradreps. Af gögnunum, sem voru lögð fram, má 
ráða að þessar eldisstöðvar standist kröfur 6. gr. 
tilskipunar 91/67/EBE. Þær eiga því rétt á stöðu 
viðurkenndrar eldisstöðvar á svæði sem ekki er 
viðurkennt og þeim skal bætt við skrána yfir viður-
kenndar eldisstöðvar. 

5) Þýskaland hefur tilkynnt framkvæmdastjórninni að 
veirublæði hafi greinst í einni eldisstöð sem hefur 
viðurkennda stöðu með tilliti til veirublæðis og 
iðradreps. Því skal fella eldisstöðina úr skránni yfir 
viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til veirublæðis. 

6) Breyta ber ákvörðun 2002/308/EB til samræmis við 
það. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

Ákvörðun 2002/308/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað I. viðauka komi texti I. viðauka við þessa 
ákvörðun. 

2. Í stað II. viðauka komi texti II. viðauka við þessa 
ákvörðun. 
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2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 12. júní 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 

SVÆÐI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL FISKSJÚKDÓMANNA VEIRUBLÆÐIS OG/EÐA IÐRADREPS 
 
1.A. Svæði (1) í Danmörku sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis 
 

— Hansted Å 

— Hovmølle Å 

— Grenå 

— Treå 

— Alling Å 

— Kastbjerg 

— Villestrup Å 

— Korup Å 

— Sæby Å 

— Elling Å 

— Uggerby Å 

— Lindenborg Å 

— Øster Å 

— Hasseris Å 

— Binderup Å 

— Vidkær Å 

— Dybvad Å 

— Bjørnsholm Å 

— Trend Å 

— Lerkenfeld Å 

— Vester Å 

— Lønnerup med tilløb 

 
— Slette Å 

— Bredkær Bæk 

— Vandløb til Kilen 

— Resenkær Å 

— Klostermølle Å 

— Hvidbjerg Å 

— Knidals Å 

— Spang Å 

— Simested Å 

— Skals Å 

— Jordbro Å 

— Fåremølle Å 

— Flynder Å 

— Damhus Å 

— Karup Å 

— Gudenåen 

— Halkær Å 

— Storåen 

— Århus Å 

— Bygholm Å 

— Grejs Å 

— Ørum Å 
 
1.B. Svæði í Danmörku sem eru viðurkennd með tilliti til iðradreps 

— Danmörk (2) 

2. Svæði í Þýskalandi sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

2.1. Baden-Württemberg (3) 

— Isenburger Tal frá upptökum að vatnsfrárás eldisstöðvarinnar Falkenstein, 

— Eyach og þverár hennar frá upptökunum að fyrsta stíflugarðinum forstreymis nálægt bænum 
Haigerloch, 

— Andelsbach og þverár hennar frá upptökum að hverflinum nálægt bænum Krauchenwies, 

— Lauchert og þverár hennar frá upptökum að hindruninni við hverfilinn nálægt bænum 
Sigmaringendorf, 

— Grosse Lauter og þverár hennar frá upptökum að hindruninni við fossinn nálægt Lauterach. 

3. Svæði á Spáni sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

3.1. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Astúría 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Allt vatnasvið Astúríu. 

 
(1)  Vatnasvið og tilheyrandi strandsvæði. 
(2)  Að meðtöldum öllum svæðum inn til landsins og strandsvæðum á yfirráðasvæði landsins. 
(3)  Hlutar af vatnasviðinu. 
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S t r andsvæði  

— Öll strandlengja Astúríu. 

3.2. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Galisía 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Vatnasvið Galisíu: 

— að meðtöldu vatnasviði árinnar Eo, árinnar Sil frá upptökum í sýslunni Léon, árinnar Miño 
frá upptökum að hindruninni við Frieira og árinnar Limia frá upptökum að hindruninni við 
Das Conchas, 

— að undanskildu vatnasviði árinnar Tamega. 

S t r andsvæði  

— Strandsvæði Galisíu frá mynni árinnar Eo (Isla Pancha) að Cabo Silliero í Ría de Vigo, 

— strandsvæðið frá Cabo Silliero að Punta Picos (mynni árinnar Miño) telst vera sóttvarnabelti. 

3.3. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Aragónía 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Áin Aragón frá upptökum að hindruninni við Caparroso í sýslunni Navarra, 

— áin Gállego frá upptökum að hindruninni við Ardisa, 

— áin Sotón frá upptökum að hindruninni við Sotonera, 

— áin Isuela frá upptökum að hindruninni við Arguis, 

— áin Flúmen frá upptökum að hindruninni við Santa María de Belsue, 

— áin Guatizalema frá upptökum að hindruninni við Vadiello, 

— áin Cinca frá upptökum að hindruninni við Grado, 

— áin Esera frá upptökum að hindruninni við Barasona, 

— áin Noguera-Ribagorzana frá upptökum að hindruninni við Santa Ana, 

— áin Huecha frá upptökum að Alcalá de Moncayo-stíflunni, 

— áin Jalón frá upptökum að Alagón-stíflunni, 

— áin Huerva frá upptökum að hindruninni við Mezalocha, 

— áin Aguasvivas frá upptökum að hindruninni við Moneva, 

— áin Martin frá upptökum að hindruninni við Cueva Foradada, 

— áin Escuriza frá upptökum að hindruninni við Escuriza, 

— áin Guadalope frá upptökum að hindruninni við Caspe, 

— áin Matarraña frá upptökum að hindruninni við Aguas de Pena, 

— áin Pena frá upptökum að hindruninni við Pena, 

— áin Gadalaviar-Turia frá upptökum að hindruninni við Gerneralísimo í sýslunni Valencia, 

— áin Mijares frá upptökum að hindruninni við Arenós í sýslunni Castellón. 

Önnur vatnsföll í sjálfstjórnarhéraðinu Aragóníu og fljótið Ebro, þar sem það rennur um héraðið, 
teljast vera sóttvarnabelti. 

3.4. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Navarre 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Áin Bidasoa frá upptökum að mynni hennar, 

— áin Leizarán frá upptökum að hindruninni við Leizarán (Muga), 

— áin Arakil-Arga frá upptökum að hindruninni við Falces, 

— áin Ega frá upptökum að hindruninni við Allo, 

— áin Aragón frá upptökum í sýslunni Huesca (Aragón) að hindruninni við Caparroso (Navarre). 
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Önnur vatnsföll í sjálfstjórnarhéraðinu Navarre og fljótið Ebro, þar sem það rennur um héraðið, 
teljast vera sóttvarnabelti. 

3.5. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Kastilía-León 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Áin Duero frá upptökum að hindruninni við Aldeávila, 

— fljótið Ebro frá upptökum í sjálfstjórnarhéraðinu Kantabríu að hindruninni við Sobrón, 

— áin Queiles frá upptökum að hindruninni við Los Fayos, 

— áin Tiétar frá upptökum að hindruninni við Rosarito, 

— áin Alberche frá upptökum að hindruninni við Burguillo. 

Önnur vatnsföll í sjálfstjórnarhéraðinu Kastilíu-León teljast vera sóttvarnabelti. 

3.6. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Kantabría 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

Vatnasvið eftirtalinna áa frá upptökum til sjávar: 

— Árinnar Deva, 

— árinnar Nansa, 

— árinnar Saja-Besaya, 

— árinnar Pas-Pisueña, 

— árinnar Asón, 

— árinnar Agüera. 

Vatnasvið ánna Gandraillas, Escudo og Miera y Campiazo teljast vera sóttvarnabelti. 

S t r andsvæði  

— Öll strandlengja Kantabríu frá mynni árinnar Deva að Ontón-víkinni. 

3.7. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið La Rioja 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

Vatnasvið fljótsins Ebro frá upptökum að Mequinenza-stíflunni í sjálfstjórnarhéraðinu Aragóníu. 

4.A. Svæði í Frakklandi sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

4.A.1. Adour-Garonne 

Va tnasv ið  

— Charente-lægðin, 

— Seudre-lægðin, 

— lægðir strandfljóta Gironde-ármynnisins í Charente-Maritime sýslu, 

— vatnasvið Nive og Nivelles (Pyrénées Atlantiques), 

— Forges-lægðin (Landes), 

— vatnasvið Dronne (Dordogne) frá upptökum að Eglisottes-stíflunni við Monfourat, 

— vatnasvið Beauronne (Dordogne) frá upptökum að Faye-stíflunni, 

— vatnasvið Valouse (Dordogne) frá upptökum að Etang des Roches Noires-stíflunni, 

— vatnasvið Paillasse (Gironde) frá upptökum að Grand Forge-stíflunni, 

— vatnasvið Ciron (Lot-et-Garonne, Gironde) frá upptökum að Moulin de Castaing-
stíflunni, 

— vatnasvið Petite Leyre (Landes) frá upptökum að Pont de l'Espine-stíflunni við 
Argelouse, 
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— vatnasvið Pave (Landes) frá upptökum að Pave-stíflunni, 

— vatnasvið Escource (Landes) frá upptökum að Moulin de Barbe-stíflunni, 

— vatnasvið Geloux (Landes) frá upptökum að D38-stíflunni við Saint Martin d'Oney, 

— vatnasvið Estrigon (Landes) frá upptökum að Campet et Lamolère-stíflunni, 

— vatnasvið Estampon (Landes) frá upptökum að Ancienne Minoterie-stíflunni við 
Roquefort, 

— vatnasvið Gélise (Landes, Lot-et-Garonne) frá upptökum að stíflunni neðan við ármót 
Gélise og Osse, 

— vatnasvið Magescq (Landes) frá upptökum að mynni, 

— vatnasvið Luys (Pyrénées Atlantiques) frá upptökum að Moulin d'Oro-stíflunni, 

— vatnasvið Neez (Pyrénées Atlantiques) frá upptökum að Jurançon-stíflunni, 

— vatnasvið Beez (Pyrénées Atlantiques) frá upptökum að Nay-stíflunni, 

— vatnasvið Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) frá upptökum að Calypso-stíflunni við 
Soulom-virkjunina. 

 

S t r andsvæði  

— Öll Atlantshafsströndin milli norðurmarka Vendée-umdæmis og suðurmarka Charente-Maritime-
umdæmis. 

 

4.A.2. Loire-Bretagne 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Öll vatnasvið á Bretagneskaga, að undanskildum vatnasviðum eftirtalinna áa: 

— Vilaine, 

— Aven, 

— Ster-Goz, 

— neðri hluta vatnasviðs árinnar Elorn, 

— Sèvre Niortaise-lægðin, 

— Lay-lægðin, 

— eftirtalin vatnasvið Vienne-lægðarinnar: 

— vatnasvið árinnar Vienne frá upptökum að Châtellerault-stíflunni í Vienne-umdæmi, 

— vatnasvið árinnar Gartempe frá upptökum að Saint Pierre de Maillé-stíflunni (með rist) í 
Vienne-umdæmi, 

— vatnasvið árinnar Creuse frá upptökum að Bénavent-stíflunni í Indre-umdæmi, 

— vatnasvið árinnar Suin frá upptökum að Douadic-stíflunni í Indre-umdæmi, 

— vatnasvið árinnar Claise frá upptökum að Bossay-sur-Claise-stíflunni í Indre-et-Loire-
umdæmi, 

— vatnasvið lækjanna Velleches og Trois Moulins frá upptökum að Trois Moulins-stíflunum í 
Vienne-umdæmi, 

— lægðir við árnar sem renna í Atlantshaf í Vendée-umdæmi. 
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S t r andsvæði  

— Öll strandlengja Bretagneskaga, að undanskildum eftirtöldum svæðum: 

— Rade de Brest, 

— Anse de Camaret, 

— strandsvæðinu milli Trévignon-odda og mynnis árinnar Laïta, 

— strandsvæðinu milli mynnis árinnar Tohon og marka umdæmisins. 

 

4.A.3. Seine-Normandie 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Sélune-lægðin 

4.A.4. Aquitaine 

Va tnasv ið  

— Vatnasvið árinnar Vignac frá upptökum að hindruninni við la Forge, 

— vatnasvið árinnar Gouaneyre frá upptökum að hindruninni við Maillières-stífluna, 

— vatnasvið árinnar Susselgue frá upptökum að hindruninni við de Susselgue, 

— vatnasvið árinnar Luzou frá upptökum að hindruninni við eldisstöðina de Laluque, 

— vatnasvið árinnar Gouadas frá upptökum að hindruninni við l'Etange de la Glacière à Saint 
Vincent de Paul, 

— vatnasvið árinnar Bayse frá upptökum að hindruninni við Moulin de Lartia et de Manobre. 

4.A.5. Midi-Pyrénées 

Va tnasv ið  

— Vatnasvið árinnar Cernon frá upptökum að hindruninni við Saint George de Luzençon. 

4.B. Svæði í Frakklandi sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis 

4.B.1. Loire-Bretagne 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Sá hluti Loire-lægðarinnar sem er efri hluti Huisne-vatnasviðsins frá upptökum vatnsfallanna að 
Ferté-Bernard-stíflunum. 

4.C. Svæði í Frakklandi sem eru viðurkennd með tilliti til iðradreps 

4.C.1. Loire-Bretagne 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Eftirtalin vatnasvið Vienne-lægðarinnar: 

— vatnasvið Anglin-ár frá upptökum að stíflunum við: 

— orkuverið í Châtellerault í ánni Vienne í Vienne-umdæmi, 

— Saint Pierre de Maillé við ána Gartempe í Vienne-umdæmi, 

— Bénavent við ána Creuse í Indre-umdæmi, 

— Douadic við ána Suin í Indre-umdæmi, 

— Bossay-sur-Claise við ána Claise í Indre-et-Loire-umdæmi. 

5.A. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis 

— Írland (4), að undanskilinni Cape Clear eyju. 

 
(4) Að meðtöldum öllum svæðum inn til landsins og strandsvæðum á yfirráðasvæði landsins. 
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5.B. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til iðradreps 

— Írland (5) 

6.A. Svæði á Ítalíu sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

6.A.1. Héraðið Trentino alto Adige, sjálfstjórnarsýslan Trento 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

—  Val di Fiemme e Cembra: vatnasvið árinnar Avisio frá upptökum að manngerðu hindruninni við 
Serra San Giorgio í sveitarfélaginu Giovo, 

— Val delle Sorne: vatnasvið árinnar Sorna frá upptökum að manngerðu hindruninni sem 
vatnsaflsvirkjunin í Chizzola (Ala) myndar, áður en hún fellur í ána Adige, 

— Torrente Adanà: vatnasvið árinnar Adanà frá upptökum að manngerðri röð hindrana forstreymis 
við eldisstöðina Armani Cornelio-Lardaro, 

— Zona Rio Manes: vatnasvið Manes-árinnar að fossi 200 metra forstreymis við eldisstöðina 
Troticoltura Giovanelli á La Zinquantina-svæðinu, 

— Val Rendena: vatnasvið frá upptökum árinnar Sarca að Oltresarca-stíflunni í héraðinu Villa 
Rendena, 

— Val di Ledro: vatnasvið ánna Massangla og Ponale frá upptökum að vatnsaflsvirkjuninni við 
Centrale í héraðinu Molina di Ledro, 

— Valsugana: vatnasvið árinnar Brenta frá upptökum að Marzotto-stíflunni við Mantincelli í 
sveitarfélaginu Grigno, 

— Val del Fersina: vatnasvið árinnar Fersina frá upptökum að fossinum í Ponte Alto. 

6.A.2. Héraðið Lombardía, sýslan Brescia 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Ogliolo: vatnasvið Ogliolo frá upptökum að fossinum, forstreymis við fiskeldisstöðina Adamello 
þar sem Ogliolo rennur í ána Oglio, 

— Fiume Caffaro: vatnasvið Cafarro frá upptökum að manngerðu hindruninni, 1 km forstreymis frá 
eldisstöðinni. 

6.A.3. Héraðið Úmbría, sýslan Perúgía 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Lago Trasimeno: Trasimeno-vatn. 

6.A.4. Héraðið Veneto 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Belluno: vatnasvið í Belluno-sýslu frá upptökum Ardo að hindruninni forstreymis (áður en Ardo 
rennur í ána Piave) við eldisstöðina Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano 
Bellunese, Belluno. 

6.A.5. Héraðið Toscana 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Valle del fiume Serchio: vatnasvið árinnar Serchio frá upptökum að hindruninni við Piaggione-
stífluna. 

 

 

(5) Að meðtöldum öllum svæðum inn til landsins og strandsvæðum á yfirráðasvæði landsins. 
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6.A.6. Héraðið Úmbría 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Fosso di Terrìa: vatnasvið árinnar Terrìa frá upptökum að hindruninni neðan við fiskeldisstöðina 
Ditta Mountain Fish þar sem árnar Terrìa og Nera sameinast. 

6.B. Svæði á Ítalíu sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis 

6.B.1. Héraðið Trentino alto Adige, sjálfstjórnarsýslan Trento 

Svæði  inn  t i l  l ands ins  

— Valle dei Laghi: vatnasvið stöðuvatnanna San Massenza, Toblino og Cavedine að hindruninni 
forstreymis í suðurhluta Cavedine-vatns sem nær að vatnsaflsvirkjuninni í sveitarfélaginu 
Torbole. 

7.A. Svæði í Svíþjóð sem eru viðurkennd með tilliti til veirublæðis 

— Svíþjóð (6): 

— að undanskildu svæði á vesturströndinni, sem er innan hálfhrings með 20 kílómetra geisla umhverfis 
fiskeldisstöðina á eynni Björkö, ásamt ármynnum og vatnasviðum ánna Göta og Säve að fyrstu 
gönguhindruninni í hvorri á (við Trollhättan annars vegar og aðrennslið í stöðuvatnið Aspen hins 
vegar). 

7.B. Svæði í Svíþjóð sem eru viðurkennd með tilliti til iðradreps 

— Svíþjóð (6) 

8. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til 
veirublæðis og iðradreps 

— Stóra-Bretland (6), 

— Norður-Írland (6), 

— Guernsey (6), 

— Mön (6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Að meðtöldum öllum svæðum inn til landsins og strandsvæðum á yfirráðasvæði landsins. 
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II. VIÐAUKI 
 

FISKELDISSTÖÐVAR SEM ERU VIÐURKENNDAR MEÐ TILLITI TIL FISKSJÚKDÓMANNA VEIRUBLÆÐIS 
OG/EÐA IÐRADREPS 

 

1. Fiskeldisstöðvar í Belgíu sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 
 

1. La Fontaine aux truites B-6769 Gérouville 
 
 

2. Fiskeldisstöðvar í Danmörku sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 
 

1. Vork Dambrug DK-6040 Egtved 

2. Egebæk Dambrug DK-6880 Tarm 

3. Bækkelund Dambrug DK-6950 Ringkøbing 

4. Borups Geddeopdræt DK-6950 Ringkøbing 

5. Bornholms Lakseklækkeri DK-3730 Nexø 

6. Langes Dambrug DK-6940 Lem St. 

7. Brænderigårdens Dambrug DK-6971 Spjald 

8. Siglund Fiskeopdræt DK-4780 Stege 

9. Ravning Fiskeri DK-7182 Bredsten 

10. Ravnkær Dambrug DK-7182 Bredsten 

 

3.A. Fiskeldisstöðvar í Þýskalandi sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

 

3.1. Neðra-Saxland 
 

1. Jochen Moeller Fischzucht Harkenbleck 
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck 

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität 
Göttingen 

(klakstöð eingöngu) 
D-37586 Dassel 

3. Dr. R. Rosengarten Forellenzucht Sieben Quellen 
D-49124 Georgsmarienhütte 

4. Klaus Kröger Fischzucht Klaus Kröger 
D-21256 Handeloh Wörme 

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm Forellenzucht W. Riggert 
D-29465 Schnega 

6. Volker Buchtmann Fischzucht Nordbach 
D-21441 Garstedt 

7. Sven Kramer Forellenzucht Kaierde 
D-31073 Delligsen 

8. Hans-Peter Klusak Fischzucht Grönegau 
D-49328 Melle 

9. F. Feuerhake Forellenzucht Rheden 
D-31039 Rheden 

10. Horst Pöpke Fischzucht Pöpke 
Hauptstraße 14 
D-21745 Hemmoor 
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3.2. Thüringen 
 

1. Firma Tautenhahn D-98646 Trostadt 

2. Fischzucht Salza GmbH D-99734 Nordhausen-Salza 

3. Fischzucht Kindelbrück GmbH D-99638 Kindelbrück 

4. Reinhardt Strecker Forellenzucht Orgelmühle 
D-37351 Dingelstadt 

 
3.3. Baden-Württemberg 

 

1. Heiner Feldmann Riedlingen/Neufra 
D-88630 Pfullendorf 

2. Walter Dietmayer Forellenzucht Walter Dietmayer 
Hettingen 
D-72501 Gammertingen 

3. Heiner Feldmann Bad Waldsee 
D-88630 Pfullendorf 

4. Heiner Feldmann Bergatreute 
D-88630 Pfullendorf 

5. Oliver Fricke Anlage Wuchzenhofen 
Boschenmühle 
D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 ½ 

6. Peter Schmaus Fischzucht Schmaus, Steinental 
D-88410 Steinental/Hauerz 

7. Josef Schnetz Fenkenmühle 
D-88263 Horgenzell 

8. Erwin Steinhart Quellwasseranlage Steinhart 
Hettingen 
D-72513 Hettingen 

9. Hugo Strobel Quellwasseranlage Otterswang 
Sägmühle 
D-72505 Hausen am Andelsbach 

10. Reinhard Lenz Forsthaus 
Gaimühle 
D-64759 Sensbachtal 

11. Peter Hofer Sulzbach 
D-78727 Aisteig/Oberndorf 

12. Stephan Hofer Oberer Lautenbach 
D-78727 Aisteig/Oberndorf 

13. Stephan Hofer Unterer Lautenbach 
D-78727 Aisteig/Oberndorf 

14. Stephan Hofer Schelklingen 
D-78727 Aistaig/Oberndorf 

15. Hubert Schuppert Brutanlage: Obere Fischzucht 
Mastanlage: Untere Fischzucht 
D-88454 Unteressendorf 

16. Johannes Dreier Brunnentobel 
D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen 

17. Peter Störk Wagenhausen 
D-88348 Saulgau 

18. Erwin Steinhart Geislingen/St. 
D-73312 Geislingen/St. 
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19. Joachim Schindler Forellenzucht Lohmühle 
D-72275 Alpirsbach 

20. Heribert Wolf Forellenzucht Sohnius 
D-72160 Horb-Diessen 

21. Claus Lehr Forellenzucht Reinerzau 
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau 

22. Hugo Hager Bruthausanlage 
D-88639 Walbertsweiler 

23. Hugo Hager  Waldanlage 
D-88639 Walbertsweiler 

24. Gumpper und Stöll GmbH Forellenhof Rössle 
Honau 
D-72805 Liechtenstein 

25. Ulrich Ibele Pfrungen 
D-88271 Pfrungen 

26. Hans Schmutz Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und 
Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) 
D-89155 Erbach 

27. Wilhelm Drafehn Obersimonswald 
D-77960 Seelbach 

28. Wilhelm Drafehn Brutanlage Seelbach 
D-77960 Seelbach 

29. Franz Schwarz Oberharmersbach 
D-77784 Oberharmersbach 

30. Meinrad Nuber Langenenslingen 
D-88515 Langenenslingen 

31. Anton Spieß Höhmühle 
D-88353 Kißleg 

32. Karl Servay Osterhofen 
D-88339 Bad Waldsee 

33. Kreissportfischereiverein Biberach Warthausen 
D-88400 Biberach 

34. Hans Schmutz Gossenzugen 
D-89155 Erbach 

35. Reinhard Rösch Haigerach 
D-77723 Gengenbach 

36. Harald Tress Unterlauchringen 
D-79787 Unterlauchringen 

37. Alfred Tröndle Tiefenstein 
D-79774 Albbruck 

38. Alfred Tröndle Unteralpfen 
D-79774 Unteralpfen 

39. Peter Hofer Schenkenbach 
D-78727 Aisteig/Oberndorf 

40. Heiner Feldmann Bainders 
D-88630 Pfullendorf 

41. Andreas Zordel Fischzucht Im Gänsebrunnen 
D-75305 Neuenbürg 

42. Hans Fischböck Forellenzucht am Kocherursprung 
D-73447 Oberkochen 
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43. Hans Fischböck Fischzucht 
D-73447 Oberkochen 

44. Josef Dürr Forellenzucht Igersheim 
D-97980 Bad Mergentheim 

45. Kurt Englerth und Sohn GBR Anlage Berneck 
D-72297 Seewald 

46. Fischzucht Anton Jung Anlage Rohrsee 
D-88353 Kisslegg 

47. Staatliches Forstamt Wangen Anlage Karsee 
D-88239 Wangen i. A. 

48. Simon Phillipson Anlage Weissenbronnen 
D-88364 Wolfegg 

49. Hans Klaiber Anlage Bad Wildbad 
D-75337 Enzklösterle 

50. Josef Hönig Forellenzucht Hönig 
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim 

51. Werner Baur Blitzenreute 
D-88273 Fronreute-Blitzenreute 

52. Gerhard Weihmann Mägerkingen 
D-72574 Bad Urach-Seeburg 

53. Hans und Hubert Belser GBR Dettingen 
D-72401 Haigerloch-Gruol 

54. Staatliche Forstämter Ravensburg und 
Wangen 

Altdorfer Wald 
D-88214 Ravensburg 

55. Anton Jung Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und 
Häcklerweiher 
D-88353 Kisslegg 

56. Hildegart Litke Holzweiher 
D-88480 Achstetten 

57. Werner Wägele Ellerazhofer Weiher 
D-88319 Aitrach 

58. Ernst Graf Hatzenweiler 
Osterbergstraße 8 
D-88239 Wangen-Hatzenweiler 

59. Fischbrutanstalt des Landes Baden-
Württemberg 

Obereisenbach 
Argenweg 50 
D-88085 Langenargen 

60. Johann-Georg Huchler Gutenzell 
Ochsenhauserstraße 17 
D-88484 Gutenzell 

61. Meinrad Nuber Ochsenhausen 
Obere Wiesen 1 
D-88416 Ochsenhausen 

62. Bezirksfischereiverein Nagoldtal e. V. Kentheim 
Lange Steige 34 
D-75365 Calw 

63. Berd und Volker Fähnrich Neumühle 
D-88260 Ratzenried-Argenbühl 

64. Klaiber „An der Tierwiese“ Hans Klaiber 
Rathausweg 7 
D-75377 Enzklösterle 
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65. Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach Klaus Parey, Mörikeweg 17 
D-75331 Engelsbran 2 

66. Farm Sauter 
Anlage Pflegelberg 

Gerhard Sauter 
D-88239 Wangen-Pflegelberg 6 

67. Krattenmacher 
Anlage Osterhofen 

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus 
D-8339 Bad Waldsee 

68. Fähnrich 
Anlage Argenmühle 
D88260 Ratzenried-Argenmühle 

Bernd und Volker Fähnrich 
Von Rütistraße 
D-8339 Bad Waldsee 

69. Gumpper und Stoll 
Anlage Unterhausen 

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG 
Heerstraße 20 
D-72805 Lichtenstein-Honau 

70. Durach 
Anlage Altann 

Antonie Durach 
Panoramastraße 23 
D-88346 Wolfegg-Altann 

71. Städler 
Anlage Raunsmühle 

Paul Städler 
Raunsmühle 
D-88499 Riedlingen-Pfummern 

72. König  

Anlage Erisdorf 

Sigfried König 
Helfenstraße 2/1 
D-88499 Riedlingen-Neufra 

73. Forellenzucht Drafehn 
Anlage Wittelbach 

Wilhelm Drafehn 
Schuttertalsstraße 1 
D-77960 Seelbach-Wittelbach 

74. Wirth 
Anlage Dengelshofen 

Günther Wirth 
D-88316 Isny-Dengelshofen 219 

75. Krämer, Bad Teinach Sascha Krämer 
Postrstraße 11 
D-75385 Bad Teinach-Zavelstein 

76. Muffler 
Anlage Eigeltingen 

Emil Muffler 
Brielholzer Hof 
D-78253 Eigeltingen 

3.4. Nordrhein-Westfalen 

1. Wolfgang Lindhorst-Emme Hirschquelle 
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock 

2. Wolfgang Lindhorst-Emme Am Oelbach 
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock 

3. Hugo Rameil und Söhne Sauerländer Forellenzucht 
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück 

4. Peter Horres Ovenhausen, Jätzer Mühle 
D-37671 Höxter 

5. Wolfgang Middendorf Fischzuchtbetrieb Middendorf 
D-46348 Raesfeld 

3.5. Bæjaraland 

1. Gerstner Peter (Forellenzuchtbetrieb Juraquell) 
Wellheim 
D-97332 Volkach 

2. Werner Ruf Fischzucht Wildbad 
86925 Fuchstal-Leeder 

3. Rogg Fisch Rogg 
87751 Heimertingen 
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4. Fischzucht Graf 
Anlage D-87737 Reichau 

Fischzucht Graf GbR 
Engishausen 64 
87743 Egg an der Günz 

5. Fischzucht Graf 
Anlage D-87727 Klosterbeuren 

Fischzucht Graf GbR 
Engishausen 64 
87743 Egg an der Günz 

6. Fischzucht Graf 
Anlage D-87743 Egg an der Günz 

Fischzucht Graf GbR 
Engishausen 64 
D-87743 Egg an der Günz 

7. Anlage Am Grossen Dürrmaul 
D-95671 Bärnau 

Andreas Rösch 
Am großen Dürrmaul 2 
D-95671 Bärnau 

8. Andreas Hofer 
Anlage D-84524 Mitterhausen 

Andreas Hofer 
Vils 6 
D-8419 Velden 

 
3.6. Saxland 

 

1. Anglerverband Südsachsen „Mulde/Elster“ 
e. V. 

Forellenanlage Schlettau 
D-09487 Schlettau 

2. H. und G. Ermisch GbR Forellen- und Lachszucht 
D-01844 Langburkersdorf 

 
3.7. Hessen 

 

1. Hermann Rameil  Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil 
D-34311 Naumburg OT Altendorf 

 
3.8. Schleswig-Holstein 

 

1. Hubert Mertin Forellenzucht Mertin 
Mühlenweg 6 
D-24247 Roderbek 

 
3.B. Fiskeldisstöðvar í Þýskalandi sem eru viðurkenndar með tilliti til iðradreps 

3.B.1. Thüringen 

1. Thüringer Forstamt Leinefelde Fischzucht Worbis 
D-37327 Leinefelde 

 
4. Fiskeldisstöðvar á Spáni sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

 
4.1. Hérað: Sjálfstjórnarhéraðið Aragónía 

 

1. Truchas del Prado í Alcalá de Ebro, sýslunni Zaragoza
(Aragóníu) 

 
5.A. Fiskeldisstöðvar í Frakklandi sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

 
5.A.1. Adour-Garonne 

 
1. Pisciculture de Sarrance F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques) 

2. Pisciculture des Sources F-12540 Cornus (Aveyron) 

3. Pisciculture de Pissos F-40410 Pissos (Landes) 

4. Pisciculture de Tambareau F-40000 Mont de Marsan (Landes) 

5. Pisciculture „Les Fontaines d'Escot“ F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques) 

6. Pisciculture de la Forge F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne) 
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5.A.2. Artois-Picardie 
 

1. Pisciculture du Moulin du Roy F-62156 Rémy (Pas-de-Calais) 

2. Pisciculture du Bléquin F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais) 

3. Pisciculture de Earls Feldmann  

76340 Hodeng Au Bosc 

F-80580 Bray-Les-Mareuil 

4. Pisciculture Bonnelle à Ponthoile Bonnelle 80133 Ponthoile 
M. Sohier 
26, rue George Deray 
F-80100 Abeville 

5. Pisciculture Bretel à Gezaincourt Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens 
M. Sohier 
26, rue George Deray 
F-80100 Abeville 

 
5.A.3. Aquitaine 

 

1. SARL Salmoniculture de la Ponte — 
Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc 

Le Meysout — F-40120 Arue 

2. L'EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas Saillet et Esquit — F-64490 Lees Athas 
INRA — BP 3 — F-64310 Saint Pee sur 
Nivelle 

 
5.A.4. Drôme 

 

1. Pisciculture „Sources de la Fabrique“ 40, Chemin de Robinson 
F-26000 Valence 

 
5.A.5. Haute-Normandie 

 

1. Pisciculture des Godeliers F-27210 Le Torpt 

2. Pisciculture fédérale de Saint Gertrude  

F-76490 Maulevrier 

Fédération des association pour la pêche et 
la protection de milieu aquatique de Seine-
Maritime-11 
F-76490 Maulevrier 

 
5.A.6. Loire-Bretagne 

 

1. SCEA „Truites du lac de Cartravers“ Bois-Boscher 
F-22460 Merleac (Côtes-d'Armor) 

2. Pisciculture du Thélohier F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine) 

3. Pisciculture de Plainville F-28400 Marolles Les Buis (Eure-et-Loir) 

4. Pisciculture Rémon à Parné sur Roc SARL Remon 
21, rue de la Véquerie 
F-53260 Parné sur Roc (Mayenne) 

 
5.A.7. Rhin-Meuse 

 

1. Pisciculture du ruisseau de Dompierre F-55300 Lacroix sur Meuse (Meuse) 

2. Pisciculture de la source de la Deüe F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse) 

 
5.A.8. Rhône-Méditerranée-Corse 

 

1. Pisciculture Charles Murgat  Les Fontaines 
F-38270 Beaufort (Isère) 
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5.A.9. Seine-Normandie 
 

1. Pisciculture du Vaucheron F-55130 Gondrecourt-Le-Château (Meuse) 

 
5.A.10. Languedoc Roussillon 

 

1. Pisciculture de Pêcher  

48400 Florac 

Fédération de la Lozère pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique 
F-48400 Florac 

 
5.A.11. Midi-Pyrénées 

 

1. Pisciculture de la source du Durzon SCEA Pisciculture du mas de pommiers 
F-12230 Nant 

 
5.A.12. Alpes de Haute Provence 

 

1. Centre Piscicole de Roquebilière  

F-06450 Roquebilière 

Fédération des Alpes-Maritimes pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique 
F-06450 Roquebilière 

 
 

5.B. Fiskeldisstöðvar í Frakklandi sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis 
 

5.B.1. Artois-Picardie 
 

1. Pisciculture de Sangheen F-62102 Calais (Pas-de-Calais) 

 
 

6. Fiskeldisstöðvar á Ítalíu sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 
 

6.1. Hérað: Friuli Venezia Giulia 
 

S te l l a - lægð in  

1. Azienda ittica agricola Collavini Mario Via Tiepolo 12 
I-33032 Bertiolo (UD) 
N. I096UD005 

Tag l i amen to - lægð in  

2. Nuova Azzurra SpA Nuova Azzurra SpA  
Via Molino del Cucco 38  
Rivoli di Osoppo (UD) 

3. Impianto ittiogenico di Forni di Sotto Ente tutela pesca del Friuli  
Via Colugna 3  
I-33100 Udine 

4. Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese Ente tutela pesca del Friuli  
Via Colugna 3  
I-33100 Udine 

5. Impianto ittiogenico di Amaro Ente tutela pesca del Friuli  
Via Colugna 3  
I-33100 Udine 

6. Impianto ittiogenico di Somplago — Mena 
di Cavazzo Carnico 

Ente tutela pesca del Friuli  
Via Colugna 3  
I-33100 Udine 
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6.2. Sýsla: Sjálfstjórnarsýslan Trento 
 

Noce- lægð in  

1. Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) Cavizzana 

2. Troticoltura di Grossi Roberto Grossi Roberto 

Via Molini n. 11 

Monoclassico (TN) 

N. 121TN010 

Bren ta - lægð in  

3. Campestrin Giovanni Telve Valsugana (Fontane) 

4. Ittica Resenzola Serafini Grigno 

5. Ittica Resenzola Selva Grigno 

6. Leonardi F.lli Levico Terme (S. Giuliana) 

7. Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana Grigno (Fontana Secca, Maso Puele) 

8. Cappello Paolo Via Zacconi 21 

Loc. Maso Fontane, Roncegno 

Adl ige - lægð in  

9. Celva Remo Pomarolo 

10. Margonar Domenico Ala (Pilcante) 

11. Degiuli Pasquale Mattarello (Regole) 

12. Tamanini Livio Vigolo Vattaro 

13. Troticultura Istituto Agrario di S. Michele 
a/A. 

S. Michele all'Adige 

Sa rca - lægð in  

14. Ass. Pescatori Basso Sarca Ragoli (Pez) 

15. Stab. Giudicariese La Mola Tione (Delizia d'Ombra) 

16. Azienda Agricola La Sorgente ss Tione (Saone) 

17. Fonti del Dal ss Lomaso (Dasindo) 

18. Comfish Srl (ex. Paletti) Preore (Molina) 

19. Ass. Pescatori Basso Sarca Tenno (Pranzo) 

20. Troticultura „La Fiana“ Di Valenti Claudio (Bondo) 

Ch iese- lægð in  

21. Facchini Emiliano Pieve di Bono (Agrone) 
 

6.3. Hérað: Úmbría 
 

Nera -á rda lu r inn  

1. Impianto Ittogenico provinciale Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG)— 
ríkisrekið iðjuver (sýslunni Perúgíu) 
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6.4. Hérað: Veneto 
 

As t ico - lægð in  
1. Centro Ittico Valdastico Valdastico (Veneto, sýslunni Vicenza) 

 L ie t ta - lægð in  
2. Azienda Agricola Lietta sas Via Rai 3  

I-31010 Ormelle (TV)  
n. 052TV074 

Bacch ig l ione - lægð in  
3. Azienda Agricola Troticoltura Grosselle 

Massimo 
Massimo Grosselle  
Via Palmirona 18  
Sandrigo (VI) N. 091VI831 

Bren ta - lægð in  
4. Polo Guerrino,  

Via S. Martino 51  
Loc. Campese  
I -36061 Bassano del Grappa 

Polo Guerrino  
Via Tre Case 4  
I-36056 Tezze sul Brenta 

Á in  T ione  in  Fa t to lé  
5. Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide 

Menozzi ss 
Davide Menozzi  
Via Mazzini 32  
Bonferraro de Sorga 

 
6.5. Hérað: Valle d'Aosta 

 
 Dora  Ba l te - lægð in  

1. Stabilimento ittiogenico regionale Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO) 
 

6.6. Hérað: Lombardía 
 

1. Azienda Troticoltura Foglio Ass Troticoltura Foglio Angelo, SS 
Piazza Marconi 3 
I-25072 Bagolino 

2. Azienda Agricola Pisani  
Dossi Cascina Oldani, Cisliano (MI) 

Giorgio Peterlongo 
Via Veneto 20 — Milano 

 
7. Fiskeldisstöðvar í Austurríki sem eru viðurkenndar með tilliti til veirublæðis og iðradreps 

 
1. Alois Köttl Forellenzucht Alois Köttl 

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla 
2. Herbert Böck Forellenhof Kaumberg 

Höfnergraben 1 
A-2572 Kaumberg 

3. Forellenzucht Glück Erick und Sylvia Glück 
Hammerweg 13 
A-5270 Mauerkirchen 
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                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2007/EES/16/06 

frá 13. júní 2003 

um viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um 
blóðþorra eða tilvist hans er staðfest (tilkynnt með númeri C(2003) 1831) (*) 

(2003/466/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003 (2), 
einkum 15. gr., 
 
með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/53/EB frá 24. júní 1993 
um lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með 
tilteknum fisksjúkdómum (3), eins og henni var síðast breytt 
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/288/EB (4), 
einkum 2. mgr. 5. gr. og 6. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Með tilskipun 93/53/EBE er ákveðið að sýnataka og 

prófanir á rannsóknarstofu til að greina sjúkdóma í 
skrá I og skrá II (sem um getur í viðauka A við 
tilskipun 91/67/EBE) skuli fara fram samkvæmt þeim 
aðferðum sem eru fastsettar í samræmi við 15. gr. 
tilskipunar 91/67/EBE. 

 
2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2001/183/EB (5) er mælt fyrir um sýnatökuáætlanir og 
aðferðir við greiningu og staðfestingu á veirublæði [  
veirublæðingu] og iðradrepi. 

 
3) Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. og 6. gr. tilskipunar 

93/53/EBE skulu allar eldisstöðvar, sem eru á sama 
vatnasviði eða strandsvæði og eldisstöð þar sem 
grunur leikur á um blóðþorrasmit (ISA) eða það hefur 
verið staðfest, vera undir opinberu eftirliti. Setja skal 
viðmiðanir vegna skilgreiningar svæða og opinbers 
eftirlits. 

 
4) Haft hefur verið samráð við sérfræðinga í fisk-

sjúkdómum og rannsóknarstofustörfum í því skyni að 
skilgreina sýnatökuáætlanir og aðferðir við greiningu 
og staðfestingu á blóðþorra og setja viðmiðanir við 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 156, 25.6.2003, bls. 61. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 175, 19.7.1993, bls. 23. 
(4) Stjtíð. EB L 99, 10.4.2001, bls. 11. 
(5) Stjtíð. EB L 67, 9.3.2001, bls. 65. 

skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur 
grunur um blóðþorra eða tilvist blóðþorra er staðfest. 
Enn fremur verður að taka tillit til viðmiðunarreglna 
um greiningu blóðþorra sem mælt er fyrir um í 
gildandi útgáfu greiningarhandbókar Alþjóðadýra-
heilbrigðisstofnunarinnar (International Office of 
Epizootics (OIE)) um sjúkdóma í lagardýrum. 

 

5) Veita skal nægan tíma til framkvæmdar þessum nýju 
kröfum. 

 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um matvælaferli og heilbrigði dýra. 

 

 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

 

1. gr. 

 

Í viðaukanum við þessa ákvörðun er mælt fyrir um 
sýnatökuáætlanir og aðferðir við greiningu og staðfestingu á 
blóðþorra og einnig viðmiðanir við skilgreiningu svæða og 
opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða 
tilvist blóðþorra er staðfest. 

 

 

2. gr. 

 

Ákvörðun þessi gildir frá 23. október 2003. 
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3. gr. 

 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 13. júní 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 
Sýnatökuáætlanir og aðferðir við greiningu og staðfestingu á blóðþorra og viðmiðanir við skilgreiningu svæða 

og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist blóðþorra er staðfest 
 

INNGANGUR OG SKILGREININGAR 

 
Í þessum viðauka: 

a) er kveðið á um viðmiðunarreglur og lágmarkskröfur um sýnatökuáætlanir og aðferðir við greiningu og staðfest-
ingu á tilvist blóðþorra, 

b) eru ákvæði og skilgreiningar, sem mælt er fyrir um í tilskipun 91/67/EBE og tilskipun 93/53/EBE, samþætt, 

c) eru sett fram ákvæði um rétta greiningu, varnaraðgerðir og eftirlit með blóðþorra komi upp grunur um blóðþorra 
eða sé blóðþorri staðfestur, 

d) eru ákvæði sem beint er bæði að yfirvöldum sem sjá um varnir gegn blóðþorra og starfsfólki á rannsóknarstofum 
sem sér um prófanir með tilliti til þess sjúkdóms. Lögð er áhersla á aðferðir við sýnatöku, meginreglur og 
framkvæmd rannsóknastofuprófana og mat á niðurstöðum úr þeim sem og nákvæma rannsóknarstofutækni. Þrátt 
fyrir það geta rannsóknarstofur, ef við á, breytt þeim prófunum sem er lýst í þessum viðauka eða viðhaft aðrar 
prófanir, að því tilskildu að unnt sé að sýna fram á jafnmikla eða meiri næmni og sérhæfni. Enn fremur er mælt 
fyrir um viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist 
blóðþorra er staðfest. 

Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

„Vatnasvið“: allt vatnasviðið frá upptökum vatnsfallsins að ármynninu eða hluti vatnasviðs frá upptökum 
vatnsfallsins að náttúrulegri eða tilbúinni hindrun sem kemur í veg fyrir að fiskurinn fari niður fyrir þá hindrun. 

„Strandsvæði“: hluti af strönd, sjó eða ármynni, skýrt afmarkaður landfræðilega, sem er einsleitt, straumfræðilegt 
kerfi eða nokkur slík kerfi. 

Í I. hluta er mælt fyrir um almennar meginreglur og viðmiðanir við greiningu og staðfestingu á blóðþorra og 
viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit, sem halda skal uppi, ef upp kemur grunur um blóðþorra eða 
tilvist blóðþorra er staðfest. 

Í II. hluta er tilgreint hvers konar skoðun og sýnataka skuli fara fram svo að greina megi blóðþorra. 

Í III. hluta er mælt fyrir um aðferðir sem á að nota við veirufræðilegar rannsóknir. 

Í IV. hluta er gerð grein fyrir aðferðum við rannsókn sýna með víxlritakjarnsýrumögnun (RT-PCR) í því skyni að 
greina blóðþorra. 

Í V. hluta er aðferðarlýsing sem á að nota við óbeina flúrskinsmótefnaprófun (IFAT) á nýrnaþrykkjum með tilliti til 
blóðþorra. 

Í VI. hluta eru tilgreindar aðferðir í vefjafræði. 

Í VII. hluta er skrá yfir þau upphafsstafaorð og þær skammstafanir sem eru notaðar. 

I. Viðmiðanir við greiningu blóðþorra og skilgreiningu svæða, tilteknar varnarráðstafanir og opinbert eftirlit 

I.1. Almennar meginreglur um greiningu blóðþorra 

Gildar ástæður fyrir því að telja að fiskur sé sýktur af blóðþorraveiru eru settar fram í hluta I.2 í þessum 
viðauka. Ef upp kemur grunur um að fiskur í eldisstöð sé sýktur af blóðþorraveiru skulu aðildarríkin sjá 
til þess að eins skjótt og unnt er fari fram opinber rannsókn til að staðfesta eða útiloka tilvist sjúkdómsins 
með skoðunum og klínískum rannsóknum, auk þess að taka og velja sýni og velja aðferðir til rannsókna á 
rannsóknastofu eins og mælt er fyrir um í III.–VI. hluta þessa viðauka. Til þess að fá opinbera 
staðfestingu á tilvist blóðþorra verður að uppfylla einhvern af þeim þremur flokkum viðmiðana sem mælt 
er fyrir um í hluta I.3 í þessum viðauka. 

I.2. Grunur um blóðþorrasýkingu 

I.2.1. Ástæða er til að hafa grun um tilvist blóðþorra ef a.m.k. ein af eftirfarandi viðmiðunum er 
uppfyllt: 

a) einkenni við skoðun eftir dauða samræmast einkennum blóðþorra, með eða án klínískra 
einkenna um sjúkdóminn. Einkenni við skoðun eftir dauða og klínísk einkenni sjúkdóms 
skulu vera í samræmi við einkenni sem mælt er fyrir um í gildandi útgáfu 
greiningarhandbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (International Office of 
Epizootics (OIE)) um sjúkdóma í lagardýrum, 

b) einangrun og greining blóðþorraveiru í frumurækt úr einu sýni úr einhverjum fiski í 
eldisstöðinni, eins og lýst er í III. hluta, 
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c) rökstudd vísbending um tilvist blóðþorraveiru úr tveimur sjálfstæðum 
rannsóknastofuprófunum á borð við víxlritakjarnsýrumögnun (IV. hluti) og óbeina 
flúrskinsmótefnaprófun (V. hluti), 

d) flutningur á lifandi fiski í eldisstöð þar sem gildar ástæður eru fyrir grun um tilvist blóðþorra 
á þeim tíma þegar fiskurinn var fluttur, 

e) ef rannsókn leiðir í ljós önnur mikilvæg, faraldsfræðileg tengsl við eldisstöðvar þar sem upp 
kemur grunur um blóðþorra eða tilvist blóðþorra er staðfest. 

I.2.2. Hægt er að eyða grun um blóðþorra ef áframhaldandi rannsóknir, sem fela í sér a.m.k. eina 
klíníska rannsókn á mánuði á sex mánaða tímabili, gefa engar frekari marktækar vísbendingar 
um tilvist blóðþorra. 

I.3. Staðfesting á blóðþorra 

Tilvist blóðþorra telst vera staðfest ef viðmiðanir a-, b- eða c-liðar eru uppfylltar: 

a) klínísk einkenni og einkenni við skoðun eftir dauða samræmast einkennum blóðþorra samkvæmt 
gildandi útgáfu greiningarhandbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um sjúkdóma í lagar-
dýrum, þ.m.t. dauður eða veikburða fiskur eða fiskur sem hagar sér óeðlilega, merki um blóðleysi, 
önnur einkenni við skoðun eftir dauða og sjúklegar breytingar greinast og blóðþorraveira greinist 
með einni eða fleiri af eftirfarandi aðferðum: 

i) einangrun og greiningu blóðþorraveiru í frumurækt úr a.m.k einu sýni úr einhverjum fiski í 
eldisstöðinni, eins og lýst er í III. hluta, 

ii) greiningu blóðþorraveiru með víxlritakjarnsýrumögnun með þeim aðferðum sem er lýst í IV. 
hluta, 

iii) greiningu blóðþorraveiru í vef eða vefjasýnum með sértækum mótefnum gegn blóðþorraveiru 
(t.d. óbein flúrskinsmótefnaprófun á nýrnaþrykki eins og lýst er í V. hluta), 

b) einangrun og greiningu blóðþorraveiru í tveimur sýnum úr einum eða fleiri fiskum í eldisstöð sem 
eru rannsakaðir á mismunandi tíma með aðferðinni sem er lýst í III. hluta, 

c) einangrun og greiningu blóðþorraveiru úr a.m.k. einu sýni úr hvaða fiski í eldisstöðinni sem er með 
aðferðinni, sem er lýst í III. hluta, með staðfestri vísbendingu um blóðþorraveiru í vefjasýni úr hvaða 
fiski í eldisstöðinni sem er með því að nota annaðhvort víxlritakjarnsýrumögnun (IV. hluti) eða 
óbeina flúrskinsmótefnaprófun (V. hluti). 

I.4. Viðmiðanir við skilgreiningu og afnám svæða fyrir varnaraðgerðir og opinbert eftirlit ef upp kemur 
grunur um blóðþorra sem er svo staðfestur. 

I.4.1. Við gerð opinberrar eftirlitsáætlunar, byggðri á áhættumati, skulu aðildarríkin skilgreina 
viðeigandi varnar- og eftirlitssvæði í grennd við eldisstöðina þar sem opinber grunur leikur á um 
blóðþorra eða tilvist blóðþorra er staðfest. 

I.4.2. Skilgreining svæða skal byggjast á greiningu í hverju tilviki fyrir sig á hættu á frekari útbreiðslu 
sjúkdómsins. Í samræmi við faraldsfræðilegt ástand skal viðkomandi vatnasvið eða strandsvæði: 

— skilgreint sem varnarsvæði eða 

— því má skipta, ef um víðáttumikil vatnasvið eða strandsvæði er að ræða, í varnarsvæði og 
eftirlitssvæði ef það dregur ekki úr líkum á því að útbreiðsla blóðþorra verði heft. 

Enn fremur er heimilt að skilgreina viðbótareftirlitssvæði, eftir því sem þörf krefur, utan 
vatnasviðsins eða strandsvæðisins. 

I.4.3. Helstu þættir, sem ber að hafa í huga við skilgreiningu framangreindra svæða, eru þeir sem hafa 
áhrif á hættuna á að sjúkdómurinn berist í eldisfisk eða villtan fisk, s.s.: fjöldi, hlutfall og 
dreifing dauðra fiska í eldisstöð þar sem upp kemur grunur um blóðþorraveiru eða tilvist hennar 
er staðfest; orsök dauðsfalla í viðkomandi eldisstöð; hve langt er til nærliggjandi eldisstöðva og 
hve þétt þær liggja; smithættueldisstöðvar; hvaða tegundir eru í eldisstöðvunum; rekstrarform 
smitaðra og nærliggjandi eldisstöðva; straumfræðileg skilyrði og aðrir faraldsfræðilegir þættir, 
greindir í tengslum við faraldsfræðilega athugun, sem fer fram í samræmi við 2. mgr. 5. gr. og 
8. gr. tilskipunar 93/53/EBE. 
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I.4.4. Eftirfarandi lágmarksviðmiðanir skulu gilda um skilgreiningu svæða. 
 

I.4.4.1. Aðildarríki skal skilgreina „varnarsvæði“ í næsta nágrenni eldisstöðvar þar sem 
blóðþorraveirusmit er staðfest, sem hér segir: 
 
— á strandsvæðum: svæði innan hrings með geisla sem svarar a.m.k til hreyfingar 

sjávarfalla eða er a.m.k. 5 km, með miðpunkt í eldisstöð þar sem blóðþorraveirusmit 
er staðfest, eða samsvarandi svæði sem er ákvarðað samkvæmt viðeigandi 
straumfræðilegum eða faraldsfræðilegum gögnum eða 

 
— á svæðum á landi: allt vatnasvið eldisstöðvar þar sem blóðþorrasmit er staðfest; 

aðildarríki er heimilt, á víðfeðmum vatnasviðum, að takmarka umfang svæðisins við 
hluta vatnasviðs, að því tilskildu að það dragi ekki úr líkum á því að útbreiðsla 
blóðþorra verði heft. 

 
I.4.4.2. Ef upp kemur grunur um tilvist blóðþorra skal skilgreina „bráðabirgðavarnarsvæði“ sem 

byggist á sömu viðmiðunum og tilgreindar eru fyrir varnarsvæði. 
 

I.4.4.3. Aðildarríki skal skilgreina „eftirlitssvæði“, eftir því sem þörf krefur, utan varnarsvæðis á 
svæðum þar sem minna eftirlit er talið nægja, og skal það svara til: 
 
— á strandsvæðum: svæðis umhverfis varnarsvæði sem nær yfir hreyfingar sjávarfalla, 

svæðis umhverfis varnarsvæði og innan hrings með geisla sem nær 10 km út frá 
miðju varnarsvæðis eða samsvarandi svæðis, ákvarðað samkvæmt viðeigandi 
straumfræðilegum eða faraldsfræðilegum gögnum eða 

 
— á svæðum á landi: útvíkkaðs svæðis utan við skilgreint varnarsvæði ef þörf krefur. 
 

I.5. Rekstrarhvíld og afnám skilgreindra svæða 

 
I.5.1. Lögbært yfirvald aðildarríkjanna skal sjá til þess að allar eldisstöðvar innan varnarsvæðis séu 

settar í rekstrarhvíld í hæfilegan tíma eftir að allur fiskur hefur verið fjarlægður úr þeim og 
sótthreinsaðar eins og nauðsyn krefur. Rekstrarhvíld eldisstöðva, sem staðfest er að séu sýktar af 
blóðþorra, skal ekki vera styttri en sex mánuðir. Lögbæra yfirvaldið skal ákveða lengd 
rekstrarhvíldar annarra eldisstöðva á varnarsvæðum samkvæmt áhættumati í hverju tilviki fyrir 
sig . Þegar allar eldisstöðvar á varnarsvæðinu hafa verið tæmdar tekur við samstillt rekstrarhvíld 
sem er a.m.k. sex vikur. 
 
Enn fremur er lögbæru yfirvaldi heimilt að ákveða rekstrarhvíld eldisstöðva á skilgreindum 
eftirlitssvæðum. 
 

I.5.2. Ekki má afnema eða endurnýja skilgreind svæði fyrr en allar eldisstöðvar á svæðunum hafa verið 
tæmdar af fiski, sótthreinsaðar eins og nauðsyn ber til og settar í hvíld í samræmi við I.5.1. Við 
endurnýjun svæða skal breyta varnarsvæðum í eftirlitssvæði eins og mælt er fyrir um í 1.4.4.3. 
 

I.5.3. Ekki má endurnýja skilgreind bráðabirgðavarnarsvæði fyrr en grun um blóðþorra hefur verið eytt 
í samræmi við hluta I.2.2. Þegar blóðþorri hefur verið staðfestur í samræmi við hluta I.3 skal 
breyta bráðabirgðavarnarsvæðinu í varnarsvæði.. 
 

I.5.4. Ekki má endurnýja skilgreind eftirlitssvæði fyrr en tveimur árum eftir endurnýjun 
varnarsvæðisins. 
 

I.6. Opinbert eftirlit í kjölfar gruns eða staðfestingar á blóðþorra 

 
I.6.1. Með vísan til 2. mgr. 5. gr. og 6. gr. tilskipunar 93/53/EBE og til að staðfesta dreifingu og þróun 

sjúkdómsins í kjölfar gruns eða staðfestingar á blóðþorra í eldisstöð skal lögbært yfirvald eða 
viðurkenndur þjónustuaðili á sviði heilbrigðiseftirlits með fiskum í samráði við og undir stjórn 
lögbæra yfirvaldsins framfylgja opinberri eftirlitsáætlun, byggðri á áhættumati, á öllum 
eldisstöðvum á skilgreindu svæðunum. 
 

I.6.2. Til að beita slíkri opinberri eftirlitsáætlun verður lögbæra yfirvaldið, með vettvangsskoðun ef 
nauðsyn krefur, að tilgreina allar eldisstöðvar á skilgreindu svæðunum og gera opinbera 
heildarúttekt á tegundum, flokkum og fjölda fiska í eldisstöðvunum, þ.m.t. dánarhlutfall. 
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I.6.3. Eftir upphaflegu, opinberu heildarúttektina skulu eldisstöðvar á skilgreindum 
bráðabirgðavarnarsvæðum sem rækta lax (Salmo salar) eða aðrar tegundir sem eru tilgreindar í 
nýjustu útgáfu alþjóðaheilbrigðisreglna Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar fyrir eldisdýr, sem 
eru næmar fyrir blóðþorrra eða hugsanlegir smitberar hans, tilkynna lögbæra yfirvaldinu um 
dánartölu á fjórtán daga fresti. Ef dánartalan hækkar skal tilkynna hana fyrir hvern dag og hverja 
kví. Lögbært yfirvald skal rannsaka alla marktæka hækkun dánartölu í eldisstöð. 

 

Ef grunur er staðfestur skulu allar eldisstöðvar á skilgreindu varnarsvæði tilkynna lögbæra 
yfirvaldinu vikulega um dánartölu fyrir hverja kví og hvern dag. 

 

Eldisstöðvar á eftirlitssvæðum skulu tilkynna um dánartölu á 14 daga fresti. 

 

Enn fremur skal skoðun vera með reglubundnu millibili allt árið á skilgreindum svæðum og 
jafnoft og tilgreint er í töflu 1. Ef veðurskilyrði koma í veg fyrir slíka skoðun hluta úr ári geta 
aðildarríkin þó mælt fyrir um aðra skoðunartíðni í viðbragðsáætluninni. 

 

Tafla 1 

 

Op inber  e f t i r l i t s áæ t lun  
 
 

Staðsetning eldisstöðvar Lágmarksfjöldi skoðana á ári 
Lágmarksfjöldi skoðana á ári 

eftir að varnarsvæði hefur verið 
afnumið 

Varnarsvæði 12  

Eftirlitssvæði 6 6 

Bráðabirgðavarnarsvæði 6  

 
 
Eftirlitsáætluninni skal fram haldið þar til svæðin hafa verið afnumin. 
 

I.6.4. Skoðun, svo og val, söfnun, undirbúningur og sending sýna, skal fara fram samkvæmt 
skilgreiningu í hluta II.1 til II.4. Rannsókn sýnanna skal vera í samræmi við III. til VI. hluta. 

 
 
II. Skoðun og sýnataka 
 
 

II.1. Skoðun, val og söfnun sýna í eldisstöð þar sem upp kemur grunur um tilvist blóðþorra 
 

II.1.1. Í reglubundnum skoðunum, sem fara fram innan ramma opinberrar eftirlitsáætlunar, sem gerð er 
grein fyrir í hluta I.6, og í eldisstöðvum, sem grunur leikur á að séu sýktar af blóðþorra, skal 
skoða alla hluta eldisstöðvar (kvíar, ker eða tjarnir) með tilliti til þess hvort þar finnst dauður eða 
veikburða fiskur eða fiskur sem hagar sér óeðlilega. Ef unnt er skal rannsaka hvort klínísk 
einkenni um blóðþorra eða einkenni við skoðun eftir dauða um blóðþorra, eins og lýst er í 
gildandi útgáfu greiningarhandbókar Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um sjúkdóma í 
lagardýrum, finnast í nýdauðum (órotnuðum) og veikburða fiski eða fiski sem hagar sér 
óeðlilega.  

 
II.1.2. Ef nýleg, klínísk einkenni greinast sem samræmast blóðþorra eða ef skoðunarmaður eða 

dýralæknir hefur rökstuddan grun um að fiskur kunni að vera sýktur skal taka sýni úr minnst tíu 
fiskum. Ef unnt er skal sýnið vera úr nýdauðum (órotnuðum) og veikburða fiski eða fiski sem 
hagar sér óeðlilega. Ef ekki finnast nógu margir fiskar með klínísk einkenni skal taka 
viðbótarsýni úr heilbrigðum fiskum sem eru valdir úr þeim kvíum, kerum eða tjörnum sem hafa 
hæsta dánartölu eða flesta fiska með klínísk einkenni sjúkdóms. 

 
II.1.3. Ef nýdauður eða veikburða fiskur eða fiskur, sem hagar sér óeðlilega, finnst en klínísk einkenni 

og einkenni eftir dauða samræmast ekki blóðþorra er sýnataka ekki skyldubundin en þó getur 
skoðunarmaður eða dýralæknir, að eigin ákvörðun, tekið þau sýni sem nauðsynleg eru til 
samanburðargreiningar. 
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II.1.4. Ef grunur leikur á að fiskur úr náttúrunni sé sýktur af blóðþorra skulu aðildarríkin sjá til þess að 
viðeigandi sýni séu tekin og rannsökuð með viðeigandi, klínískum aðferðum eða 
rannsóknarstofuaðferðum, sem mælt er fyrir um í II. til VI. hluta, í því skyni að útiloka eða 
staðfesta tilvist blóðþorra og meta hvort eldisfiski stafi umtalsverð hætta af uppkomu 
sjúkdómsins. 

 

 

II.2. Fisksýni undirbúin 

 

II.2.1. Einungis skal taka sýni til vefjafræðilegrar rannsóknar úr nýslátruðum fiski sem sýnir klínísk 
einkenni eða einkenni eftir dauða sem samræmast sjúkdómseinkennunum. Taka skal sýni með 
öllum ytri eða innri vefjaskemmdum og í öllum tilvikum skulu sýni úr lifur, miðhluta nýrans, 
hjarta og milta skorin úr hverjum fiski með skurðarhníf og lögð í 8–10% (rúmmálshlutfall) 
jafnalausn sem er formalín/saltlausn. Hlutfallið milli festingarvökva og vefjar verður að vera 
a.m.k. 20:1 til að tryggja fullnægjandi varðveislu vefjanna. 

 

II.2.2. Taka skal vefi til veirufræðilegrar rannsóknar úr öllum fisksýnunum. Taka skal tvöföld sýni til 
frekari staðfestingar. Bitar úr lifur, framhluta nýra, hjarta og milta skulu teknir úr fiskinum með 
dauðhreinsuðu áhaldi og færðir yfir í plastpípur með 9 ml flutningslausn, þ.e. frumuræktaræti 
með sýklalyfjum. Unnt er að mæla með samsetningunni12,5 µg ml–1 fungison, 200 a.e. ml–1 
pólýmixín B og 200 µg ml–1 kanamýsín en einnig er heimilt að nota aðra samsetningu með 
staðfestri virkni. Heimilt er að safna saman vefjum úr allt að fimm fiskum í eina pípu með 
flutningslausn og leggja fram sem eitt safnsýni. Þyngd vefja í einu sýni skal vera 1,0 ± 0,5 g. 

 

II.2.3. Nýrnaþrykk til óbeinnar flúrskinsmótefnaprófunar skal einungis taka úr nýslátruðum fiski, þ.e. 
innan tveggja klukkustunda frá dauða hans. Biti úr miðhluta nýrans skal tekinn úr fiskinum með 
dauðhreinsuðum áhöldum. Vefnum er þrýst á þerripappír til að fjarlægja afgangsblóð og síðan 
þrýst endurtekið á sýnisgler sem er húðað með pólý-L-lýsíni. Stök þrykk skulu liggja hvert að 
öðru, en ekki skarast, þannig að úr verði eitt samfellt lag af frumum. Ekki þarf að nota blóð eða 
holdvessa í þessari prófun. Forðast skal að láta nýrnasýnið þorna upp á þerripappírnum því það 
getur leitt til blóðstorknunar og til þess að mikið af sermiprótínum fari á sýnisglerið. Þrykkin skal 
loftþurrka og halda svölum og þurrum ef ekki á að festa þau þegar í stað. Festing þrykkja skal 
fara fram innan 72 klukkustunda frá því að sýni eru tekin úr fiskinum. Að öðrum kosti má frysta 
þrykk að lokinni loftþurrkun og geyma í allt að því einn mánuð við –20 °C áður en festing fer 
fram. 

 

II.2.4. Heimilt er að rota fisk sem hefur einkenni blóðleysis og taka þegar í stað blóðsýni, meðhöndluð 
með heparíni, til blóðfræðirannsóknar á borð við blóðkornaskil. 

 

II.2.5. Taka skal vefi til greiningar með víxlritakjarnsýrumögnun úr öllum fisksýnum. Biti úr fram- eða 
miðhluta nýrans skal tekinn úr fiskinum með dauðhreinsuðu áhaldi og færður yfir í 
örskilvinduglas með 1 ml RNA-rotvarnarlausn með staðfestri virkni. Heimilt er að safna saman 
vefjum úr allt að fimm fiskum í eina pípu með rotvarnarlausn og leggja fram sem eitt safnsýni. 
Þyngd vefja í einu sýni skal vera u.þ.b. 0,5 g. Ef fiskur er smærri en svo að ná megi sýni af 
tilskilinni þyngd úr honum má taka hluta úr nýra, hjarta, milta, lifur eða skúflanga, í þessari 
forgangsröð, þannig að sýnið verði 0,5 g. 

 

 

II.3. Flutningur á sýnum úr fiski 

 

II.3.1. Blóðsýni og pípur sem innihalda fiskvefi til veirufræðilegrar rannsóknar eða greiningar með 
víxlritakjarnsýrumögnun, skulu sett í einangruð ílát (t.d. pólýstýrenkassa með þykkum veggjum) 
ásamt nægum ís eða „ísklumpum“ til að tryggja kælingu sýnanna meðan á flutningi til 
rannsóknarstofu stendur. Sýnin mega ekki frjósa og á viðtökustað skal enn vera ís í 
flutningskassanum eða einn eða fleiri ísklumpar verða að hafa haldist frosnir að hluta eða alveg. Í 
undantekningartilvikum má hraðfrysta sýni sem á að greina með víxlritakjarnsýrumögnun og 
sýni til veirufræðilegrar rannsóknar og flytja á rannsóknarstofuna við –20 °C eða minna. 

 

II.3.2. Senda skal sýnisgler fyrir óbeina flúrskinsmótefnaprófun í sérstökum hylkjum með svo miklu 
rakadrægu efni að þrykkin haldist þurr og kæld eins og að framan greinir. 

 

II.3.3. Ef fiskvefir eru fluttir í festingarvökva til vefjafræðilegrar rannsóknar skulu þeir sendir í 
lekaþéttum pípum í ílátum sem standast högg, t.d. pólýstýrenkössum með þykkum veggjum. 
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II.3.4. Svo fremi sýnin séu ekki fryst skal hefja veirufræðilega rannsókn eins fljótt og auðið er og ekki 
seinna en 72 klukkustundum eftir að sýnunum er safnað saman. Sýni sem er tekið til frekari 
staðfestingar skal geymt við –20 °C eða lægra hitastig eftir viðtöku á rannsóknarstofu. 
 

II.3.5. Flytja má heilan fisk á rannsóknarstofu ef kröfunum um hitastig í flutningi, sem lýst er í hluta 
II.3.1, er fullnægt. Vefja má heilan fisk inn í rakadrægan pappír og senda í plastpoka sem er 
kældur eins og áður er getið. 
 

II.3.6. Einnig má senda lifandi fisk, en aðeins undir eftirliti opinbera þjónustuaðilans. 
 

II.3.7. Við greiningu vefjasýna, sem eru rotvarin í RNAlater-geymslulausn, með 
víxlritakjarnsýrumögnun verður RNA-útdráttur að fara fram innan tiltekins tíma að því er varðar 
sýni sem eru geymd við misháan hita. Sá tími er sem hér segir: 
 
— 37 °C  einn dagur 
 
— 25 °C  ein vika 
 
— 4 °C    einn mánuður 
 
— –20 °C  ótakmarkaður 
 

II.3.8. Öll pökkun og merking verður að vera í samræmi við gildandi, innlendar og alþjóðlegar 
flutningsreglur eftir því sem við á. 
 
 

II.4. Söfnun viðbótargreiningarefnis 
 

Með samkomulagi við rannsóknarstofuna, sem annast greininguna, má einnig að safna öðrum fiskvefjum 
og undirbúa fyrir viðbótarrannsókn. 

 
 

III. Veirufræðileg rannsókn 
 
 
III.1. Sýnin undirbúin 

 
III.1.1. Ef upp koma erfiðleikar í framkvæmd sem koma í veg fyrir að hægt sé að sá á frumur innan 72 

klukkustunda frá því að vefjasýnin eru tekin er heimilt að frysta vefinn við –80 °C í allt að því 28 
daga. Aðeins er heimilt að frysta og þíða vefina einu sinni áður en rannsókn fer fram. 
 

III.1.2. Gera skal hvert sýni (vefjasafnsýni í flutningslausn) fullkomlega einsleitt og nota til þess 
eltimaga (stomacher), blandara eða mortél og staut, skilja í skilvindu við 2000 til 4000 × g í 15 
mínútur við 0 til 6 °C en flotið skal sía (með 0,45 µm síu og rækta með sama rúmmáli af 
hæfilega þynntri blöndu af mótsermi gegn staðbundnum (indigenous) sermigerðum 
brisdrepsveiru (IPN-veiru). Títri mótsermisins skal vera minnst 1:2000 í 50% hlutleysandi 
eyðuprófun. Blandan er höfð í eina klukkustund við 15 °C. Úr þessu verður til sáð. 
 
Markmiðið með því að meðhöndla allt sáð með mótsermi gegn brisdrepsveiru (veiru sem finnst 
sums staðar í Evrópu í 50% fisksýna) er að koma í veg fyrir að frumuskemmdir (CPE), sem stafa 
af brisdrepsveiru, komi fram í frumurækt sem sáð hefur verið í. Þetta styttir veirufræðilegu 
rannsóknina og fækkar þeim tilfellum þar sem telja verður að frumuskemmdir séu hugsanleg 
vísbending um blóðþorraveiru. 
 
Þegar sýni eru úr framleiðslueiningum sem álitnar eru lausar við brisdrep er heimilt að sleppa því 
að meðhöndla sáð með mótsermi gegn brisdrepsveiru. 
 
 

III.2. Sáning á frumurækt 
 

III.2.1. SHK-1-frumur (umsáning (pass) 80 eða undir) eða TO-frumur skulu ræktaðar í L-15-æti með 5% 
nautgripafósturssermi, 2% (rúmmálshlutfall) 200 mM L-glútamíni og 0,08% (rúmmálshlutfall) 
50 mM 2-merkaptóetanóli úr bökkum með 12 eða 24 brunnum. Heimilt er að nota aðrar 
frumulínur með viðurkennda verkun og næmi fyrir einangrun blóðþorraveiru, að teknu tilliti til 
breytileika stofna og hæfni mismunandi stofna til eftirmyndunar í mismunandi frumulínum. 
Sviflausn úr líffærum, meðhöndluð með mótsermi, skal sáð á nýja frumurækt í góðum vexti sem 
gefur endanlega þynningu vefjarefnis í ræktunaræti sem er 1:1000. Fyrir hverja sviflausn úr 
líffærum skal setja 40 µl af sáði í brunna með 2 ml af ræktunaræti. Til að minnka hættuna á 
víxlmengun er ráðlagt að nota bakka með 12 eða 24 brunnum undir fisksýni frá mismunandi 
eldisstöðvum. 



31.3.2007  Nr. 16/55EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

III.2.2. Í einn af bökkunum skal ekki sáð heldur skal nota hann fyrir neikvæðan samanburð. Í sérstakan 
bakka fyrir jákvæðan samanburð skal sáð með tilvísunareinangri með blóðþorraveiru, sem hér 
segir. Sáð skal í fyrsta brunninn eitt hundrað µl af stofnlausn blóðþorraveirunnar (lágmarkstítri 
107 TCID50 ml–1) og blanda vel. Taka skal tiltekið magn af þessu efni úr fyrsta brunninum og 
setja í annan brunn til að ná þynningu sem er 1:10 og blanda vel. Þetta er endurtekið á öllum 
bakkanum til að ná sex tíföldum þynningum. Stofn blóðþorraveirunnar má geyma við –80 °C í 
.a.m.k. tvö á en hafi hann þiðnað verður að nota hann innan þriggja daga. Athugasemd: Koma 
skal í veg fyrir víxlmengun prófunarbakka við efni fyrir jákvæðan samanburð. Til að forðast þá 
hættu skal setja upp jákvæðan samanburð og meðhöndla á annan hátt en prófunarbakkana. 

 

III.2.3. Sýni skulu höfð við 14 ± 2 °C í allt að því 15 daga. 

 

III.3. Smásjárskoðun 

 

Skoða skal frumurækt tvisvar með smásjá til að kanna frumuskemmdir, fimm til sjö dögum og 12–14 
dögum eftir sáningu. Ef frumuskemmdir sjást í einhverju safnsýni skal þegar í stað hefja sanngreiningu 
veira (III.6). Hafi engar frumuskemmdir greinst á fjórtánda degi skal viðhafa hemaðsogsprófun 
(haemadsorption test) (III.4). 

 

III.4. Hemaðsog 

 

Eftirmyndun blóðþorraveira í frumurækt leiðir ekki alltaf til frumuskemmda. Því skal viðhafa 
hemaðsogsprófun í hverjum brunni, eins og lýst er hér á eftir, eða að öðrum kosti IF-prófun, eins og lýst 
er í III.6.1, í hverjum brunni. 

 

III.4.1. Fjarlægja skal frumuræktaræti úr hverjum brunni, einnig þeim sem eru fyrir jákvæðan og 
neikvæðan samanburð, og setja í merktar, sótthreinsaðar pípur. Í hvern brunn skal setja fimm 
hundruð µl af 0,2% (rúmmálshlutfall) sviflausn úr þvegnum rauðkornum úr kanínu eða hrossi 
eða 0,05% (rúmmálshlutfall) sviflausn úr þvegnum rauðkornum úr regnbogasilungi eða laxi og 
rækta við stofuhita í 45 mínútur. Fjarlægja skal rauðkornin og þvo hvern brunn tvisvar með L-
15-miðli. Skoða skal hvern brunn í smásjá. 

 

III.4.2. Klasi af rauðkornum á yfirborði SHK-1- eða TO-frumna benda til sýkingar af ortómýxóveiru. Ef 
hemaðsogsprófun reynist jákvæð skal þegar í stað viðhafa sanngreiningarprófun fyrir veirur 
(III.6). 

 

III.5. Ræktun undirrækta eða umsáning 

 

III.5.1 Umsáning fer fram frá 13. degi til 15. dags. Tvö hundruð tuttugu og fimm µl af floti úr rækt 
skulu settir í brunn með nýjum SHK-1-frumum í góðum vexti í bökkum með 12 brunnum og 
þetta skal haft við 14 ± 2 °C í allt að því 18 daga. Skoða skal frumuræktir tvisvar í smásjá til að 
kanna frumuskemmdir, fimm til sjö dögum og 14 til 18 dögum eftir sáningu. Ef frumuskemmdir 
sjást í einhverju safnsýni skal þegar í stað hefja sanngreiningu veira (III.6). Hafi engar 
frumuskemmdir greinst á fjórtánda til átjánda degi skal viðhafa hemaðsogsprófun (III.4). 

 

III.5.2. Komi frumueiturhrif fram á fyrstu sjö dögum ræktunar skal umsáning fara fram á því stigi og 
frumurnar ræktaðar í 14–18 daga og síðan skal umsá þeim aftur og rækta í 14–18 daga til 
viðbótar. Komi frumueiturhrif fram eftir sjö daga skal umsáning fara fram þegar í stað og 
frumurnar ræktaðar þar til samanlagður ræktunartími frá frumsáningu er 28–36 dagar. 

 

III.5.3. Verði bakteríusmitun í frumurækt verður að endurtaka prófun þar sem notaður er vefjajafningur 
sem geymdur er við –80 °C. Fyrir sáningu er vefjajafningurinn skilinn í skilvindu við 4000 × g í 
30 mínútur við 0 til 6 °C og flotið síað með 0,22 µm síu. Verði bakteríusmitun við umsáningu 
skal flotið síað með 0,22 µm síu, sáð á nýjar frumur og ræktað í 14–18 daga til viðbótar. 
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III.6. Prófanir til sanngreiningar veira 
 
Ef vísbending um frumuskemmdir kemur fram á einhverju stigi eða hemaðsogsprófun reynist 
jákvæð skal gera prófanir til sanngreiningar veira. Aðferðir sem hægt er að velja um til 
sanngreiningar á blóðþorraveiru eru IF (III.6.1) og víxlritakjarnsýrumögnun (RT-PCR) (IV. 
hluti). Ef talið er að um aðrar veirur sé að ræða er ráðlagt að grípa til annarra 
sanngreiningarprófana fyrir veirur. Leiði prófanirnar ekki til öruggrar sanngreiningar veirunnar á 
einni viku skal senda flotið til innlendrar tilvísunarrannsóknarstofu í fisksjúkdómum eða til 
tilvísunarrannsóknarstofu Evrópusambandsins í fisksjúkdómum til skjótrar sanngreiningar. 

 
III.6.1. Ónæmisflúrskin (IF) 

 
III.6.1.1. SHK-1-frumur (umsáning 80 eða lægri) eða TO-frumur skulu ræktaðar í L-15-

æti með 5% nautgripafósturssermi, 2% (rúmmálshlutfall) 200 mM L-glútamíni 
og 0,08% (rúmmálshlutfall) 50 mM 2-merkaptóetanóli í bökkum með 24 eða 96 
brunnum og notaðar við meira en 50% samrennsli. Einnig er heimilt að nota 
aðrar frumulínur eða vaxtaræti með viðurkennda verkun. Í hvorn af tveimur 
brunnum skal setja tvö hundruð tuttugu og fimm µl af floti úr þeirri rækt, sem 
talin er vera smituð af veiru, blanda og flytja 225 µl í aðra tvo brunna, þ.e. 
þynning sem er 1:5. Í tvo brunna til viðbótar er ekki sáð heldur eru þeir notaðir 
til samanburðar. Sýni úr hverri eldisstöð skulu meðhöndluð á aðskildum 
bökkum og það sama gildir um samanburð fyrir veirur. Setja skal upp 
veirusamanburð með tilvísunareinangri með blóðþorraveiru. 

 
III.6.1.2. Bakkar skulu hafðir við 14 ± 2 °C og skoðaðir í smásjá í allt að því sjö daga. 

Þegar fyrstu frumuskemmdir greinast, eða hafi engar frumuskemmdir greinst á 
sjöunda degi, skal næsta skref vera festing. Brunnarnir eru þá skolaðir með PBS 
og festir með því að hafa þá með 80% asetoni í 20 mínútur við stofuhita. 
Bakkarnir eru loftþurrkaðir og litaðir þegar í stað eða geymdir við 0–6 °C í 
mesta lagi í 24 klukkustundir fyrir litun. 

 
III.6.1.3. Lita skal samhliða brunna með einstofna mótefni 3H6F8 gegn blóðþorraveiru 

eða öðru einstofna mótefni með viðurkennda verkun og sérhæfni, þynna í PBS 
og hafa við 37 ± 4 °C í 30 mínútur. Fjarlægja skal einstofna mótefni með því að 
skola bakkana þrisvar með 0,05% Tween 20 í PBS. FITC-merkt mótefni gegn 
músa-IgG, er sett í hvern brunn, þynnt í PBS og haft við 37 ± 4 °C í 30 mínútur. 
Athugasemd: finna skal heppilegustu þynningu úr mismunandi lögnum 
einstofna mótefnis og FITC-merkts mótefnis á hverri rannsóknarstofu. Fjarlægja 
skal mótefni með því að skola bakkana þrisvar með 0,05% Tween 20 í PBS. 

 
III.6.1.4. Brunnana skal þegar í stað skoða í umhverfðri smásjá sem er gerð fyrir 

flúrljómssmásjárrannsókn með hentugri síu fyrir örvun á FITC. Prófun telst vera 
jákvæð ef í ljós koma flúrljómandi frumur. Til að prófun sé gild verða 
niðurstöður úr jákvæðum samanburði að vera jákvæðar og úr neikvæðum 
samanburði verða niðurstöðurnar að vera neikvæðar. 

 
 
IV. Rannsókn sýna með víxlritakjarnsýrumögnun (RT-PCR) 
 
 

IV.1. Í þessum þætti er lýst tilskildum aðferðum við kjarnsýrumögnun á hluta af bút 8 af genamengi 
blóðþorraveiru sem beita má á fiskvef eða blóðþorraveiru í rækt  
 
IV.1.1. RNA-ú td rá t tu r  

 
a) RNAlater-geymslulausn er fjarlægð úr hverju sýni. Í hverja pípu skal setja 1 ml af 

DEPC-meðhöndluðu dH2O og hafa pípurnar í skilvindu við 13 000 snúninga á mínútu í 
fimm mínútur við 0–6 °C. 
 

b) Flotið skal tekið úr hverju sýni og 800 µl TRIzol (Invitrogen) eða öðru prófefni, sem staðfest 
er að hefur jafnmikla eða meiri verkun, skal bætt í hvert sýni og samanburðarpípu með 
viðeigandi samanburðarefni (400 µl dH2O eða nýrnajafningur úr tilteknum fiski sem er laus 
við sjúkdómsvalda). Ef nauðsyn krefur skal leysa upp vefina með því að pípla þá margsinnis. 
Pípurnar skulu hafðar við stofuhita í fimm mínútur. Í hverja pípu skal setja 160 µl 
klóróforms, þær skal hrista kröftuglega í þrjár mínútur og skilja síðan í skilvindu við 13 000 
snúninga á mínútu í 15 mínútur við 0–6 °C. 
 

c) Flytja skal efra vatnslagið í merkt 1,5 ml örvinduglas, sem inniheldur 500 µl ísóprópanól, 
láta glösin standa í 10 mínútur við stofuhita og setja þau síðan í skilvindu við 6500 snúninga 
á mínútu í 15 mínútur við 0–6 °C. 
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d) Fjarlægja skal flotið og bæta 1 ml 75% etanóls við RNA-botnfallið sem hefur myndast. 
Glösin skulu síðan sett í skilvindu og skilin við 6500 snúninga á mínútu í fimm mínútur við 
0–6 °C. 
 

e) Fjarlægja skal flotið og láta glösin standa opin í u.þ.b. þrjár mínútur þannig að það sem eftir 
er af etanólinu gufi upp. Bæta skal 15 µl af DEPC-meðhöndluðu dH2O við til að koma 
botnfallinu aftur í lausn og, ef nauðsyn krefur, hrista örstutt í iðublandara. 
 

f) Nota skal litrófsmæli til að reikna út RNA-styrk og hreinleika sýna. Ljósþéttni er mæld við 
260 og 280 nm. 
 

g) RNA, sem á að nota þegar í stað (sama dag), má geyma til bráðabirgða við 0–6 °C. RNA, 
sem ekki á að nota þegar í stað, skal geymt við –80 °C. 

 
 

IV.1.2. Víxlritun (RT) 
 

a) Þynna skal tvö µg RNA í DEPC-meðhöndluðu dH2O í 1,5 ml örvinduglösum. Ef RNA-
styrkur sýnis er minni en svo að unnt sé að nota 2 µg í víxlritunarhvarfi skal nota svo mikið 
RNA sem framast er unnt. Þynnt RNA skal haft við 55–60 °C í tíu mínútur. 

 
b) Glös, sem innihalda RNA, skulu síðan sett á ís og víxlritunarprófefnum bætt við til að fá 

endanlegan styrk sem er 1 × jafnalausn, 1mM dNTPs, 100 ng slembivalin sexkirni (random 
hexamers), 20 einingar RNasa-lati og 200 einingar MMLV-RT í heildarrúmmálinu 20 µl. 

 
c) Glösin skulu höfð við 37 °C í eina klukkustund. 

 
d) Geyma skal cDNA við 0–6 °C fram að notkun og nota við kjarnsýrumögnun eins fljótt og 

unnt er. 
 

IV.1.3. Kjarnsýrumögnun (PCR) 
 
a) Bæta skal fimm µl cDNA við 45 µl PCR-blöndu til að fá endanlega styrkleika sem er 1 × 

jafnalausn, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM af hverju dNTP, 25 pmol af hverjum vísi (primer) og 1 
eining af Taq-pólýmerasa. Vísar eru ISA+ (5'-GGC-TAT-CTA-CCA-TGA-ACG-AAT-C-3') 
(„framvísir“, „forward primer“) og ISA- (5'-GCC-AAG-TGT-AAG-TAG-CAC-TCC-3') 
(„bakvísir“, „reverse primer“). Setja skal upp neikvæðan samanburð fyrir útdrátt, víxlritun 
og kjarnsýrumögnun. 

 
b) Setja skal glös í lotuhitara (thermocycler) sem er stilltur á 94 °C í fimm mínútur, síðan 35 

lotur á 94 °C í eina mínútu, 55 °C í eina mínútu og 72 °C í eina mínútu og í lokin skal hafa 
glösin við 72 °C í fimm mínútur. 

 
c) Niðurstöður úr kjarnsýrumögnun skulu metnar í kjölfar rafdráttar með 2% agarósageli sem er 

litað með etidíumbrómíði og með stærðarmerkjum meðfram sýnum og neikvæða 
samanburðinum úr víxlritun og kjarnsýrumögnun. Ein stök afurð, sem er15 5bp, úr 
kjarnsýrumögnun telst vísbending um tilvist RNA úr blóðþorraveiru. Sýni með einni afurð til 
viðbótar, sem er 310 bp, skal einnig teljast innihalda RNA úr blóðþorraveiru. Sýni sem gefa 
af sér margar afurðir úr kjarnsýrumögnun, þ.m.t. minnst eina sem er u.þ.b. 155 bp, kunna að 
innihalda RNA úr blóðþorraveiru. Þetta má rannsaka frekar með því að nota DNA-þreifara 
eða greina núkleótíðaröðina. 
 

IV.1.4. S taðfes t ing  með  k ja rnsý rumögnun  á  e inangrun  b lóðþor rave i ru  í  ve f ja ræk t  
 
Ef algerar frumuskemmdir hafa orðið við veirufræðilega rannsókn á vefjasýnum í SHK-1-
frumum skal taka 400 µl af floti úr bollanum og setja í dauðhreinsaða 1,5 ml pípu. Draga skal 
RNA út úr þessu sýni, sbr. III.1, og beita víxlritakjarnsýrumögnun. Ef notaðar eru ræktir þar sem 
frumuskemmdir eru ekki algerar skal fjarlægja flotið, skrapa frumurnar af yfirborði brunnsins 
eða flöskunnar og setja í sótthreinsaða 1,5 ml pípu fyrir RNA-útdrátt og 
víxlritakjarnsýrumögnun. 
 

IV.1.5. S taðfes t ing  á  a fu rðum k j a rnsý rumögnunar  með  DNA-þre i fa ra  
 
a) Meta má sérhæfni 155 bp afurðar kjarnsýrumögnunar með þreifun með fákirni sem 

þáttaparast við svæði afurðarinnar úr kjarnsýrumögnuninni, innan vísanna. Afurðirnar úr 
kjarnsýrumögnun skulu rafdregnar í 1% agarósageli meðfram stærðarmerkjum og jákvæðum 
og neikvæðum samanburði úr víxlritun og kjarnsýrumögnun. 
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b) DNA skal suðurþrykkt (Southern blotted) og merkta fákirnið (5'-
CGGGAGTTGATCAGACATGCACTGA AGGTG-3') haft með himnunni að loknum 
viðeigandi skrefum í forþáttapörun. 
 

c) Óbundnir þreifarar og þreifarar, sem ekki eru bundnir sértækt, skulu þvegnir af himnunni og 
bundnir þreifarar gerðir sýnilegir. 
 

d) Þreifari, bundinn við bút sem er 155 bp (og 310 bp ef slíkur bútur finnst) er sönnun á 
sérhæfni PCR og vísbending um að RNA úr blóðþorraveiru fyrirfannst í sýninu. 

 
IV.1.6. Gre in ing  á  núk leó t íðaröð  a fu rða  k ja rnsýrumögnunar  

 
Hægt er að meta sérhæfni kjarnsýrumögnunar með því að rannsaka núkleótíðaröð 155 bp afurðar 
kjarnsýrumögnunar. 
 
a) Hreinsa skal agarósagel eða -lausn af afurðum kjarnsýrumögnunar. 
 
b) Raðgreina skal bútinn með því að nota sömu vísa og voru notaðir í kjarnsýrumögnunar- eða 

genaferjuvísunum ef klónað er í genaferju fyrir raðgreiningu. 
 
c) Bera skal núkleótíðröðina saman við röðina í bút 8 hjá blóðþorraveiru, sem liggur fyrir í 

EMBL-gagnabankanum yfir núkleótíðaraðir (vörslunúmer Y10404, AJ012285, AJ242016). 
 
d) Tilvist raðar sem samsvarar röðinni í bút 8 hjá blóðþorraveiru er sönnun þess að sýnið 

innihélt RNA úr blóðþorraveiru. 
 
V. Rannsókn á nýrnaþrykkjum með óbeinni flúrskinsmótefnaprófun (IFAT) 

 
V.1. Eftirfarandi aðferðarlýsing hefur verið samin fyrir rannsókn á nýrnaþrykkjum með óbeinni 

flúrskinsmótefnaprófun 
 

V.2. Þrykk undirbúin og lituð 
 
V.2.1. Sýnisgler skulu fest í asetoni eða metanól/asetoni (1:1) í þrjár mínútur og loftþurrka. Hvert 

sýnisgler skal skoðað áður en litun fer fram og viðeigandi svæði á sýnisglerinu afmarkað með 
ImmEdgeTM-penna, eða áþekkum merkipenna, og síðan loftþurrkað. Að því loknu eru 
sýnisglerin sett í blokklausn (6% undanrenna í PBS sem inniheldur 0,2% Tween 20) og höfð við 
vægan hristing í 30 mínútur við stofuhita. Vökvi er látinn renna af hverju sýnisgleri og því komið 
lárétt fyrir í sýnisglerjakassa með vættum pappír sem heldur andrúmsloftinu röku. 
 

V.2.2. Þekja skal hvert þrykk með lausn úr einstofna mótefni 3H6F8 gegn blóðþorraveiru (eða öðru 
einstofna mótefni með viðurkennda verkun og sérhæfni), síðan skal loka sýnisglerjakassanum og 
hafa við hristing í 60 mínútur við stofuhita. Mótefnið skal að öllu jöfnu þynnt í hlutfalli frá 1:10 
til 1:100 í 1% undanrennu en þynninguna þarf í reynd að ákvarða fyrir hverja lögn. Sýnisglerin 
skulu þvegin þrisvar í tvær mínútur í PBS sem inniheldur 0,1% Tween 20. Þekja skal hvert þrykk 
með lausn sem inniheldur FITC-merkt mótefni úr geit gegn mús, þynnt 1:1000 í 1% undanrennu, 
og hafa við stofuhita og raka í 60 mínútur. Sýnisglerin skulu þvegin þrisvar í tvær mínútur í PBS 
sem inniheldur 0,1% Tween 20. Þekja skal hvert sýnisgler með CITIFLUORTM-lausn (500 µl 
CITIFLUORTM, sem er blönduð með 1,5 ml 0,1% (rúmmálshlutfall) Tween 20 í PBS) eða öðru 
heppilegu steypiefni í 10 mínútur. Sýnisglerin skulu þvegin þrisvar í PBS sem inniheldur 0,1% 
Tween 20. Ef þörf er á mótlitun má þekja hvert þrykk með própidíumjoðíði (0,01 mg/ml) í PBS, 
sem inniheldur 0,1% Tween 20, og hafa í þrjár mínútur við stofuhita. Sýnisglerin skulu þvegin 
þrisvar í tvær mínútur í PBS sem inniheldur 0,1% Tween 20. Vökvi er látinn renna af hverju 
sýnisgleri og það haft í CITIFLUORTM eða öðru hentugu steypiefni Sýnisglerin skulu geymd í 
myrkri við 4 °C áður en smásjárrannsókn fer fram. 

 
V.3. Rannsókn þar sem notuð er flúrljómandi smásjárrannsókn 

 
Skoða skal hvert sýnisgler í smásjá, sem hentar til epi-flúrljómunar, með hentugri síu sem örvar FITC 
þannig að það gefur frá sér hið einkennandi, græna flúrskin. Allir reitir á svæðum, sem eru afmörkuð með 
ImmEdgeTM-pennanum, skulu skoðaðir með × 10 og × 20 hlutlinsum og grunsamleg svæði (þau sem eru 
með grænu flúrskini) skulu skoðuð nánar með × 40 hlutlinsu og fasa-/flúrljómandi lýsingu til að tryggja 
að flúrlitunin tengist frumum. Hnitin fyrir grunsamlegu svæðin skulu skráð með tilliti til þess að annar 
athugandi muni síðar staðfesta eðli flúrljómunarinnar. Að lokinni skoðun fyrsta athuganda skal annar 
athugandi skoða aftur þau sýnisgler sem eru jákvæð eða grunsamleg og skulu niðurstöður staðfestar. 
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V.4. Samanburður 
 
V.4.1. Þrenns konar samanburður skal hafður fyrir hvert sett sýnisglerja sem eru lituð vegna óbeinnar 

flúrskinsmótefnaprófunar: 
 
— nýrnaþrykk af ósýktum laxi (neikvæður samanburður), 
 
— ósýkt SHK-1-frumurækt eða önnur smitnæm frumurækt (neikvæður samanburður), 
 
— SHK-1-frumurækt, sýkt af blóðþorraveiru, eða önnur smitnæm frumurækt (jákvæður 

samanburður). 
 

V.4.2. Ef nýrnaþrykk af laxi, smituðum af blóðþorraveiru, er tiltækt er mælt með því að það sé notað 
fyrir frekari jákvæðan samanburð. 

 
V.4.3. Ef jákvæðar niðurstöður fást úr neikvæðum samanburði telst prófunin vera ógild fyrir öll 

sýnisglerin í því setti. Ef öll sýnisgler í tilteknu setti, þ.m.t. jákvæður samanburður, eru neikvæð 
telst prófunin vera ógild á öllum sýnisglerjunum í því setti. Í þeim tilvikum þar sem 
misheppnaður samanburður leiðir til þess að sett af sýnisglerjum verður ógilt skal eyðileggja þau 
sýnisgler og endurtaka prófunina og nota þau þrykk sem voru höfð til vara. 
 

V.5. Rannsókn á öðrum vefjum 
 
Þessari tækni er hægt að beita á aðra fiskvefi, s.s. úr lifur, milta og hjarta, svo framarlega sem hægt er að 
setja nægilegt magn af þelfrumum, hvítkornum eða eitilfrumum á sýnisglerið. Litunaraðferðin skal vera 
sú sama fyrir hvern vef, enda þótt það geti verið hentugra að sleppa litun með própidíumjoðíði fyrir suma 
vefi og nota þess í stað fasalýsingu (phase contrast illumination) til að sanngreina þær frumugerðir sem 
finnast í þrykkinu. 

 
VI. VEFJAFRÆÐI 
 

Rannsóknarsýni, sem eru steypt í paraffín, eru skorin í 5 µm þykkar sneiðar og lituð með hematóxýlíni og eósíni. 
Vefjabreytingum, sem tengjast blóðþorra, er lýst í gildandi útgáfu greiningarhandbókar 
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar (International Office of Epizootics (OIE)) um sjúkdóma í lagardýrum. 

 
VII. Skammstafanir 
 

cDNA samfallandi deoxýríbósakjarnasýra 
CPE frumuskemmdir (cytopathic effect) 
DEPC díetýlpýrókarbónat 
dNTP deoxýnúkleótíðþrífosfat 
FITC ísóþíósýanat í flúrskinslausn 
IF ónæmisflúrskin (immunofluorescence) 
IFAT óbein flúrskinsmótefnaprófun 
OIE Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin 
IPN(V) smitnæmt drep í brisi (veira) 
ISA(V) blóðþorri (veira) 
PBS fosfatstillt saltlausn 
RNA ríbósakjarnsýra  
RT-(PCR) víxlritakjarnsýrumögnun (reverse transcriptase (polymerase chain reaction)) 
SHK-1 nýrnafrumur úr laxi 
TCID50 smitandi skammtur vefjaræktar við 50% endapunkt (tissue culture infective dose at the 50 % 

end point) 
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                                   ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                             2007/EES/16/07 

frá 28. ágúst 2003 
um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á 
 svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 3101) 

 (2003/634/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með tilskipun 98/45/EB (2), einkum 
2. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 91/67/EBE getur aðildarríki 
lagt áætlun fyrir framkvæmdastjórnina, sem gerir 
kleift að hefja málsmeðferð síðar meir til þess að 
svæði eða eldisstöð á svæði, sem ekki er viðurkennt, 
geti öðlast stöðu viðurkennds svæðis eða viður-
kenndrar eldisstöðvar á svæði, sem er ekki viður-
kennt, með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis 
(  veirublæðingar) (VHS) og/eða iðradreps (IHN). 

2) Tiltekin aðildarríki lögðu fram slíkar áætlanir sem 
voru samþykktar með ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2002/304/EB (3) eins og henni var síðast 
breytt með ákvörðun 2003/376/EB (4). 

3) Í bréfum, dagsettum 12. mars 2003 og 12. júní 2003, 
fór dýraheilbrigðisyfirvaldið í Finnlandi fram á 
breytingar á áætluninni sem er skráð í lið 6B í 
I. viðauka við ákvörðun 2002/304/EB. Til þess að 
varðveita hinar viðkvæmu tegundir eystrasaltslax 
(Salmo salar), sjóbirting (Salmo trutta m trutta) og 
tjarnarsíld (Coregonus lavaretus lavaretus) er endur-
nýjun stofnanna nauðsynleg í ánum Kymijoki og 
Summanjoki. Finnland hefur lagt fram breytingar á 
áætlun sinni þar sem kveðið er á um að lifandi hrogn 
séu flutt af Pyhtää-svæðinu, sem takmarkanir gilda 
um, að því tilskildu að gripið sé til viðeigandi ráð-
stafana til að tryggja að hrognin séu laus við veiru-
blæði og iðradrep. Afmörkun svæðisins, sem kveðið 
var á um í I. viðauka við ákvörðun 2002/304/EB, er 
ekki breytt. 

4) Í bréfi, dagsettu 4. mars 2003, lagði dýraheilbrigðis-
yfirvaldið á Ítalíu til breytingu á áætluninni sem er 
skráð í lið 5.1 í I. viðauka við ákvörðun 2002/ 
304/EB. Til þess að auka vernd að því er varðar 
aðflutning á fiski inn á svæðið, sem áætlunin nær til, 
verður lifandi silungur og annar fiskur, sem er 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 220, 3.9.2003, bls. 8. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 189, 3.7.1998, bls. 12. 
(3) Stjtíð. EB L 104, 20.4.2002, bls. 37. 
(4) Stjtíð. EB L 130, 27.5.2003, bls. 21. 

ætlaður til beinnar neyslu á veitingahúsum, svo og 
regnbogasilungur, sem á að flytja í manngerð vötn 
eða fiskivötn, að vera upprunninn í eldisstöðvum eða 
á svæðum sem viðurkennt er að séu laus við veiru-
blæði og iðradrep. Afmörkun svæðisins, sem kveðið 
var á um í I. viðauka við ákvörðun 2002/304/EB, er 
ekki breytt. 

5) Í ljós hefur komið að breytingarnar, sem lagðar voru 
fram, eru í samræmi við 10. gr. tilskipunar 
91/67/EBE og skal því samþykkja þær. 

6) Ákvörðun 2002/304/EB hefur verið breytt mörgum 
sinnum. Til glöggvunar og hagræðingar skal hún 
felld úr gildi og skal þessi ákvörðun koma í hennar 
stað. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

1. Áætlanirnar, sem eru skráðar í I. viðauka og lagðar 
fram skv. 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 91/67/EBE til að ná 
stöðu viðurkennds svæðis, með tilliti til fisksjúkdómanna 
veirublæðis og iðradreps, eru hér með samþykktar. 

2. Áætlanirnar, sem eru skráðar í II. viðauka og lagðar 
fram skv. 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 91/67/EBE til að ná 
stöðu viðurkenndrar eldisstöðvar, á svæði sem er ekki 
viðurkennt, með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis og 
iðradreps, eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fylgja þessum viðurkenndu áætlunum. 

3. gr. 

Ákvörðun 2002/304/EB er hér með felld úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu ákvörðunina sem tilvísanir 
í þessa ákvörðun. 
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4. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 28. ágúst 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

 ÁÆTLANIR SEM ERU LAGÐAR FRAM TIL AÐ NÁ STÖÐU VIÐURKENNDS SVÆÐIS MEÐ TILLITI TIL 
FISKSJÚKDÓMANNA VEIRUBLÆÐIS OG IÐRADREPS 

1. DANMÖRK 

ÁÆTLANIRNAR, SEM DANMÖRK LAGÐI FRAM 22. MAÍ 1995, NÁ YFIR: 

— vatnsöflunarsvæði FISKEBÆK Å, 

— ALLT JÓTLAND sunnan og vestan vatnsöflunarsvæða Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å, 

— allar DANSKAR EYJAR. 

2. ÞÝSKALAND 

ÁÆTLANIRNAR, SEM ÞÝSKALAND LAGÐI FRAM 25. FEBRÚAR 1999, NÁ YFIR: 

— svæði á vatnsöflunarsvæði „WOLFEGGER AACH OG ROHRSEE“, 

— svæði á vatnsöflunarsvæði „OBERN NAGOLD“. 

3. SPÁNN 

ÁÆTLUNIN, SEM SPÁNN LAGÐI FRAM 1. ÁGÚST 2002, NÆR YFIR: 

— SJÁLFSTJÓRNARHÉRAÐIÐ LA RIOJA. 

4. FRAKKLAND 

ÁÆTLANIRNAR, SEM FRAKKLAND LAGÐI FRAM 16. SEPTEMBER 1994, NÁ YFIR: 

—  LES FORGES, 

— LA NIVE OG LES NIVELLES, 

—  L'ÉLORN. 

5. ÍTALÍA 

5.1. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR SJÁLFSTJÓRNARSÝSLUNA BOLZANO 
6. OKTÓBER 2001, EINS OG HENNI VAR BREYTT Í BRÉFI FRÁ 27. MARS 2003, NÆR YFIR: 

Zona Provincia di Bolzano 

— Svæðið samanstendur af öllum vatnsöflunarsvæðum í sýslunni Bolzano. 

Svæðið tekur til efri hluta svæðisins ZONA VAL DELL'ADIGE, þ.e. vatnsöflunarsvæðis árinnar Adige, 
frá upptökum hennar í sýslunni Bolzano að landamærum sýslunnar Trento.  

(Ath.:  Neðri hluti svæðisins ZONA VAL DELL'ADIGE fellur undir viðurkenndu áætlunina um sjálf-
stjórnarsýsluna Trento. Litið er svo á að efri og neðri hluti þessa svæðis séu ein heild í 
faraldsfræðilegu tilliti.) 

5.2. ÁÆTLANIRNAR, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR SJÁLFSTJÓRNARSÝSLUNA TRENTO 
23. DESEMBER 1996 OG 14. JÚLÍ 1997, NÁ YFIR: 

Zona Val di Sole e di Non 

— Vatnsöflunarsvæðið frá upptökum vatnsfallsins Noce að stíflunni við S. Giustina. 

Zona val dell’Adige — neðri hlutinn 

— Vatnsöflunarsvæði árinnar Adige ásamt upptökum hennar á yfirráðasvæði sjálfstjórnarsýslunnar Trento 
frá landamærum sýslunnar Bolzano að Ala-stíflunni (vatnsorkuver). 

(Ath.:  Efri hluti svæðisins ZONA VAL DELL'ADIGE fellur undir samþykktu áætlunina um sýsluna 
Bolzano. Litið er svo á að efri og neðri hluti þessa svæðis séu ein heild í faraldsfræðilegu tilliti.) 

Zona Torrente Arnò 

— Vatnsöflunarsvæðið frá upptökum fljótsins Arnò að hindrununum forstreymis áður en Arnò rennur í ána 
Sarca. 
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Zona Val Banale 

— Vatnsöflunarsvæðið Ambies að stíflunni sem er við vatnsorkuver. 

Zona Varone 

— Vatnsöflunarsvæðið frá upptökum fljótsins Magnone að fossinum. 

Zona Alto e Basso Chiese 

— Vatnsöflunarsvæði árinnar Chiese frá upptökum að stíflunni við Condino, að frátöldu vatnasvæði 
fljótanna Adanà og Palvico. 

Zona Torrente Palvico 

— Vatnsöflunarsvæðið á vatnasvæði Palvico að hindrun úr steinsteypu og grjóti. 

5.3. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR HÉRAÐIÐ VENETO 21. FEBRÚAR 2001, NÆR 
YFIR: 

Zona Torrente Astico 

— Vatnsöflunarsvæði árinnar Astico, frá upptökum hennar (í sjálfstjórnarsýslunni Trento og í sýslunni 
Vincenza í héraðinu Veneto) að stíflunni sem er í grennd við Pedescala-brúna í sýslunni Vicenza. 

Litið er svo á að áin Astico, forstreymis á milli stíflunnar, sem er í grennd við Pedescala-brúna, og Pria 
Maglio-stíflunnar, sé sóttvarnabelti. 

5.4. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR HÉRAÐIÐ UMBRIA 20. FEBRÚAR 2002, NÆR 
YFIR: 

Zona Fosso de Monterivoso: vatnsöflunarsvæði árinnar Monterivoso, frá upptökum hennar að ófæru 
hindrununum við Ferentillo. 

5.5. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR HÉRAÐIÐ LOMBARDIA 1. FEBRÚAR 2002, NÆR 
YFIR: 

Zona Val Brembana: vatnsöflunarsvæði árinnar Brembo, frá upptökum hennar að ófæru hindrununum í 
bæjarfélaginu de Ponte S. Pietro. 

6. FINNLAND 

6.1. ÁÆTLUNIN, SEM FINNLAND LAGÐI FRAM 29. MAÍ 1995, NÆR YFIR: 

—  öll meginlands- og strandsvæði FINNLANDS nema Åland-sýslu og það svæði í Pyhtää sem takmarkanir 
gilda um. 

6.2. ÁÆTLUNIN, SEM FINNLAND LAGÐI FRAM 29. MAÍ 1995 OG FELUR Í SÉR SÉRSTAKAR 
RÁÐSTAFANIR TIL ÚTRÝMINGAR, EINS OG HENNI VAR BREYTT Í BRÉFI FRÁ 12. MARS OG 
12. JÚNÍ 2003, NÆR YFIR: 

—  alla ÅLAND-SÝSLU og það svæði í PYHTÄÄ sem takmarkanir gilda um. 
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II. VIÐAUKI 
 
 ÁÆTLANIR SEM ERU LAGÐAR FRAM TIL AÐ NÁ STÖÐU VIÐURKENNDRAR ELDISSTÖÐVAR Á SVÆÐI SEM ER 

EKKI VIÐURKENNT MEÐ TILLITI TIL FISKSJÚKDÓMANNA VEIRUBLÆÐIS OG IÐRADREPS 
 
1. ÍTALÍA 
 
1.1. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR SÝSLUNA UDINE Í HÉRAÐINU FRIULI VENEZIA 

GIULIA 2. MAÍ 2000, NÆR YFIR: 
 

Eldisstöðvar á framræslusvæði árinnar Tagliamento: 
 

—  Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio. 
 
1.2. ÁÆTLUNIN, SEM ÍTALÍA LAGÐI FRAM FYRIR HÉRAÐIÐ VENETO 5. APRÍL 2002, NÆR YFIR: 
 

Eldisstöðvar á framræslusvæði árinnar Sile: 
 

—  Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto. 
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                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                             2007/EES/16/08 

frá 6. október 2003 

um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til 
 bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 3463) 

 (2003/729/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/67/EBE frá 28. janúar 
1991 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á 
markaðssetningu fiskeldistegunda og -afurða (1), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 806/2003 (2), 
einkum 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/300 
/EB (3), eins og henni var síðast breytt með ákvörðun 
2003/378/EB (4), er mælt fyrir um að tiltekin svæði á 
Írlandi teljist laus við sjúkdómsvaldana Bonamia 
ostreae og/eða Marteilia refringens. 

2) Írland tilkynnti framkvæmdastjórninni í bréfi, 
dagsettu 24. júní 2003, um að Bonamia ostreae hafi 
greinst í Blacksod Bay við strandlengjuna í Mayo-
sýslu, á svæði sem áður var talið að væri laust við 
þann sjúkdómsvald. Þetta svæði getur því ekki lengur 
talist laust við Bonamia ostreae. 

3) Breyta ber ákvörðun 2002/300/EB til samræmis við 
það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörð-
un, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mat-
vælaferli og heilbrigði dýra. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Í stað viðaukans við ákvörðun 2002/300/EB komi við-
aukinn við þessa ákvörðun. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 6. október 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 14.10.2003, bls. 37. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins  
nr. 65, 23.12.2004, bls. 8. 

(1) Stjtíð. EB L 46, 19.2.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 103, 19.4.2002, bls. 24. 
(4) Stjtíð. EB L 130, 27.5.2003, bls. 27. 
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VIÐAUKI 
 

„VIÐAUKI 
 

SVÆÐI SEM ERU VIÐURKENND MEÐ TILLITI TIL SJÚKDÓMSVALDANNA BONAMIA OSTREAE OG MARTEILIA 
REFRINGENS Í LINDÝRUM 

 
1.A. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til B. Ostreae 

— Öll strandlengja Írlands, að eftirtöldum sex svæðum undanskildum: 

— Cork Harbour 

— Galway Bay 

— Ballinakill Harbour 

— Clew Bay 

— Achill Sound 

— Loughmore, Blacksod Bay. 

1.B. Svæði á Írlandi sem eru viðurkennd með tilliti til M. Refringens 

— Öll strandlengja Írlands 

2.A. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til 
B. Ostreae 

— Öll strandlengja Stóra-Bretlands, að eftirtöldum svæðum undanskildum: 

— suðurströnd Cornwall frá Lizard að Start Point 

— svæðið umhverfis ármynni Solent frá Portland Bill að Selsey Bill 

— svæðið með fram strönd Essex frá Shoeburyness að Landguard point. 

— Öll strandlengja Norður-Írlands 

— Öll strandlengja Guernsey og Herm 

— Svæði á Jersey: svæðið samanstendur af ströndinni, þar sem sjávarfalla gætir, og svæðinu næst ströndinni 
milli meðalflóðmarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur frá meðalfjöru-
mörkum á eyjunni Jersey. Svæðið er í flóanum milli Normandí og Bretagne, sunnan við Ermarsund 

— Öll strandlengja Manar 

2.B. Svæði í Breska konungsríkinu, á Ermarsundseyjum og Mön sem eru viðurkennd með tilliti til 
M. Refringens 

— Öll strandlengja Stóra-Bretlands 

— Öll strandlengja Norður-Írlands 

— Öll strandlengja Guernsey og Herm 

— Svæði á Jersey: svæðið samanstendur af ströndinni, þar sem sjávarfalla gætir, og svæðinu næst ströndinni 
milli meðalflóðmarka á eyjunni Jersey og ímyndaðrar línu sem dregin er þrjár sjómílur frá meðalfjöru-
mörkum á eyjunni Jersey. Svæðið er í flóanum milli Normandí og Bretagne, sunnan við Ermarsund 

— Öll strandlengja Manar.“ 
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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/126/EB                     2007/EES/16/09 

frá 23. desember 2003 

um greiningaraðferð til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með 
fóðri (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/373/EBE frá 20. júlí 
1970 um að taka upp í Bandalaginu aðferðir við sýnatöku 
og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri (1), einkum 
2. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 70/373/EBE skal við opinbert 
eftirlit með fóðri beita aðferðum Bandalagsins við 
sýnatöku og greiningu í því skyni að kanna hvort 
kröfum laga og stjórnsýslufyrirmæla, sem fjalla um 
eiginleika þess og samsetningu, sé fullnægt. 

2) Ákvæði um merkingar fóðurs og kröfur, sem banna 
notkun tiltekinna dýraprótína í fóðri fyrir tiltekna 
flokka dýra, fela í sér nauðsyn þess að kveða á um 
áreiðanlegar greiningaraðferðir til að staðfesta tilvist 
þeirra og, ef við á, hundraðshluta þeirra. 

3) Aðferðin, sem lýst er í tilskipun framkvæmdastjórnar-
innar 98/88/EB frá 13. nóvember 1998 um að taka 
upp viðmiðunarreglur vegna opinbers eftirlits með 
fóðri (2) varðandi greiningu með smásjárrannsókn og 
mat á innihaldsefnum úr dýraríkinu, er eins og sakir 
standa eina aðferðin sem er fullgilt til eftirlits með 
tilvist dýraprótína, þ.m.t. þau prótín sem meðhöndluð 
eru við 133 °C og 3 bör í 20 mínútur, í fóðri. 

4) Í samanburðarrannsókn rannsóknarstofa, sem var gerð 
nýlega þar sem unnin dýraprótín voru ákvörðuð í 
fóðri, leiddi í ljós að breytileiki við beitingu smásjár-
rannsóknanna, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
98/88/EB, leiddi til verulegs munar á næmi, sérhæfni 
og nákvæmni aðferðarinnar. Í því skyni að samræma 
og bæta ákvörðun á unnum dýraprótínum skulu 
ákvæðin er varða smásjáraðferðina tilgreind nánar og 
þau lögboðin. Nauðsynlegt er að tryggja að þeir sem 
beita aðferðinni hafi fullnægjandi þjálfun þar sem 
árangurinn fer eftir færni greinandans. 

5) Því ber að skipta út tilskipun 98/88/EB. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvæla-
ferli og heilbrigði dýra. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 78. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 170, 3.8.1970, bls. 2 Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(2) Stjtíð. EB L 318,  27.11.1998, bls. 45. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

 

Aðildarríkin skulu kveða á um að ef opinber greining á 
fóðri fer fram í því skyni að hafa opinbert eftirlit með tilvist, 
sanngreiningu og/eða mati á magni innihaldsefna úr dýra-
ríkinu í fóðri innan rammans um samræmdu skoðunar-
áætlunina á sviði fóðurs í samræmi við tilskipun ráðsins 
95/53/EB (3) skuli hún fara fram í samræmi við ákvæði við-
aukans við þessa tilskipun. 

 

2. gr. 

 

Aðildarríkin skulu tryggja að rannsóknarstofur, sem fram-
kvæma opinbert eftirlit með tilvist innihaldsefna úr dýra-
ríkinu í fóðri, taki reglulega þátt í hæfnisprófun á grein-
ingaraðferðunum og að starfsfólk á rannsóknarstofum, sem 
framkvæmir greiningarnar, hljóti fullnægjandi þjálfun. 

 

3. gr. 

 

Tilskipun 98/88/EBE falli úr gildi. 

 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun. 

4. gr. 

 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
1. júlí 2004. Þau skulu þegar í stað senda fram-
kvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og samsvörunar-
töflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 265, 8.11.1995, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB (Stjtíð. EB L 234, 
1.9.2001, bls. 55). 
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5. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

6. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 23. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

Skilyrði fyrir staðfestingu á tilvist innihaldsefna úr dýraríkinu í fóðri með smásjárrannsókn, sanngreiningu 
eða mati 

 
1. Markmið og notkunarsvið 
 

Styðjast skal við þessi skilyrði þegar greining á innihaldsefnum úr dýraríkinu (skilgreind sem afurðir sem fást 
við vinnslu á spendýrum, alifuglum og fiski, heilum eða hlutum þeirra) í fóðri fer fram með smásjárrannsókn 
innan rammans um samræmdu skoðunaráætlunina á sviði fóðurs í samræmi við tilskipun ráðsins 95/53/EB. 
Að því tilskildu að aðferðirnar í þessum viðauka séu notaðar í öllum opinberum prófunum er einnig heimilt 
að framkvæma aftur prófanir þar sem notaðar eru aðrar aðferðir í því skyni að auka nákvæmni við 
staðfestingu á tilvist ákveðinna tegunda innihaldsefna úr dýraríkinu eða tilgreina frekar uppruna innihaldsefna 
úr dýraríkinu. Enn fremur er heimilt að nota annars konar aðferðalýsingu þegar ákveðin innihaldsefni úr 
dýraríkinu eru rannsökuð, svo sem blóðvökvi eða bein í tólg (sjá einnig 9. lið), að því tilskildu að þessar 
greiningar séu framkvæmdar til viðbótar við þær greiningar sem fyrirhugaðar eru í samræmdu 
skoðunaráætluninni.  

 
2. Næmi 
 

Hægt er að greina mjög lítið magn (< 0,1%) innihaldsefna úr dýraríkinu í fóðri, en það er háð eðli við-
komandi innihaldsefna. 

 
3. Meginregla 
 

Við greininguna er notað dæmigert sýni sem er tekið í samræmi við þau ákvæði, sem mælt er fyrir um í 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 76/371/EBE frá 1. mars 1976 um aðferðir Bandalagsins við sýnatöku 
vegna opinbers eftirlits með fóðri (1), og hefur hlotið viðeigandi undirbúning. Eftirfarandi aðferðarlýsing 
hentar til að meðhöndla fóður með litlu rakainnihaldi. Fóður, sem er með meira en 14% rakainnihaldi, skal 
þurrkað (þétt) áður en það er meðhöndlað. Sérstakt fóður eða fóðurefni (t.d. fita, olíur) þurfa sérstaka 
meðhöndlun (sjá 9. lið). Innihaldsefni úr dýraríkinu eru greind á grundvelli dæmigerðra eiginleika sem greina 
má í smásjá (þ.e. vöðvaþræðir og aðrar agnir í kjöti, brjósk, bein landdýra, horn, hár, burstir, blóð, fiður, 
eggjaskurn, fiskibein og hreistur). Greininguna skal framkvæma bæði á sáldunarhlutanum (sieve fraction) 
(6.1) og hreinsaða botnfallinu (6.2) úr sýninu. 

 
4. Prófefni 
 
4.1. Ílagnarefni 
 
4.1.1. Klóralhýdrat (vatnslausn, 60%, þyngd miðað við rúmmál) 
 
4.1.2. Lútur (NaOH 2,5%, þyngd miðað við rúmmál, eða KOH 2,5%, þyngd miðað við rúmmál) ) fyrir 

sáldunarhlutann 
 
4.1.3. Paraffínolía eða glýseról (seigja 68–81) fyrir smásjárskoðun botnfalls 
 
4.2. Skolefni 
 
4.2.1. Alkóhól, 96% 
 
4.2.2. Aseton 
 
4.3. Hreinsunarefni 
 
4.3.1. Tetraklóretýlen (eðlismassi 1,62) 
 
4.4. Litunarefni 
 
4.4.1. Joð-joðkalíum (2 g af kalíumjoðíði eru leyst upp í 100 ml af vatni og 1 g af joði bætt við og hrist á meðan) 
 
4.4.2. Alisarínrauður (2,5 ml af 1M saltsýru eru leystir upp í 100 ml af vatni og 200 mg af alisarínrauðum er bætt út 

í lausnina) 
 
4.4.3. Systínprófefni (2 g blýasetat, 10 g NaOH/100 ml H2O) 
 
4.4.4. Joð-joðkalíum (leyst up í 70% etanóli) 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 102, 15.4.1976, bls. 1. 
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4.5. Bleikingarefni 
 
4.5.1. Natríumhýpóklórítlausn sem fæst í verslunum (9,6% virkur klór) 
 
 
5. Búnaður og fylgihlutir 
 
5.1. Fínvog (nákvæmni 0,01 g nema fyrir hreinsaða botnfallið: 0,001 g) 
 
5.2. Búnaður til að mala með (kvörn eða mortél, sérstaklega fyrir fóður sem inniheldur > 15% af fitu við 

greiningu) 
 
5.3. Sigti með ferningslaga möskvum og möskvastærð sem er að hámarki 0,50 mm 
 
5.4. Skiltrekt eða bikarglas til botnfellingar með keilulaga botni 
 
5.5. Víðsjá (að lágmarki fertugföld stækkun) 
 
5.6. Smásjá (að lágmarki 400-föld stækkun) með lýsingu/skautaðri lýsingu 
 
5.7. Stöðluð glervara fyrir rannsóknarstofur 
 

Allur búnaður skal hreinsaður vandlega. Nauðsynlegt er að þvo skiltrektir og glervöruna í uppþvottavél. 
Nauðsynlegt er að hreinsa sigti með stífum bursta. 

 
 
6. Aðferð 
 

Heimilt er að sigta kögglað fóður áður ef báðir hlutarnir eru greindir sem sérstakt sýni. 
 

Meðhöndla skal að minnsta kosti 50 g af sýninu (mala skal varlega með viðeigandi búnaði (5.2) ef 
nauðsynlegt er til að fá viðeigandi byggingu). Taka skal tvo dæmigerða hluta úr mulda efninu, einn fyrir 
sáldunarhlutann (a.m.k. 5 g) (6.1) og einn fyrir hreinsaða botnfallið (a.m.k. 5 g) (6.2). Enn fremur má beita 
litun með litunarefnum (6.3) fyrir sanngreininguna. 

 
Til að tilgreina eðli dýraprótínanna og uppruna agnanna er hægt að nota Aries eða annað stoðkerfi fyrir 
ákvarðanir og hægt er að skrá viðmiðunarsýni. 

 
 
6.1. Greining innihaldsefna úr dýraríkinu í sáldunarhlutanum 
 

Að minnsta kosti 5 g af sýninu er skipt í tvo hluta með sigtun (5.3). 
 

Sáldunarhlutinn (-hlutarnir) með stóru ögnunum (eða dæmigerður hluti hans) er borinn sem þunnt lag á 
heppilegt undirlag og skimaður skipulega í víðsjánni (5.5) við mismunandi stækkun í leit að innihaldsefnum 
úr dýraríkinu. 

 
Sýnisgler með sýni af sáldunarhlutanum (-hlutunum) með fíngerðu ögnunum eru skimuð skipulega í smásjá 
(5.6) við mismunandi stækkun í leit að innihaldsefnum úr dýraríkinu. 

 
 
6.2. Greining innihaldsefna úr dýraríkinu í hreinsaða botnfallinu 
 

Að minnsta kosti 5 g (nákvæmni 0,01 g) af sýninu eru flutt í skiltrekt eða bikarglas með keilulaga botni til 
botnfellingar og meðhöndluð með minnst 50 ml af tetraklóretýleni (4.3.1). Blandan skal hrist eða hrærð 
margoft. 

 
— Ef lokuð skiltrekt er notuð skal botnfallið látið standa nægilega lengi (í a.m.k. þrjár mínútur) áður en 

botnfallið er skilið frá. Hrist er aftur og látið botnfalla á ný í þrjár mínútur. Botnfallið er skilið frá á ný. 
 

— Ef opið bikarglas er notað skal botnfallið látið standa í a.m.k. fimm mínútur áður en það er skilið frá. 
 

Heildarbotnfallið skal þurrkað og síðan vegið (nákvæmni 0,001 g). Vigtun er því aðeins nauðsynleg að farið 
hafi verið fram á mat á innihaldinu. Ef botnfallið samanstendur af mörgum stórum ögnum er hægt að sigta 
það með sigti (5.3) og skipta því þannig í tvo hluta. Þurrkaða botnfallið skal rannsakað í víðsjánni (5.5) og 
smásjánni (5.6) og leitað eftir innihaldsefnum úr beini. 
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6.3. Notkun ílagnarefna og litunarefna 

Notkun sérstakra ílagnarefna og litunarefna getur auðveldað smásjárgreiningu á innihaldsefnum úr 
dýraríkinu. 

Klóralhýdrat (4.1.1): Frumuhlutar sjást skýrar við varfærnislega hitun vegna þess að 
sterkjukornin breytast í hlaup og óæskilegt frumuinnihald hverfur. 

Lútur (4.1.2): Natríumhýdroxíð eða kalíumhýdroxíð hreinsa efnið í fóðrinu og 
auðvelda þannig greiningu á vöðvaþráðum, hárum og öðrum 
hlutum úr hyrni (keratíni). 

Paraffínolía og glýseról (4.1.3): Innihaldsefni úr beini eru auðgreind í þessu ílagnarefni vegna þess 
að flest holrými haldast loftfyllt og koma fram sem svartar holur 
sem eru um 5–15 µm að stærð. 

Joð-joðkalíum (4.4.1): Notað til þess að greina sterkju (blár-fjólublár litur) og prótín 
(gulur-rauðgulur litur). Þynna má lausnir ef þess er þörf.  

Lausn með alasarínrauðum (4.4.2): Rauð/bleik litun beina úr landdýrum, fiskibeina eða hreisturs. 
Áður en botnfallið er þurrkað (sjá lið 6.2) skal flytja allt botnfallið 
í tilraunaglas úr gleri og skola það tvisvar með u.þ.b. 5 ml af 
alkóhóli (4.2.1) (í bæði skiptin skal nota iðublandara, lausnin skal 
látin standa í um eina mínútu og síðan hellt af). Áður en þetta 
litunarefni er notað skal bleikja botnfallið með því að bæta við 
a.m.k. 1 ml af natríumhýpóklórítlausn (4.5.1). Efnahvarfið skal 
látið halda áfram í 10 mínútur. Tilraunaglasið skal fyllt með vatni 
og botnfallið látið setjast til í tvær til þrjár mínútur og vatninu og 
svifögnunum skal hellt af. Botnfallið skal skolað tvisvar í viðbót 
með um 10 ml af vatni (iðublandari skal notaður, látið setjast og 
hellið vatninu af í hvert skipti). Tveimur til tíu eða fleiri dropum 
(eftir því hversu mikil leifin er) af lausninni með alasarínrauðum 
skal bætt við. Blandan skal hrist og efnahvarfið látið ganga í 
nokkrar sekúndur. Litaða botnfallið skal skolað tvisvar með u.þ.b. 
5 ml af alkóhóli (4.2.1) og síðan skolað einu sinni með asetoni 
(4.2.2) (í bæði skiptin skal nota iðublandara, lausnin skal látin 
setjast til í um eina mínútu og henni síðan hellt af). Botnfallið er 
þá tilbúið til þurrkunar. 

Systínprófefni (4.4.3): Innihaldsefni, sem í er systín (hár, fiður o.s.frv.), verða svarbrún 
við varfærnislega hitun. 

 

6.4. Rannsókn á fóðri sem inniheldur hugsanlega fiskimjöl 

Að minnsta kosti eitt sýnisgler af fína sáldunarhlutanum og af fína hluta botnfallsins skal rannsakað undir 
smásjánni (sjá liði 6.1 og 6.2). 

Ef tilgreint er á merkimiðanum að á meðal innihaldsefna sé fiskimjöl eða ef grunur leikur á að fiskimjöl sé til 
staðar eða það finnst í upphaflegu rannsókninni skal rannsaka a.m.k. tvö sýnisgler til viðbótar af fína 
sáldunarhlutanum úr upphaflega sýninu og hluti heildarbotnfallsins skal rannsakaður. 

 

7. Útreikningar og mat 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að aðferðirnar, sem lýst er í þessum lið, séu notaðar þegar opinber greining er 
gerð í því skyni að meta magn (og ekki einungis tilvist) innihaldsefna úr dýraríkinu. 

Útreikningar verða því aðeins gerðir að beinhlutar finnist í innihaldsefnum úr dýraríkinu. 

Í smásjársýni má greina beinhluta úr tegundum landdýra með heitu blóði (þ.e. spendýra og fugla) frá 
beinhlutum mismunandi fisktegunda á grundvelli einkennandi holrúma. Hlutfall innihaldsefna úr dýraríkinu í 
efni sýnisins er metið með því að taka tillit til: 

— áætlaðs hlutfalls (% miðað við þyngd) beinhluta í hreina botnfallinu og 

— hlutfalls (% miðað við þyngd) beinhluta í innihaldsefnunum úr dýraríkinu. 

Matið verður að byggjast á að minnsta kosti þremur sýnisglerjum (ef því verður við komið) og á að minnsta 
kosti fimm svæðum (fields) á hverju sýnisgleri. Í fóðurblöndum inniheldur hreinsaða botnfallið að öllu jöfnu 
ekki aðeins beinhluta úr landdýrum og fiskum heldur einnig aðrar eðlisþungar agnir, svo sem steinefni, 
sandkorn, trénaða plöntuhluta og þess háttar. 
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7.1. Áætlaður hundraðshluti beinhluta 
 

beinhlutar landdýra í % = (S × c)/W 
 
fiskibeinhlutar og hreisturbrot í % = (S × d)/W 
 

(S = þyngd botnfalls (mg), c = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta beina úr landdýrum í botnfallinu, 
d = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta fiskibeina og hreisturbrota í botnfallinu, W = þyngd efnis í 
sýninu fyrir botnfellingu (mg)). 

 
 
7.2. Áætlað hlutfall innihaldsefna úr dýraríkinu 
 

Hlutfall beins í afurðum úr dýraríkinu er ákaflega mismunandi. (Hundraðshluti beins þegar um mjöl úr 
beinum er að ræða ætti að vera 50 til 60% og ætti að vera 20 til 30% þegar um kjötmjöl er að ræða. Í 
fiskimjöli er hlutfall beina og hreisturs breytilegt eftir flokkum og uppruna mjölsins, en er að jafnaði 10 til 
20%.) 

 
Ef tegund þess dýramjöls, sem er í sýninu, er þekkt er mögulegt að meta innihald þess þannig: 

 
Áætlað hlutfall innihaldsefna úr afurðum úr landdýrum (%) = (S × c)/(W × f) × 100 

 
Áætlað hlutfall innihaldsefna úr fiskafurðum (%) = (S × c)/(W × f) × 100 

 
(S = þyngd botnfalls (mg), c = leiðréttingarstuðull (%) fyrir áætlaðan hluta innihaldsefna úr beinum landdýra 
í botnfallinu, d = leiðréttingarstuðull fyrir áætlaðan hluta fiskibeina og hreisturbrota í botnfallinu, 
f = leiðréttingarstuðull fyrir hlutfall beins í innihaldsefnum úr dýraríkinu í því sýni sem er til rannsóknar, 
W = þyngd efnis í sýninu fyrir botnfellingu (mg)). 

 
8. Framsetning niðurstaðna úr rannsókninni 
 

Skýrslan skal a.m.k. innihalda upplýsingar um tilvist innihaldsefna úr landdýrum og fiskimjöli. Eftir því sem 
við á skal greina frá niðurstöðunni á eftirfarandi hátt: 

 
8.1. Tilvist innihaldsefna úr landdýrum: 
 

— Við athugun í smásjá var ekki að finna nein innihaldsefni úr dýraríkinu í framlagða sýninu, 
 

eða: 
 

— Við athugun í smásjá fundust innihaldsefni úr dýraríkinu í framlagða sýninu. 
 
8.2. Tilvist fiskimjöls: 
 

— Við athugun í smásjá var ekki að finna nein innihaldsefni úr fiski í framlagða sýninu, 
 

eða: 
 

— Við athugun í smásjá fundust innihaldsefni úr fiski í framlagða sýninu. 
 

Ef innihaldsefni úr fiskum eða landdýrum finnast er hægt, sé þess krafist, að láta enn fremur koma fram í 
niðurstöðum rannsóknarskýrslunnar mat á magni innihaldsefna sem greinast (x%, < 0,1%, 0,1–0,5%, 0,5–5% 
eða > 5%) og greina nánar frá á tegund landdýrsins ef mögulegt er og þeim hlutum úr dýraríkinu sem greinast 
(vöðvaþræðir, brjósk, bein landdýra, horn, hár, burstir, blóð, fiður, eggjaskurn, fiskibein eða hreistur). 

 
Í tilvikum, þar sem magn innihaldsefna úr dýraríkinu er metið, skal tilgreina leiðréttingarstuðullinn f sem 
notaður er. 

 
Í tilvikum, þar sem innihaldsefni úr beinum landdýra greinast, skal í skýrslunni bæta við eftirfarandi: 

 
„Ekki er hægt að útiloka þann möguleika að framangreind innihaldsefni séu úr spendýrum.“ 

 
Ekki er nauðsynlegt að bæta þessu við ef beinhlutar landdýranna hafa verið greindir sem beinhlutar úr 
alifuglum eða spendýrum. 
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9. Valkvæð aðferðarlýsing greiningar á fitu eða olíu 
 

Nota má eftirfarandi aðferðarlýsingu greiningar á fitu eða olíu: 
 

— Ef fitan er í föstu formi er hún hituð, t.d. í örbylgjuofni, þar til hún er orðin að vökva. 
 

— Með rennipípu eru 40 ml af fitu teknir neðst úr sýninu og fluttir í tilraunaglas fyrir skilvindu. 
 

— Sýnið skal skilið í 10 mínútur við 4000 snúninga á mínútu. 
 

— Ef fitan er í föstu formi eftir að hún hefur verið skilin í skilvindunni er hún hituð einu sinni enn í ofninum 
þar til hún er orðin að vökva. Skiljunin er endurtekin í fimm mínútur við 4000 snúninga á mínútu. 

 
— Með lítilli skeið eða spaða er helmingurinn af umhelltu óhreinindunum fluttur í litla ræktunarskál eða á 

sýnisgler til greiningar með smásjá á hugsanlegum innihaldsefnum úr dýraríkinu (kjötþræðir, fiður, 
beinhlutar). Mælt er með paraffínolíu eða glýseróli sem ílagnarefni við smásjárrannsóknir. 

 
— Óhreinindin, sem eftir eru, eru notuð við botnfellingu eins og lýst er í lið 6.2. 
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                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                2007/EES/16/10 

frá 4. ágúst 2003 

um breytingu á ákvörðun 2000/49/EB um niðurfellingu á ákvörðun 1999/356/EB og setningu 
sérstakra skilyrða vegna innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr 

jarðhnetum, sem eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 2800) 

(2003/580/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/43/EBE frá 14. júní 
1993 um hollustuhætti í matvælaiðnaði (1), einkum 1. mgr. 
10. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/49/EB frá 
6. desember 1999 um niðurfellingu á ákvörðun 
1999/356/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna 
innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum, 
unnum úr jarðhnetum, sem eru upprunnar í 
Egyptalandi eða sendar þaðan (2), er kveðið á um 
endurskoðun þessarar ákvörðunar. 

 

2) Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofa (FVO) 
framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna gerði út 
sendinefnd til Egyptalands frá 2. til 6. september 2001 
til að meta aðstöðu og ráðstafanir þar til að ákvarða 
styrk aflatoxíns í jarðhnetum sem eru ætlaðar til 
útflutnings til Evrópusambandsins. Sendinefndin 
komst að því að egypsk yfirvöld höfðu gert talsverðar 
ráðstafanir til að bæta eftirlit með jarðhnetum sem 
fluttar eru út til Evrópusambandsins. Umbætur í 
tengslum við ræktun jarðhnetna voru einkum 
greinilegar í umfangsmikilli fræðsluáætlun. Enn 
fremur var litið svo á að ferli við útflutning og tengd 
greining og vottun fyrir aflatoxín væru fullnægjandi, 
að undanskildri sýnatökuaðferðinni. Fallist hefur 
verið á að framkvæmd rannsókna sé viðunandi með 
tilliti til útflutnings. Kom í ljós að ekki hafði öllum 
lagaskilyrðum fyrir geymslu jarðhnetna verið 
fullnægt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 197, 5.8.2003, bls. 31. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 175, 19.7.1993, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 19, 25.1.2000, bls. 46. 

3) Borist hafa skriflegar tryggingar frá yfirvöldum í 
Egyptalandi varðandi sýnatökuaðferðir og hert eftirlit 
með geymsluskilyrðum fyrir jarðhnetur. 

 

4) Niðurstöður sendinefndarinnar, skriflegu 
tryggingarnar frá yfirvöldum í Egyptalandi og 
jákvæðar niðurstöður fram til október 2002 varðandi 
sýnatöku og greiningu innflutningsaðildaríkjanna á 
sendingum af jarðhnetum sýna að ekki er lengur þörf 
fyrir kerfisbundna sýnatöku og greiningu á sendingum 
af jarðhnetum sem eru upprunnar í Egyptalandi eða 
sendar þaðan. Frá nóvember 2002 til febrúar 2003 
fjölgaði þó verulega tilkynningum um sendingar sem 
uppfylltu ekki kröfur. Ástæðan virðist vera sú að 
uppskera var léleg 2002 auk þess sem eftirlit egypskra 
yfirvalda var ófullnægjandi. Þessi yfirvöld hafa gert 
viðbótarráðstafanir til að bæta ástandið. 

 

5) Því þykir rétt að lögbært yfirvald innflutnings-
aðildarríkisins haldi áfram umfangsmikilli sýnatöku 
og greiningu til að vernda lýðheilsu. 

 

6) Til að tryggja að slembisýni séu tekin úr sendingum 
af jarðhnetum og afurðum, unnum úr jarðhnetum, sem 
eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan, og þau 
greind á samræmdan hátt í Bandalaginu er viðeigandi 
að fastsetja nokkurn veginn tíðni slembisýnatöku og 
greiningar. 

 

7) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar 
meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, 
um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um 
málsmeðferð vegna öryggis matvæla (3) er kveðið á 
um að taka skuli upp hraðviðvörunarkerfi fyrir 
matvæli og fóður (RASFF). 

________________  

(3)   Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. 
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8) Í þágu lýðheilsu skulu aðildarríkin afhenda fram-

kvæmdastjórninni skýrslur, sem eru gerðar reglulega, 
yfir allar greiningarniðurstöður úr opinberu eftirliti 
með sendingum af jarðhnetum og tilteknum afurðum, 
unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Egyptalandi eða 
sendar þaðan. Slíkar skýrslur skulu vera til viðbótar 
tilkynningaskyldunni samkvæmt hraðviðvörunar-
kerfinu fyrir matvæli og fóður. 

 
9) Að beiðni tiltekinna aðildarríkja er nauðsynlegt að 

uppfæra skrána yfir komustaði, þar sem flytja má 
vörur, sem falla undir ákvörðun 2000/49/EB, inn í 
Bandalagið. Til glöggvunar skal ný skrá koma í 
hennar stað.  

 
10) Breyta ber ákvörðun 2000/49/EB til samræmis við 

þetta. 
 
11) Haft var samráð við fastanefndina um matvælaferli og 

heilbrigði dýra. 
 
SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Ákvörðun 2000/49/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 
 

a) Eftirfarandi komi í stað 5. mgr.: 
 

„5. Lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki skulu taka 
sýni af handahófi úr sendingum af jarðhnetum og 
tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upp-
runnar í Egyptalandi eða sendar þaðan og greina þau 
með tilliti til aflatoxíns B1 og heildarmagns 
aflatoxína. 
 
Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni 
skýrslu þriðja hvern mánuð yfir allar greiningar-
niðurstöður úr opinberu eftirliti með sendingum af 
jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, 
sem eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan. 
Skýrslan skal send í fyrsta mánuði eftir lok hvers 
ársfjórðungs (*). 
 
(*) Apríl, júlí, október, janúar.“ 

b) Eftirfarandi 6. og 7. mgr. bætist við: 
 

„6. Taka skal slembisýni úr a.m.k 20 % sendinga 
fyrir hvern vöruflokk sem um getur í 1. mgr. og 
greina þau eins og um getur í 5. mgr. 

 
Sendingar, sem taka á sýni úr og greina, má í mesta 
lagi kyrrsetja í 15 virka daga áður en kemur að 
markaðssetningu í Bandalaginu frá komustað. Í því 
tilviki skulu lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum gefa 
út opinbert fylgiskjal þar sem staðfest er að tekin 
hafi verið opinber sýni úr sendingunni og þau greind 
og greina frá greiningarniðurstöðum. 

 
7. Þegar sendingu er skipt skulu afrit af 
heilbrigðisvottorði og fylgiskjölum, sem um getur í 
1. og 6. mgr. og vottuð eru af lögbæru yfirvaldi í 
aðildarríkinu þar sem skiptingin hefur átt sér stað, 
fylgja hverjum hluta skiptu sendingarinnar.“ 

 
2. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi 
 

„2. gr. 
 

Stöðugt ber að endurskoða þessa ákvörðun í ljósi 
upplýsinga og trygginga sem lögbær yfirvöld í 
Egyptalandi láta í té og á grundvelli niðurstaðna prófana 
sem aðildarríkin hafa framkvæmt. Í þessari endurskoðun 
er metið hvort þau sérstöku skilyrði, sem um getur í 
1. gr., veiti nægilega víðtæka vernd fyrir lýðheilsu í 
Bandalaginu. Við endurskoðunina skal einnig meta 
hvort áfram sé þörf fyrir þessi sérstöku skilyrði.“ 

 
3. Í stað II. viðauka komi texti viðaukans við þessa 

ákvörðun. 
 

2. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 4. ágúst 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

„II. VIÐAUKI 
 

Skjal: yfir komustaði þar sem heimilt er að flytja inn í Evrópubandalagið jarðhnetur og afurðir, unnar úr 
jarðhnetum, sem eru upprunnar í Egyptalandi eða sendar þaðan 

 
 

Aðildarríki Komustaður 

België — Belgique Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst 

Danmark Allar danskar hafnir og flugvellir 

Deutschland HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA 
München — ZA München — Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraße, HZA 
Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) —
ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter 
Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, 
HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-
Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-
Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-
Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-
Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA 
Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA 
Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen 
Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), 
HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA 
Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach —
ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA 
Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt 
— ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin —
Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord 

Ελλάς Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis
Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki,
Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi 

España Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), 
Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto,
Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón
(Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), 
Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril),
Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril),
Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), 
Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de
Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife
Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo 
(Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) 

France Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-
Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), 
Saint-Nazaire-Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe 
des Galets à la Réunion 

Ireland Dublin — höfn og flugvöllur, Cork — höfn og flugvöllur, Shannon — flugvöllur 

Italia Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona 
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari 
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova 
Ufficio Sanità Marittima di Livorno 
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli 
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna 
Ufficio Sanità Marittima di Salerno 
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste 
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) 
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia 
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia 
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria 
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Aðildarríki Komustaður 

Luxembourg Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg 

Nederland Allar hafnir, flugvellir og landamærastöðvar 

Österreich HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering,
ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA 
Karawankentunnel, ZA Villach 

Portugal Lisboa, Leixões 

Suomi-Finland Allar finnskar tollstöðvar 

Sverige Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlsham, Landvetter, Arlanda 

United Kingdom Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole
Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's
Lynn, Leith, Liverpool, London (þ.m.t. Tilbury, Thamesport og Sheerness), Manchester
Airport, Manchester Container Port, Manchester (þ.m.t. Ellesmere Port), Medway,
Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport“ 
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                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2277/2003           2007/EES/16/11 

frá 22. desember 2003 

um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu 
landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá  
24. júní 1991 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og 
merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvæl-
um (1), einkum annarri undirgrein 13. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Skrárnar yfir fóðurefni, aukefni í fóðri, tiltekin efni og 

tæknileg hjálparefni, sem eru notuð í fóður, sem mælt 
er fyrir um í C- og D-hluta II. viðauka reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91, hafa verið endurskoðaðar í sam-
ræmi við lið 4.15 í B-hluta I. viðauka við þá reglu-
gerð. 

 
2) Ekki er lengur þörf á tilteknum, hefðbundnum fóður-

efnum úr plönturíkinu í lífrænum búskap á vettvangi 
Bandalagsins. Hins vegar eru flest hefðbundin fóður-
efni, einkum tilteknar prótínafurðir, enn ómissandi, 
a.m.k. í sumum aðildarríkjum. Hefðbundnar auka-
afurðir mjólkur eru auk þess enn nauðsynlegar í líf-
rænum búskap og nauðsynlegt er að nota fleiri stein-
efni til að tryggja velferð búpenings sem er lífrænt 
alinn. 

 
3) Í lífrænum búskap er eingöngu leyft að nota tiltekin 

rotvarnarefni sem aukefni í votheyi. Notkun þessara 
efna er á hinn bóginn einnig nauðsynleg í sumum 
aðildarríkjum til að rotverja plöntuafurðir. Af tækni-
legum ástæðum er auk þess nauðsynlegt að nota 
önnur aukefni í fóður úr flokki bindiefna, kekkja-
varnarefna og storkuefna. 

 
4) Breyta ber skránum yfir fóðurefni og aukefni í fóðri 

til samræmis við þetta. 
 
5) Samræmdar reglur um lífræna búfjárframleiðslu hafa 

verið settar tiltölulega nýlega. Genasafn hinna ýmsu 
tegunda búfjár, sem er lífrænt alið, er enn lítið að 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 68. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 14.. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1; Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) No 806/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 1). 

vöxtum. Þegar um er að ræða alifugla skiptist fram-
leiðslukerfið auk þess í mismunandi stig sem eru 
venjulega undir stjórn mismunandi, sérhæfðra sviða. 
Vegna þess hve flókin þessi kerfi eru hefur ekkert 
aðildarríki náð að ljúka lífrænu framleiðsluferli ali-
fugla til fulls. Til að tryggja nægilega, líffræðilega 
fjölbreytni hjá lífrænt öldu búfé og til að efla þróun 
lífrænnar búfjárframleiðslu er nauðsynlegt að lengja 
aðlögunartímabilið þar sem færa má dýr, sem alin eru 
á hefðbundinn hátt, inn í kerfi lífræns búskapar. 

 

6) Til að ýta undir eðlilegan vöxt og til að endurnýja 
hjörð eða hóp skal gefa hefðbundnum kynjum, sem 
hætta er á að hverfi úr landbúnaði, sérstakan gaum. 

 

7) Ein af meginreglunum í lífrænum búskap er að 
tryggja tengsl milli búfjár og ræktaðs lands. Fóður 
fyrir allar tegundir lífrænt alinna dýra skal fyrst og 
fremst vera upprunnið á búinu sjálfu eða, ef því 
verður ekki við komið, framleitt í samvinnu við önnur 
lífræn bú. 

 

8) Því ber að breyta I. og II. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91 til samræmis við þetta. 

 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið 
var á fót í samræmi við 14. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 2092/91. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

 

2. gr. 

 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 22. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á B-hluta I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91: 

a) eftirfarandi komi í stað liðar 3.4: 

„Önnur heimilaða undanþága er að leyfilegt er, þegar hjörð eða bústofni er komið upp í fyrsta sinn og ekki 
eru fáanleg nógu mörg lífrænt alin dýr, að taka búfé, sem hefur ekki verið lífrænt alið, til eldis í lífrænni 
framleiðslueiningu, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

— varphænur mega ekki vera eldri en 18 vikna, 

— alifuglar til kjötframleiðslu verða að vera yngri en þriggja daga, 

— bufflakálfar til undaneldis skulu vera yngri en sex mánaða, 

— kálfar og folöld til undaneldis skulu alin samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þau eru 
vanin undan og í öllum tilvikum skulu þau vera yngri en sex mánaða, 

— lömb og kiðlingar til undaneldis skulu alin samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þau 
eru vanin undan og í öllum tilvikum skulu þau vera yngri en sextíu daga, 

— grísir til undaneldis skulu aldir samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar þegar eftir að þeir eru vandir 
undan og í öllum tilvikum skulu þeir vega minna en 35 kg.“, 

b) eftirfarandi komi í stað liðar 3.5: 

„Afla ber heimildar fyrir fram frá eftirlitsyfirvaldi eða -aðila fyrir þessari undanþágu sem gildir fyrir 
aðlögunartímann sem lýkur 31. desember 2004.“, 

c) eftirfarandi komi í stað liðar 3.6: 

„Þriðja heimilaða undanþága er að eftirlitsyfirvald eða -aðili skal veita leyfi til að endurnýja eða byggja upp 
aftur hjörð eða bústofn þegar lífrænt alin dýr eru ekki á boðstólum og í eftirfarandi tilvikum: 

a) hlutfallslega mörg dýr hafa drepist vegna kringumstæðna sem rekja má til heilbrigðisvanda eða stóráfalla, 

b) varphænur eru ekki eldri en 18 vikna, 

c) alifuglar til kjötframleiðslu eru yngri en þriggja daga, 

d) grísir til undaneldis, þegar er þeir hafa verið vandir undan, vega minna en 35 kg.  

Tilvik í b-, c- og d-lið eru leyfð á aðlögunartímabilinu sem lýkur 31. desember 2004.“, 

d) eftirfarandi komi í stað liðar 3.10: 

„Hækka má þessar tölur í allt að 40% að fengnu áliti og samþykki eftirlitsyfirvalds eða -aðila í eftirfarandi 
sértilvikum: 

— þegar ráðist er í meiri háttar stækkun á búi, 

— þegar skipt er um dýrakyn, 

— þegar unnið er að þróun nýrra búfjárgreina, 

— þegar hætta er á að kyn hverfi úr landbúnaði. Dýr af þessum kynjum þurfa ekki endilega að vera dýr sem 
hafa ekki átt afkvæmi.“, 

e) eftirfarandi komi í stað liðar 4.3: 

„Búféð skal enn fremur alið í samræmi við þær reglur sem eru settar fram í þessum viðauka og nota skal 
fóður frá einingunni eða, ef því verður ekki við komið, fóður frá öðrum einingum eða fyrirtækjum sem falla 
undir ákvæði þessarar reglugerðar. Enn fremur skulu, þegar um er að ræða grasbíta, a.m.k. 50% fóðursins 
upprunnin á búinu sjálfu eða, ef því verður ekki komið við, framleitt í samvinnu við önnur lífræn bú, nema á 
þeim tíma hvers árs þegar dýr fara milli bithaga.“, 

f) eftirfarandi komi í stað liðar 4.8: 

„Á aðlögunartímanum, sem rennur út 24. ágúst 2005, er heimiluð sú undanþága frá ákvæðum í lið 4.2 að 
leyfa notkun takmarkaðs hlutfalls hefðbundins fóðurs ef bændur geta sýnt eftirlitsaðila eða -yfirvaldi 
aðildarríkisins fram á að þeir hafi ekki tök á að afla fóðurs eingöngu frá lífrænni framleiðslu. Mesta leyfilega 
hlutfall hefðbundins fóðurs á hverju ári er 10%, þegar um grasbíta er að ræða, og 20% fyrir aðrar tegundir. 
Þessar tölur skal reikna árlega sem hundraðshluta af þurrefni fóðurs sem er framleitt úr landbúnaðarafurðum. 
Mesta leyfilega hlutfall hefðbundins fóðurs í daglegum skammti, utan þess tíma sem dýr fara árlega milli 
bithaga, skal vera 25%, reiknað sem hundraðshluti þurrefnis.“, 

g) liður 4.10 falli niður, 
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h) eftirfarandi komi í stað liðar 4.17: 
 

„Eingöngu er heimilt að nota í fóður afurðir, sem eru tilgreindar í lið 1.3 (ensím), 1.4 (örverur), 1.5 (rot-
varnarefni), 1.6 (bindiefni, kekkjavarnar- og storkuefni), 1.7 (andoxunarefni), 1.8 (aukefni til votheys-
verkunar), í 2. lið (tilteknar afurðir notaðar í fóður) og 3. lið (tæknileg hjálparefni notuð í fóður) D-hluta II. 
viðauka, í þeim tilgangi sem er tilgreindur að því er varðar framangreinda flokka. Hvorki má nota sýklalyf, 
hníslalyf, önnur lyf, vaxtarhvata né nokkurt annað efni, sem er ætlað að örva vöxt eða framleiðslu, í fóður.“ 

 
2. Eftirfarandi komi í stað C-hluta II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91: 
 

„1. Fóðurefni úr jurtaríkinu 
 

1.1. Korn ásamt afurðum og aukaafurðum þess. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
  Hafragrjón, -flögur, -fóðurmjöl, -hýði og -klíð; byggkorn, -prótín og -fóðurmjöl; rískímkaka; hirsikorn; 

rúgkorn og rúgfóðurmjöl; dúrrukorn; hveitikorn, -fóðurmjöl, -hýði, -glútenfóður, -glúten og -kím; 
speltkorn; rúghveitikorn, maískorn, -klíð, -fóðurmjöl, -kímkaka og -glúten; maltspírur; hrat frá bruggun. 

 
1.2. Olíufræ og olíurík aldin ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Einungis eftirtalin efni eru í þessum 

flokki: 
 
 Repjufræ, -kaka og -hýði; sojabaunir, einnig ristaðar, sojakaka og -hýði; sólblómafræ og -kaka; 

baðmullarfræ og -kaka; hörfræ og -kaka; sesamfræ og -kaka; pálmakjarnakaka; graskersfrækaka; ólífur, 
ólífumauk; jurtaolíur (sem falla til við pressun eða ámóta vinnslu). 

 
1.3. Belgjurtafræ ásamt afurðum og aukaafurðum þess. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki:  
 
 Kjúklingabaunir sem fræ, fóðurmjöl og klíð; linsuflækjufræ, -fóðurmjöl og -klíð; varpabaunir (fræ) sem 

hafa fengið viðeigandi hitameðferð, varpabaunafóðurmjöl og -klíð; ertur (fræ), ertufóðurmjöl og -klíð; 
bóndabaunir sem fræ, bóndabaunafóðurmjöl og -klíð; hestabaunir sem fræ, hestabaunafóðurmjöl og -klíð; 
flækjufræ, flækjufóðurmjöl og -klíð og lúpínufræ, lúpínufóðurmjöl og -klíð. 

 
1.4. Hnýði og rótarávextir ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki:  
 
 Sykurrófnamauk, kartöflur, sætuhnúðar (hnýði), kartöflumauk (aukaafurð sem fellur til við útdrátt 

kartöflusterkju), kartöflumauk (aukaafurð sem fellur til við útdrátt kartöflusterkju), kartöflusterkja og 
kartöfluprótín og kassava. 

 
1.5. Önnur fræ og aldin ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki:  
 
 Jóhannesarbrauð, jóhannesarbrauðskálpar og -mjöl, risagrasker, sítrusmauk; epli, kveði, perur, ferskjur, 

fíkjur, vínber og mauk úr þeim; kastaníuhnetur, valhnetukaka, heslihnetukaka; kakóhýði og -kaka; akörn. 
 

1.6. Fóðurjurtir og gróffóður. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki:  
 
 Refasmári, refasmáramjöl, smári, smáramjöl, gras og grænfóður (úr fóðurjurtum), grasmjöl, hey, vothey, 

kornhálmur og rótarávextir til fóðurs. 
 

1.7. Aðrar plöntur ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
 Melassi, þörungamjöl (unnið með þurrkun og mölun og skolað til að minnka innihald joðs), duft og 

kjarni (extracts) úr plöntum, plöntuprótínkjarni (eingöngu fyrir ung dýr), krydd og kryddjurtir. 
 

1.8. Heimilt er að nota eftirfarandi fóðurefni til 30. júní 2004: hrísgrjón, brotinn rís, rísklíð, rúgfóður, rúgklíð, 
fræhýði af akurfrækáli og tapíóka. 

 
2. Fóðurefni úr dýraríkinu 

 
2.1. Mjólk og mjólkurafurðir. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

 
Hrámjólk, eins og hún er skilgreind í 2. gr. tilskipunar 92/46/EBE (*), mjólkurduft, undanrenna, undan-
rennuduft, áfir, áfaduft, mysa, mysuduft, sykurskert mysuduft, mysuprótínduft (dregið út með eðlisfræði-
legum aðferðum), kasínduft, laktósaduft, ystingur og súrmjólk. 
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2.2. Fiskur og önnur sjávardýr ásamt afurðum og aukaafurðum þeirra. Einungis eftirtalin efni eru í þessum 
flokki: 

 
Fiskur, fisklýsi og þorskalýsi, óhreinsað; efni sem myndast við sjálfsrof, vatnsrof og prótínrof, fengin 
með ensímverkun, úr fiski, lindýrum eða krabbadýrum og hvort sem þau eru í leysanlegu formi eða ekki, 
eingöngu ætluð ungum dýrum; fiskimjöl. 
 

2.3. Egg og eggjaafurðir til fóðrunar alifugla, helst frá eigin bújörð. 
 
3. Fóðurefni úr steinaríkinu 
 

Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Natríum: 
óhreinsað sjávarsalt 
óunnið steinsalt 
natríumsúlfat 
natríumkarbónat 
natríumbíkarbónat 
natríumklóríð 
 
Kalíum: 
kalíumklóríð 
 
Kalsíum: 
þörungakalk og mergill 
skeljar sjávardýra (þar á meðal blekfiskaskeljar) 
kalsíumkarbónat 
kalsíumlaktat 
kalsíumglúkonat 
 
Fosfór: 
afflúrað tvíkalsíumfosfat 
afflúrað einkalsíumfosfat 
einnatríumfosfat 
kalsíummagnesíumfosfat 
kalsíumnatríumfosfat 
 
Magnesíum: 
magnesíumoxíð (vatnsfrítt magnesíumoxíð) 
magnesíumsúlfat 
magnesíumklóríð 
magnesíumkarbónat 
magnesíumfosfat 
 
Brennisteinn: 
natríumsúlfat. 
 
Heimilt er að nota tvíkalsíumfosfat (útfellt úr beinum) til 30. júní 2004. 
 
(*) Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1.“ 
 

3. Eftirfarandi komi í stað D-hluta II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91: 
 

„1. Aukefni í fóðri 
 

1.1. Snefilefni. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 

E1 Járn: 
járn-(II)-karbónat 
járn-(II)-súlfat, einvatnað og/eða sjövatnað 
járn-(III)-oxíð, 

 
E2 Joð: 

kalsíumjoðat, vatnsfrítt 
kalsíumjoðat, sexvatnað 
natríumjoðíð,
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E3 Kóbalt: 

kóbalt-(II)-súlfat, einvatnað og/eða sjövatnað 

basískt kóbalt-(II)-karbónat, einvatnað, 

E4 Kopar: 

kopar-(II)-oxíð 

basískt kopar-(II)-karbónat, einvatnað 

kopar-(II)-súlfat, fimmvatnað, 

E5 Mangan: 

mangan-(II)-karbónat 

mangan-(II og III)-oxíð 

mangan-(II)-súlfat, ein- og/eða fjórvatnað, 

E6 Sink: 

sinkkarbónat 

sinkoxíð 

sinksúlfat, ein- og/eða sjövatnað, 

E7 Mólýbden: 

ammoníummólýbdat, natríummólýbdat, 

E8 Selen: 

natríumselenat 

natríumselenít. 

1.2. Vítamín og forvítamín og efnafræðilega vel skilgreind efni með svipaðri verkun. Einungis eftirtalin efni 
eru í þessum flokki: 

Vítamín sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EBE(*): 

— einkum þau sem eru unnin úr náttúrlegum hráefnum í fóðurefnum eða 

— tilbúin vítamín sem eru eins og náttúrleg vítamín, eingöngu fyrir einmaga dýr. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein, er lögbærum yfirvöldum hvers aðildarríkis heimilt að leyfa, á aðlögunartíma-
bili sem lýkur 31. desember 2005, notkun tilbúinna A-, D- og E-vítamína fyrir jórturdýr að eftirfarandi 
skilyrðum uppfylltum: 

— tilbúnu vítamínin eru eins og náttúrleg vítamín og 

— leyfið, sem aðildarríkin gefa út, byggist á nákvæmum viðmiðunum og er tilkynnt til framkvæmda-
stjórnarinnar. 

Framleiðendur geta því aðeins nýtt sér þetta leyfi að þeir hafi sýnt skoðunaraðila eða -yfirvaldi 
aðildarríkis fram á það með óyggjandi hætti að ekki sé unnt að tryggja heilbrigði og velferð dýra í landi 
þeirra án þessara tilbúnu vítamína. 

1.3. Ensím. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

Ensím sem eru leyfð samkvæmt tilskipun 70/524/EBE. 

1.4. Örverur. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

Örverur sem eru leyfðar samkvæmt tilskipun 70/524/EBE. 

1.5. Rotvarnarefni. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

E 200 Sorbínsýra 

E 236 Maurasýra 

E 260 Ediksýra 

E 270 Mjólkursýra 

E 280 Própíónsýra 

E 330 Sítrónusýra 

Því aðeins er heimilt að nota mjólkur-, maura-, própíón- og ediksýru við votheysverkun að veðurskilyrði 
séu þannig að gerjun verði annars ófullnægjandi. 



Nr. 16/84  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

1.6. Bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
 E 470 Kalsíumsterat af lífrænum uppruna 
 
E 551b Silíkat í sviflausn 
 
E 551c Kísilgúr 
 
 E 558 Bentónít 
 
 E 559 Kaólínítleir 
 
 E 560 Náttúrlegar blöndur steríts og klóríts 
 
 E 561 Vermikúlít 
 
 E 562 Sepíólít 
 
 E 599 Perlít. 
 

1.7. Þráavarnarefni. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 

E 306 Tókóferólauðugur kjarni af lífrænum uppruna. 
 

1.8. Aukefni til votheysverkunar. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Ensím, gersveppir og bakteríur, sem eru leyfð frá og með 19. október 2004, samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 1831/2003 um aukefni í fóðri. 
 

2. Tilteknar afurðir notaðar í fóður 
 
Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 
 
Ölger. 

 
3. Tæknileg hjálparefni notuð í fóður 
 
3.1. Tæknileg hjálparefni til votheysverkunar. Einungis eftirtalin efni eru í þessum flokki: 

 
— sjávarsalt, óunnið steinsalt, mysa, sykur, sykurrófnamauk, kornmjöl og melassi, 
 
— ensím, gersveppir og mjólkur-, edik-, maura- og própíónsýra, til og með 18. október 2004. 
 
(*) Stjtíð. EB L 270, 14.12.1970, bls. 1. Tilskipun 70/524/EBE fellur úr gildi frá og með 19. 10. 2004. 

Frá og með þeim degi gildir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. 
september 2003 um aukefni í fóðri (Stjtíð. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29).“ 
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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/101/EB                      2007/EES/16/12 

frá 3. nóvember 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 92/109/EBE um framleiðslu og markaðssetningu tiltekinna 
 efna sem notuð eru við ólöglega framleiðslu á ávana- og fíkniefnum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/109/EBE frá 
14. desember 1992 um framleiðslu og markaðssetningu 
tiltekinna efna sem notuð eru við ólöglega framleiðslu á 
ávana- og fíkniefnum (1), eins og henni var síðast breytt 
með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/8/EB (2), 
einkum 3. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með hliðsjón af skuldbindingum Bandalagsins sam-
kvæmt ákvörðun ráðsins 90/611/EBE um ályktun, af 
hálfu Efnahagsbandalags Evrópu, í samningi Sam-
einuðu þjóðanna gegn ólöglegum viðskiptum með 
ávana- og fíkniefni (3), er nauðsynlegt að framfylgja 
ákvörðun nefndar Sameinuðu þjóðanna um ávana- og 
fíkniefni, sem tekin var í mars 2001, um að bæta edik-
sýruanhýdríði og kalíumpermanganati við töflu 1 í 
viðauka við samning Sameinuðu þjóðanna frá 1988. 

2) Einnig er rétt að samræma tilskipun 92/109/EBE 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3677/90 frá 13. desember 
1990 um ráðstafanir til að aftra því að tiltekin efni fari 
í ólöglega framleiðslu ávana- og fíkniefna (4), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1232/2002 (5). 

3) Skrá skal kalíumpermanganat sem eitt af efnunum í 
2. flokki I. viðauka við tilskipun 92/109/EBE og fella 
það úr 3. flokki viðaukans. 

4) Til að tryggja að viðskipti í Bandalaginu verði ekki 
fyrir skaðlegum áhrifum skal ákvarða viðmiðunar-
mörk fyrir kalíumpermanganat sem og ediksýru-
anhýdríð. 

5) Breyta ber tilskipun 92/109/EBE til samræmis við 
þetta. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á 
fót skv. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3677/90. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Viðaukinn við þessa tilskipun kemur í stað I. og II. viðauka 
við tilskipun 92/109/EBE. 
 

2. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. 
janúar 2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 3. nóvember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 4.11.2003, bls. 14. Hennar 

var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 98/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 16. 

(1) Stjtíð. EB L 370, 19.12.1992, bls. 76. 
(2) Stjtíð. EB L 39, 9.2.2001, bls. 31. 
(3) Stjtíð. EB L 326, 24.11.1990, bls. 56. 
(4) Stjtíð. EB L 357, 20.12.1990, bls. 1. 
(5) Stjtíð. EB L 180, 10.7.2002, bls. 5. 
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VIÐAUKI 
 

„I. VIÐAUKI 
 

Skráð efni í skilningi a-liðar 2. mgr. 1. gr. 
 

1. FLOKKUR 
 

Efni 
SAT-heiti 

(ef það er annað) 
SAT-númer (1) CAS-númer (2) 

1-Fenýl-2-própanón Fenýlaseton 2914 31 00 103-79-7 

N-asetýlantranílsýra 2-Asetamíðóbensósýra 2924 23 00 89-52-1 

Ísósafról (cis + trans)  2932 91 00 120-58-1 

3,4-Metýlendíoxýfenýlprópan-2-ón 1-(1,3-Bensódíoxól-5-ýl)própan-2-ón 2932 92 00 4676-39-5 

Píperónal  2932 93 00 120-57-0 

Safról  2932 94 00 94-59-7 

Efedrín  2939 41 00 299-42-3 

Sýndarefedrín  2939 42 00 90-82-4 

Norefedrín  úr 2939 49 00 14838-15-4 

Ergómetrín  2939 61 00 60-79-7 

Ergótamín  2939 62 00 113-15-5 

Lýsergsýra  2939 63 00 82-58-6 

Formbrigði efnanna í þessum flokki, að undanskildu katíni (3), þegar möguleiki er á slíkum formum. 

Sölt efnanna í þessum flokki þegar möguleiki er á slíkum söltum, að undanskildum söltum katíns. 

2. FLOKKUR 

Efni 
SAT-heiti 

(ef það er annað) 
SAT-númer (1) CAS-númer (2) 

Ediksýruanhýdríð  2915 24 00 108-24-7 

Fenýlediksýra  2916 34 00 103-82-2 

Antranílsýra  2922 43 00 118-92-3 

Píperídín  2933 32 00 110-89-4 

Kalíumpermanganat  2841 61 00 7722-64-7 

Sölt efnanna í þessum flokki þegar möguleiki er á slíkum söltum. 

3. FLOKKUR 

Efni 
SAT-heiti 

(ef það er annað) 
SAT-númer (1) CAS-númer (2) 

Saltsýra  2806 10 00 7647-01-0 

Brennisteinssýra  2807 00 10 7664-93-9 

Tólúen  2902 30 00 108-88-3 

Etýletri Díetýletri 2909 11 00 60-29-7 

Aseton  2914 11 00 67-64-1 

Metýletýlketón Bútanón 2914 12 00 78-93-3 

Sölt efnanna í þessum flokki þegar möguleiki er á slíkum söltum, að undanskildum söltum saltsýru og 
brennisteinssýru. 
(1) Stjtíð. EB L 290, 28.10.2002, bls. 1. 
(2) CAS-númer er „Chemical Abstracts Service Registry Number“, sem er sérstakt tölulegt kennimerki sem gildir fyrir hvert 

einstakt efni og formgerð þess. CAS-númer er einstakt fyrir hvert myndbrigði og hvert salt myndbrigðisins. Bent er á að CAS-
númer salta efnanna hér að framan eru önnur en þau sem tilgreind eru. 

(3) Einnig nefnt (+)-norsýndarefedrín, SAT-númer 2939 43 00, CAS-númer 492-39-7. 
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II. VIÐAUKI 
 

Efni Viðmiðunarmörk 

Ediksýruanhýdríð 100 l 

Kalíumpermanganat 100 kg 

Antranílsýra og sölt hennar 1 kg 

Fenýlediksýra og sölt hennar 1 kg 

Píperídín og sölt þess 0,5 kg’ 
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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/98/EB                        2007/EES/16/13 

frá 27. janúar 2003 

um setningu gæða- og öryggisstaðla fyrir söfnun, prófun, vinnslu, geymslu og dreifingu 
blóðs og blóðhluta úr mönnum og um breytingu á tilskipun 2001/83/EB (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
a-lið 4. mgr. 152. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 
 
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 4. nóvember 2002, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Mannsblóð er notað í lækningaskyni í svo miklum 

mæli að tryggja verður gæði og öryggi heilblóðs og 
blóðhluta, einkum til að koma í veg fyrir að sjúk-
dómar berist með þeim. 

 
2) Framboð á blóði og blóðhlutum, sem eru notuð í 

lækningaskyni, er aðallega háð því að borgarar í 
Bandalaginu séu reiðubúnir að gefa blóð. Til að 
vernda lýðheilsu og koma í veg fyrir útbreiðslu smit-
sjúkdóma þarf að gera allar nauðsynlegar varúðarráð-
stafanir við söfnun, vinnslu, dreifingu og notkun 
blóðs og nýta framfarir í vísindum til að greina, 
óvirkja og eyða smitefnum sem geta borist með blóð-
inngjöf. 

 
3) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB 

frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem 
ætluð eru mönnum (5) voru tryggð gæði, öryggi og 
verkun fjöldaframleiddra sérlyfja sem unnin eru úr 
blóði eða blóðvökva manna. Heilblóð, blóðvökvi og 
blóðfrumur úr mönnum eru skýrt undanskilin gildis-
sviði þeirrar tilskipunar en það hefur leitt til þess að 
engin bindandi Bandalagsákvæði taka til gæða og 
öryggis þeirra ef þau eru ætluð til blóðinngjafar en 
ekki til vinnslu. Það er því áríðandi að til séu Banda-
lagsákvæði sem tryggja að blóð og hlutar þess séu 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 33, 8.2.2003, bls. 30. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB C 154 E, 29.5.2001, bls. 141 og Stjtíð. EB C 75 E, 
26.3.2002, bls. 104. 

(2) Stjtíð. EB C 221, 7.8.2001, bls. 106. 
(3) Stjtíð. EB C 19, 22.1.2002, bls. 6. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 6. september 2001 (Stjtíð. EB C 72 E, 

21.3.2002, bls. 289), sameiginleg afstaða ráðsins frá 14. febrúar 2002 
(Stjtíð. EB C 113 E, 14.5.2002, bls. 93) og ákvörðun Evrópuþingsins 
frá 12. júní 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 
Ákvörðun Evrópuþingsins frá 18. desember 2002 og ákvörðun ráðsins 
frá 16. desember 2002. 

(5) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 

sambærileg að gæðum og öryggi, allt frá töku til 
inngjafar og án tillits til ráðgerðrar notkunar þeirra, í 
öllum aðildarríkjunum og er þá höfð í huga frjáls för 
ríkisborgara aðildarríkjanna á yfirráðasvæði Banda-
lagsins. Ef settir verða strangir gæða- og öryggis-
staðlar mun það hjálpa til að sannfæra almenning um 
að blóð og blóðhlutar úr mönnum, sem fengið er úr 
blóðeiningum frá öðru aðildarríki, uppfylli sömu 
kröfur og blóð og blóðhlutar frá þeirra eigin landi. 

 

4) Þegar fjallað er í tilskipun 2001/83/EB um notkun 
blóðs eða blóðhluta úr mönnum sem upphafsefnis í 
framleiðslu sérlyfja er vísað til ráðstafana sem 
aðildarríkjunum ber að gera til að hindra útbreiðslu 
smitsjúkdóma en ráðstafanirnar taka mið af gæðalýs-
ingum efna í Evrópsku lyfjaskránni og tilmælum 
Evrópuráðsins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar, einkum er lýtur að vali og rannsókn á þeim sem 
gefa blóð og blóðvökva. Aðildarríkin skulu enn 
fremur gera ráðstafanir til að stuðla að því að Banda-
lagið verði sjálfu sér nægt um blóð og blóðhluta og 
hvetja sjálfboðaliða til að gefa blóð og blóðhluta án 
endurgjalds. 

 

5) Til að tryggja að blóðhlutar séu sambærilegir að 
öryggi og gæðum án tillits til ráðgerðrar notkunar 
þeirra ber að setja fram tæknilegar kröfur í þessari til-
skipun um söfnun og prófun alls blóðs og blóðhluta, 
þ.m.t. upphafsefni í lyf. Breyta ber tilskipun 2001/83 
/EB til samræmis við þetta. 

 

6) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 
21. desember 1994 um öryggi blóðs og sjálfsnægtir 
Evrópubandalagsins að því er varðar blóð var bent á 
þörfina fyrir stefnu í blóðmálum sem yrði til þess að 
auka tiltrú á öryggi blóðs, allt frá töku til inngjafar, og 
stuðla að sjálfsnægtum Bandalagsins. 

 

7) Í ályktun sinni frá 2. júní 1995 um öryggi blóðs og 
sjálfsnægtir Bandalagsins að því er varðar blóð (6) 
hvatti ráðið framkvæmdastjórnina til að leggja fram 
viðeigandi tillögur um mótun stefnu í blóðmálum. 

________________  

(6)   Stjtíð. EB C 164, 30.6.1995, bls. 1. 
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8) Í ályktun sinni frá 12. nóvember 1996 um áætlun um 

aukið öryggi blóðs og sjálfsnægtir Bandalagsins að 
því er varðar blóð (1) hvatti ráðið framkvæmda-
stjórnina til að leggja hið bráðasta fram viðeigandi 
tillögur með það að markmiði að hvetja til þess að 
mótuð verði samræmd stefna í tengslum við öryggi 
blóðs og blóðafurða. 

 

9) Í ályktunum sínum frá 14. september 1993 (2), 
18. nóvember 1993 (3), 14. júlí 1995 (4) og 17. apríl 
1996 (5) um öryggi blóðs og sjálfsnægtir Banda-
lagsins, að því er varðar blóð sem fæst með blóð-
gjöfum sjálfboðaliða í Evrópubandalaginu án endur-
gjalds, lagði Evrópuþingið áherslu á mikilvægi þess 
að tryggja öryggi blóðs eins og framast er unnt og 
hefur ítrekað áframhaldandi stuðning sinn við við-
leitni Bandalagsins til sjálfsnægta. 

 

10) Við samningu ákvæða þessarar tilskipunar hefur verið 
höfð hliðsjón af áliti vísindanefndarinnar um lyf og 
lækningatæki og reynslu á alþjóðavettvangi á þessu 
sviði. 

 

11) Eiginblóðsinngjöf er þess eðlis að taka þarf sérstakt 
tillit til hennar þegar hugað er að því hvernig og 
hvenær beita skuli hinum ýmsu ákvæðum þessarar 
tilskipunar. 

 

12) Blóðstöðvar sjúkrahúsa eru sjúkrahússeiningar sem 
annast takmarkaða starfsemi, geymslu, dreifingu og 
samhæfisprófanir. Til að tryggja að gæði og öryggi 
blóðs og blóðhluta haldist allt frá töku til inngjafar, að 
teknu tilliti til sérstaks eðlis og starfsemi blóðstöðva 
sjúkrahúsa, skulu einungis þau ákvæði, sem varða 
þessa starfsemi, gilda um blóðstöðvar sjúkrahúsa. 

 

13) Aðildarríkin skulu sjá til þess að viðeigandi fyrir-
komulag sé til staðar fyrir tilnefningu, veitingu 
heimildar, faggildingu eða veitingu starfsleyfis til að 
tryggja að starfsemi blóðþjónustustofnana sé í sam-
ræmi við kröfurnar í þessari tilskipun. 

 

14) Aðildarríkjunum ber að skipuleggja skoðun og eftir-
litsaðgerðir, sem starfsmenn á vegum lögbæra yfir-
valdsins framkvæma, til að tryggja að blóðþjónustu-
stofnanir uppfylli ákvæði þessarar tilskipunar. 

 

15) Starfsfólk, sem tekur beinan þátt í söfnun, prófun, 
vinnslu, geymslu og dreifingu blóðs og blóðhluta, 
þarf að hafa viðeigandi menntun og hæfi og skal sjá 
því fyrir tímanlegri og viðeigandi þjálfun, sbr. þó 
fyrirliggjandi löggjöf Bandalagins um viðurkenningu 
starfsmenntunar og hæfis og um verndun starfsmanna. 

________________  

(1)  Stjtíð. EB C 374, 11.12.1996, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB C 268, 4.10.1993, bls. 29. 
(3)  Stjtíð. EB C 329, 6.12.1993, bls. 268. 
(4)  Stjtíð. EB C 249, 25.9.1995, bls. 231. 
(5)  Stjtíð. EB C 141, 13.5.1996, bls. 131. 

16) Blóðþjónustustofnunum ber að koma á og reka gæða-
kerfi, sem taka til allrar starfsemi þar sem ákvörðun er 
tekin um markmið og ábyrgðarsvið gæðastefnunnar, 
og starfrækja gæðakerfin með gæðaskipulagi, gæða-
stýringu, gæðatryggingu og gæðaúrbótum innan 
ramma gæðakerfanna, að teknu tilliti til meginregln-
anna um góða framleiðsluhætti og samræmismats-
kerfis EB. 

 

17) Koma skal á fullnægjandi kerfi til að tryggja að unnt 
sé að rekja feril blóðs og blóðhluta. Rekjanleika skal 
tryggja með nákvæmu auðkenningarferli fyrir gjafa, 
sjúklinga og rannsóknastofur, með skráahaldi og með 
viðeigandi auðkenningar- og merkingakerfi. Æskilegt 
er að þróað verði sérstakt kerfi til að unnt sé að 
auðkenna á óyggjandi hátt hverja einstaka blóð-
einingu og blóðhlutaeiningu sem safnað er í Banda-
laginu. Þegar um er að ræða innflutt blóð og blóðhluta 
frá þriðju löndum er mikilvægt að blóðþjónustu-
stofnanir tryggi sambærilegan rekjanleika blóðs og 
blóðhluta, sem eru fluttir inn frá þriðju löndum, áður 
en kemur að innflutningi þeirra inn í Bandalagið. 
Tryggja skal að sömu kröfur um rekjanleika séu 
gerðar í kjölfar innflutningsins og gilda um blóð og 
blóðhluta sem safnað er í Bandalaginu. 

 

18) Mikilvægt er að koma á skipulegu eftirlitsferli til að 
safna og meta upplýsingar um meintilvik eða óvæntar 
aukaverkanir, sem stafa af söfnun blóðs og blóðhluta, 
til að koma í veg fyrir að svipuð eða jafngild mein-
tilvik eða aukaverkanir komi upp, og auka þar með 
öryggi blóðinngjafar með fullnægjandi ráðstöfunum. Í 
þessu skyni skal komið á sameiginlegu tilkynningar-
kerfi í aðildarríkjunum fyrir alvarleg meintilvik og 
aukaverkanir í tengslum við söfnun, vinnslu, prófun, 
geymslu og dreifingu blóðs og blóðhluta.  

 

19) Þegar gjafa er skýrt frá því að eitthvað óeðlilegt hafi 
komið í ljós er mikilvægt að honum sé veitt ráðgjöf. 

 

20) Nútímastarfsvenjur við blóðinngjöf byggjast á megin-
reglum um blóðgjöf sjálfboðaliða, nafnleynd bæði 
gjafa og þega, velvilja gjafans og að stofnanir, sem 
annast blóðbankaþjónustu, séu ekki reknar í ágóða-
skyni. 

 

21) Gera þarf allar nauðsynlegar ráðstafanir til að veita 
væntanlegum blóð- og blóðhlutagjöfum tryggingu 
fyrir því að þagnarskyldu verði gætt varðandi heilsu-
farsupplýsingar, sem viðurkenndu starfsfólki hafa 
verið veittar, niðurstöður úr prófunum á blóðinu, sem 
þeir hafa gefið, og rekjanleika blóðeiningarinnar 
síðar. 
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22) Samkvæmt 5. mgr. 152. gr. sáttmálans geta ákvæði 

þessarar tilskipunar ekki haft áhrif á innlend ákvæði 
um blóðgjöf. Í a-lið 4. mgr. 152. gr. sáttmálans er 
greint frá því að ekkert sé því til fyrirstöðu að 
aðildarríki láti strangari verndarráðstafanir gilda 
áfram eða grípi til þeirra að því er varðar gæða- og 
öryggisstaðla fyrir blóð og blóðhluta. 

 

23) Blóðgjöf sjálfboðaliða án endurgjalds er þáttur sem 
getur stuðlað að auknu öryggi, að því er varðar blóð 
og blóðhluta, og þar með að heilsuvernd. Styðja ber 
viðleitni Evrópuráðsins á þessu sviði og gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að hvetja sjálfboðaliða til 
að gefa blóð án endurgjalds, s.s. með viðeigandi 
aðgerðum og framtaksverkefnum og með því að 
tryggja að gjafar njóti í auknum mæli almennrar 
viðurkenningar en þannig má einnig stuðla að sjálfs-
nægtum. Hafa skal hliðsjón af skilgreiningu Evrópu-
ráðsins á blóðgjöf sjálfboðaliða án endurgjalds. 

 

24) Heilsa einstaklinga, sem gefa blóð eða blóðhluta til 
notkunar í lækningaskyni eða í lækningatæki, skal 
vera með þeim hætti að blóðgjöfin hafi engin skaðleg 
áhrif og að hætta á útbreiðslu smitsjúkdóma sé í 
lágmarki enda skal hver blóðeining prófuð í samræmi 
við reglur sem tryggja að allar nauðsynlegar 
ráðstafanir hafi verið gerðar til að tryggja heilbrigði 
einstaklinganna sem þiggja blóðið og blóðhlutana. 

 

25) Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga 
í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1) skulu heilsufars-
upplýsingar um einstaklinga njóta sérstakrar verndar. 
Tilskipunin tekur þó aðeins til persónuupplýsinga en 
ekki til upplýsinga sem hafa verið aftengdar persónu-
auðkennum. Því er rétt að setja verndarákvæði í 
þessari tilskipun til að koma í veg fyrir óheimilar 
breytingar á gjafaskrám eða vinnsluskrám og óheimila 
miðlun upplýsinga. 

 

26) Veita ber framkvæmdastjórninni umboð til að setja 
fram tæknilegar kröfur og samþykkja nauðsynlegar 
breytingar á þessum tæknilegu kröfum og viðauk-
unum í því skyni að taka mið af framförum á sviði 
tækni og vísinda. 

 

27) Við ákvörðun tæknilegra krafna og við aðlögun að 
framförum ber að taka mið af tilmælum ráðsins frá 
29. júní 1998 um hverjir teljist hæfir til að gefa blóð 
og blóðvökva og um skimun gjafablóðs í EB (2), 
viðeigandi tilmælum Evrópuráðsins og Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar sem og upplýsingum 
frá viðeigandi evrópskum stofnunum, s.s. um gæða-
lýsingar efna í Evrópsku lyfjaskránni. 

 

________________  

(1)  Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 
(2)  Stjtíð. EB L 203, 21.7.1998, bls. 14. 

28) Nauðsynlegt er að sú vísindalega ráðgjöf, sem Banda-
laginu stendur til boða viðvíkjandi öryggi blóðs og 
blóðhluta, sé sem best, einkum að því er varðar að 
laga ákvæði þessarar tilskipunar að framförum í 
vísindum og tækni. 

 
29) Prófanir skulu vera í samræmi við nýjustu verklags-

reglur í vísindum og tækni sem endurspegla bestu 
gildandi starfsvenjur eins og þær eru skilgreindar, 
endurskoðaðar reglulega og uppfærðar í viðeigandi 
ferli samráðs við sérfræðinga. Í þessu endurskoðunar-
ferli ber einnig að taka tilhlýðilegt tillit til framfara í 
greiningu, óvirkjun og eyðingu sýkla sem geta borist 
með blóðinngjöf. 

 
30) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til fram-

kvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (3). 

 
31) Með það fyrir augum að efla skilvirka framkvæmd 

þeirra ákvæða sem samþykkt eru samkvæmt þessari 
tilskipun ber að kveða á um viðurlög sem aðildarríkin 
skulu beita. 

 
32) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiðunum með 

þessari tilskipun nægilega vel, en þau eru að stuðla að 
almennri tiltrú á bæði gæðum blóðeininga og blóð-
hluta, sem safnað er, og heilsuvernd gjafa, að sjá til 
þess að Bandalagið verði sjálfu sér nægt um blóð og 
að auka tiltrú á öryggi blóðs meðal aðildarríkjanna, 
allt frá töku til inngjafar, og þar eð þessum mark-
miðum verður betur náð á vettvangi Bandalagsins 
vegna umfangs þeirra og áhrifa er Bandalaginu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. gr. sátt-
málans. Í samræmi við meðalhófsregluna, sem sett er 
fram í þeirri grein, gengur þessi tilskipun ekki lengra 
en þörf er á til að markmiðunum verði náð. 

 
33) Ábyrgð á skipulagningu heilbrigðisþjónustu og 

læknishjálpar skal áfram hvíla á einstökum aðildar-
ríkjum. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

I. KAFLI 
 

ALMENN ÁKVÆÐI 
 

1. gr. 
 

Markmið 
 
Í þessari tilskipun er mælt fyrir um gæða- og öryggisstaðla 
fyrir blóð og blóðhluta úr mönnum í því skyni að tryggja 
öfluga heilsuvernd. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun gildir um söfnun og prófun blóðs og 
blóðhluta úr mönnum, án tillits til ráðgerðrar notkunar 
þeirra, og um vinnslu, geymslu og dreifingu blóðs og blóð-
hluta sem eru ætlaðir til blóðinngjafar. 

2. Þegar blóði og blóðhlutum er safnað í þeim eina tilgangi 
að nota þau til eiginblóðsinngjafar og blóðið og blóðhlutar-
nir eru skýrt auðkenndir með tilliti til þess skulu kröfurnar, 
sem uppfylla ber í þessum efnum, vera í samræmi við 
kröfurnar sem um getur í g-lið 29. gr. 

3. Þessi tilskipun gildir með fyrirvara um tilskipanir 
93/42/EBE (1), 95/46/EB eða 98/79/EB (2). 

4. Þessi tilskipun gildir ekki um blóðstofnfrumur. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „blóð“: heilblóð frá gjafa sem er annaðhvort undirbúið 
til blóðinngjafar eða frekari vinnslu, 

b) „blóðhluti“: efnisþáttur blóðs sem er notaður í 
lækningaskyni (rauðkorn, hvítkorn, blóðflögur, 
blóðvökvi) og sem framleiða má með ýmsum aðferðum, 

c) „blóðafurð“: lækningavara sem er unnin úr blóði eða 
blóðvökva manna, 

d) „eiginblóðsinngjöf“ (samgena blóðinngjöf): blóðinngjöf 
þar sem gjafi og þegi er einn og sami einstaklingurinn 
og þar sem notað er blóð og blóðhlutar sem tekin voru 
áður og geymd, 

e) „blóðþjónustustofnun“: stofnun eða aðili sem ber 
ábyrgð á einhverjum þætti í söfnun og prófun blóðs eða 
blóðhluta úr mönnum, án tillits til ráðgerðrar notkunar 
þeirra, og vinnslu, geymslu og dreifingu blóðs og blóð-
hluta sem eru ætlaðir til blóðinngjafar. Þetta hugtak 
tekur ekki til blóðstöðva sjúkrahúsa, 

f) „blóðstöð sjúkrahúss“: sjúkrahússeining sem annast 
geymslu, dreifingu og samhæfisprófanir blóðs og blóð-
hluta sem eru einungis notaðir innan marka sjúkrahúss-
ins, þ.m.t. starfsemi á vegum sjúkrahússins í tengslum 
við blóðinngjöf, 

g) „alvarleg meintilvik“: óvænt atvik í tengslum við 
söfnun, prófun, vinnslu, geymslu og dreifingu blóðs og 
blóðhluta sem gæti leitt til dauða, eða er lífshættuleg, 
leiðir til fötlunar eða óstarfhæfni sjúklings eða leiðir til 
eða lengir sjúkrahúsvist eða sjúkdómsástand, 

________________  

(1) Tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtíð. 
EB L 169, 12.7.1993, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2001/104/EB Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. EB L 6, 
10.1.2002, bls. 50). 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um 
lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (Stjtíð. EB L 331, 
7.12.1998, bls. 1).  

h) „alvarleg aukaverkun“: óvænt svörun hjá gjafa eða 
sjúklingi, í tengslum við söfnun eða inngjöf blóðs eða 
blóðhluta, sem er banvæn, lífshættuleg, leiðir til fötlunar 
eða óstarfhæfni eða leiðir til eða lengir sjúkrahúsvist eða 
sjúkdómsástand, 

 

i) „samþykkt blóðhluta“: samþykktarferli sem gerir kleift 
að taka blóðhluta af bannlager með notkun kerfa og 
verklagsreglna sem tryggja að fullunna varan sé í 
samræmi við þá gæðalýsingu sem er forsenda 
samþykkis, 

 

j) „frávísun“: ógilding á úrskurði um að einstaklingur sé 
hæfur til að gefa blóð eða blóðhluta og getur ógildingin 
ýmist verið varanleg eða tímabundin, 

 

k) „dreifing“: afhending blóðs og blóðhluta til annarra 
blóðþjónustustofnana, blóðstöðva sjúkrahúsa og fram-
leiðenda blóðs og blóðvökvaafurða. Afhending blóðs 
eða blóðhluta til blóðinngjafar telst ekki vera dreifing,  

 

l) „blóðgát“: skipulegt eftirlit með alvarlegum eða óvænt-
um meintilvikum eða aukaverkunum hjá gjöfum eða 
þegum, og faraldursfræðilegt eftirlit með gjöfum, 

 

m) „skoðun“: formleg og hlutlæg athugun samkvæmt sam-
þykktum stöðlum í þeim tilgangi að meta samræmi við 
þessa tilskipun og aðra viðeigandi löggjöf og greina 
vandamál. 

 

4. gr. 

 

Framkvæmd 

 

1. Aðildarríkin skulu tilnefna lögbært yfirvald eða lögbær 
yfirvöld sem bera ábyrgð á að farið sé að kröfum samkvæmt 
þessari tilskipun. 

 

2. Í þessari tilskipun er ekkert því til fyrirstöðu að 
aðildarríki láti strangari verndarráðstafanir gilda áfram eða 
grípi til þeirra ef þær eru í samræmi við ákvæði sáttmálans. 

 

Aðildarríkin geta einkum sett fram kröfur sem varða blóð, 
sem sjálfboðaliðar gefa án endurgjalds, og fela í sér bann 
eða takmörkun á innflutningi blóðs eða blóðhluta í þeim 
tilgangi að tryggja öfluga heilsuvernd og ná því markmiði 
sem er sett fram í 1. mgr. 20. gr., að því tilskildu að farið sé 
að ákvæðum sáttmálans. 

 

3. Við framkvæmd þeirrar starfsemi, sem fellur undir 
þessa tilskipun, getur framkvæmdastjórnin fengið tækni- 
og/eða stjórnsýsluaðstoð, sem kemur bæði framkvæmda-
stjórninni og þegum til góða og varðar kortlagningu, undir-
búning, stjórnun, vöktun, úttekt og eftirlit, ásamt fjármagni 
til viðbótarútgjalda. 
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II. KAFLI 
 

SKYLDUR YFIRVALDA AÐILDARRÍKJANNA 
 

5. gr. 
 

Tilnefning, veiting heimildar, faggilding eða veiting 
starfsleyfis til blóðþjónustustofnana 

 
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að starfsemi, sem varðar 
söfnun og prófun blóðs og blóðhluta úr mönnum, án tillits 
til ráðgerðrar notkunar, og vinnslu, geymslu og dreifingu, 
þegar um blóðinngjöf er að ræða, fari aðeins fram hjá blóð-
þjónustustofnunum sem lögbæra yfirvaldið hefur tilnefnt, 
veitt heimild, faggilt eða veitt starfsleyfi í þessu skyni. 
 
2. Að því er 1. mgr. varðar skal blóðþjónustustofnunin 
veita lögbæra yfirvaldinu upplýsingar skv. I. viðauka. 
 
3. Þegar lögbæra yfirvaldið hefur fengið fullvissu fyrir því 
að blóðþjónustustofnunin fullnægi kröfum samkvæmt 
þessari tilskipun skal það gera blóðþjónustustofnuninni 
grein fyrir þeirri starfsemi sem henni er heimilt að stunda og 
skilyrði þar að lútandi. 
 
4. Blóðþjónustustofnuninni er ekki heimilt að gera veru-
legar breytingar á starfsemi sinni nema að fengnu skriflegu 
samþykki lögbæra yfirvaldsins. 
 
5. Lögbæra yfirvaldinu er heimilt að ógilda tímabundið 
eða afturkalla tilnefningu, heimild, faggildingu eða starfs-
leyfi blóðþjónustustofnunar ef skoðun eða eftirlitsaðgerðir 
leiða í ljós að hún fullnægir ekki kröfum samkvæmt þessari 
tilskipun. 
 

6. gr. 
 

Blóðstöðvar sjúkrahúsa 
 
Ákvæði 7., 10., 11. (1. mgr.), 12. (1. mgr), 14., 15., 22. og 
24. gr. gilda um blóðstöðvar sjúkrahúsa. 
 

7. gr. 
 

Ákvæði um starfandi stofnanir 
 
Aðildarríkjum er heimilt að láta innlend ákvæði gilda áfram 
í níu mánuði frá deginum, sem mælt er fyrir um í 32. gr., til 
að gera blóðþjónustustofnunum, sem starfa samkvæmt 
löggjöf þeirra, kleift að fullnægja kröfum samkvæmt þessari 
tilskipun. 
 

8. gr. 
 

Skoðun og eftirlitsaðgerðir 
 
1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að lögbæra yfirvaldið 
skipuleggi skoðun blóðþjónustustofnana og aðgerðir til 
eftirlits með þeim til að tryggja að kröfum samkvæmt 
þessari tilskipun sé fullnægt. 

2. Lögbæra yfirvaldið skal skipuleggja skoðun og eftirlits-
aðgerðir með reglulegu millibili. Ekki skal líða lengri tími 
en tvö ár á milli tveggja skoðana og eftirlitsaðgerða. 
 
3. Slík skoðun og eftirlitsaðgerðir skulu vera í höndum 
starfsmanna á vegum lögbæra yfirvaldsins sem skulu hafa 
umboð til að: 
 
a) skoða blóðþjónustustofnanir sem og aðstöðu allra þriðju 

aðila á yfirráðasvæði yfirvaldsins sem handhafi tilnefn-
ingar, heimildar, faggildingar eða starfsleyfis, sem um 
getur í 5. gr., hefur falið að annast mat og prófanir skv. 
18 gr., 

 
b) taka sýni til rannsóknar og greiningar, 
 
c) fara yfir öll skjöl sem varða tilefni skoðunarinnar, sbr. 

þó gildandi ákvæði í aðildarríkjunum á þeim tíma sem 
þessi tilskipun öðlast gildi sem takmarka umboð þeirra 
þegar um er að ræða lýsingu á framleiðsluaðferð. 

 
4. Lögbæra yfirvaldið skal skipuleggja viðeigandi skoðun 
og aðrar eftirlitsaðgerðir þegar um er að ræða alvarleg 
meintilvik eða aukaverkanir eða ef grunur leikur á um slíkt. 
 

III. KAFLI 

 
ÁKVÆÐI UM BLÓÐÞJÓNUSTUSTOFNANIR 

 
9. gr. 

 
Ábyrgðaraðili 

 
1. Blóðþjónustustofnanir skulu tilnefna aðila (hér á eftir 
nefndur ábyrgðaraðili) sem er falið: 
 
— að sjá til þess að söfnun og prófun allra eininga blóðs 

eða blóðhluta, án tillits til ráðgerðrar notkunar þeirra, 
og, ef þær eru ætlaðar til blóðinngjafar, vinnsla, 
geymsla og dreifing þeirra sé í samræmi við gildandi 
lög í aðildarríkinu, 

 
— að veita lögbæru yfirvaldi upplýsingar við tilnefningu, 

veitingu heimildar, faggildingu eða veitingu starfsleyfis 
sem krafist er skv. 5. gr., 

 
— að sjá til þess að kröfur skv. 10., 11. 12., 13., 14. og 

15. gr. séu uppfylltar í blóðþjónustustofnuninni. 
 
2. Ábyrgðaraðilinn skal uppfylla eftirfarandi lágmarks-
kröfur um menntun og hæfi: 
 
a) hann skal geta framvísað prófskírteini, vottorði eða 

öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi í 
læknisfræði eða lífvísindum sem honum hefur verið 
veittur að loknu háskólanámi eða öðru námi sem, að 
mati hlutaðeigandi aðildarríkis, jafngildir því, 
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b) að loknu námi skal hann hafa aflað sér hagnýtrar 

reynslu á viðeigandi sviðum í a.m.k. tvö ár hjá einni eða 
fleiri stofnunum sem hafa heimild til að annast starfsemi 
sem varðar söfnun og/eða prófun blóðs og blóðhluta úr 
mönnum eða vinnslu, geymslu og dreifingu þeirra. 

 
3. Verkin, sem eru tiltekin í 1. mgr., má fela öðrum aðilum 
sem skulu hafa þjálfun og reynslu sem gerir þá hæfa til að 
vinna þessi verk. 
 
4. Blóðþjónustustofnanir skulu tilkynna lögbæra yfirvald-
inu um nafn ábyrgðaraðilans, sem um getur í 1. mgr., og 
annarra aðila, sem um getur í 3. mgr., ásamt upplýsingum 
um þau tilteknu verk sem þeir bera ábyrgð á. 
 
5. Taki annar aðili tímabundið eða varanlega við störfum 
ábyrgðaraðilans eða annars aðila sem um getur í 3. mgr. 
skal blóðþjónustustofnunin þegar í stað tilkynna lögbæra 
yfirvaldinu um nafn nýja ábyrgðaraðilans og hvenær hann 
tekur til starfa. 
 

10. gr. 
 

Starfsfólk 
 
Starfsfólk, sem tekur beinan þátt í söfnun, prófun, vinnslu, 
geymslu og dreifingu blóðs eða blóðhluta úr mönnum, skal 
hafa menntun og hæfi til að vinna þessi verk og fá þjálfun 
sem er tímanleg, viðeigandi og endurnýjuð reglulega. 
 

IV. KAFLI 
 

GÆÐASTJÓRNUN 
 

11. gr. 
 

Gæðakerfi fyrir blóðþjónustustofnanir 
 
1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að hver blóðþjónustustofnun komi á og reki 
gæðakerfi fyrir blóðþjónustustofnanir sem byggist á megin-
reglunum um góðar starfsvenjur. 
 
2. Framkvæmdastjórnin skal fastsetja Bandalagsstaðla og 
-tæknilýsingar skv. h-lið 29. gr. fyrir þá starfsemi sem blóð-
þjónustustofnuninni ber að annast í tengslum við gæða-
kerfið. 
 

12. gr. 
 

Skjalahald 
 
1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að blóðþjónustustofnanir haldi utan um skjöl um 
verklagsreglur, viðmiðunarreglur, þjálfunar- og uppfletti-
handbækur og skýrslueyðublöð. 
 
2. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að opinberir starfsmenn, sem annast skoðun og 
eftirlitsaðgerðir, sem um getur í 8. gr., hafi aðgang að 
þessum skjölum. 

13. gr. 

Skráahald 

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að blóðþjónustustofnanir haldi skrár um upplýs-
ingar sem krafist er skv. II. og IV. viðauka og b-, c- og d-lið 
29. gr. Skrárnar skulu varðveittar í a.m.k. 15 ár. 

2. Lögbæra yfirvaldið skal halda skrár yfir gögn sem þau 
fá frá blóðþjónustustofnunum skv. 5., 7., 8., 9. og 15. gr. 

V. KAFLI 

BLÓÐGÁT 

 

14. gr. 

Rekjanleiki 

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að rekja megi blóð og blóðhluta frá gjafa til þega 
og öfugt þegar söfnun, prófun, vinnsla, geymsla, samþykkt 
og/eða dreifing blóðsins og blóðhlutanna fer fram á 
yfirráðasvæði þeirra. 

Með þetta fyrir augum skulu aðildarríkin sjá til þess að 
blóðþjónustustofnanir komi á kerfi til að auðkenna hverja 
blóðgjöf og hverja blóðeiningu og blóðhluta úr henni sem 
gerir það fullkomlega kleift að rekja þau til gjafans, 
inngjafarinnar og þegans. Með kerfinu verður að vera unnt 
að auðkenna á óyggjandi hátt hverja einstaka blóðeiningu 
og tegund blóðhluta. Þessu kerfi skal komið á í samræmi 
við kröfurnar sem um getur í a-lið 29. gr. 

Þegar um er að ræða blóð og blóðhluta sem eru flutt inn frá 
þriðju löndum skulu aðildarríkin sjá til þess að kerfið, sem 
blóðþjónustustofnunum ber að koma á til að auðkenna 
gjafa, tryggi sambærilegan rekjanleika. 

2. Þegar söfnun, prófun, vinnsla, geymsla, samþykkt 
og/eða dreifing blóðs og blóðhluta fer fram á yfirráðasvæði 
aðildarríkjanna skulu þau gera allar nauðsynlegar ráðstaf-
anir til að tryggja að kerfið, sem er notað til að merkja 
blóðið og blóðhlutana, sé í samræmi við auðkenningar-
kerfið, sem um getur í 1. mgr., og kröfur um merkingu skv. 
III. viðauka. 

3. Gögnin, sem þarf til að tryggja fullan rekjanleika í sam-
ræmi við þessa grein, skulu varðveitt í 30 ár hið minnsta. 

15. gr. 

Tilkynning um alvarleg meintilvik og aukaverkanir 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess: 

— að lögbæra yfirvaldið fái tilkynningu um hvert alvarlegt 
meintilvik (óhöpp og mistök), sem varðar söfnun, 
prófun, vinnslu, geymslu og dreifingu blóðs og blóð-
hluta og getur haft áhrif á gæði þeirra og öryggi, og um 
allar alvarlegar aukaverkanir sem koma fram við eða 
eftir blóðinngjöf og varða gæði og öryggi blóðs og 
blóðhluta, 
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— að blóðþjónustustofnanir hafi komið á sérstöku ferli til 

að stöðva dreifingu blóðs eða blóðhluta, sem tengjast 
framangreindri tilkynningu, af nákvæmni, öryggi og 
með þeim hætti að unnt sé að sannreyna það. 

2. Þessi alvarlegu meintilvik og aukaverkanir skulu 
tilkynnt í því ferli og með því tilkynningarsniði sem um 
getur í i-lið 29. gr. 

VI. KAFLI 

ÁKVÆÐI UM GÆÐI OG ÖRYGGI BLÓÐS OG 
BLÓÐHLUTA 

16. gr. 

Upplýsingar til væntanlegra gjafa 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að allir væntanlegir blóð- eða 
blóðhlutagjafar í Bandalaginu fái upplýsingarnar sem um 
getur í b-lið 29. gr. 

17. gr. 

Upplýsingar sem gjöfum ber að veita 

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að allir gjafar í Bandalaginu veiti blóðþjónustu-
stofnuninni upplýsingarnar, sem um getur í c-lið 29. gr., 
eftir að þeir hafa lýst sig reiðubúna til að gefa blóð eða 
blóðhluta. 

18. gr. 

Hæfi gjafa 

1. Blóðþjónustustofnanir skulu sjá til þess að fyrir hendi sé 
sérstakt matsferli fyrir alla blóð- og blóðhlutagjafa og að 
samræmis sé gætt við viðmiðanir um blóðgjöf sem um getur 
í d-lið 29. gr. 

2. Niðurstöður úr mati og rannsóknum á gjafa skulu skjal-
festar og sýni þær eitthvað óeðlilegt skal gjafanum skýrt frá 
því. 

19. gr. 

Rannsókn á gjöfum 

Gjafar skulu rannsakaðir, þ.m.t. teknir í viðtal, áður en til 
blóð- eða blóðhlutagjafar kemur. Menntaðir og hæfir heil-
brigðisstarfsmenn skulu einkum sjá um að afla upplýsinga 
frá gjöfum og veita þeim upplýsingar, einkum upplýsingar 
sem eru nauðsynlegar til að meta hæfi þeirra til að gefa 
blóð, og síðan skulu þeir meta hæfi gjafanna á grundvelli 
þessara upplýsinga. 

20. gr. 

Blóðgjöf sjálfboðaliða án endurgjalds 

1. Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
hvetja sjálfboðaliða til að gefa blóð án endurgjalds í þeim 
tilgangi að tryggja að söfnun blóðs og blóðhluta fari í sem 
mestum mæli fram á þann hátt. 

2. Aðildarríkin skulu leggja skýrslur um þessar ráðstafanir 
fyrir framkvæmdastjórnina að liðnum tveimur árum frá 
gildistöku þessarar tilskipunar og síðan þriðja hvert ár. Á 
grundvelli þessara skýrslna skal framkvæmdastjórnin gera 
Evrópuþinginu og ráðinu grein fyrir öllum nauðsynlegum 
viðbótarráðstöfunum sem hún hyggst grípa til á vettvangi 
Bandalagsins. 
 

21. gr. 
 

Prófanir á blóðeiningum sem safnað er 
 
Blóðþjónustustofnanir skulu sjá til þess að hver eining blóðs 
og blóðhluta, sem safnað er, sé prófuð í samræmi við 
kröfurnar í IV. viðauka.  
 
Aðildarríkin skulu sjá til þess að allt blóð og blóðhlutar, 
sem eru flutt inn til Bandalagsins, séu prófuð í samræmi við 
kröfurnar í IV. viðauka. 
 

22. gr. 
 

Skilyrði við geymslu, flutning og dreifingu 
 
Blóðþjónustustofnanir skulu sjá til þess að skilyrði við 
geymslu, flutning og dreifingu blóðs og blóðhluta samræm-
ist kröfunum sem um getur í e-lið 29. gr. 
 

23. gr. 
 

Kröfur um gæði og öryggi blóðs og blóðhluta 
 
Blóðþjónustustofnanir skulu sjá til þess að kröfur um öryggi 
og gæði blóðs fullnægi ströngum stöðlum sem samsvara 
kröfunum í f-lið 29. gr. 
 

VII. KAFLI 
 

GAGNAVERND 
 

24. gr. 
 

Gagnavernd og þagnarskylda 
 
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að öll gögn, þ.m.t. erfðafræðilegar upplýsingar, sem 
aflað er innan ramma þessarar tilskipunar og sem þriðju 
aðilar hafa aðgang að, hafi verið aftengd persónuauð-
kennum þannig að ekki sé lengur unnt að sanngreina 
gjafann. 
 
Í þessu skyni skulu aðildarríkin sjá til þess: 
 
a) að gerðar hafi verið ráðstafanir til að tryggja öryggi 

þessara gagna og verndarráðstafanir til koma í veg fyrir 
að gögnum verði í leyfisleysi bætt við skrár um gjafa 
eða skrár um frávísun eða eytt úr þeim eða breytt og til 
að koma í veg fyrir óleyfilega miðlun upplýsinga, 

 
b) að fyrir hendi séu verklagsreglur til að greiða úr 

ósamræmi milli gagna, 
 
c) að ekki komi til óleyfilegrar miðlunar framangreindra 

upplýsinga en tryggja um leið að unnt sé að rekja feril 
blóðeininga. 
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VIII. KAFLI 
 

SKIPTI Á UPPLÝSINGUM, SKÝRSLUGJÖF OG 
VIÐURLÖG 

 
25. gr. 

 
Upplýsingaskipti 

 
Framkvæmdastjórnin skal halda reglulega fundi með lög-
bærum yfirvöldum sem aðildarríkin tilnefna, sendinefndum 
sérfræðinga frá blóðþjónustustofnunum og öðrum við-
eigandi aðilum til að skiptast á upplýsingum um reynsluna 
af framkvæmd þessarar tilskipunar. 
 

26. gr. 
 

Skýrslur 
 
1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni skýrslu, 
í fyrsta skipti 31. desember 2003 og síðan þriðja hvert ár, 
um þá starfsemi sem fram hefur farið í tengslum við ákvæði 
þessarar tilskipunar, þ.m.t. greinargerð um skoðun og 
eftirlitsaðgerðir. 
 
2. Framkvæmdastjórnin skal framsenda skýrslur aðildar-
ríkjanna um reynsluna af framkvæmd þessarar tilskipunar 
til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefnd-
arinnar og svæðanefndarinnar. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal senda skýrslu, í fyrsta skipti 
1. júlí 2004 og síðan þriðja hvert ár, um framkvæmd 
ákvæða þessarar tilskipunar, einkum þeirra sem varða 
skoðun og eftirlit, til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og 
félagsmálanefndarinnar og svæðanefndarinnar. 
 

27. gr. 
 

Viðurlög 
 
Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum gegn 
innlendum ákvæðum, sem eru samþykkt samkvæmt þessari 
tilskipun, og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli við brotið og letjandi. Aðildarríkin skulu 
tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði í síðasta 
lagi á þeim degi sem er tiltekinn í 32. gr. og skulu tilkynna 
án tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á þessi ákvæði. 
 

IX. KAFLI 
 

NEFNDIR 
 

28. gr. 
 

Stjórnsýslumálsmeðferð 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem um getur í 6. mgr. 5. gr. í ákvörðun 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

29. gr. 

Tæknilegar kröfur og aðlögun þeirra að framförum á 
sviði tækni og vísinda 

Ákvörðun um aðlögun tæknilegra krafna í I.–IV. viðauka að 
framförum á sviði tækni og vísinda skal tekin í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 28. gr. 

Ákvörðun um eftirfarandi tæknilegar kröfur og aðlögun 
þeirra að framförum á sviði tækni og vísinda skal tekin í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
28. gr.: 

a) kröfur um rekjanleika, 

b) upplýsingar sem veita ber gjöfum, 

c) upplýsingar sem fengnar skulu frá gjöfum, þ.m.t. auð-
kenni þeirra, heilsufarssaga, og undirskrift, 

d) kröfur er varða hæfi blóð- og blóðvökvagjafa og skimun 
gjafablóðs, þ.m.t. 

— viðmiðanir fyrir varanlega frávísun og hugsanlegar 
undantekningar frá þeim, 

— viðmiðanir fyrir tímabundna frávísun, 

e) kröfur er varða geymslu, flutning og dreifingu, 

f) kröfur um gæði og öryggi blóðs og blóðhluta, 

g) kröfur sem gilda um eiginblóðsinngjafir, 

h) Bandalagsstaðlar og -forskriftir er varða gæðakerfi fyrir 
blóðþjónustustofnanir, 

i) málsmeðferð Bandalagsins við tilkynningu um alvar-
legar aukaverkanir og meintilvik og snið tilkynninga. 

30. gr. 

Samráð við vísindanefnd eða -nefndir 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við 
viðeigandi vísindanefnd eða -nefndir þegar hún setur fram 
tæknilegu kröfurnar, sem um getur í 29. gr., og þegar hún 
aðlagar tæknilegu kröfurnar í I.–IV. viðauka að framförum 
á sviði tækni og vísinda, m.a. í því skyni að tryggja jafngild 
gæði og öryggi blóðs og blóðhluta til blóðinngjafar og blóðs 
og blóðhluta sem eru notuð sem upphafsefni til framleiðslu 
lyfja. 
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X. KAFLI 
 

LOKAÁKVÆÐI 
 

31. gr. 
 

Breyting á tilskipun 2001/83/EB 
 
Í stað 109. gr. tilskipunar 2001/83/EB komi eftirfarandi: 
 

„109. gr. 
 

Þegar um er að ræða söfnun og prófun blóðs og 
blóðhluta úr mönnum gildir tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2002/98/EB frá 27. janúar 2003 um setningu 
gæða- og öryggisstaðla fyrir söfnun, prófun, vinnslu, 
geymslu og dreifingu blóðs og blóðhluta úr mönnum og 
um breytingu á tilskipun 2001/83/EB (*). 
 
(*) Stjtíð. EB L 33, 8.2.2003, bls. 30.“ 

 
32. gr. 

 
Lögleiðing 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 8. febrúar 2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
úr landslögum sem þau hafa þegar samþykkt eða sem þau 
samþykkja á því sviði sem tilskipun þessi nær til. 
 

33. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

34. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 27. janúar 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
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ANNEX I 
 

UPPLÝSINGAR SEM BLÓÐÞJÓNUSTUSTOFNUN BER AÐ VEITA LÖGBÆRU YFIRVALDI TIL AÐ FÁ 
TILNEFNINGU, HEIMILD, FAGGILDINGU EÐA STARFSLEYFI Í SAMRÆMI VIÐ 2. MGR. 5. GR. 

 
A -h lu t i  Almennar upplýsingar: 

 
— auðkenni blóðþjónustustofnunarinnar, 
 
— nöfn, menntun og hæfi ábyrgðaraðila og hvernig unnt er að ná sambandi við þá, 
 
— skrá yfir blóðstöðvar sjúkrahúsa sem stofnunin sér fyrir birgðum, 
 

B-h lu t i  Lýsing á gæðakerfinu, þ.m.t.: 
 
— upplýsingaskjöl, s.s. skipurit þar sem fram koma verksvið ábyrgðaraðila og boðleiðir, 
 
— upplýsingaskjöl, s.s. aðalmappa um framleiðslustað (site master file) eða gæðahandbók þar sem 

lýst er gæðakerfinu í samræmi við 1. mgr. 11. gr., 
 
— fjöldi og menntun og hæfi starfsmanna, 
 
— ákvæði um þrifnað, 
 
— athafnasvæði og búnaður, 
 
— skrá yfir staðlaðar verklagsreglur um hvernig öflun gjafa skuli háttað, hvernig tryggja eigi 

framhald á blóðgjöf þeirra og hvernig gjafar eru metnir, um vinnslu og prófanir, dreifingu og inn-
köllun blóðs og blóðhluta og um tilkynningu og skráningu alvarlegra aukaverkana og mein-
tilvika. 

 

 
 
 

II. VIÐAUKI 
 

SKÝRSLA UM STARFSEMI BLÓÐÞJÓNUSTUSTOFNUNARINNAR Á NÆSTLIÐNU ÁRI 
 
Í ársskýrslunni skal eftirfarandi koma fram: 
 
— heildarfjöldi þeirra sem gefa blóð og blóðhluta, 
 
— heildarfjöldi blóðeininga, 
 
— uppfærð skrá yfir blóðstöðvar sjúkrahúsa sem stofnunin sér fyrir birgðum, 
 
— heildarfjöldi óskertra blóðeininga sem voru ekki notaðar, 
 
— fjöldi einstakra blóðhluta sem voru framleiddir og settir í dreifingu, 
 
— nýgengi og algengi smitvísa, sem geta borist á milli við blóðinngjöf, í blóði og blóðhlutum gjafa, 
 
— fjöldi innkallana á vörum, 
 
— fjöldi alvarlegra meintilvika og aukaverkana sem tilkynnt var um. 
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III. VIÐAUKI 
 

KRÖFUR UM MERKINGAR 
 
Á merkimiða fyrir blóðhlutann skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram: 
 
— opinbert heiti blóðhlutans, 
 
— rúmmál eða þyngd eða fjöldi frumna í blóðhlutanum (eftir því sem við á), 
 
— sérstakur auðkennistalnakóði eða auðkennisstafakóði blóðeiningar, 
 
— heiti blóðþjónustustofnunarinnar sem framleiddi blóðhlutann, 
 
— ABO-blóðflokkur (ekki nauðsynlegt fyrir blóðvökva sem er eingöngu ætlaður til þættingar), 
 
— RhD-blóðflokkur, annaðhvort RhD-jákvæður eða RhD-neikvæður (ekki nauðsynlegt fyrir blóðvökva sem er 

eingöngu ætlaður til þættingar), 
 
— dagsetning eða tímasetning fyrningar (eftir því sem við á), 
 
— geymsluhitastig, 
 
— heiti, samsetning og rúmmál storkuvara og/eða viðbótarlausnar (ef um slíkt er að ræða). 
 

 
 
 

IV. VIÐAUKI 
 

GRUNNKRÖFUR UM PRÓFANIR Á HEILBLÓÐSEININGUM OG BLÓÐVÖKVA SEM SAFNAÐ ER 
 
Eftirfarandi prófanir skulu gerðar á heilblóðseiningum og á blóðhlutum úr blóðskilju, þ.m.t. eiginblóðseiningar sem 
safnað er til notkunar síðar: 
 
— ABO-blóðflokkun (ekki nauðsynlegt fyrir blóðvökva sem er eingöngu ætlaður til þættingar), 
 
— RhD-blóðflokkun (ekki nauðsynlegt fyrir blóðvökva sem er eingöngu ætlaður til þættingar), 
 
— skimun á eftirfarandi sýkingum hjá gjöfum: 
 

— lifrarbólgu B (yfirborðsmótefnavaka lifrarbólguveiru B (HBs-Ag)), 
 
— lifrarbólgu C (mótefni gegn lifrarbólguveiru C (Anti-HCV)), 
 
— eyðniveiru 1 eða 2 (mótefni gegn eyðniveiru 1 eða 2 (Anti-HIV 1/2)). 

 
Frekari prófanir kunna að vera nauðsynlegar þegar um er að ræða sérstaka blóðhluta eða gjafa eða þegar faraldur er í 
gangi. 
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                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2007/EES/16/14 

frá 4. september 2003 

um grundvallarkröfur varðandi fjarskiptabúnað um borð í skipum sem ætlaður er til notkunar í 
skipum, sem falla ekki undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS), og til þátttöku 

í hinu alþjóðlega neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó (GMDSS-kerfinu) (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 2912) 

(2004/71/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB 
frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta 
og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra (1), einkum e-
liður 3. mgr. 3. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Allmörg aðildarríki hafa komið á eða hyggjast koma á 
sameiginlegum meginreglum um öryggi og reglum um 
þráðlausan fjarskiptabúnað um borð í skipum sem falla 
ekki undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu 
(SOLAS). 

2) Samhæfing þráðlausrar fjarskiptaþjónustu ætti að stuðla 
að öruggari siglingum skipa sem falla ekki undir 
samninginn um öryggi mannslífa á hafinu, einkum í 
neyðartilvikum og þegar veðurskilyrði eru slæm. 

3) Í umburðarbréfi siglingaöryggisnefndarinnar nr. 803 um 
þátttöku skipa, sem falla ekki undir samninginn um 
öryggi mannslífa á hafinu, í hinu alþjóðlega neyðar- og 
öryggiskerfi fjarskipta á sjó (GMDSS-kerfinu) og 
ályktun MSC.77(69) Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
eru ríkisstjórnir hvattar til að beita viðmiðunarreglum um 
þátttöku skipa, sem falla ekki undir samninginn um 
öryggi mannslífa á hafinu, í hinu alþjóðlega neyðar- og 
öryggiskerfi fjarskipta á sjó og krefjast þess að tiltekinn 
búnaður, sem er nauðsynlegur með tilliti til GMDSS-
kerfisins, sé til staðar í þráðlausum fjarskiptabúnaði allra 
skipa. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2004, bls. 54. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 18. 

(1) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. 

4) Í fjarskiptareglum Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU) 
eru tilgreind tiltekin tíðnisvið sem hefur verið úthlutað til 
notkunar í GMDSS-kerfinu. Allur þráðlaus 
fjarskiptabúnaður, sem er starfræktur á þessum 
tíðnisviðum og er ætlaður til notkunar í neyðartilvikum, 
skal samrýmast tilgreindri notkun þessara tíðnisviða og 
viðunandi ábyrgðartrygging skal vera fyrir því að hann 
virki rétt í neyðartilvikum. 

5) Gildissvið ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 
2000/638/EB frá 22. september 2000 um beitingu e-liðar 
3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart 
fjarskiptabúnaði um borð í skipum sem ætlaður er til 
uppsetningar í hafskip sem ekki falla undir samninginn 
um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS) og sem ætlaður 
er til þátttöku í hinu alþjóðlega neyðar- og öryggiskerfi 
fjarskipta á sjó (GMDSS-kerfið) og fellur ekki undir 
tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í 
skipum (2) er takmarkað við búnað sem ætlaður er til 
ísetningar í hafskip. Gildissvið þeirrar ákvörðunar skal 
víkkað út þannig að það taki til GMDSS-búnaðar til 
notkunar um borð í öllum skipum sem falla ekki undir 
samninginn um öryggi mannslífa á hafinu. Litið er svo á 
að hið háa öryggisstig, sem þessi ákvörðun veitir, skipti 
máli fyrir öll skip og því ber að breyta gildissviði 
ákvörðunarinnar þannig að sömu kröfur um GMDSS-
búnað gildi einnig fyrir skip sem falla ekki undir 
gildissvið SOLAS-samþykktarinnar og tilskipunarinnar 
um búnað um borð í skipum hvort sem þau eru hafskip 
eða ekki. Því ber að skipta út ákvörðun 2000/638/EB. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um samræmismat í 
fjarskiptum og markaðseftirlit (TCAM). 

________________  

(2)   Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 52. 
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Þessi ákvörðun skal gilda um þráðlausan fjarskiptabúnað sem 
ætlaður er til notkunar í skipum sem ekki falla undir 
samninginn um öryggi mannslífa á hafinu og sem er ætlað að 
taka þátt í alþjóðlega neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó 
(GMDSS) eins og mælt er fyrir um í IV. kafla í SOLAS-
samþykktinni og er starfræktur í 
 
a) strandarstöðvaþjónustu, eins og hún er skilgreind í grein 

1.28 í fjarskiptareglum Alþjóðafjarskiptasambandsins eða 
 
b) farstöðvaþjónustu við skip um gervitungl, eins og hún er 

skilgreind í grein 1.29 í fjarskiptareglum Alþjóðafjarskipta-
sambandsins. 

 
2. gr. 

 
Þráðlaus fjarskiptabúnaður, sem fellur undir gildissvið þessarar 
ákvörðunar eins og tilgreint er í 1. gr., skal þannig gerður að 
tryggt sé að hann virki rétt við siglingar á sjó, uppfylli allar 
kröfur um starfhæfni í GMDSS-kerfinu í neyðartilvikum og 
geri skýr og traust boðskipti möguleg, sem eru einnig mjög 
áreiðanleg, að því er varðar hliðrænt eða stafrænt 
fjarskiptasamband. 

3. gr. 

 

Ákvörðun 2000/638/EB er felld úr gildi. 

 

4. gr. 

 

Ákvörðun þessi gildir frá 4. september 2004. 

 

5. gr. 

 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 4. september 2003. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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                                         REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) NR. 631/2004                2007/EES/16/15 

frá 31. mars 2004 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna 
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem 
flytjast á milli aðildarríkja og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um 
framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71, að því er varðar jöfnun réttinda og einföldun 
 málsmeðferðar (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
42. og 308. gr., 
 
með hliðsjón af niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í 
Barcelona 15. og 16. mars 2002 um að koma á evrópsku 
sjúkratryggingakorti, 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt niðurstöðum fundar leiðtogaráðsins í 

Barcelona 15. og 16. mars 2002 myndi evrópskt 
sjúkratryggingakort koma í stað núverandi eyðublaða 
á pappírsformi sem nauðsynleg eru til að njóta heil-
brigðisþjónustu í öðru aðildarríki. Þess var farið á leit 
við framkvæmdastjórnina að hún legði fram tillögu í 
þessu skyni fyrir vorfund leiðtogaráðsins 2003. Slíkt 
kort myndi einfalda alla málsmeðferð. 

 
2) Til að ná þessu markmiði, og jafnvel gott betur, með 

því að nýta sem best þá kosti sem evrópska sjúkra-
tryggingakortið býður upp á fyrir tryggða einstaklinga 
og stofnanir, er nauðsynlegt að gera tilteknar breyt-
ingar á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 
14. júní 1971 um beitingu almannatryggingareglna 
gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstakling-
um og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli 
aðildarríkja (3). 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 100, 6.4.2004, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB C 32, 5.2.2004, bls. 78. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 4. desember 2003 og ákvörðun ráðsins frá 

4. mars 2004. 
(3) Stjtíð. EB L 149, 5.7.1971, bls. 2. Reglugerð eins og henni var steypt 

saman í einn texta með reglugerð (EB) nr. 118/97 (Stjtíð. EB L 28, 
30.1.1997, bls. 1) og eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1386/2001 (Stjtíð. EB L 187, 
10.7.2001, bls. 1). 

3) Í reglugerð (EBE) nr. 1408/71 er eins og sakir standa 
kveðið á um að tryggður einstaklingur hafi aðgang að 
ýmis konar aðstoð á meðan hann dvelst tímabundið í 
öðru aðildarríki en í hinu lögbæra aðildarríki eða 
búseturíki, sem fer eftir því hvaða hópi hinn tryggði 
tilheyrir og greinarmunur er gerður á „heilbrigðis-
aðstoð sem er nauðsynleg án tafar“ og „nauðsynlegri 
heilbrigðisaðstoð“. Til að auka vernd hinna tryggðu 
skal gera ráðstafanir til að jafna réttindi allra tryggðra 
einstaklinga til aðgangs að aðstoð á meðan þeir 
dveljast tímabundið í öðru aðildarríki en ríkinu þar 
sem þeir eru tryggðir eða hafa búsetu. Við slíkar 
aðstæður skulu allir tryggðir einstaklingar eiga rétt á 
aðstoð sem verður nauðsynleg af læknisfræðilegum 
ástæðum á meðan þeir dveljast á yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis, sé mið tekið af eðli aðstoðarinnar og 
fyrirhugaðri lengd dvalarinnar. 

4) Brýnt er að gerðar séu allar ráðstafanir til að tryggja 
rétta framkvæmd i-liðar a-liðar 1. mgr. 22. gr. í öllum 
aðildarríkjunum með sérstakri áherslu á veitendur 
heilbrigðisþjónustu. 

5) Þegar um er að ræða tiltekna, viðvarandi meðferð sem 
krefst tiltekinnar aðstöðu, s.s. skilunarmeðferð, er 
mjög mikilvægt fyrir sjúklinginn að meðferðin sé til 
reiðu meðan á dvöl hans í öðru aðildarríki stendur. Í 
þessu sambandi skal framkvæmdaráðið taka saman 
skrá yfir þá aðstoð sem bundin er undanfarandi 
samkomulagi milli hins tryggða og stofnunarinnar, 
sem annast meðferðina, til þess að tryggja að hún sé 
til reiðu sem og frelsi hins tryggða til að dveljast 
tímabundið í öðru aðildarríki. 
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6) Meginreglan er sú að veittur er aðgangur að aðstoð 

meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki 
gegn framvísun viðeigandi eyðublaðs, sem kveðið er 
á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 
21. mars 1972 sem kveður á um framkvæmd reglu-
gerðar (EBE) nr. 1408/71 (1). Sum aðildarríki krefjast 
þess enn, ef ekki í reynd þá a.m.k. formlega, að 
uppfyllt séu sérstök formsatriði við komu á yfirráða-
svæði þeirra. Þessar kröfur, og sérstaklega sú skylda 
að þurfa að leggja fyrirfram og kerfisbundið fram 
staðfesta yfirlýsingu hjá stofnun á dvalarstað um að 
hlutaðeigandi eigi rétt á aðstoð, virðast í dag óþarf-
lega takmarkandi og þess eðlis að þær hindri frjálsa 
för hlutaðeigandi einstaklinga. 

 

7) Aðildarríkin skulu sjá til þess að viðeigandi upp-
lýsingar séu veittar um þær breytingar á réttindum og 
skyldum sem þessi reglugerð hefur í för með sér. 

 

8) Til að framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 ein-
kennist af skilvirkni og sanngirni er brýnt að stofnanir 
og einstaklingar, sem heyra undir hana, starfi saman. 
Með slíkri samvinnu er gengið út frá því að bæði 
stofnanir og hinir tryggðu veiti tæmandi upplýsingar 
um hvers kyns breytingar sem gætu haft áhrif á 
bótarétt s.s. ef hinn tryggði hættir að vinna eða skiptir 
um starf eða ef hann, eða aðstandandi hans, flyst 
búferlum eða skiptir um dvalarstað, breytingar verða á 
fjölskylduhögum eða ef breytingar verða á lögum. 

 

9) Vegna þess hve aðstæður geta verið flóknar þegar för 
fólks er annars vegar, skal kveða á um kerfi sem 
heimilar stofnunum að úrskurða í einstökum málum 
þar sem ólík túlkun á reglugerð (EBE) nr. 1408/71 og 
framkvæmdarreglugerð hennar gæti teflt réttindum 
hlutaðeigandi einstaklings í tvísýnu. Ef ekki er unnt 
að finna lausn þar sem öll réttindi hlutaðeigandi 
einstaklings eru virt skal kveða á um að hægt sé að 
vísa málinu til framkvæmdaráðsins. 

 

10) Til að aðlaga reglugerðina þróun í gagnavinnslu, en 
evrópska sjúkratryggingakortið er mikilvægur þáttur í 
því vegna þess að því er ætlað að verða, til lengri tíma 
litið, að rafrænum miðli sem unnt er að lesa í öllum 
aðildarríkjunum, þarf að breyta tilteknum greinum 
reglugerðar (EBE) nr. 574/72 þannig að í þeim nái 
hugtakið skjal yfir hvers konar efni, sama á hvaða 
miðli það er, ritað á pappír eða vistað á rafrænu formi, 
eða sem hljóð eða mynd eða sem hljóð- og 
myndmiðlunarefni. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1. Reglugerð eins og henni var steypt 
saman í einn texta með reglugerð (EB) nr. 118/97 og eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1851/2003 (Stjtíð. EB L 271, 22.10.2003, bls. 3). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Reglugerð (EBE) nr. 1408/71 er hér með breytt sem hér 
segir: 
 
1. Ákvæðum 22. gr. er breytt sem hér segir: 
 

a) Í stað a-liðar 1. undirgreinar komi eftirfarandi: 
 

„a) sem af heilsufarsástæðum þarfnast aðstoðar sem 
verður nauðsynleg af læknisfræðilegum ástæð-
um, meðan á dvöl stendur á yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis, sé mið tekið af eðli aðstoðarinnar og 
fyrirhugaðri lengd dvalarinnar.“ 

 
b) eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 
„1a. Framkvæmdaráðið skal taka saman skrá yfir 
þá aðstoð sem er bundin, til hagræðingar, undan-
farandi samkomulagi milli hlutaðeigandi einstakl-
ings og stofnunarinnar, sem lætur heilbrigðisþjón-
ustuna í té til þess að hún sé veitt meðan á dvöl 
stendur í öðru aðildarríki,“ 

 
c) Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 3. mgr.: 

 
„Ákvæði 1. mgr., 1. mgr. a og 2. mgr. skulu gilda á 
hliðstæðan hátt um aðstandendur launþega eða sjálf-
stætt starfandi einstaklings.“ 

 
2. Í stað 22. gr. a komi eftirfarandi: 
 

„22. gr. a 
 

Sérreglur fyrir tiltekna hópa fólks 
 

Þrátt fyrir 2. gr. gilda a- og c-liður 1. mgr. og 1. mgr. a í 
22. gr. einnig um þá sem eru ríkisborgarar aðildarríkis 
og eru tryggðir samkvæmt löggjöf aðildarríkis og um 
aðstandendur sem búa hjá þeim.“ 

 
3. Ákvæði 22. gr. b falli brott, 
 
4. Ákvæðum 25. gr. er breytt sem hér segir: 
 

a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 
 

„1. Atvinnulaus einstaklingur, sem áður var laun-
þegi eða sjálfstætt starfandi, heyrir undir 1. mgr. 
69. gr. eða annan málslið ii-liðar í b-lið 1. mgr. 
71. gr. og sem fullnægir skilyrðum sem mælt er fyrir 
um í lögum hins lögbæra ríkis fyrir aðstoð og bótum 
í peningum, með tilliti til ákvæða 18. gr., eftir því 
sem við á, skal fá fyrir tímabilið sem um getur í c-lið 
1. mgr. 69. gr.: 
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a) aðstoð, sem verður nauðsynleg þessum ein-
staklingi af læknisfræðilegum ástæðum, meðan á 
dvöl hans stendur á yfirráðasvæði aðildarríkis 
þar sem hann leitar sér atvinnu, sé mið tekið af 
eðli aðstoðarinnar og fyrirhugaðri lengd dvalar-
innar. Þessa aðstoð skal stofnun í aðildarríkinu 
þar sem hann leitar sér atvinnu láta honum í té 
fyrir hönd þar til bærrar stofnunar, samkvæmt 
þeirri löggjöf sem hún starfar eftir, eins og hann 
væri tryggður hjá henni, 

 

b) bætur í peningum sem þar til bærri stofnun ber 
að greiða samkvæmt þeirri löggjöf sem hún 
starfar eftir. Þó má stofnun í aðildarríki þar sem 
atvinnulaus maður leitar sér atvinnu greiða 
honum bætur fyrir hönd þeirrar fyrrgreindu í 
samræmi við löggjöf hins lögbæra ríkis, hafi 
náðst samkomulag um það milli stofnananna. 
Atvinnuleysisbætur sem heyra undir 1. mgr. 69. 
gr. skulu þó ekki greiddar fyrir sama tímabil og 
bætur í peningum eru greiddar á.“ 

 

b) eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 

„1. gr. a Ákvæði 1. mgr. a í 22. gr. skulu gilda á 
hliðstæðan hátt.“ 

 

5. Í stað 31. gr. komi eftirfarandi: 

 

„31. gr. 

 

Dvöl lífeyrisþega og/eða aðstandenda hans í öðru 
aðildarríki en búseturíki þeirra 

 

1. Lífeyrisþegi sem á rétt á lífeyri samkvæmt löggjöf 
eins aðildarríkis eða rétt á lífeyri samkvæmt löggjöf 
tveggja eða fleiri aðildarríkja og á rétt á bótum sam-
kvæmt löggjöf eins þeirra skal, ásamt aðstandendum 
sem dveljast á yfirráðasvæði annars aðildarríkis en 
búseturíkis þeirra, fá; 

 

a) aðstoð, sem verður nauðsynleg af læknisfræðilegum 
ástæðum meðan á dvöl stendur á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis en búseturíkis, sé mið tekið af 
eðli aðstoðarinnar og fyrirhugaðri lengd dvalarinnar. 
Þessa aðstoð skal stofnun á dvalarstað láta í té 
samkvæmt þeirri löggjöf sem hún starfar eftir, fyrir 
hönd stofnunar á búsetustað lífeyrisþegans eða 
aðstandenda hans, 

 

b) bætur í peningum, eftir því sem við á, frá þar til 
bærri stofnun sem ákveðin er í samræmi við ákvæði 
27. gr. eða 2. mgr. 28. gr. og samkvæmt þeirri 

löggjöf sem hún starfar eftir. Þó getur stofnun á 
dvalarstaðnum tekið að sér að greiða slíkar bætur 
fyrir hönd þeirrar fyrrnefndu samkvæmt löggjöf hins 
lögbæra ríkis, hafi samkomulag náðst um það milli 
þessara stofnana. 

2. Ákvæði 1. mgr. a í 22. gr. skulu gilda á hliðstæðan 
hátt.“ 

6. Í stað 34. gr. a komi eftirfarandi: 

„34. gr. a 

Sérákvæði um námsmenn og aðstandendur þeirra 

Ákvæði 18. gr., 19. gr., 22. gr. (a- og c-liður 1. mgr., 
1. mgr. a, önnur undirgrein 2. mgr. og 3. mgr.), 23. gr., 
24. gr. og 6. og 7. þáttar gilda á hliðstæðan hátt um 
námsmenn og aðstandendur þeirra, eftir því sem þörf er 
á.“ 

7. Ákvæði 34. gr. b falli brott, 

8. Eftirfarandi grein bætist við: 

„84. gr. a 

Tengsl milli stofnana og einstaklinga sem heyra 
undir þessa reglugerð. 

1. Stofnanir og einstaklingar sem falla undir þessa 
reglugerð skulu bundin gagnkvæmri upplýsinga- og 
samstarfsskyldu til að tryggja rétta framkvæmd þessarar 
reglugerðar.  

Stofnanir skulu, í samræmi við meginregluna um góða 
stjórnsýslu, svara öllum fyrirspurnum innan sanngjarns 
tíma og láta hlutaðeigandi einstaklingum, í þessu 
sambandi, í té allar upplýsingar sem þeir þurfa á að 
halda til að geta nýtt sér þau réttindi sem þeir öðlast 
með þessari reglugerð. 

Hlutaðeigandi einstaklingar skulu tilkynna stofnunum 
lögbæra ríkisins og búseturíkisins eins fljótt og unnt er 
um allar breytingar á persónulegum aðstæðum sínum 
eða fjölskylduhögum sem hafa áhrif á bótarétt þeirra 
samkvæmt þessari reglugerð. 

2. Sé upplýsingaskyldan, sem um getur í þriðju undir-
grein 1. mgr., ekki virt getur það leitt til þess að gripið 
verði til ráðstafana, sem eru í réttu hlutfalli við brot, í 
samræmi við landslög. Slíkar ráðstafanir skulu þó vera 
jafngildar þeim sem gilda við svipaðar aðstæður 
samkvæmt landslögum og skulu ekki gera það ókleift 
eða óhóflega erfitt í framkvæmd að nýta sér þau réttindi 
sem þessi reglugerð veitir. 

3. Komi upp erfiðleikar varðandi túlkun eða beitingu 
þessarar reglugerðar, sem gætu teflt réttindum ein-
staklings, sem heyrir undir hana, í tvísýnu, skal stofnun 
lögbærs ríkis eða búseturíkis hlutaðeigandi einstaklings 
hafa samband við stofnun eða stofnanir hlutaðeigandi 
aðildarríkis eða -ríkja. Sé ekki unnt að finna lausn innan 
sanngjarns tíma er hlutaðeigandi yfirvöldum heimilt að 
fara þess á leit við framkvæmdaráðið að það grípi inn í.“ 
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2. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 574/72 er hér með breytt sem hér 
segir: 

1. Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Framkvæmdaráð ber ábyrgð á hönnun fyrirmynda 
að skjölum sem nauðsynleg teljast við framkvæmd 
reglugerðarinnar og framkvæmdarreglugerðarinnar. 

Heimilt er að senda þessi skjöl milli stofnana annað-
hvort á pappír eða öðru formi eða sem stöðluð rafræn 
gögn með gagnaflutningi í samræmi við ákvæði 
VI. bálks a. Upplýsingaskipti með gagnaflutningi falla 
undir samning milli þar til bærra yfirvalda, eða aðila 
sem tilnefndir eru af þar til bærum yfirvöldum, í 
sendiríkinu og í viðtökuríkinu.“ 

2. Ákvæði 6. og 7. mgr. 17. gr. falli brott. 

3. Í stað 2. mgr. 19. gr. a komi eftirfarandi: 

„2. Ákvæði 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerðinni 
gilda á hliðstæðan hátt.“ 

4. Ákvæði 20. gr. falli brott, 

5. Eftirfarandi komi í stað 21. gr.: 

„21. gr. 

Aðstoð þegar dvalið er í öðru aðildarríki en hinu 
lögbæra ríki 

1. Til að fá aðstoð skv. i-lið a-liðar 1. mgr. 22. gr. 
reglugerðarinnar skal launþegi eða sjálfstætt starfandi 
einstaklingur afhenda veitanda heilbrigðisþjónustu skjal, 
gefið út af þar til bærri stofnun, sem staðfestir að hann 
hafi rétt til aðstoðar. Skjalið skal samið í samræmi við 
2. gr. Geti hlutaðeigandi einstaklingur ekki lagt fram 
þetta skjal skal hann hafa samband við stofnun á 
dvalarstað og skal hún óska eftir staðfestri yfirlýsingu 
frá þar til bærri stofnun um að hlutaðeigandi 
einstaklingur hafi rétt til aðstoðar. 

Skjal, sem gefið er út af þar til bærri stofnun varðandi 
rétt til bóta í hverju einstöku tilviki, í samræmi við i-lið 
a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðarinnar, skal hafa sömu 
áhrif gagnvart veitanda heilbrigðisþjónustu og innlent 
skjal sem sýnir fram á rétt þeirra, sem tryggðir eru hjá 
stofnun á dvalarstað. 

2. Ákvæði 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerðinni 
gilda á hliðstæðan hátt.“ 

6. Í stað 2. mgr. 22. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Ákvæði 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerðinni 
gilda á hliðstæðan hátt.“, 

7. Í stað annarrar málsgreinar í 23. gr. komi eftirfarandi: 

 

„Þó skal, í þeim tilvikum sem um getur í annarri undir-
grein 3. mgr. 22. gr. reglugerðarinnar, litið á stofnun á 
búsetustað og löggjöf í búsetulandi aðstandenda sem þar 
til bæra stofnun og löggjöf hins lögbæra ríkis að því er 
varðar 9. mgr. 17. gr., 21. gr. og 22. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar.“ 

 

8. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 26. gr.: 

 

a) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

 

„1. Til að fá aðstoð skv. a-lið 1. mgr. og 1. mgr. a í 
25. gr. reglugerðarinnar skal atvinnulaus ein-
staklingur eða aðstandandi hans sem fylgir honum 
afhenda veitanda heilbrigðisþjónustu skjal, gefið út 
af þar til bærri stofnun, sem staðfestir að hann hafi 
rétt til aðstoðar. Skjalið skal samið í samræmi við 
ákvæði 2. gr. Geti hlutaðeigandi einstaklingur ekki 
lagt fram þetta skjal skal hann hafa samband við 
stofnun á dvalarstað og skal hún óska eftir staðfestri 
yfirlýsingu frá þar til bærri stofnun um að 
hlutaðeigandi einstaklingur hafi rétt til aðstoðar. 

 

Skjal, sem gefið er út af þar til bærri stofnun varð-
andi rétt til bóta í hverju einstöku tilviki, í samræmi 
við a-lið 1. mgr. 25. gr. reglugerðarinnar, skal hafa 
sömu áhrif gagnvart veitanda heilbrigðisþjónustu og 
innlent skjal sem sýnir fram á rétt þeirra, sem 
tryggðir eru hjá stofnun á staðnum sem hinn 
atvinnulausi fór til.“ 

 

b) eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 

„1a. Atvinnulaus einstaklingur skal afhenda 
tryggingastofnun á staðnum sem hann fer til stað-
festa yfirlýsingu, sem honum ber að sækja um hjá 
þar til bærri tryggingastofnun fyrir brottför, til þess 
að fá bætur í peningum fyrir sig og aðstandendur 
sína eins og kveðið er á um í b-lið 1. mgr. 25. gr. 
reglugerðarinnar. Leggi hinn atvinnulausi einstak-
lingur ekki fram umrædda yfirlýsingu skal stofnun á 
staðnum sem hann fer til afla hennar beint frá þar til 
bærri stofnun. Yfirlýsingin skal staðfesta rétt til 
téðra bóta samkvæmt skilyrðum sem sett eru fram í 
a-lið 1. mgr. 69. gr. reglugerðarinnar, þar skal til-
greind lengd bótatímabils, með hliðsjón af ákvæðum 
c-liðar 1. mgr. 69. gr. reglugerðarinnar, og bóta-
fjárhæð sem greiða skal, eftir því sem við á, vegna 
sjúkratrygginga á ofangreindu tímabili, verði hlutað-
eigandi óvinnufær eða lagður inn á sjúkrahús. 
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c) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 
 

„3. Ákvæði 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerð-
inni gilda á hliðstæðan hátt.“ 

 
9. Í stað 31. gr. komi eftirfarandi: 
 

„31. gr. 
 

Aðstoð til handa lífeyrisþegum og aðstandendum 
þeirra sem dveljast í öðru aðildarríki en búsetu-
ríkinu 

 
1. Til að fá aðstoð skv. 31. gr. reglugerðarinnar, skal 
lífeyrisþegi afhenda veitanda heilbrigðisþjónustunnar 
skjal, gefið út af stofnun á búsetustað, sem staðfestir að 
hann hafi rétt til aðstoðar. Skjalið skal samið í samræmi 
við 2. gr. Geti hlutaðeigandi einstaklingur ekki lagt fram 
þetta skjal skal hann hafa samband við stofnun á 
dvalarstað og skal hún óska eftir staðfestri yfirlýsingu 
frá stofnun á búsetustað um að hlutaðeigandi ein-
staklingur hafi rétt til aðstoðar. 

 
Skjal, sem gefið er út af þar til bærri stofnun varðandi 
rétt til bóta í hverju einstöku tilviki, í samræmi við 
31. gr. reglugerðarinnar, skal hafa sömu áhrif gagnvart 
veitanda heilbrigðisþjónustunnar og innlent skjal sem 
sýnir fram á rétt þeirra, sem tryggðir eru hjá stofnun á 
dvalarstað. 

 
2. Ákvæði 9. mgr. 17. gr. í framkvæmdarreglugerðinni 
gilda á hliðstæðan hátt. 

 
3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda á hliðstæðan hátt að því 
er varðar veitingu aðstoðar til aðstandenda sem heyra 
undir 31. gr. reglugerðarinnar. Hafi þessir aðstandendur 

búsetu á yfirráðasvæði annars aðildarríkis en lífeyris-
þeginn skal skjalið, sem um getur í 1. mgr., gefið út af 
stofnun á búsetustað þeirra.“ 
 

10. Í stað 1. mgr. 117. gr. komi eftirfarandi: 
 

„1. Framkvæmdaráðið skal, á grundvelli rannsókna og 
tillagna tækninefndarinnar, sem um getur í 117. gr. c í 
framkvæmdarreglugerðinni, laga að nýrri gagnavinnslu-
tækni fyrirmyndir að skjölum, boðleiðir og aðferðir til 
gagnasendinga sem eru nauðsynleg til beitingar reglu-
gerðarinnar og framkvæmdarreglugerðarinnar.“ 

 
3. gr. 

 
Aðildarríkin skulu sjá til þess að viðeigandi upplýsingar séu 
veittar um þær breytingar á réttindum og skyldum sem þessi 
reglugerð hefur í för með sér. 
 

4. gr. 
 
Til framkvæmdar þessari reglugerð skulu stofnanir í dvalar-
ríki sjá til þess að öllum veitendum heilbrigðisþjónustu sé 
vel kunnugt um viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í i-lið 
a-liðar 1. mgr. 22. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71. 
 

5. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júní 2004. 
 
Sjá ber til þess að beinn aðgangur sé að veitendum 
heilbrigðisþjónustu eigi síðar en 1. júní 2004. 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
 
Gjört í Strassborg, 31. mars 2004. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX D. ROCHE 

forseti. forseti. 
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                                                             ÁKVÖRÐUN nr. 189                                                         2007/EES/16/16 

frá 18. júní 2003 

sem miðar að því að taka upp evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg 
til beitingar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 að því er varðar aðgang 
að heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki 
 eða búseturíkinu (*) 

 (2003/751/EB) 

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ HEFUR, 

 

með hliðsjón af a-lið 81. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní 1971 um beitingu 
almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum 
þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (1) en samkvæmt honum skal framkvæmdaráðið um félagslegt 
öryggi farandlaunþega fjalla um allt er lýtur að framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og reglu-
gerða sem fylgja í kjölfarið, 

 

með hliðsjón af 1. mgr. 2. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972 sem kveður á um 
framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, 
sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja (2) en sam-
kvæmt henni skal framkvæmdaráðið útbúa fyrirmyndir að vottorðum, staðfestum yfirlýsingum, yfir-
lýsingum, kröfum og öðrum skjölum sem eru nauðsynleg til beitingar á reglugerðunum, 

 

með hliðsjón af 117. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72 en samkvæmt henni skal framkvæmdaráðið laga 
að nýrri gagnavinnslutækni fyrirmyndir að vottorðum, staðfestum yfirlýsingum, yfirlýsingum, kröfum 
og öðrum skjölum, svo og ferli og aðferðir við sendingu gagna sem lögð eru fram til framkvæmdar 
reglugerðunum, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 276, 17.10.2003, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 102/2004, 9. júli 2004 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 20. 

(1) Stjtíð. EB L 149, 5.7.1971, bls. 2. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1386/2001 (Stjtíð. EB L 187, 10.7.2001, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 410/2002 (Stjtíð. EB L 62, 5.3.2002, bls. 17). 
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og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 1408/71 veita núgildandi eyðublöð einstaklingum, sem falla 
undir reglugerðina, rétt til að fá endurgreiddan kostnað vegna heilbrigðisaðstoðar meðan þeir 
dvelja tímabundið í öðru aðildarríki en lögbæra ríkinu eða, þegar um er að ræða eftirlaunaþega 
eða aðra lífeyrisþega og aðstandendur þeirra sem ekki hafa búsetu í sama aðildarríki og 
starfsmaðurinn, meðan þeir dvelja tímabundið í öðru aðildarríki en búseturíkinu. 

 

2) Á fundi leiðtogaráðsins í Barcelona, sem haldinn var 15. og 16. mars 2002, var ákveðið: „að 
Evrópska sjúkratryggingakortið kæmi í stað núverandi eyðublaða á pappírsformi sem nauðsynleg 
eru til að fá heilbrigðisaðstoð í öðru aðildarríki. Framkvæmdastjórnin mun leggja fram tillögu í 
þessu skyni fyrir vorfund leiðtogaráðsins 2003. Slíkt kort myndi einfalda alla málsmeðferð án 
þess að breyta gildandi réttindum og skuldbindingum “ (liður 34). 

 

3) Þar eð notkun sjúkratrygginga- eða almannatryggingakorta er afar mismunandi eftir löndum skal 
Evrópska sjúkratryggingakortið (hér á eftir nefnt „evrópska kortið“) til að byrja með vera með 
því sniði að hægt sé að lesa berum augum þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að geta látið 
í té heilbrigðisaðstoð og endurgreitt kostnað. Þessum upplýsingum má auk þess koma fyrir á 
kortinu með rafrænum hætti. Notkun rafræns miðils verður enn fremur almennt tekin upp á síðari 
stigum upptöku evrópska kortsins. 

 

4) Evrópska kortið verður að samrýmast einni fyrirmynd, sem framkvæmdaráðið skilgreinir, sem 
bæði ætti að auðvelda aðgang að heilbrigðisaðstoð og koma í veg fyrir ólögmæta notkun 
kortsins, misnotkun og svik. 

 

5) Stofnanir í aðildarríkjunum skulu ákvarða gildistíma evrópskra korta sem þær gefa út. Gildistími 
korts skal einkum taka mið af lengd þess tímabils sem fyrirhugað er að réttur hins tryggða vari. 

 

6) Þegar sérstakar aðstæður koma í veg fyrir að hlutaðeigandi einstaklingur geti framvísað evrópska 
kortinu skal þess í stað gefa út bráðabirgðavottorð með takmarkaðan gildistíma. „Sérstakar 
aðstæður“ geta verið þær að korti sé stolið, það glatist eða að brottför sé með of stuttum fyrirvara 
til að hægt sé að verða sér úti um kort. 

 

7) Framkvæmdaráðið leggur til að sameiginlega EES-nefndin og sameiginlega nefndin fyrir ESB og 
Sviss semji ákvarðanir með hliðsjón af því hvaða áhrif það hefur að evrópska kortið komi í stað 
eyðublaðanna, sem eru nauðsynleg við beitingu reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) 
nr. 574/72, að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan dvalið er tímabundið í öðru 
aðildarríki en lögbæra ríkinu eða búseturíkinu. 

 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

 

1. gr. 

 

Evrópska sjúkratryggingakortið (hér á eftir nefnt „evrópska kortið“) skal smám saman leysa af hólmi 
eyðublöðin sem kveðið er á um í reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 og veita rétt til 
endurgreiðslu kostnaðar vegna heilbrigðisaðstoðar meðan dvalið er tímabundið í öðru aðildarríki en 
lögbæra ríkinu eða búseturíkinu. Fjallað verður um áfanga í því ferli að skipta út eyðublöðunum í síðari 
ákvörðunum framkvæmdaráðsins um félagslegt öryggi farandlaunþega. 
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2. gr. 
 
1. Gildistími evrópska kortsins er ákvarðaður hjá útgáfustofnun þess. 
 
2. Viðkomandi stofnun á dvalarstað fær endurgreiddan kostnað vegna heilbrigðisaðstoðar, sem er 
veitt á grundvelli gilds korts, í samræmi við gildandi ákvæði. 
 

3. gr. 
 
Gefa má út evrópska kortið annaðhvort sem sérstakt kort eða á bakhlið sjúkratryggingakorts eða 
-korta sem þegar eru til í aðildarríkjunum. 
 

4. gr. 
 
Evrópska kortið skal vera persónukort gefið út á nafn korthafa. 
 

5. gr. 
 
Þegar sérstakar aðstæður koma í veg fyrir að hinn tryggði geti framvísað evrópska kortinu skal í þess 
stað gefa út bráðabirgðavottorð með takmarkaðan gildistíma. 
 

6. gr. 
 
1. Evrópska kortið og bráðabirgðavottorðið, sem kemur í þess stað, skulu samrýmast einni fyrir-
mynd sem fullnægir þeim eiginleikum og forskriftum sem mælt er fyrir um í ákvörðun framkvæmda-
ráðsins um félagslegt öryggi farandlaunþega. 
 
2. Evrópska kortið skal innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

 
— kenninafn og eiginnafn korthafa, 
 
— kennitala korthafa eða, þegar slíkt númer er ekki til, númer hins tryggða sem réttindi korthafa 

byggjast á, 
 
— fæðingardag korthafa, 
 
— dagsetningu þegar gildistíma kortsins lýkur, 
 
— ISO-kóða aðildarríkisins sem gefur út kortið, 
 
— kennitala og upphafsstafaorð lögbærrar stofnunar, 
 
— sérnúmer kortsins. 
 

7. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún tekur gildi fyrsta dag næsta 
mánaðar eftir birtingu hennar. 
 

Fyrir hönd framkvæmdaráðsins, 

Theodora TSOTSOROU 

Formaður framkvæmdaráðsins. 
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                                                            ÁKVÖRÐUN nr. 190                                                          2007/EES/16/17 

frá 18. júní 2003 

 um tækniforskriftir fyrir Evrópska sjúkratryggingakortið (*) 

(2003/752/EB) 

 

FRAMKVÆMDARÁÐIÐ HEFUR, 

með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 189 frá 18. júní 2003 sem miðar að því að taka upp 
evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg til beitingar reglugerðum ráðsins 
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72, að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan á 
tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki eða búseturíkinu. 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Evrópska sjúkratryggingakortið verður gefið út af stofnun lögbæra ríkisins eða búseturíkisins. Til 
að auðvelda samþykkt og endurgreiðslu kostnaðar við meðferð á grundvelli evrópska kortsins er 
nauðsynlegt fyrir þá þrjá aðila, sem málið varðar aðallega, þ.e. hina tryggðu, veitendur 
heilbrigðisaðstoðar og stofnanirnar, að auðvelt sé að bera kennsl á og samþykkja evrópska kortið 
sem skal samrýmast einni fyrirmynd og samræmdum forskriftum. 

2) Upplýsingarnar, sem skulu vera sýnilegar á evrópska kortinu, eru skilgreindar í 6. gr. ákvörðunar 
framkvæmdaráðsins nr. 189. Innleiðing evrópska kortsins með sýnilegum upplýsingum er fyrsta 
stig í ferli sem leiðir að lokum til afnáms núverandi pappírseyðublaða og til notkunar rafrænna 
miðla sem veita rétt til heilbrigðisaðstoðar á meðan dvalið er tímabundið í öðru aðildarríki en 
lögbæra ríkinu eða búseturíkinu. Þar af leiðandi geta þar til bærar stofnanir aðildarríkjanna, sem 
þess óska, einnig vistað frá upphafi, á rafrænum miðli, s.s. örflögu eða segulrönd, þær upplýsingar 
sem um getur í þessari forsendu. 

3) Ef sérstakar aðstæður koma í veg fyrir að hlutaðeigandi einstaklingur geti framvísað evrópska 
kortinu skal þess í stað gefa út bráðabirgðavottorð eftir samræmdri fyrirmynd. 

 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

 

1. gr. 

Hönnun og forskriftir Evrópska sjúkratryggingakortsins skulu vera í samræmi við 1. viðauka við þessa 
ákvörðun. 

 

2. gr. 

Fyrirmyndin að bráðabirgðavottorðinu skal vera í samræmi við 2. viðauka við þessa ákvörðun. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 276, 17.10.2003, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 102/2004, 9. júli 2004 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 20. 
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3. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún tekur gildi fyrsta dag næsta 
mánaðar eftir birtingu hennar. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

Theodora TSOTSOROU 

Formaður framkvæmdaráðsins. 
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1. VIÐAUKI 
 

TÆKNILEG ÁKVÆÐI VARÐANDI HÖNNUN EVRÓPSKA SJÚKRATRYGGINGAKORTSINS 
 
 
 

1. Inngangur 
 
 
 
Í samræmi við aðrar ákvarðanir framkvæmdaráðsins um félagslegt öryggi farandlaunþega eru á Evrópska 
sjúkratryggingakortinu lágmarksupplýsingar, sem lesa má með berum augum, til nota í öðru aðildarríki en ríkinu þar 
sem menn eru tryggðir eða búsettir, ætlaðar til að: 
 
 
— bera kennsl á hinn tryggða, þar til bæra stofnun og kortið, 
 
 
— gefa til kynna rétt til að njóta heilbrigðisþjónustu meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki. 
 
 
 
Fyrirmyndirnar hér á eftir eru byggðar á tækniforskriftunum sem eru skilgreindar í þessu skjali en einungis ber að líta 
á þær sem sýnishorn. 
 
 

 
Mynd 1: Dæmi um framhlið 

 
 

 
Mynd 2: Dæmi um bakhlið 

 
 
Þó að uppröðun upplýsinga, sem lesa má með berum augum, sé sú sama á báðum fyrirmyndunum, þ.e. óháð því hvor 
hlið Evrópska sjúkratryggingakortsins er notuð, eru framhlið og bakhlið með ólíku skipulagi. Þetta er niðurstaða 
málamiðlunar á milli þeirrar kröfu að evrópska kortið skuli samrýmast einni fyrirmynd og þess að munur er á 
skipulagi hliðanna en jafnframt er þess gætt að sama svip sé haldið á fram- og bakhlið kortsins. 
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2. Tilvísun í staðla 

 
Tilvísun: Titill skjals/lýsing Útgáfudagur 

ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their 
subdivisions — Part 1: Country codes 1997 

ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics 1995 

ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts 
Part 1: Physical characteristics 
Part 2: Dimension and location of the contacts 

1998 
1999 

ISO 8859-1 8-bit single-byte coded graphic character sets 
Part 1: Latin alphabet No 1 

1998 

EN 1867 Machine readable cards — Health care application — Numbering 
system and registration procedure for issuer identifiers 1997 

 
 

3. Forskriftir 
 

3.1. Skilgreiningar 
 
Ef örgjörvi er á kortinu er hann staðsettur á framhliðinni. Ef segulrönd er á kortinu er hún á bakhliðinni. Ef hvorki er 
örgjörvi né segulrönd á kortinu eru upplýsingarnar, sem tilgreindar eru í þessu skjali, á framhliðinni. 
 

3.2. Heildarskipulag 
 
Snið Evrópska sjúkratryggingakortsins er í samræmi við ID-1 sniðið (53,98 mm á hæð, 85,60 mm á breidd og 0,76 
mm á þykkt). Ef Evrópska sjúkratryggingakortið er í formi límmiða sem er festur á bakhlið innlends korts gildir ID-1 
viðmiðunin um þykkt ekki. 
 

3.2.1. Evrópsk t  s júkra t rygg ingakor t :  f ramhl ið  ko r t s ins  
 
Bakgrunnurinn skiptist í tvennt um ás sem skiptir kortinu lóðrétt í hluta 1 vinstra megin (53 mm breiður) og hluta 2 
hægra megin. 
 
Eftirfarandi viðmiðunarlínur mynda fjóra reiti: 
 
— þrjár lóðréttar viðmiðunarlínur 
 

a) 5 mm frá vinstri brún kortsins, 
 

b) 21,5 mm frá vinstri brún kortsins, 
 

c) 1 mm frá hægri brún kortsins, 
 
— þrjár láréttar viðmiðunarlínur 
 

d) 2 mm frá efri brún kortsins, 
 

e) 17 mm frá efri brún kortsins, 
 

f) 5 mm frá neðri brún kortsins, 
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a) Kort án örflögu 
 
 

 
 
 
b) Kort með örflögu 
 
 

 
 
 

3.2.2. Evrópsk t  s júkra t rygg ingakor t :  bakh l ið  kor t s ins  
 
 
Bakgrunnurinn skiptist um ás sem skiptir kortinu lárétt í tvo jafnstóra hluta. Hluti 1 er efri hlutinn og hluti 2 er neðri 
hlutinn. 
 
Eftirfarandi viðmiðunarlínur mynda fimm reiti: 
 
— samhverft: 
 

g) 9 mm frá vinstri brún kortsins, 
 

h) í miðju kortsins, 
 

i) 9 mm frá hægri brún kortsins, 
 
— lóðrétt: 
 

j) 3 mm frá vinstri brún kortsins, 
 

k) 3 mm frá hægri brún kortsins, 
 
— lárétt: 
 

 l) í miðju kortsins, 
 

m) 2 mm frá neðri brún kortsins, 
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c) Með segulrönd 
 
 

 
 
 
 
d) Án segulrandar 
 
 

 
 
 
 

3.3. Bakgrunnur og myndeiningar 
 
 
 

3.3.1. Bakgrunns l i t i r  
 
 
Litaskipan bakgrunnsins er sem hér segir (1): 
 

— hluti 1 er dökkblár, blandaður með purpurarauðu (2), 

 

— hluti 2 er gráblár (3) og dökknar lítillega frá miðju kortsins til hliðanna, 

 

— upplýsingareiturinn samanstendur af hvítum röndum sem nota skal, hverja um sig, sem bakgrunn fyrir 
upplýsingalínu (sjá síðar). 

 

Skygging er notuð á hluta 2 og á upplýsingareitnum til að reitirnir sýnist vera upphleyptir og virðist birtan koma frá 
ofanverðu vinstra horni kortsins.. Auða svæðið er annaðhvort í sama lit og hluti 2 (án skyggingar) eða 
upplýsingareiturinn. 

 
(1) Tæknilegar upplýsingar um litaskipanina eru fáanlegar samkvæmt beiðni á skrifstofu framkvæmdaráðsins. Þær eru látnar í té með viðeigandi 

sniði samkvæmt bestu starfsvenjum fagmanna í prentiðnaði (þ.e. sem Quark Xpress-skrá. Notuð er fjögurra lita CMYK-litaskipan og allar 
myndir eru með TIFF-sniði). 

(2) Tilvísun í CMYK-litaskipan fyrir þennan lit er C78 M65 Y21 K7. 
(3) Tilvísun í CMYK-litaskipan fyrir gráa litinn er C33 M21 Y13 K1 og fyrir bláa litinn C64 M46 Y16 K2. 
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3.3.2. ESB-merk i  

 
ESB-merkið samanstendur af Evrópustjörnunum í hvítum lit: 
 
— ef það er á framhlið kortsins er það 15 mm að þvermáli og staðsett neðan við viðmiðunarlínu „d“, lóðrétt, og á 

miðjum hluta 2 á bakgrunninum, lárétt, 
 
— ef það er á bakhlið kortsins er það 10 mm að þvermáli og staðsett samhverft á lóðrétta „i“-ásnum og fyrir miðju 

auða svæðinu. 
 
Ef evrópska kortið er gefið út í löndum sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu er notað annað merki. 
 

3.3.3. Upp lýs inga re i tu r  
 
Upplýsingareiturinn samanstendur af 4 mm háum, hvítum gagnaröndum (fimm þegar hann er á framhliðinni og fjórar 
þegar hann er á bakhliðinni) með 2 mm millibili: 
 
— þegar upplýsingareiturinn er á framhlið kortsins er hann staðsettur miðja vegu á milli lóðréttu viðmiðunarlínanna 

„b“ og „c“ og láréttu línanna „e“ og „f“, 
 
— þegar upplýsingareiturinn er á bakhlið kortsins er hann staðsettur samhverft á lóðrétta „h“-ásnum og á milli 

lóðréttu viðmiðunarlínanna „j“ og „k“ og ofan við láréttu línuna „m“. 
 

3.3.4. Aut t  svæði  
 
Auða svæðið er staðsett á bakhlið evrópska kortsins og er til innlendra nota. Það má t.d. nota sem áritunarlínu eða 
fyrir texta, kennimerki eða aðrar merkingar. Það sem er á þessu svæði hefur ekkert lagalegt gildi heldur eingöngu 
upplýsingagildi. 
 
Staðsetning þessa svæðis er sem hér segir: 
 
— ef evrópska kortið er haft á framhlið korts er bakhlið þess auð og án allra forskrifta, 
 
— ef evrópska kortið er haft á bakhlið annars korts er autt svæði aðgengilegt á bakhlið kortsins, án allra annarra 

forskrifta en stærð þess (10 mm hæð og 52 mm breidd). Það er staðsett samhverft á lóðrétta „h“-ásnum og á miðju 
svæðinu á milli segulrandarinnar og upplýsingareitsins. Útgefandi kortsins getur haft þar rönd fyrir áritun til 
sannvottunar eða texta, 

 
— ef engin segulrönd er á kortinu er auða svæðið 20 mm að hæð í stað 10 mm. 

 
3.4. Fyrir fram skilgreindir þættir upplýsinga 

 
3.4.1. He i t i  kor t s  

 
Heiti reits Heiti korts 

Lýsing Almennt heiti kortsins samkvæmt ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 189 

Staðsetning — Ef það er haft á framhlið, neðan við láréttu viðmiðunarlínuna „d“ og hægra
megin við lóðréttu viðmiðunarlínuna „a“. 

— Ef það er haft á bakhlið, samhverft á lóðrétta „h“-ásnum og á miðju svæðinu á 
milli segulrandarinnar og efri brúnar kortsins. 

Gildi Gildið „Evrópskt sjúkratryggingakort“ er ritað á opinberu tungumáli 
Evrópusambandsins 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum,
stærðin skal vera 7 punktar á framhlið korts en 6 punktar á bakhlið, í hvítum lit, 
breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og staða og bil á milli stafa
„venjulegt“ 

Lengd 40 stafir 

Athugasemdir Það er algerlega á ábyrgð aðildarríkis að farið sé rétt með heitið á tungumáli
útgáfuríkisins 
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3.4.2. Yf i r sk r i f t  

 

Heiti reits Yfirskrift 

Lýsing Yfirskrift gefur til kynna innihald upplýsingareits 

Staðsetning Fyrir ofan hvern persónuupplýsingareit 
Yfirskrift vinstra megin á kortinu er stillt að vinstri brún og yfirskrift hægra megin
að hægri brún kortsins 

Gildi Gildi eru rituð á opinberu tungumáli Evrópusambandsins og eru eftirfarandi (enska
lögð til grundvallar): 
1. (Engin yfirskrift er fyrir kennimerki eyðublaðs) 
2. (Engin yfirskrift er fyrir kenninúmer útgáfuaðildarríkis) 
3. Kenninafn 
4. Eiginnöfn 
5. Fæðingardagur og –ár 
6. Kennitala  
7. Kennitala stofnunar 
8. Númer korts 
9. Gildir til 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með skáletri,
stærðin skal vera 5 punktar, í hvítum lit, breidd stafa skal vera 90 %, af venjulegri
stærð og staða og bil á milli stafa „venjulegt“. 
Línubil skal vera 2 punktar auk stafastærðar 

Lengd Eftir þörfum fyrir hvert framangreint gildi 

Athugasemdir Hver yfirskrift er merkt ótvírætt með númeri til að kort séu samsvarandi á ólíkum
tungumálum. 
Það er algerlega á ábyrgð aðildarríkis að farið sé rétt með gildi yfirskriftar á
tungumáli útgáfuríkisins 

 
 
 

3.4.3. Ú tgá fu r ík i  
 

Heiti reits Kenninúmer útgáfuríkis 

Lýsing Kenninúmer útgáfuríkis kortsins 

Staðsetning Reitur 2: hvítur ferhyrningur, 4 mm á hæð og 4 mm á breidd, staðsettur í miðju ESB-
merkisins 

Gildi Tveggja stafa ISO-landskóði (ISO 3166-1) 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum,
stærðin skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri 
stærð og staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 

Lengd 2 stafir 

Athugasemdir Staðlaður ISO-kóði fyrir Konungsríkið Bretland verður „UK“ í stað „GB“. 
Aðeins einn kóði verður notaður fyrir hvert aðildarríki 
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3.5. Einstakir þættir persónuupplýsinga 

 
Einstakir þættir persónuupplýsinga hafa eftirfarandi sameiginlega eiginleika: 
 
— þeir eru í samræmi við staðalinn EN 1387 að því er varðar stafamengið: latneska stafrófið nr. 1 (ISO 8859-1), 
 
— ef nauðsynlegt er að skammstafa einstaka þætti, vegna takmarkaðs rýmis, verður að að gefa það til kynna með 

punkti. 
 
Upplýsingar verða prentaðar með leysi- eða hitaprentun eða grafnar en ekki með upphleyptu letri. 
 
Hver þáttur upplýsinganna verður settur í upplýsingareitinn samkvæmt eftirfarandi kerfi. 
 
 

 
Mynd 3: Dæmi um upplýsingareit á framhlið 

 

 
Mynd 4: Dæmi um upplýsingareit á bakhlið 

 
 
 

3.5.1. Kenn imerk i  eyðub laðs  
 

Heiti reits Kennimerki eyðublaðs 

Lýsing Heiti eyðublaðsins sem kemur í stað korts  

Staðsetning Reitur 1: 
— ef það er á framhlið; neðan við láréttu viðmiðunarlínuna „d“ og vinstra megin 

við lóðréttu viðmiðunarlínuna „c“, 
— ef það er á bakhlið, staðsett samhverft á lóðrétta „g“-ásnum og fyrir miðju auða 

svæðinu. 
Í báðum tilvikum er það staðsett í hvítum ferhyrningi sem er 4 mm á hæð og 10 mm 
á breidd. 

Gildi — „E-111“ veitir rétt til heilbrigðisaðstoðar án tafar 
— „E-111 +“ veitir rétt til nauðsynlegrar heilbrigðisaðstoðar 
— „E-111 B“ veitir rétt, sem takmarkast við sjúkrahússvist, í Belgíu 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum, 
stærðin skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri
stærð og staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
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Heiti reits Kennimerki eyðublaðs 

Lengd Sex stafir, annar stafurinn er bandstrik 

Athugasemdir Þegar jöfnun réttinda allra tryggðra einstaklinga hefur verið tryggð með viðeigandi
breytingum á reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 verður þessi
reitur aðeins notaður fyrir gildið „E-111 B“ 

 
 

3.5.2. Upp lýs inga r  sem tengj as t  ko r tha fa  
 
Athugið að korthafi þarf ekki að vera hinn tryggði heldur getur hann verið greiðsluþegi þar eð kortið er persónukort. 
 

Heiti reits Kenninafn korthafa 

Lýsing Kenninafn korthafa eins og það er notað í útgáfuaðildarríkinu 

Staðsetning Reitur 3: 

Gildi — 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur með hástöfum,
stærðin skal vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri
stærð og staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Stillt að vinstri brún 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd Allt að 40 stafir 

Athugasemdir Í reit fyrir kenninafn mega vera titlar, styttingar á titlum eða aðrir nafnaukar 

 
 
 
 

Heiti reits Eiginnafn eða -nöfn eða millinafn eða -nöfn korthafa 

Lýsing Eiginnafn og millinafn (eða -nöfn) korthafa eins og þau eru notuð í 
útgáfuaðildarríkinu 

Staðsetning Reitur 4 

Gildi — 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og 
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Staðsetning við vinstri brún 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd Allt að 35 stafir 

Athugasemdir Í nafnareit geta verið upphafsstafir, einn eða fleiri 
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Heiti reits Fæðingardagur og -ár 

Lýsing Fæðingardagur og -ár korthafa eins og það er notað í útgáfuaðildarríkinu 

Staðsetning Reitur 5 

Gildi DD/MM/ÁÁÁÁ, þar sem D er dagur, M er mánuður og Á er ár 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal 
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og
staða og bil á milli stafa „venjulegt“. 
Stillt að vinstri brún ef það er á framhlið kortsins en að hæri brún ef það er á bakhlið
þess 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd 10 stafir, þ.m.t. skástrik á eftir hverri stafarunu 

Athugasemdir — 

 
 
 

Heiti reits Kennitala korthafa 

Lýsing Einstakir liðir kennitölunnar sem útgáfuaðildarríkið notar 

Staðsetning Reitur 6 

Gildi Sjá gildandi kennitölu 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Stillt að hægri brún ef hún er á framhlið kortsins en að vinstri brún ef hún er á 
bakhlið þess 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd Allt að 20 stafir fyrir auðkenniskóða 

Athugasemdir Kennitala korthafa eða, þegar slík kennitala er ekki til, kennitala hins tryggða sem
réttindi korthafa byggjast á 
Ekki er hægt að hafa sérstakan reit á kortinu fyrir persónuleg atriði, s.s. kynferði eða
stöðu innan fjölskyldu. Þau geta samt sem áður verið innifalin í kennitölunni 

 
 
 

3.5.3. E ins tak i r  þæ t t i r  upp lýs inga  sem va rða  þar  t i l  bæra  s to fnun  
 

Heiti reits Heiti stofnunar 

Lýsing „Stofnun“ er þar til bær tryggingastofnun eða þar til bær stofnun í búsetulandinu eins 
og skilgreint er í 2. og 3. viðauka við. reglugerð (EBE) nr. 574/72. 

Staðsetning Reitur 7, hluti 1 

Gildi Heiti stofnana eru skammstöfuð í stað þess að rita þau fullum stöfum 
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Heiti reits Heiti stofnunar 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Reitur 7 er stilltur að hægri brún og hluti 1 er hægra megin við hluta 2 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd Allt að 15 stafir 
Tvö stafbil og bandstrik aðskilja hluta 1 og hluta 2 
Þennan hluta má lengja jafn mikið og hægt er að minnka hluta 2 

Athugasemdir Skammstöfuninni er beitt sem aðferð til að leiða í ljós hugsanleg
gagnaskráningarvandkvæði varðandi auðkenniskóða stofnunarinnar (reitur 7, hluti 2)
og tryggja á þann hátt gæðaeftirlit með kennitölu stofnunarinnar 
Hægt er að fá fullt heiti stofnunarinnar á grundvelli skammstöfunarinnar eða auð-
kenniskóðans, t.d. með beintengdum búnaði á Netinu 
Engir punktar eru notaðir í skammstöfunum 

 
 

Heiti reits Kennitala stofnunar 

Lýsing Auðkenniskóði sem úthlutað er innanlands til „stofnunarinnar“, þ.e. til þar til bærrar 
tryggingastofnunar eða þar til bærrar stofnunar í búsetulandinu eins og skilgreint er í 
2. og 3. viðauka við. reglugerð (EBE) nr. 574/72 

Staðsetning Reitur 7, hluti 2 

Gildi Sjá innlenda landsskrá yfir þar til bærar stofnanir 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal 
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og 
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Reitur 7 er stilltur að hægri brún og hluti 2 er vinstra megin við hluta 1 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd 4 til 10 stafir 

Athugasemdir Birta má viðbótarupplýsingar, uppfærðar og eldri, sem geta verið nauðsynlegar fyrir 
samskipti við stofnunina, á Netinu með hjálp búnaðar sem gegnir hlutverki 
þekkingarmiðstöðvar 
Þar til bæra stofnunin getur verið önnur en samskiptastofnunin eða stofnunin sem
annast endurgreiðslur yfir landamæri eða stofnunin sem annast tæknilegu hliðina á
útgáfu Evrópska sjúkratryggingakortsins. Einnig má gera þessar upplýsingar 
aðgengilegar á Netinu með hjálp búnaðar sem gegnir hlutverki þekkingarmiðstöðvar

 
 

3.5.4. E ins tak i r  þæ t t i r  upp lýs inga  sem tengjas t  ko r t inu  
 

Heiti reits Sérnúmer korts 

Lýsing Sérnúmer, sem útgefandi úthlutar hverju korti, í þeim tilgangi að auðkenna það. Það 
samanstendur af tveimur hlutum, kenninúmeri útgefanda og raðnúmeri kortsins 

Staðsetning Reitur 8 
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Heiti reits Sérnúmer korts 

Gildi Fyrstu 10 stafirnir gefa til kynna útgefanda kortsins í samræmi við staðalinn EN 
1867 frá 1997 
Síðustu 10 stafirnir mynda einstakt raðnúmer 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd 20 stafir (með núllum á undan eftir þörfum fyrir þá 10 stafi sem mynda einstakt
raðnúmer kortsins) 

Athugasemdir Í þeim aðildarríkjum, sem gefa út evrópsk sjúkratryggingakort, sem eru ekki rafræn,
má beita sérstakri skráningaraðferð við úthlutun kenninúmers til útgefanda í stað 
hinnar opinberu sem skilgreind er í staðlinum EN 1867 
Hægt á að vera að bera saman, út frá sérnúmeri korts, upplýsingarnar á kortinu og
upplýsingarnar sem útgáfustofnunin hefur um þetta sama númer, t.d. til að draga úr 
hættunni á svikum eða finna hugsanlegar villur í skráningu gagna þegar gögn á
kortinu eru notuð í tengslum við endurgreiðslukröfur 

 
 

Heiti reits Gildir til 

Lýsing Síðasti dagur sem korthafi á rétt á heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl hans 
stendur í aðildarríki, öðru en aðildarríkinu sem veitir sjúkratrygginguna 

Staðsetning Reitur 9 

Gildi DD/MM/ÁÁÁÁ, þar sem D er dagur, M er mánuður og Á er ár 

Snið Leturgerðin er „Verdana true type“ eða sambærilegt, venjulegt letur, stærðin skal 
vera 7 punktar, í svörtum lit og breidd stafa skal vera 90 % af venjulegri stærð og 
staða og bil á milli stafa „venjulegt“ 
Stillt að hægri brún 
Línubil skal vera 3 punktar auk stafastærðar 

Lengd 10 stafir, þ.m.t. skástrik milli stafaruna 

Athugasemdir Aðildarríki er heimilt að krefjast endurgreiðslu vegna kostnaðar við
heilbrigðisaðstoð sem er veitt á gildistíma kortsins þótt réttindatímabilið kunni að
vera annað en gildistími kortsins. 

 
 

3.6. Öryggiskröfur 
 
Útgefandi kortsins ber fulla ábyrgð á öllum öryggisráðstöfunum þar eð hann hefur mestu möguleikana á að meta 
áhættu og gera viðeigandi gagnráðstafanir. 
 
Þegar evrópska kortið er haft á bakhlið innlends korts ná allar öryggisráðstafanir, sem gilda um innlenda kortið, til 
þess. Þó er lagt til, sem viðbótaröryggisráðstöfun, að sumar upplýsingar séu á báðum hliðum kortsins. 
 
Ef önnur atriði en þau sem eru tilgreind hér að framan eru talin til nauðsynlegra öryggisráðstafana (t.d.andlitsmynd af 
korthafa), verða þau sett á hina hlið kortsins. 
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2. VIÐAUKI 
 

FYRIRMYND AÐ BRÁÐABIRGÐAVOTTORÐI Í STAÐ EVRÓPSKA SJÚKRATRYGGINGAKORTSINS 
 
1. Inngangur 
 

Evrópskt sjúkratryggingavottorð (hér á eftir kallað „vottorðið“) má einungis afhenda hinum tryggða 
samkvæmt beiðni og sem bráðabirgðavottorð í stað evrópska kortsins. 

 
Vottorðið er með sama sniði í öllum aðildarríkjunum og á því eru, í sömu röð, sömu upplýsingar og á 
evrópska kortinu (reitir 1 til 9), auk upplýsinga sem votta uppruna og gildi vottorðsins (reitir a til d). 

 
2. Fyrirmynd að vottorðinu 
 

Sjá næstu bls. 
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                                                                 ÁKVÖRÐUN nr. 191                                                          2007/EES/16/18 

frá 18. júní 2003 

 um að evrópska sjúkratryggingakortið komi í stað eyðublaðanna E 111 og E 111 B (*) 

                       (2003/753/EB)

 
 
FRAMKVÆMDARÁÐIÐ HEFUR, 
 
með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 189 frá 18. júní 2003 sem miðar að því að taka upp 
evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg til beitingar reglugerðum ráðsins 
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72, að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan á 
tímabundinni dvöl stendur í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki eða búseturíkinu (1), 
 
með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 190 frá 18. júní 2003 um tækniforskriftir fyrir 
evrópska sjúkratryggingakortið (2), 
 
með hliðsjón af ákvörðun framkvæmdaráðsins nr. 187 frá 27. júní 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum 
sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 111 og E 111 
B) (3), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í orðsendingu frá 17. febrúar 2003 um innleiðingu evrópska sjúkratryggingakortsins (4) setti 

framkvæmdastjórnin fram áætlun um að það leysi af hólmi, í þremur áföngum, þau eyðublöð sem 
nú er krafist til að geta fengið heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur í öðru 
aðildarríki en lögbæra ríkinu eða búseturíkinu. Í fyrsta áfanga (frá 1. júní 2004) felst að evrópska 
kortið komi einungis í stað eyðublaða E 111 og E 111 B sem algengast er að evrópskir 
ríkisborgarar, sem flytjast innan Bandalagsins, noti. 

 
2) Til að forðast það að þurfa að afturkalla eyðublöð E 111 og E 111 B, sem gefin voru út áður en 

evrópska kortið tók gildi og eru ennþá gild, verður að tryggja að áfram verði tekið við 
eyðublöðunum á sama grundvelli og evrópska kortinu til 31. desember 2004. 

 
3) Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 (5) er, eins og sakir standa, kveðið á um að tryggðir 

einstaklingar hafi mismunandi rétt til aðgangs að heilbrigðisaðstoð á meðan dvalið er tímabundið í 
öðru aðildarríki en í hinu lögbæra aðildarríki eða búseturíki, sem fer eftir því hvaða hópi hinn 
tryggði tilheyrir, og greinarmunur er gerður á „heilbrigðisaðstoð sem er nauðsynleg án tafar“ og 
„nauðsynlegri heilbrigðisaðstoð“. Á meðan þessi aðgreining er til staðar verður að standa á kortum 
annaðhvort „E 111“ eða „E 111 +“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 276, 17.10.2003, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 102/2004, 9. júli 2004 um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 20. 

(1) Stjtíð. ESB L 276, 27.10.2003, bls. 1 . 
(2) Stjtíð. ESB L 276, 27. 10. 2003, [...], bls. 4 . 
(3) Stjtíð. ESB L 93, 10.4.2003, bls. 40. 
(4) COM(2003) 73 lokaútg. 
(5) Stjtíð. EB L 149, 5.7.1971, bls. 2). 
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4) Vegna þess hversu fjölbreytilegar innlendar aðstæður eru að því er varðar sjúkratrygginga- og 
almannatryggingakort er nauðsynlegt að aðildarríki, sem hafa ekki sjúkratryggingakort sem 
stendur, geti óskað eftir aðlögunartímabili til að gera stofnunum sínum kleift að innleiða evrópska 
kortið við bestu mögulegu aðstæður. Slíkt tímabil, sem skyldar stofnanir hinna aðildarríkjanna til 
að halda áfram vinnslu pappírseyðublaða samhliða kortinu, má þó ekki lengra en nauðsyn krefur og 
skal því ljúka eigi síðar en 31. desember 2005. 

 

5) Veita má nýjum aðildarríkjum aðlögunartíma með sama fyrirkomulagi. Þau verða að tilkynna 
framkvæmdaráðinu fyrir 1. júní 2004 að þau óski eftir slíku aðlögunartímabili. 

 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

 

1. gr. 

 

Frá og með 1. júní 2004 skal evrópska sjúkratryggingakortið (hér á eftir nefnt „evrópska kortið“) leysa af 
hólmi eyðublöð E 111 og E 111 B, sem um getur í ákvörðun nr. 187 og veita rétt til endurgreiðslu 
kostnaðar vegna heilbrigðisaðstoðar meðan dvalið er tímabundið í öðru aðildarríki en lögbæra ríkinu eða 
búseturíkinu. 

 

Eyðublöð E 111 og E 111 B, sem gefin eru út fyrir 31. maí 2004, gilda áfram til 31. desember 2004 í 
síðasta lagi nema að á þeim komi fram að gildistími þeirra sé styttri. 

 

2. gr. 

 

Á evrópska kortinu skal standa annaðhvort „E 111 +“, sem veitir handhafa rétt til nauðsynlegrar 
heilbrigðisaðstoðar meðan á tímabundinni dvöl stendur, eða „E 111“ sem veitir handhafa einungis rétt til 
heilbrigðisaðstoðar sem er nauðsynleg án tafar meðan á tímabundinni dvöl stendur. 

 

3. gr. 

 

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um hagnýtt og tæknilegt fyrirkomulag til að innleiða evrópska kortið frá 
1. júní 2004. 

 

Þetta fyrirkomulag getur t.d. falist í því að ný kort, sem þjóna einnig sem evrópsk kort, komi smám 
saman í stað gildandi innlendra sjúkratryggingakorta. 

 

4. gr. 

 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdaráðinu fyrir 1. mars 2004 um áætlanir sínar varðandi innleiðingu 
evrópska kortsins. 

 

5. gr. 

 

Þrátt fyrir 1. gr. kann aðlögunartímabil, sem má þó ekki standa lengur en til 31. desember 2005, að 
gagnast aðildarríkjum þar sem stofnanir hafa ekki sjúkratryggingakort þegar þessi ákvörðun er samþykkt. 
Aðildarríki, sem óska eftir aðlögunartímabili, skulu tilkynna framkvæmdaráðinu um það fyrir 
1. desember 2003. Framkvæmdaráðið skal gera skrá yfir þau aðildarríki þar sem stofnanir mega halda 
áfram að gefa út pappírseyðublöðin E 111 og E 111 B og ákveða hvaða dag aðlögunartímabilinu, sem 
þau óska eftir, skuli ljúka. 
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Þar til aðlögunartímabilinu, sem aðildarríki þar til bærrar stofnunar eða stofnunar á búsetustað er veitt, 
lýkur skulu stofnanir hinna aðildarríkjanna viðurkenna og samþykkja eyðublöð E 111 og E 111 B með 
sömu skilyrðum og evrópska kortið og tilkynna það veitendum heilbrigðisþjónustu á yfirráðasvæði sínu. 
 

6. gr. 
 
Ákvörðun nr. 187 falli úr gildi frá og með 1. janúar 2006. 
 

7. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hún tekur gildi fyrsta dag næsta 
mánaðar eftir birtingu hennar. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

Theodora TSOTSOROU 

Formaður framkvæmdaráðsins. 
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              REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2273/2003               2007/EES/16/19 

frá 22. desember 2003 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar 
 undanþágur fyrir endurkaupaáætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6 
/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðs-
misnotkun (1), einkum 8. gr., 
 
að höfðu samráði við samstarfsnefnd evrópskra eftirlitsaðila 
á verðbréfamarkaði (CESR) (2) um tæknilega ráðgjöf, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í 8. gr. tilskipunar 2003/6/EB er kveðið á um að bann-

ið, sem þar er mælt fyrir um, gildi ekki um viðskipti 
með eigin hlutabréf í „endurkaupaáætlunum“ eða 
verðjöfnun fjármálagerninga, ef slík viðskipti fara 
fram í samræmi við framkvæmdarráðstafanir sem 
hafa verið samþykktar í því skyni. 

 
2) Viðskipti með eigin hlutabréf í „endurkaupaáætlun-

um“ og verðjöfnun fjármálagerninga, sem undan-
þágan frá banninu í tilskipun 2003/6/EB nær ekki til, 
eins og kveðið er á um í 8. gr. þeirrar tilskipunar, 
skulu ekki teljast markaðssvik í sjálfu sér. 

 
3) Hins vegar ná undanþágur þessarar reglugerðar 

einungis til atferlis sem tengist beint tilganginum með 
endurkaupum og verðjöfnun. Atferli sem tengist ekki 
beint tilganginum með endurkaupum og verðjöfnun 
skal því flokkast undir aðrar aðgerðir sem falla undir 
tilskipun 2003/6/EB og er hægt að beita stjórnsýslu-
aðgerðum eða viðurlögum gegn því ef lögbært 
yfirvald kemst að þeirri niðurstöðu að viðkomandi 
aðgerð teljist markaðssvik. 

 
4) Að því er varðar viðskipti með eigin hlutabréf í 

„endurkaupaáætlunum“ hafa reglurnar, sem kveðið er 
á um í þessari reglugerð, ekki áhrif á beitingu tilskip-
unar ráðsins 77/91/EBE um samræmingu verndarráð-
stafana, sem ætlað er að vera jafngildar í bandalaginu 
og aðildarríki krefjast þegar almenningshlutafélög eru 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 23.12.2003, bls. 33. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 22. 

(1)  Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 
(2)  Evrópsku verðbréfaeftirlitsnefndinni (CESR) var komið á fót með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB (Stjtíð. EB 
191,13.7.2001, bls. 43). 

stofnuð og um tilskilið hlutafé og heimilaðar breyt-
ingar á hlutafé þeirra í skilningi annarrar málsgreinar 
58. gr. sáttmálans til að vernda hagsmuni félagsmanna 
og annarra (3). 

5) Leyfileg „endurkaup“, sem falla undir undanþáguna 
frá banninu í tilskipun 2003/6/EB, fela í sér tilvik þar 
sem útgefendur þurfa að geta minnkað eigið hlutafé til 
þess að standa við skuldbindingar sínar í tengslum við 
skuldaskjöl, sem eru skiptanleg fyrir skírteini fyrir 
hlut í eign, og skuldbindingar sem leiða af úthlutun 
hlutafjár til handa starfsfólki. 

6) Gagnsæi er forsenda þess að hægt sé að koma í veg 
fyrir markaðssvik. Í þessu skyni er aðildarríkjunum 
heimilt að tilgreina opinberlega á hvern hátt skuli 
birta opinberlega upplýsingar sem krafist er í þessari 
reglugerð að séu birtar opinberlega. 

7) Útgefendur, sem hafa samþykkt „endurkaupa-
áætlanir“, skulu tilkynna það til lögbærs yfirvalds og 
opinberlega ef þörf krefur. 

8) Viðskipti með eigin hlutabréf í „endurkaupaáætlun-
um“ geta farið fram með afleiddum fjármálagerning-
um. 

9) Til þess að koma í veg fyrir markaðssvik skal daglegt 
umfang viðskipta með eigin hlutabréf í „endurkaupa-
áætlunum“ vera takmarkað. Þó er þörf á einhverjum 
sveigjanleika til þess að bregðast við markaðs-
aðstæðum, s.s. lítilli veltu. 

10) Leggja skal sérstaka áherslu á sölu eigin hlutafjár á 
meðan á „endurkaupaáætlun“ stendur, á möguleg, 
lokuð tímabil hjá útgefendum þar sem viðskipti eru 
bönnuð og á það að útgefandi getur haft lögmætar 
ástæður til þess að fresta því að birta innherja-
upplýsingar opinberlega. 

11) Verðjöfnunarviðskipti hafa einkum þau áhrif að veita, 
í takmarkaðan tíma, stuðning við verð á verðbréfum 
sem boðin eru út ef þau eru undir söluþrýstingi, og 
létta þar með á þrýstingi frá skammtímafjárfestum og 
viðhalda skipulegum markaði fyrir viðkomandi verð-
bréf. Þetta er bæði fjárfestum í hag, sem skrá eða 
kaupa viðkomandi verðbréf í tengslum við sölu á 
verulegum eignarhlut, svo og útgefendum. Á þennan 
hátt getur verðjöfnun stuðlað að aukinni tiltrú fjárfesta 
og útgefenda á fjármálamörkuðum. 

________________  

(3)   Stjtíð. EB L 26, 31.1.1977, bls. 1. 
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12) Verðjöfnun getur farið fram innan eða utan skipulegs 

markaðar og er hægt að framkvæma hana með 
fjármálagerningum, öðrum en þeim sem hafa verið 
eða verða teknir til skráningar á skipulegum markaði, 
sem getur haft áhrif á verð gerninganna sem hafa 
verið eða verða skráðir á skipulegum markaði. 

 

13) Verðbréfin, sem um er að ræða, skulu ná til fjármála-
gerninga sem verða skiptanlegir að loknu upphafs-
tímabili því að þau eru í aðalatriðum eins þótt réttur 
þeirra til arð- og vaxtagreiðslna sé mismunandi í upp-
hafi. 

 

14) Í tengslum við verðjöfnun skulu stórviðskipti ekki 
teljast til sölu á verulegum eignarhlut viðkomandi 
verðbréfa þar sem þar er um að ræða afmörkuð einka-
viðskipti. 

 

15) Þegar aðildarríkin leyfa viðskipti, í tengslum við 
almennt frumútboð, áður en viðskipti hefjast opinber-
lega á skipulegum markaði, nær leyfið til „viðskipta 
við útgáfu“. 

 

16) Vegna heildarvirkni markaðarins er nauðsynlegt að 
útgefendur eða aðilar sem framkvæma verðjöfnun 
birti verðjöfnunaraðgerðirnar opinberlega á viðunandi 
hátt hvort sem þeir koma fram fyrir hönd útgefend-
anna eða ekki. Aðferðir, sem notaðar eru til að birta 
slíkar upplýsingar opinberlega á viðunandi hátt, skulu 
vera skilvirkar og geta tekið tillit til markaðsvenja 
sem lögbær yfirvöld samþykkja. 

 

17) Viðunandi samræming skal hafa verið gerð milli allra 
fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana sem annast 
verðjöfnun. Við verðjöfnun skal beina spurningum til 
fyrirtækis í verðbréfaþjónustu eða lánastofnunar í 
tengslum við hverja eftirlitsaðgerð lögbærs yfirvalds í 
því aðildarríki sem um er að ræða. 

 

18) Til þess að koma í veg fyrir rugling meðal markaðs-
aðila skal verðjöfnun fara fram að teknu tilliti til 
markaðsaðstæðna og útboðsverðs viðkomandi verð-
bréfa og skal stofna til viðskipta til þess að losa stöðu 
sem upp kemur vegna verðjöfnunar til þess að draga 
úr markaðsáhrifum að teknu tilhlýðilegu tilliti til 
ríkjandi markaðsaðstæðna. 

 

19) Umframsöluheimildir og umframsölukaupréttur tengj-
ast verðjöfnun verulega því að með þeim skapast 
fjármagn og baktrygging fyrir verðjöfnun. 

 

20) Huga skal sérstaklega að því, ef fyrirtæki í verðbréfa-
þjónustu eða lánastofnun beitir umframsöluheimild til 
verðjöfnunar, hvort það leiði til stöðu sem umfram-
sölukaupréttur nær ekki til. 

21) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfa-
nefndarinnar. 

 
 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 
 

I. KAFLI 
 

SKILGREININGAR 
 
 

1. gr. 
 

Viðfangsefni 
 
Í þessari reglugerð eru sett fram skilyrðin sem endurkaupa-
áætlanir og verðjöfnun fjármálagerninga þurfa að uppfylla 
til þess að falla undir undanþáguna sem kveðið er á um í 
8. gr. tilskipunar 2003/6/EB. 
 
 

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka, auk 
þeirra sem mælt er fyrir um í tilskipun 2003/6/EB, sem hér 
segir: 
 
1. „fyrirtæki í verðbréfaþjónustu“: lögaðili eins og hann er 

skilgreindur í 2-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 93/22/ 
EBE (1), 

 
2. „lánastofnun“: lögaðili eins og hann er skilgreindur í 

1. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/12/EB (2), 

 
3. „endurkaupaáætlanir“: viðskipti með eigin hlutabréf í 

samræmi við 19. og 24. gr. tilskipunar ráðsins 
77/91/EBE, 

 
4. „tímasett endurkaupaáætlun“: endurkaupaáætlun þar 

sem dagsetningar og magn verðbréfa, sem gerð verða 
viðskipti með á tímabili áætlunarinnar, er gefið upp 
þegar endurkaupaáætlunin er birt opinberlega, 

 
5. „viðunandi, opinber birting“: birting í samræmi við 

málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 102. gr. 
og 103. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/34/EB (3), 

 
6. „viðkomandi verðbréf“: framseljanleg verðbréf eins og 

skilgreint er í tilskipun 93/22/EBE sem tekin hafa verið 
til skráningar á skipulegum markaði eða sem lögð hefur 
verið fram beiðni um að skrá á slíkum markaði og eru 
háð sölu á verulegum eignarhlut, 

________________  

(1)  Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. 
(2)  Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. 
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7. „verðjöfnun“: kaup eða kauptilboð fyrirtækis í verð-

bréfaþjónustu eða lánastofnunar á viðkomandi verð-
bréfum eða hvers konar viðskipti með tilheyrandi, 
jafngilda gerninga í tengslum við sölu á verulegum 
eignarhlut verðbréfanna sem um er að ræða, eingöngu 
til þess að styðja við markaðsverð slíkra verðbréfa í 
fyrir fram ákveðinn tíma, vegna söluþrýstings á slíkum 
verðbréfum, 

8. „jafngildir gerningar“: eftirfarandi fjármálagerningar 
(þ.m.t. þeir sem ekki hafa verið teknir til skráningar á 
skipulegum markaði, eða sem ekki hefur verið lögð 
fram beiðni um að taka til skráningar á slíkan markað, 
að því tilskildu að viðkomandi lögbær yfirvöld hafi 
samþykkt kröfur um gagnsæi að því er varðar viðskipti 
með slíka fjármálagerninga): 

a) samningar eða réttur til að skrá sig fyrir, kaupa eða 
selja viðkomandi verðbréf, 

b) afleiddir fjármálagerningar varðandi viðkomandi 
verðbréf, 

c) verðbréf sem breytanlegum eða skiptanlegum 
skuldaskjölum er breytt í eða skipt út fyrir, þegar 
viðkomandi verðbréf eru breytanleg eða skiptanleg 
skuldaskjöl, 

d) skjöl sem útgefandi eða ábyrgðaraðili viðkomandi 
verðbréfa gefur út eða ábyrgist, þar sem líklegt er að 
markaðsverð þeirra hafi áhrif á verð viðkomandi 
verðbréfa eða öfugt, 

e) þegar viðkomandi verðbréf eru jafngild hlutabréfum, 
hlutabréfin sem eru í formi þessara verðbréfa (og öll 
önnur verðbréf sem eru jafngild slíkum hluta-
bréfum), 

9. „sala á verulegum eignarhlut“: frumútboð eða útboð 
viðkomandi verðbréfa á eftirmarkaði sem er auglýst 
opinberlega og er aðgreint frá venjulegum viðskiptum, 
bæði með tilliti til virðis verðbréfanna, sem boðin eru 
út, og söluaðferðanna sem eru viðhafðar, 

10. „útbjóðandi“: fyrrverandi handhafi eða aðili sem gefur 
út viðkomandi verðbréf, 

11. „úthlutun“: ferlið sem unnið er eftir við ákvörðun á 
fjölda viðkomandi verðbréfa til handa fjárfestum sem 
hafa áður skráð sig fyrir þeim eða sótt um þau, 

12. „stuðningur við verðjöfnun“: beiting umframsöluheim-
ildar eða umframsölukaupréttar fyrirtækis í verðbréfa-
þjónustu eða lánastofnunar, í tengslum við sölu á veru-
legum eignarhlut viðkomandi verðbréfa, eingöngu til að 
auðvelda verðjöfnun, 

13. „umframsöluheimildir“: eru ákvæði í sölutryggingar-
samningi eða samningi við umsjónaraðila sem heimilar 
að samþykktar séu skráningar eða kauptilboð á fleiri 
viðkomandi verðbréfum en þeim sem boðin voru í 
upphafi, 

14. „umframsölukaupréttur“: réttur sem útbjóðandi veitir 
fjárfestingarfyrirtækjum eða lánastofnunum, sem eiga 
hlut að útboðinu, í því skyni að ná til umframsölu

heimilda en slíkum fyrirtækjum eða stofnunum er 
heimilt að kaupa, samkvæmt skilmálum hans, tiltekið 
magn af viðkomandi verðbréfum á útboðsverði í ákveð-
inn tíma eftir að viðkomandi verðbréf hafa verið boðin 
út. 

 
II. KAFLI 

 
„ENDURKAUPAÁÆTLANIR“ 

 
3. gr. 

 
Markmið endurkaupaáætlana 

 
Til þess að undanþágan, sem kveðið er á um í 8. gr. 
tilskipunar 2003/6/EB, nái til endurkaupaáætlunar verður 
hún að vera í samræmi við ákvæði 4., 5. og 6. gr. þessarar 
reglugerðar og verður slík endurkaupaáætlun að vera gerð í 
þeim tilgangi einum að minnka hlutafé útgefandans (virði 
eða fjölda hlutabréfa) eða til þess að standa við skuld-
bindingar sem leiðir af eftirfarandi: 
 
a) skuldaskjöl sem eru skiptanleg yfir í skírteini fyrir hlut í 

eign, 
 
b) áætlanir um forkaupsrétt starfsmanna á hlutabréfum eða 

aðrar úthlutanir hlutabréfa til handa starfsmönnum 
útgefandans eða hlutdeildarfélags. 

 
4. gr. 

 
Skilyrði varðandi „endurkaupaáætlanir“ og birtingu 

 
1. „Endurkaupaáætlunin“ verður að vera í samræmi við 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 
77/91/EBE. 
 
2. Áður en viðskipti hefjast skal birta almenningi á 
viðunandi hátt ítarlega lýsingu á áætluninni, sem samþykkt 
hefur verið í samræmi við 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 
77/91/EBE, í þeim aðildarríkjum þar sem útgefandi hefur 
óskað eftir að fá hlutabréf sín skráð á skipulegum markaði. 
 
Í þessari lýsingu skal koma fram markmið áætlunarinnar 
eins og um getur í 3. gr., hámarksendurgjald, hámarksfjöldi 
þeirra hlutabréfa, sem kaupa á, og tímabilið sem heimildin 
fyrir áætlunina gildir. 
 
Breytingar á áætluninni, sem fylgja í kjölfarið, skulu vera 
með fyrirvara um viðunandi, opinbera birtingu í aðildar-
ríkjunum. 
 
3. Útgefandinn skal hafa kerfi sem tryggja að uppfylltar 
séu kvaðir um að tilkynna lögbæru yfirvaldi um viðskipti á 
skipulega markaðnum þar sem hlutabréfin hafa verið skráð. 
Með þessu kerfi skal skrá hverja færslu sem tengist 
„endurkaupaáætlunum“, þ.m.t. upplýsingarnar sem til-
greindar eru í 1. mgr. 20. gr. tilskipunar 93/22/EBE. 
 
4. Útgefanda ber að birta opinberlega lýsingu á öllum 
færslum eins og getið er í 3. mgr. eigi síðar en við lok 
sjöundu daglegu markaðslotu eftir að slík viðskipti fara 
fram. 
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5. gr. 

Skilyrði varðandi viðskipti 

1. Að því er varðar verð er útgefanda ekki heimilt, þegar 
hann stundar viðskipti samkvæmt „endurkaupaáætlun“, að 
kaupa hlutabréf á hærra verði en sem nemur hæsta verði 
síðustu, óháðra viðskipta og hæsta, fyrirliggjandi, óháða 
boði á þeim stöðum þar sem kaupin fara fram. 

Ef kaupin fara ekki fram á skipulegum markaði skal verð 
síðustu, óháðra viðskipta eða hæsta, fyrirliggjandi, óháða 
boðs, sem miðað er við, vera gengið á skipulegum markaði 
aðildarríkisins þar sem kaupin fara fram. 

Ef kaup útgefanda á eigin hlutabréfum eru gerð með 
afleiddum fjármálagerningum, skal uppgjörsverð þessara af-
leiddu fjármálagerninga ekki vera hærra en verð síðustu, 
óháðra viðskipta og hæsta, fyrirliggjandi, óháða boðs. 

2. Að því er varðar magn er útgefandanum ekki heimilt að 
kaupa á einum degi meira en sem nemur 25% af meðaltali 
daglegra viðskipta með hlutabréf á skipulegum markaði þar 
sem kaupin fara fram. 

Meðaltal daglegra viðskipta skal byggjast á meðaltali 
daglegra viðskipta í mánuðinum á undan þeim mánuði 
þegar áætlunin er birt opinberlega og haldast það sama út 
það tímabil sem heimildin fyrir áætlunina gildir. 

Ef ekki er vísað í magnið í áætlununum skal meðaltal 
daglegra viðskipta byggjast á meðaltali daglegra viðskipta 
síðustu 20 viðskiptadaga á undan kaupdegi. 

3. Að því er varðar aðra málsgrein er útgefanda heimilt, 
þegar lausafjárstaða á viðkomandi markaði er mjög lág, að 
hækka 25% mörkin, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði 
séu uppfyllt: 

a) útgefandi tilkynnir lögbæru yfirvaldi viðkomandi 
markaðar fyrir fram um áætlanir sínar um að víkja frá 
25% mörkunum, 

b) útgefandi birtir opinberlega á viðunandi hátt að hann 
kunni að víkja frá 25% mörkunum, 

c) útgefandi fer ekki yfir 50% af meðaltali daglegra 
viðskipta. 

6. gr. 

Takmarkanir 

1. Til þess að falla undir undanþáguna, sem kveðið er á um 
í 8. gr. tilskipunar 2003/6/EB, skal útgefandi ekki stunda 
eftirfarandi viðskipti á meðan hann tekur þátt í 
endurkaupaáætlun: 

a) sölu eigin hlutbréfa á meðan á áætluninni stendur, 

b) viðskipti á tímabili sem telst lokað tímabil samkvæmt 
lögum aðildarríkisins þar sem viðskiptin fara fram, 

c) viðskipti þar sem útgefandi hefur ákveðið að fresta 
opinberri birtingu innherjaupplýsinga í samræmi við 
2. mgr. 6. gr. í tilskipun 2003/6/EB. 

 
2. Ákvæði a-liðar 1. mgr. gilda ekki ef útgefandi er 
fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lánastofnun og hefur 
komið á skilvirkum upplýsingahindrunum (Kínamúrum), 
sem skulu vera undir eftirliti lögbærs yfirvalds, milli þeirra 
sem bera ábyrgð á meðhöndlun innherjaupplýsinga, sem 
tengjast útgefandanum beint eða óbeint, og þeirra sem bera 
ábyrgð á öllum ákvörðunum sem tengjast viðskiptum með 
eigin hlutabréf (þ.m.t. viðskipti með eigin hlutabréf fyrir 
hönd viðskiptavina), þegar viðskipti með eigin hlutabréf 
byggjast á slíkum ákvörðunum. 
 
Ákvæði b- og c-liðar 1. mgr. gilda ekki ef útgefandi er 
fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lánastofnun og hefur 
komið á skilvirkum upplýsingahindrunum (Kínamúrum), 
sem skulu vera undir eftirliti lögbærs yfirvalds, milli þeirra 
sem bera ábyrgð á meðhöndlun innherjaupplýsinga, sem 
tengjast útgefandanum beint eða óbeint (þ.m.t. viðskipta-
ákvarðanir samkvæmt „endurkaupaáætlunum“), og þeirra 
sem bera ábyrgð á viðskiptum með eigin hlutabréf fyrir 
hönd viðskiptavina, þegar viðskipti með eigin hlutabréf eru 
stunduð fyrir hönd þessara viðskiptavina. 
 
3. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki ef: 
 
a) útgefandi hefur gert tímasetta „endurkaupaáætlun“, eða 
 
b) fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lánastofnun, sem tekur 

viðskiptaákvarðanir í tengslum við hlutafé útgefandans, 
óháð útgefandanum og án áhrifa frá honum að því er 
varðar tímasetningu kaupanna, hefur umsjón með 
„endurkaupaáætluninni“. 

 
III. KAFLI 

 
VERÐJÖFNUN FJÁRMÁLAGERNINGA 

 
7. gr. 

 
Skilyrði varðandi verðjöfnun 

 
Til þess að falla undir undanþáguna, sem kveðið er á um í 
8. gr. tilskipunar 2003/6/EB, skal verðjöfnun fjármálagern-
inga fara fram í samræmi við 8., 9. og 10. gr. þessarar reglu-
gerðar. 
 

8. gr. 
 

Tímatengd skilyrði varðandi verðjöfnun 
 
1. Verðjöfnun skal einungis fara fram í takmarkaðan tíma. 
 
2. Að því er varðar hlutabréf og önnur verðbréf sem eru 
jafngild hlutabréfum skal tímabilið, sem um getur í 1. mgr., 
þegar um er að ræða frumútboð sem er auglýst opinberlega, 
hefjast á þeim degi sem viðskipti með viðkomandi verðbréf 
hefjast á skipulegum markaði og ljúka eigi síðar en 30 
almanaksdögum þar á eftir. 
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Þegar frumútboð, sem er auglýst opinberlega, fer fram í 
aðildarríki, sem leyfir viðskipti áður en viðskipti á skipu-
legum markaði hefjast, skal tímabilið, sem um getur í 
1. mgr., hefjast á þeim degi sem endanlegt verð viðkomandi 
verðbréfa er birt opinberlega á viðunandi hátt og ljúka eigi 
síðar en 30 almanaksdögum þar á eftir, að því tilskildu að 
slík viðskipti fari fram í samræmi við reglur um skipulegan 
markað, séu þær til, þar sem viðkomandi verðbréf verða 
skráð, þ.m.t allar reglur um opinbera birtingu og skýrslugjöf 
um viðskiptin. 
 
3. Að því er varðar hlutabréf og önnur verðbréf sem eru 
jafngild hlutabréfum skal tímabilið, sem um getur í 1. mgr., 
þegar um er að ræða útboð á eftirmarkaði, hefjast á þeim 
degi sem endanlegt verð viðkomandi verðbréfa er birt 
opinberlega og ljúka eigi síðar en 30 almanaksdögum eftir 
dagsetningu úthlutunar áskrifta. 
 
4. Að því er varðar skuldabréf og annars konar tryggð 
skuldaskjöl (sem ekki eru breytanleg eða skiptanleg í 
hlutabréf eða önnur verðbréf, jafngild hlutabréfum) skal 
tímabilið, sem um getur í 1. mgr., hefjast á þeim degi sem 
útboðsskilmálar viðkomandi verðbréfa eru birtir opinber-
lega (þ.m.t. frávik frá settu viðmiði, ef um það er að ræða) 
og ljúka annaðhvort eigi síðar en 30 almanaksdögum eftir 
þann dag sem útgefandi gerninganna fær í hendur greiðslu 
fyrir útgáfuna eða eigi síðar en 60 almanaksdögum eftir 
dagsetningu úthlutunar áskrifta að viðkomandi verðbréfum, 
hvort sem verður fyrr. 
 
5. Að því er varðar tryggð skuldaskjöl sem eru breytanleg 
eða skiptanleg í hlutabréf eða önnur verðbréf, jafngild 
hlutabréfum, skal tímabilið, sem um getur í 1. mgr., hefjast 
á þeim degi sem skilmálar lokaútboðs viðkomandi verð-
bréfa eru birtir opinberlega og ljúka annaðhvort eigi síðar 
en 30 almanaksdögum eftir þann dag, sem útgefandi gern-
inganna fær í hendur greiðslu fyrir útgáfuna, eða eigi síðar 
en 60 almanaksdögum eftir dagsetningu úthlutunar áskrifta 
að viðkomandi verðbréfum, hvort sem verður fyrr. 
 

9. gr. 
 

Skilyrði um birtingu og skýrslugjöf fyrir verðjöfnun 
 
1. Útgefendur, útbjóðendur eða aðilar, sem framkvæma 
verðjöfnun, hvort heldur er fyrir hönd fyrrnefndu aðilanna 
eða ekki, skulu birta eftirfarandi upplýsingar opinberlega á 
viðunandi hátt áður en útboðstímabil viðkomandi verðbréfa 
er opnað: 
 
a) að verðjöfnun kunni að fara fram, að ekki sé öruggt að 

hún fari fram og að hún kunni að verða stöðvuð hvenær 
sem er, 

 
b) að verðjöfnunarviðskipti séu ætluð til að styðja við 

markaðsverð viðkomandi verðbréfa, 
 
c) hvenær tímabilið sem verðjöfnun kann að fara fram 

hefjist og hvenær því ljúki, 

d) hver stjórni verðjöfnuninni, nema það sé ekki ljóst við 
birtingu og verður þá að birta það opinberlega áður en 
hafist er handa við verðjöfnun, 

 
e) hvort umframsöluheimild eða umframsölukaupréttur 

liggi fyrir og hámarksumfang slíkra heimilda, tímabil 
hámarkskaupréttarins og öll skilyrði fyrir því að nýta sér 
umframsöluheimild eða umframsölukauprétt. 

 
Ákvæði þessarar málsgreinar gilda ekki um útboð sem falla 
undir gildissvið ráðstafana til framkvæmdar tilskipunar 
2004/.../EB (útboðslýsingartilskipun) frá og með þeim degi 
er þessar ráðstafanir taka gildi. 
 
2. Útgefendur, útbjóðendur eða aðilar, sem taka að sér 
verðjöfnun skulu gefa lögbærum yfirvöldum viðkomandi 
markaðar, eigi síðar en við lok sjöundu, daglegu markaðs-
lotu eftir að slík viðskipti fara fram, hvort heldur er fyrir 
hönd fyrrnefndu aðilanna eða ekki, allar upplýsingar um öll 
verðjöfnunarviðskipti, sbr. þó c-lið 1. mgr. 12. gr. tilskipun-
ar 2003/6/EB. 
 
3. Eigi síðar en einni viku eftir lok verðjöfnunartímabilsins 
skulu útgefendur, útbjóðendur eða aðilar, sem framkvæma 
verðjöfnun, hvort heldur er fyrir hönd fyrrnefndu aðilanna 
eða ekki, birta eftirfarandi upplýsingar opinberlega á við-
unandi hátt: 
 
a) hvort verðjöfnun hafi farið fram, 
 
b) upphafsdag verðjöfnunar, 
 
c) dagsetningu síðustu verðjöfnunar, 
 
d) á hvaða verðbili verðjöfnun hafi verið fyrir hvern þann 

dag sem verðjöfnunarviðskipti fóru fram. 
 
4. Útgefendur, útbjóðendur eða aðilar, sem taka að sér 
verðjöfnun, hvort heldur er fyrir hönd fyrrnefndu aðilanna 
eða ekki, skulu skrá öll verðjöfnunarfyrirmæli eða -viðskipti 
ásamt a.m.k. þeim upplýsingunum sem tilgreindar eru í 
1. mgr. 20. gr. tilskipunar 93/22/EBE sem skulu einnig ná 
til fjármálagerninga, annarra en þeirra sem hafa verið eða 
verða skráðir á skipulegum markaði. 
 
5. Þegar nokkur fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lána-
stofnanir taka að sér verðjöfnun, hvort heldur er fyrir hönd 
útgefenda eða útbjóðenda eða ekki, skal einn þessara aðila 
vera upplýsingafulltrúi sem lögbær yfirvöld skipulegs mark-
aðar, þar sem viðkomandi verðbréf hafa verið skráð, geta 
snúið sér til. 
 

10. gr. 
 

Sérstök verðlagsskilyrði 
 
1. Þegar um er að ræða útboð hlutabréfa eða annarra verð-
bréfa sem eru jafngild hlutabréfum má verðjöfnun viðkom-
andi verðbréfa aldrei fara yfir útboðsverðið. 
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2. Þegar um er að ræða útboð á tryggðum skuldaskjölum 
sem eru breytanleg eða skiptanleg fyrir gerninga eins og 
getið er í 1. mgr. skal verðjöfnun ekki við neinar aðstæður 
vera hærri en markaðsverð þessara gerninga þegar loka-
skilmálar nýja útboðsins eru birtir. 
 

11. gr. 
 

Skilyrði varðandi stuðning við verðjöfnun 
 
Til þess að falla undir undanþáguna, sem kveðið er á um í 
8. gr. tilskipunar 2003/6/EB, skal stuðningur við verðjöfnun 
vera í samræmi við 9. gr. þessarar reglugerðar og eftir-
farandi: 
 
a) einungis er heimilt að leyfa umframsölu á viðkomandi 

verðbréfum á skráningartímabilinu og á útboðsverði, 
 
b) staða sem upp kemur vegna umframsöluheimildar 

fyrirtækis í verðbréfaþjónustu eða lánastofnunar, sem 
umframsölukaupréttur nær ekki til, má ekki vera hærri 
en sem nemur 5% af upprunalegu útboði, 

c) rétthafar umframsölukaupréttar geta einungis nýtt sér 
slíkan rétt þegar leyfð hefur verið umframsala á við-
komandi verðbréfum, 

 
d) umframsölukaupréttur getur ekki verið hærri en sem 

nemur 15% af upprunalegu útboði, 
 
e) tímabilið, sem nýta má umframsölukauprétt á, skal vera 

það sama og verðjöfnunartímabilið skv. 8. gr., 
 
f) tilkynna skal opinberlega um umframsölukauprétt tafar-

laust, ásamt öllum viðeigandi upplýsingum, þ.m.t. 
hvenær hann verður nýttur og um fjölda viðkomandi 
verðbréfa og hvers eðlis þau eru. 

 
IV. KAFLI 

 
LOKAÁKVÆÐI 

 
12. gr. 

 
Gildistaka 

 
Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 
 

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 
 

Gjört í Brussel 22. desember 2003. 
 
 
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
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                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/124/EB                     2007/EES/16/20 

frá 22. desember 2003 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar 
 skilgreiningu og birtingu á innherjaupplýsingum og skilgreiningu á markaðsmisnotkun (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6 
/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðs-
misnotkun (markaðssvik) (1), einkum annarri málsgrein 
1. gr. og fyrsta, öðrum og þriðja undirlið 10. mgr. 6. gr., 
 
að höfðu samráði við evrópsku verðbréfaeftirlitsnefndina 
(CESR) (2) um tæknilega ráðgjöf, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Upplýstir fjárfestar byggja fjárfestingarákvarðanir 

sínar á upplýsingum sem þeir hafa þá þegar aðgang 
að, þ.e.a.s. á aðgengilegum fyrirframupplýsingum. 
Þess vegna verður að meta á grundvelli aðgengilegra 
fyrirframupplýsinga hve miklar líkur eru á því að upp-
lýstur fjárfestir taki tillit til tiltekinna upplýsinga 
þegar hann tekur fjárfestingarákvörðun. Við slíkt mat 
verður að taka tillit til væntanlegra áhrifa upp-
lýsinganna með hliðsjón af heildarstarfsemi viðkom-
andi útgefanda, áreiðanleika upplýsinganna og öllum 
öðrum breytum sem kunna að hafa áhrif á tengdan 
fjármálagerning eða afleiddan fjármálagerning, sem 
honum tengist, við umræddar aðstæður. 

 
2) Upplýsingar, sem veittar eru eftir á, má nota til að 

kanna hvort aðgengilegar fyrirframupplýsingar hafi 
haft verðmótandi áhrif en ekki skal nota þær til að 
grípa til aðgerða gegn aðila sem hefur dregið upp-
lýstar ályktanir af fyrirframupplýsingum sem hann 
hafði aðgang að. 

 
3) Tryggja ber markaðsaðilum aukið réttaröryggi með 

því að skilgreina nánar tvo grundvallarþætti í skil-
greiningu á innherjaupplýsingum, nánar tiltekið hvaða 
sérstaka vitneskja felst í viðkomandi upplýsingum og 
þýðingu mögulegra áhrifa þeirra á verð fjármála-
gerninga eða afleiddra fjármálagerninga sem þeim 
tengjast. 

 
4) Að því er varðar vernd fjárfesta er ekki aðeins 

nauðsynlegt að útgefendur birti innherjaupplýsingar í 
tæka tíð heldur skal einnig birta þær eins skjótt og 
með eins samstilltum hætti og unnt er öllum flokkum 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 70. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 22. 

(1) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 
(2) Evrópsku verðbréfaeftirlitsnefndinni (CESR) var komið á fót með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB (Stjtíð. EB L 191, 
13.7.2001, bls. 43. 

fjárfesta í öllum aðildarríkjum, þar sem útgefandi 
hefur sótt um eða samþykkt að fjármálagerningar 
hans verði teknir til skráningar á skipulegum markaði, 
í því skyni að tryggja jafnan aðgang fjárfesta í 
Bandalaginu að slíkum upplýsingum og koma í veg 
fyrir innherjasvik. Í þessu skyni er aðildarríkjunum 
heimilt að tilgreina opinberlega hvaða birtingaraðferð 
skuli nota. 

 
5) Til að vernda lögmæta hagsmuni útgefenda skal við 

sérstakar og vel skilgreindar aðstæður vera leyfilegt 
að fresta því að birta innherjaupplýsingar opinberlega. 
Til að vernda fjárfesta eru upplýsingarnar í slíkum 
tilvikum þó trúnaðarmál til að koma í veg fyrir 
innherjasvik. 

 
6) Bæði markaðsaðilar og lögbær yfirvöld skulu taka 

mið af vísbendingum þegar verið er að rannsaka 
hugsanlega misnotkun. 

 
7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-

gerð, eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfa-
nefndarinnar. 

 
 
HEFUR SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 
 

1. gr. 
 

Innherjaupplýsingar 
 
1. Við beitingu 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB skal 
litið svo á að upplýsingar séu sérstök vitneskja ef þær gefa 
til kynna aðstæður sem eru fyrir hendi eða sem ætla má að 
verði fyrir hendi eða viðburð sem hefur átt sér stað eða sem 
ætla má að muni eiga sér stað og sem eru nógu nákvæmar 
til að unnt sé að draga ályktun um möguleg áhrif þeirra 
aðstæðna eða viðburðar á verð fjármálagerninga eða 
afleiddra fjármálagerninga sem þeim tengjast. 
 
2. Við beitingu 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB er 
„vitneskja sem væri líkleg til að hafa veruleg áhrif á verð 
fjármálagerninga eða afleiddra fjármálagerninga sem þeim 
tengjast, yrði hún gerð opinber“ sú vitneskja sem líkur eru á 
að upplýstur fjárfestir noti sem hluta af þeim grunni sem 
hann byggir fjárfestingarákvarðanir sínar á. 
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2. gr. 

Aðferðir við og frestur á því að birta 
innherjaupplýsingar opinberlega 

1. Við beitingu 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2003/6/EB 
gildir 1. mgr. 102. gr. svo og 103. gr. tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 2001/34/EB (1). 

Enn fremur skulu aðildarríki sjá til þess að útgefandinn birti 
innherjaupplýsingar opinberlega með þeim hætti að almenn-
ingur fái skjótan aðgang að upplýsingunum og geti lagt full-
komið og nákvæmt mat á þær í tæka tíð. 

Að auki skulu aðildarríkin sjá til þess að útgefandinn blandi 
því ekki saman á misvísandi hátt að veita almenningi inn-
herjaupplýsingar og að markaðssetja starfsemi sína. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að útgefendur teljist hafa 
farið að fyrstu undirgrein 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2003/6 
/EB ef útgefandinn hefur þegar í stað upplýst almenning um 
það þegar upp koma ákveðnar aðstæður eða viðburður sem 
þó hefur ekki verið staðfestur formlega. 

3. Allar verulegar breytingar varðandi innherjaupplýsing-
ar, sem þegar hafa verið birtar opinberlega, skulu tafarlaust 
birtar opinberlega eftir að breytingarnar hafa orðið og eftir 
sömu leiðum og notaðar voru til að birta upprunalegu upp-
lýsingarnar opinberlega. 

4. Aðildarríkin skulu fara fram á það við útgefendur að 
þeir tryggi að innherjaupplýsingar séu veittar almenningi 
með eins samstilltum hætti og unnt er öllum flokkum fjár-
festa í öllum aðildarríkjum, þar sem þessir útgefendur hafa 
sótt um eða samþykkt að fjármálagerningar þeirra verði 
teknir til skráningar á skipulegum markaði. 

3. gr. 

Lögmætir hagsmunir í því að fresta birtingu upplýsinga 
og meðhöndla upplýsingar sem trúnaðarmál 

1. Við beitingu 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2003/6/EB geta 
lögmætir hagsmunir einkum varðað eftirfarandi aðstæður, 
þótt upptalningin sé ekki tæmandi: 

a) yfirstandandi samningaviðræður eða tilheyrandi aðstæð-
ur þar sem birting gæti haft áhrif á niðurstöðu eða eðli-
legan gang viðræðnanna. Ef fjárhagsafkoma útgefanda 
er í alvarlegri og yfirvofandi hættu, án þess að það falli 
undir gildandi lög um gjaldþrot, er hægt að fresta birt-
ingu upplýsinga í takmarkaðan tíma ef birtingin kynni 
að tefla hagsmunum hluthafa og hugsanlegra hluthafa í 
tvísýnu með því að draga úr líkum þess að unnt sé að 
leiða til lykta tilteknar samningaviðræður sem eiga að 
tryggja fjárhagslega endurreisn útgefandans til langs 
tíma, 

b) ákvarðanir sem stjórnarnefnd útgefanda tekur eða samn-
ingar sem hún gerir og útheimta samþykki annarrar 
nefndar á vegum útgefandans til að öðlast gildi, ef 

________________  

(1)  Stjtíð. EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. 

skipulag útgefandans krefst þess að þessar nefndir séu 
aðskildar, að því tilskildu að birting upplýsinganna áður 
en slíkt samþykki er veitt, samtímis því að tilkynnt er að 
samþykkis sé enn beðið, kynni að tefla því í tvísýnu að 
almenningur geti lagt nákvæmt mat á upplýsingarnar. 

 
2. Við beitingu 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2003/6/EB skulu 
aðildarríkin, til að tryggja að innherjaupplýsingar séu trún-
aðarmál, fara fram á að útgefandi stýri aðgangi að slíkum 
upplýsingum, einkum: 
 
a) að útgefandi geri skilvirkar ráðstafanir til að neita aðil-

um um aðgang að slíkum upplýsingum, nema þeir þurfi 
á þeim að halda til að geta gegnt skyldum sínum hjá 
útgefanda, 

 
b) að útgefandi geri nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 

að allir aðilar, sem hafa aðgang að slíkum upplýsingum, 
viðurkenni þá laga- og eftirlitsskyldu sem því fylgir og 
geri sér grein fyrir þeim viðurlögum sem eru við mis-
notkun eða óviðurkvæmilegri miðlun slíkra upplýsinga, 

 
c) að útgefandi geri ráðstafanir sem veita möguleika á 

tafarlausri birtingu í tilvikum þegar útgefandi er ekki 
fær um að tryggja að viðkomandi innherjaupplýsingar 
séu trúnaðarmál, sbr. þó aðra undirgrein 3. mgr. 6. gr. 
tilskipunar 2003/6/EB. 

 
4. gr. 

 
Misnotkun sem leiðir til rangra eða misvísandi 

vísbendinga eða tryggir óeðlilegt verð 
 
Við beitingu a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB, 
með fyrirvara um dæmin sem sett eru fram í annarri undir-
grein 2. mgr., skulu aðildarríkin sjá til þess að markaðs-
aðilar og lögbær yfirvöld, sem rannsaka viðskipti eða fyrir-
mæli um viðskipti, taki tillit til eftirfarandi vísbendinga, þótt 
upptalningin sé ekki tæmandi, sem í sjálfu sér teljast ekki 
endilega til markaðsmisnotkunar: 
 
a) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, eða við-

skipti, sem hafa átt sér stað, eru stór hluti daglegs 
umfangs viðskipta með viðeigandi fjármálagerninga á 
viðkomandi skipulegum markaði, einkum þegar starf-
semi þessi hefur í för með sér marktækar breytingar á 
verði fjármálagerninga, 

 
b) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, eða við-

skipti, sem hafa átt sér stað, frá hendi aðila með góða 
kaup- eða sölustöðu í fjármálagerningi, hafa í för með 
sér marktækar breytingar á verði fjármálagernings eða 
afleidda gerningsins, sem því tengist, eða undirliggjandi 
eignar sem tekin hefur verið til skráningar á skipulegum 
markaði, 

 
c) viðskipti, sem hafa átt sér stað, hafa ekki í för með sér 

neinar breytingar á raunverulegum eignarrétti í fjármála-
gerningi sem tekinn hefur verið til skráningar á skipu-
legum markaði, 
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d) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, eða 

viðskipti, sem hafa átt sér stað, fela í sér umskipti í 
stöðu á skömmum tíma og eru stór hluti daglegs 
umfangs viðskipta með viðeigandi fjármálagerninga á 
viðkomandi skipulegum markaði og geta tengst mark-
tækum breytingum á verði fjármálagernings sem tekinn 
hefur verið til skráningar á skipulegum markaði, 

 
e) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, eða 

viðskipti, sem hafa átt sér stað, fara fram með stuttu 
millibili á degi viðskiptanna og hafa í för með sér 
verðbreytingar sem síðan ganga í öfuga átt, 

 
f) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, breyta 

upplýsingum um besta kaup- eða söluverð á fjármála-
gerningi, sem tekinn hefur verið til skráningar á skipu-
legum markaði, eða í víðara samhengi upplýsingum í 
pöntunarbókinni, sem markaðsaðilar hafa aðgang að, og 
eru dregin til baka áður en þau eru afgreidd, 

 
g) fyrirmæli um viðskipti, sem gefin hafa verið, eða við-

skipti, sem hafa átt sér stað á eða nálægt tilteknum tíma 
við útreikning á viðmiðunarverði, uppgjörsverði og 
virðismati, og hafa í för með sér verðbreytingar sem 
geta haft áhrif á slíkt verð og virðismat. 

 
5. gr. 

 
Misnotkun þar sem gylliboðum eða öðru sem er 

misvísandi eða sviksamlegt er beitt 
 
Við beitingu b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB, 
með fyrirvara um dæmin sem sett eru fram í annarri undir-
grein 2. mgr., skulu aðildarríkin sjá til þess að markaðs-
aðilar og lögbær yfirvöld, sem rannsaka viðskipti eða fyrir-
mæli um viðskipti, taki tillit til eftirfarandi vísbendinga, þótt 
upptalningin sé ekki tæmandi, sem í sjálfu sér teljast ekki 
endilega til markaðsmisnotkunar: 
 
a) áður en eða eftir að aðilar hafa gefið fyrirmæli um 

viðskipti eða átt í viðskiptum miðla þessir sömu aðilar 
eða aðilar sem standa í nánu sambandi við þá röngum 
eða misvísandi upplýsingum, 

b) aðilar hafa gefið fyrirmæli um viðskipti eða átt í við-
skiptum áður en eða eftir að þeir eða aðrir aðilar sem 
standa í nánu sambandi við þá setja saman eða miðla 
niðurstöðum kannana eða ráðleggingum um fjárfest-
ingar sem eru rangar eða hlutdrægar eða augljóst er að 
hagsmunir hafa haft áhrif á. 

 
6. gr. 

 
Lögleiðing 

 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
12. október 2004. Aðildarríkin skulu senda framkvæmda-
stjórninni þegar í stað þessi ákvæði og samsvörunartöflu 
milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 
 

7. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

8. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel, 22. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
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                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2003/125/EB                        2007/EES/16/21 

frá 22. desember 2003 

um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB að því er varðar 
óhlutdræga kynningu ráðlegginga um fjárfestingu og birtingu upplýsinga um 
 hagsmunaárekstra (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6 
/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmis-
notkun (markaðssvik) (1), einkum sjötta undirlið 10. mgr. 
6. gr., 
að höfðu samráði við evrópsku verðbréfaeftirlitsnefndina 
(CESR) (2) um tæknilega ráðgjöf, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Nauðsynlegt er að aðilar, sem taka saman eða miðla 

upplýsingum, sem fela í sér ráðleggingu eða tillögu 
um fjárfestingaráætlun, sem ætlunin er að fari um 
dreifileiðir eða ætlaðar eru almenningi, fari eftir sam-
hæfðum stöðlum um óhlutdræga, skýra og nákvæma 
kynningu upplýsinga og birtingu upplýsinga um hags-
muni og hagsmunaárekstra. Sér í lagi útheimtir 
heildarvirkni markaðar að gerðar séu miklar kröfur 
um óhlutdrægni, ráðvendni og gagnsæi þegar settar 
eru fram upplýsingar sem fela í sér ráðleggingu eða 
tillögu um fjárfestingaráætlun. 

2) Ráðleggingar eða tillögur um fjárfestingaráætlun eru 
annaðhvort settar fram með beinum hætti (á borð við 
ráðleggingar um að „kaupa“, „eiga“ eða „selja“) eða 
með óbeinum hætti (með því að vísa til gengis eða 
með öðrum hætti). 

3) Ekki skal líta á fjárfestingarráðgjöf, sem felst í 
persónulegum ráðleggingum til viðskiptavinar varð-
andi viðskipti í einu eða fleiri tilvikum, tengdum fjár-
málagerningum (einkum óformlegum ráðleggingum 
um skammtímafjárfestingar sem sölu- eða viðskipta-
deild fyrirtækis í verðbréfaþjónustu eða lánastofnunar 
gefur viðskiptavinum) og ekki er líklegt að verði 
aðgengilegar öllum, sem ráðleggingar í sjálfu sér í 
skilningi þessarar tilskipunar. 

4) Geti ráðleggingar um fjárfestingar verið grundvöllur 
fjárfestingarákvarðana skal vanda mjög samantekt og 
miðlun þeirra til að þær verði ekki misvísandi gagn-
vart markaðsaðilum. 

5) Gefa skal upp deili á einstaklingi sem tekur saman 
ráðleggingar um fjárfestingar, viðskiptareglur hans 
svo og deili á viðkomandi lögbæru yfirvaldi þar eð 
þessar upplýsingar gætu komið sér vel fyrir fjárfesta í 
tengslum við fjárfestingarákvarðanir. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 339, 24.12.2003, bls. 73. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 22. 

(1)  Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16. 
(2)  Evrópsku verðbréfaeftirlitsnefndinni (CESR) var komið á fót  

með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/527/EB (Stjtíð. EB  
L 191,13.7.2001, bls. 43). 

6) Ráðleggingarnar skulu vera skýrar og nákvæmar. 

7) Eigin hagsmunir eða hagsmunaárekstrar aðila, sem 
mæla með eða gera tillögu um fjárfestingaráætlun, 
kunna að hafa áhrif á það álit sem þeir gefa í 
ráðleggingum um fjárfestingar. Til að tryggja að unnt 
sé að meta hlutlægni og áreiðanleika upplýsinganna 
skal birta á viðeigandi hátt upplýsingar um verulega 
fjárhagslega hagsmuni í fjármálagerningum, sem upp-
lýsingar eru veittar um í því skyni að mæla með 
fjárfestingaráætlunum, eða um hagsmunaárekstra eða 
yfirráðatengsl með tilliti til þess útgefanda sem 
upplýsingarnar eiga við um, beint eða óbeint. Með 
þessari tilskipun er þó ekki ætlast til þess að hlutað-
eigandi aðilar, sem taka saman ráðleggingar um 
fjárfestingar, ryðji úr vegi skilvirkum upplýsinga-
hindrunum sem eru reistar til að koma í veg fyrir og 
forðast hagsmunaárekstra. 

8) Öðrum aðila en þeim sem tekur saman ráðleggingar 
um fjárfestingar er heimilt að miðla þeim óbreyttum, 
breyttum eða í samantekt. Meðferð þessara ráðlegg-
inga af hálfu þeirra sem miðla upplýsingum getur haft 
mikilvæg áhrif á mat fjárfesta á þeim ráðleggingum. 
Einkum getur vitneskja um deili á einstaklingi sem 
miðlar ráðleggingum um fjárfestingar, viðskiptareglur 
hans eða um það hversu mikið upprunalegu ráðlegg-
ingunum hefur verið breytt komið sér vel fyrir fjár-
festa í tengslum við fjárfestingarákvarðanir. 

9) Birting á ráðleggingum um fjárfestingu á vefsetrum 
skal vera í samræmi við reglur um flutning persónu-
upplýsinga til þriðju landa, eins og mælt er fyrir um í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 
24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum 
við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slíkra upplýsinga (3). 

10) Matsfyrirtæki gefa álit á lánstrausti tiltekins útgefanda 
eða fjármálagernings á tilteknum degi. Slíkt álit er í 
sjálfu sér ekki ráðlegging í skilningi þessarar til-
skipunar. Matsfyrirtæki skulu þó íhuga að taka upp 
innanhússstefnu og -aðferðir, sem eiga að tryggja að 
allt lánshæfismat, sem þau birta, sé sett fram af óhlut-
drægni og að greint sé með viðeigandi hætti frá veru-
legum hagsmunum eða hagsmunaárekstrum við-
víkjandi fjármálagerningum eða útgefendum sem 
lánshæfismatið á við um. 

________________  

(3)   Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 
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11) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra grundvallar-

réttinda og þeim meginreglum fylgt sem einkum eru 
viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um 
grundvallarréttindi, einkum 11. gr., og í 10. gr. 
Evrópusáttmálans um mannréttindi. Þessi tilskipun 
kemur því engan veginn í veg fyrir að aðildarríkin 
beiti stjórnarskrárákvæðum sínum um prentfrelsi og 
tjáningarfrelsi í fjölmiðlum. 

 
12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 

eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndar-
innar. 

 
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

I. KAFLI 

SKILGREININGAR 

1. gr. 

Skilgreiningar 
 
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka, sem hér 
segir, en auk þeirra gilda skilgreiningarnar í tilskipun 
2003/6/EB í þessari tilskipun. 
 
1. „fyrirtæki í verðbréfaþjónustu“: einstaklingur eða lög-

aðili eins og hann er skilgreindur í 2. mgr. 1. gr. tilskip-
unar ráðsins 93/22/EBE (1), 

 
2. „lánastofnun“: einstaklingur eða lögaðili eins og hann er 

skilgreindur í 1. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/12/EB (2), 

 
3. „ráðleggingar“: rannsóknarniðurstöður eða aðrar upp-

lýsingar sem með beinum eða óbeinum hætti fela í sér 
ráðleggingar eða tillögu um fjárfestingaráætlun, sem 
ætlunin er að fari um dreifileiðir eða ætluð er al-
menningi, og sem á við um einn eða fleiri fjármála-
gerninga eða útgefendur fjármálagerninga, þ.m.t. álit á 
núverandi eða væntanlegu verðmæti eða verði slíkra 
gerninga,  

 
4. „rannsóknarniðurstöður eða aðrar upplýsingar sem fela í 

sér ráðleggingar eða tillögu um fjárfestingaráætlun“: 
 

a) upplýsingar sem beint eða óbeint fela í sér tiltekna 
ráðleggingar um fjárfestingu varðandi fjármála-
gerning eða útgefanda fjármálagernings og sem 
óháður sérfræðingur, fyrirtæki í verðbréfaþjónustu, 
lánastofnun eða yfirleitt hver sá aðili, sem hefur það 
að aðalstarfi að taka saman ráðleggingar, eða ein-
staklingur, sem starfar hjá þessum aðilum sam-
kvæmt ráðningarsamningi eða á annan hátt, leggur 
fram, 

 
b) upplýsingar sem aðrir en þeir aðilar, sem um getur í 

a-lið, setja fram sem fela í sér beina ráðleggingu um 
tiltekna fjárfestingarákvörðun að því er varðar 
fjármálagerning, 

________________  

(1)   Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. 
(2)   Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. 

5. „hlutaðeigandi aðili“: einstaklingur eða lögaðili sem 
tekur saman eða miðlar ráðleggingum í starfi sínu eða 
viðskiptum, 

6. „útgefandi“: útgefandi fjármálagernings sem ráð-
leggingar eiga við um með beinum eða óbeinum hætti, 

7. „dreifileiðir“: leið til að miðla upplýsingum sem verða 
þar með eða líklegt er að verði aðgengilegar öllum. 
„Upplýsingar sem líklegt er að verði aðgengilegar 
öllum“: upplýsingar sem fjölmargir aðilar hafa aðgang 
að, 

8. „viðeigandi eftirlit“: allt eftirlit, þ.m.t. sjálfseftirlit, sem 
er fyrir hendi í aðildarríkjunum eins og um getur í til-
skipun 2003/6/EB. 

II. KAFLI 

SAMANTEKT RÁÐLEGGINGA 

2. gr. 

Deili á einstaklingum sem taka saman ráðleggingar 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að tryggja að í öllum ráðleggingum séu á 
skýran og áberandi hátt sögð deili á aðilanum sem ber 
ábyrgð á samantekt ráðlegginganna, einkum nafn og starfs-
heiti einstaklingsins, sem tók saman ráðleggingarnar, og 
nafn lögaðilans sem ber ábyrgð á samantekt þeirra. 

2. Ef hlutaðeigandi aðili er fyrirtæki í verðbréfaþjónustu 
eða lánastofnun skulu aðildarríkin fara fram á að sögð séu 
deili á viðkomandi, lögbæru yfirvaldi. 

Ef hlutaðeigandi aðili er hvorki fyrirtæki í verðbréfa-
þjónustu né lánastofnun, en heyrir undir sjálfseftirlitsstaðla 
eða siðareglur, skulu aðildarríkin sjá til þess að tilvísun til 
þessara staðla eða reglna sé birt. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé viðeig-
andi eftirlit til að tryggja að kröfurnar, sem mælt er fyrir um 
í 1. og 2. mgr., séu aðlagaðar þannig að þær verði ekki 
óhóflegar þegar ráðleggingar eru ekki skriflegar. Þessi 
aðlögun getur falið í sér tilvísun til þess staðar þar sem 
almenningur hefur beinan og auðveldan aðgang að slíkum 
upplýsingum, s.s. viðeigandi vefseturs hlutaðeigandi aðila. 

4. Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga ekki við um blaðamenn sem 
hliðstætt, viðeigandi eftirlit gildir um í aðildarríkjunum, 
þ.m.t. hliðstætt viðeigandi sjálfseftirlit, að því tilskildu að 
slíkt eftirlit hafi lík áhrif og ákvæði 1. og 2. mgr. 

3. gr. 

Almennur staðall um óhlutdræga kynningu ráðlegginga 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að sjá um að allir hlutaðeigandi aðilar geri 
eðlilegar varúðarráðstafanir til að tryggja: 

a) að gerður sé skýr greinarmunur á staðreyndum og 
túlkun, mati, áliti og öðrum upplýsingum sem ekki eru 
staðreyndir, 
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b) að allar heimildir séu áreiðanlegar eða tekið sé skýrt 

fram ef vafi leikur á að heimild sé áreiðanleg, 

c) að allir framreikningar, spár og gengi sé greinilega til-
greint sem slíkt og að efnislegar forsendur, sem gengið 
er út frá við gerð eða notkun þeirra, séu tilgreindar. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé 
viðeigandi eftirlit til að tryggja að kröfurnar, sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr., séu aðlagaðar þannig að þær verði ekki 
óhóflegar þegar ráðleggingar eru ekki skriflegar. 

3. Aðildarríkin skulu fara fram á að allir hlutaðeigandi 
aðilar geri eðlilegar varúðarráðstafanir til að tryggja að hægt 
sé að rökstyðja, að beiðni lögbærra yfirvalda, að allar 
ráðleggingar séu eðlilegar. 

4. Ákvæði 1. og 3. mgr. eiga ekki við um blaðamenn sem 
hliðstætt viðeigandi eftirlit gildir um í aðildarríkjunum, 
þ.m.t. hliðstætt viðeigandi sjálfseftirlit, að því tilskildu að 
slíkt eftirlit hafi lík áhrif og ákvæði 1. og 3. mgr. 

4. gr. 

Frekari skuldbindingar með tilliti til óhlutdrægrar 
kynningar ráðlegginga 

1. Auk þeirra skuldbindinga, sem mælt er fyrir um í 3. gr., 
þar sem hlutaðeigandi aðili er óháður sérfræðingur, fyrir-
tæki í verðbréfaþjónustu, lánastofnun, tengdur lögaðili eða 
annar hlutaðeigandi aðili sem hefur það að aðalstarfi að taka 
saman ráðleggingar eða einstaklingur sem starfar hjá 
þessum aðilum samkvæmt ráðningarsamningi eða á annan 
hátt, skulu aðildarríkin sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að sjá um að sá aðili geri eðlilegar 
varúðarráðstafanir til að tryggja a.m.k.: 

a) að allar efnislegar heimildir séu tilgreindar á viðeigandi 
hátt, þ.m.t. hlutaðeigandi útgefandi, ásamt því hvort 
ráðleggingarnar hafi verið lagðar fyrir útgefandann og 
hafi því næst verið breytt áður en þeim var miðlað, 

b) að gefið sé fullnægjandi yfirlit yfir sérhvern mats-
grundvöll eða sérhverja aðferð sem beitt er við mat á 
fjármálagerningi eða útgefanda fjármálagernings eða við 
ákvörðun á gengi fjámálagernings, 

c) að gefin sé fullnægjandi skýring á merkingu allra 
ráðlegginga sem veittar eru, s.s. að kaupa, eiga eða selja, 
sem kann að fela í sér sjónarmið um tímaramma þeirrar 
fjárfestingar sem ráðleggingarnar eiga við um, og að 
veitt sé fullnægjandi áhættuviðvörun, þ.m.t. næmis-
greining viðkomandi forsendna,  

d) að þess sé getið hversu oft fyrirhugað sé að uppfæra 
ráðleggingarnar, ef um slíkt er að ræða, og um helstu 
breytingar á áður auglýstri tíðniáætlun, 

e) að dagurinn, þegar ráðleggingunum var fyrst miðlað, sé 
tilgreindur á skýran og áberandi hátt og að verð 
fjármálagerninga sé tilgreint ásamt viðkomandi degi og 
tíma,

f) að ef ráðleggingar eru frábrugðnar fyrri ráðlegg-
ingum um sama fjármálagerning eða útgefanda, sem 
voru gefnar út á síðustu tólf mánuðum áður en ráðlegg-
ingum er miðlað, þá sé breytingin tilgreind á skýran og 
áberandi hátt ásamt dagsetningu fyrri ráðlegginga. 

 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að ef kröfurnar, sem mælt 
er fyrir um í a-, b- eða c-lið 1. mgr., eru ekki í hæfilegu 
hlutfalli við lengd viðkomandi ráðleggingar sé nægilegt að 
vísað sé í ráðleggingunni á greinilegan og áberandi hátt til 
þess staðar þar sem almenningur hefur beinan og auðveldan 
aðgang að slíkum upplýsingum, svo sem viðeigandi vef-
seturs hlutaðeigandi aðila, að því tilskildu að aðferð eða 
matsgrundvelli, sem beitt er, hafi ekki verið breytt. 

 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé viðeig-
andi eftirlit til að tryggja að kröfurnar í 1. mgr. séu 
aðlagaðar þannig að þær verði ekki óhóflegar þegar ráð-
leggingar eru ekki skriflegar. 

 

5. gr. 

 

Almennur staðall um birtingu upplýsinga um hagsmuni 
og hagsmunaárekstra 

 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að tryggja að hlutaðeigandi aðilar tilgreini 
öll tengsl og aðstæður sem ætla má að hafi áhrif á ráðlegg-
ingarnar, einkum ef þeir eiga mikilla hagsmuna að gæta í 
einum eða fleiri fjármálagerningum sem ráðleggingarnar 
fjalla um eða um er að ræða umtalsverða hagsmunaárekstra 
við útgefanda sem ráðleggingarnar fjalla um. 

 

Ef hlutaðeigandi aðili er lögaðili gildir þessi krafa einnig 
um lögaðila eða einstakling sem starfar hjá honum sam-
kvæmt samningi eða á annan hátt og tók þátt í að taka 
saman ráðleggingarnar. 

 

2. Ef hlutaðeigandi aðili er lögaðili skulu upplýsingar, sem 
eru veittar í samræmi við 1. mgr., a.m.k. ná yfir eftirfarandi: 

 

a) hagsmuni eða hagsmunaárekstra hlutaðeigandi aðila eða 
tengdra lögaðila, sem aðilar sem taka þátt í að taka 
saman ráðleggingarnar, hafa aðgang að eða sem ætla má 
að þeir hafi aðgang að, 

 

b) hagsmuni eða hagsmunaárekstra hlutaðeigandi aðila eða 
tengdra lögaðila, sem þeir aðilar þekkja sem höfðu eða 
ætla má að hefðu aðgang að ráðleggingum áður en 
henni var miðlað til viðskiptavina eða til almennings, 
enda þótt þeir tækju ekki þátt í að taka saman 
ráðleggingar. 
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3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að sjá um að þær upplýsingar, sem kveðið 
er á um í 1. og 2. mgr., séu í ráðleggingunum sjálfum. Ef 
birting þessara upplýsinga er ekki í hæfilegu hlutfalli við 
lengd ráðlegginga sem miðlað er skal nægja að vísa í ráð-
leggingunum á greinilegan og áberandi hátt til þess staðar 
þar sem almenningur hefur beinan og auðveldan aðgang að 
slíkum upplýsingum, s.s. viðeigandi vefseturs hlutaðeigandi 
aðila. 

4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé við-
eigandi eftirlit til að tryggja að kröfurnar, sem mælt er fyrir 
um í 1. mgr., séu aðlagaðar þannig að þær verði ekki 
óhóflegar þegar ráðleggingar eru ekki skriflegar. 

5. Ákvæði 1. til 3. mgr. eiga ekki við um blaðamenn sem 
hliðstætt, viðeigandi eftirlit gildir um í aðildarríkjunum, 
þ.m.t. hliðstætt viðeigandi sjálfseftirlit, að því tilskildu að 
slíkt eftirlit hafi lík áhrif og ákvæði 1. og 3. mgr. 

6. gr. 

Frekari skuldbindingar með tilliti til birtingar 
upplýsinga um hagsmuni og hagsmunaárekstra 

1. Auk þeirra skuldbindinga, sem mælt er fyrir um í 5. gr., 
skulu aðildarríkin fara fram á að allar ráðleggingar, sem eru 
teknar saman hjá óháðum sérfræðingi, fyrirtæki í verðbréfa-
þjónustu, lánastofnun, tengdum lögaðila eða öðrum hlut-
aðeigandi aðila sem hefur það að aðalstarfi að taka saman 
ráðleggingar, innihaldi á greinilegan og áberandi hátt eftir-
farandi upplýsingar um hagsmuni þeirra og hagsmuna-
árekstra: 

a) mikil hlutafjáreign sem hlutaðeigandi aðili eða tengdur 
lögaðili annars vegar og útgefandi hins vegar eru saman 
um. Mikil hlutafjáreign nær a.m.k. yfir eftirfarandi: 

— hlutaðeigandi aðili eða tengdur lögaðili á meira en 
5% af öllu hlutafé í útgefanda samkvæmt útgefnum 
hlutabréfum, eða 

—  útgefandi á meira en 5% af öllu hlutafé í hlutaðeig-
andi aðila eða tengdum lögaðila samkvæmt útgefn-
um hlutabréfum. Aðildarríkin geta ákveðið lægri 
viðmiðunarmörk en þau 5% sem kveðið er á um í 
þessum tveimur dæmum, 

b) aðrir umtalsverðir, fjárhagslegir hagsmunir hlutaðeig-
andi aðila eða tengds lögaðila í tengslum við útgefanda, 

c) yfirlýsing, eftir atvikum, um að hlutaðeigandi aðili eða 
tengdur lögaðili sé viðskiptavaki eða útvegi lausafé í 
tengslum við fjármálagerning útgefanda, 

d) yfirlýsing, eftir atvikum, um að hlutaðeigandi aðili eða 
tengdur lögaðili hafi stýrt eða átt þátt í að stýra opinberu 
tilboði varðandi fjármálagerning útgefanda á undan-
förnum tólf mánuðum,  

e) yfirlýsing, eftir atvikum, um að hlutaðeigandi aðili eða 
tengdur lögaðili sé aðili að öðrum samningi við út-
gefanda í tengslum við veitingu fjárfestingarbankaþjón-
ustu, að því tilskildu að þetta leiði ekki til afhjúpunar 
trúnaðarmála í viðskiptaupplýsingum og að samningur-
inn hafi verið í gildi undanfarna tólf mánuði eða hafi á 
því tímabili getið af sér bótagreiðslu eða loforð um 
bætur, 

 

f) yfirlýsing, eftir atvikum, um að hlutaðeigandi aðili eða 
tengdur lögaðili sé aðili að samningi við útgefanda í 
tengslum við samantekt ráðlegginganna. 

 

2. Aðildarríkin skulu fara fram á að almennar upplýsingar 
séu veittar um það skipulags- og stjórnsýslufyrirkomulag, 
þ.m.t. upplýsingahindranir, sem fyrirtæki í verðbréfaþjón-
ustu eða lánastofnun hefur tekið upp til að koma í veg fyrir 
og varast hagsmunaárekstra sem varða ráðleggingar. 

 

3. Með tilliti til einstaklinga eða lögaðila sem starfa hjá 
fjárfestingarfyrirtækjum eða lánastofnunum samkvæmt 
ráðningarsamningi eða á annan hátt, og sem tóku þátt í 
samantekt ráðleggingar, skulu aðildarríkin fara fram á að 
krafan samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 5. gr. nái 
sérstaklega yfir upplýsingar um það að hve miklu leyti 
þóknun til slíkra aðila er bundin viðskiptum sem teljast til 
fjárfestingarbankaþjónustu sem fyrirtæki í verðbréfaþjón-
ustu, lánastofnun eða tengdur lögaðili veitir. 

 

Ef þessir einstaklingar fá afhent eða kaupa hlutabréf 
útgefenda áður en þau standa almenningi til boða skal enn 
fremur tilgreina kaupverð þeirra og daginn sem þau voru 
keypt. 

 

4. Aðildarríkin skulu fara fram á að fyrirtæki í verðbréfa-
þjónustu og lánastofnanir tilgreini ársfjórðungslega hve stór 
hluti allra ráðlegginga felur í sér „kaupa“, „eiga“, „selja“ 
eða samsvarandi hugtök og hve stór hluti útgefenda, sem 
samsvara hverjum þessara flokka, hefur fengið umtalsverða 
þjónustu hjá fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lánastofnun á 
undanförnum tólf mánuðum. 

 

5. Aðildarríkin skulu sjá til þess að í viðkomandi ráðlegg-
ingum séu þær upplýsingar sem krafist er skv. 1. til 4. mgr. 
Ef krafan skv. 1. til 4. mgr. er ekki í hæfilegu hlutfalli við 
lengd ráðlegginga sem miðlað er skal nægja að vísa í ráð-
leggingunni sjálfri á greinilegan og áberandi hátt til þess 
staðar þar sem almenningur hefur beinan og auðveldan 
aðgang að slíkum upplýsingum, s.s. viðeigandi vefseturs 
hlutaðeigandi aðila. 

 

6. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé viðeig-
andi eftirlit til að tryggja að kröfurnar í 1. mgr. séu aðlag-
aðar þannig að þær verði ekki óhóflegar þegar ráðleggingar 
eru ekki skriflegar. 
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III. KAFLI 

MIÐLUN RÁÐLEGGINGA SEM ÞRIÐJU AÐILAR HAFA 
TEKIÐ SAMAN 

7. gr. 

Deili á einstaklingum sem miðla ráðleggingum 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé viðeigandi 
eftirlit til að tryggja að þegar hlutaðeigandi aðili miðlar á 
eigin ábyrgð ráðleggingum sem þriðji aðili hefur tekið 
saman séu á greinilegan og áberandi hátt sögð deili á þeim 
hlutaðeigandi aðila í ráðleggingunum. 

8. gr. 

Almennur staðall um miðlun ráðlegginga 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi sé viðeigandi 
eftirlit til að tryggja að þegar ráðleggingum, sem þriðji aðili 
hefur tekið saman, er breytt verulega við miðlun upplýsinga 
sé breytingin tilgreind greinilega í smáatriðum í upplýsing-
unum. Þegar veruleg breyting á ráðleggingum felur í sér 
stefnubreytingu (t.d. að breyta ráðleggingum um að „kaupa“ 
í ráðleggingum um að „eiga“ eða „selja“ eða öfugt) skulu 
aðildarríkin sjá til þess að sá sem miðlar ráðleggingum fari 
að kröfunum, sem mælt er fyrir um í 2. til 5. gr., um þá sem 
taka saman ráðleggingar, að því marki sem nemur þessari 
verulegu breytingu. 

Að auki skulu aðildarríkin sjá til þess að fyrir hendi sé 
viðeigandi eftirlit til að tryggja að hlutaðeigandi lögaðilar 
sem sjálfir eða fyrir tilstilli einstaklinga miðla ráðlegg-
ingum, sem hefur verið breytt verulega, hafi formlega, 
skriflega stefnu, þannig að hægt sé að benda þeim sem taka 
við upplýsingunum á þann stað þar sem þeir geta fengið 
vitneskju um deili á þeim sem tók saman ráðleggingarnar, 
aðgang að ráðleggingunum sjálfum og að upplýsingum um 
hagsmuni eða hagsmunaárekstra þess sem hefur tekið 
ráðleggingarnar saman, að því tilskildu að þessi atriði séu 
öllum aðgengileg. 

Fyrsta og önnur málsgrein eiga ekki við um fréttaflutning af 
ráðleggingum sem þriðji aðili hefur tekið saman hafi ráð-
leggingunum ekki verið breytt verulega. 

Við miðlun á samantekt ráðlegginga, sem þriðji aðili hefur 
tekið saman, skulu hlutaðeigandi aðilar, sem miðla saman-
tektinni, sjá til þess að hún sé skýr og ekki misvísandi, að 
tilgreind séu frumgögn og sá staður þar sem allir geta fengið 
beinan og auðveldan aðgang að frumgögnunum, að því 
tilskildu að þau séu öllum aðgengileg. 

9. gr. 

Frekari skuldbindingar fjárfestingarfyrirtækja og 
lánastofnana 

Til viðbótar þeim skuldbindingum sem mælt er fyrir um í 
7. og 8. gr. skulu aðildarríkin fara fram á eftirfarandi ef

hlutaðeigandi aðili er fyrirtæki í verðbréfaþjónustu, lána-
stofnun eða einstaklingur sem starfar hjá þessum aðilum 
samkvæmt ráðningarsamningi eða á annan hátt og miðlar 
ráðleggingum sem þriðji aðili hefur tekið saman: 

a) heiti lögbærs yfirvalds fyrirtækis í verðbréfaþjónustu 
eða lánastofnunar skal tilgreint á skýran og áberandi 
hátt, 

b) ef sá sem tók saman viðkomandi ráðleggingar hefur 
ekki þegar miðlað henni um dreifileið skulu aðilar, sem 
miðla ráðleggingum, fara að kröfum 6. gr. um þá aðila 
sem taka saman ráðleggingar, 

c) ef fyrirtæki í verðbréfaþjónustu eða lánastofnun hefur 
breytt ráðleggingum að verulegu leyti skal fara að þeim 
kröfum sem mælt er fyrir um í 2. til 6. gr. 

IV. KAFLI  

LOKAÁKVÆÐI. 

10. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 12. október 2004. Aðildarríkin skulu senda fram-
kvæmdastjórninni þegar í stað þessi ákvæði og sam-
svörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

11. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

12. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 22. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
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                            TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/87/EB                      2007/EES/16/22 

frá 16. desember 2002 

um viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum sem 
eru hluti af fjármálasamsteypu og um breytingu á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE, 
79/267/EBE, 92/49/EBE, 92/96/EBE, 93/6/EBE og 93/22/EBE og á tilskipunum 
 Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB og 2000/12/EB (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 47. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 

 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (3), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í gildandi lögum Bandalagsins er kveðið á um heild-
arreglur um varfærniseftirlit með einstökum lána-
stofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrir-
tækjum [  fjárfestingarfyrirtækjum], hverju fyrir sig, 
og með lánastofnunum, vátryggingafélögum og verð-
bréfafyrirtækjum sem eru hluti af samstæðu banka- 
eða verðbréfafyrirtækja annars vegar og samstæðu 
vátryggingafélaga hins vegar, þ.e. samstæðum með 
einsleita fjármálastarfsemi. 

 

2) Þróun á fjármálamörkuðum nýverið hefur haft það í 
för með sér að stofnaðar hafa verið fjármála-
samstæður sem bjóða fram þjónustu og vörur á 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 24. 

(1) Stjtíð. EB C 213 E, 31.7.2001, bls. 227. 
(2) Stjtíð. EB C 36, 8.2.2002, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB C 271, 26.9.2001, bls. 10. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 14. mars 2002 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 12. september 
2002 (Stjtíð. EB C 253 E, 22.10.2002, bls. 1) og ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 20. nóvember 2002 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). 

ólíkum sviðum fjármálamarkaðar og nefnast fjármála-
samsteypur. Fram að þessu hefur vantað allt var-
færniseftirlit með samstæðum lánastofnana, vátrygg-
ingafélaga og verðbréfafyrirtækja sem eru hluti af 
slíkum samsteypum, einkum að því er varðar gjaldþol 
og áhættusamþjöppun á vettvangi samsteypunnar, 
viðskipti innan samstæðunnar, aðferðir við innri 
áhættustjórnun á vettvangi samsteypunnar og eðlilega 
og viðeigandi stjórnun. Sumar af þessum samsteypum 
eru meðal stærstu fjármálasamstæðna sem starfa á 
fjármálamörkuðum og veita þjónustu um allan heim. 
Ef slíkar samsteypur, einkum lánastofnanir, vátrygg-
ingafélög og verðbréfafyrirtæki, sem eru hluti af slíkri 
samsteypu, lentu í fjárhagserfiðleikum gæti það veikt 
mjög stöðu fjármálakerfisins og haft áhrif á einstaka 
sparifjáreigendur, vátryggingataka og fjárfesta. 

 

3) Í aðgerðaáætlun framkvæmdastjórnarinnar um fjár-
málaþjónustu er gerð grein fyrir röð aðgerða sem eru 
nauðsynlegar til að gera einn óskiptan markað fyrir 
fjármálaþjónustu að veruleika og þar er tilkynnt um 
að verið sé að þróa viðbótarlög um varfærniseftirlit 
með fjármálasamsteypum, sem eiga að fylla upp í 
eyður í núverandi löggjöf um sérsvið og taka til 
annarrar viðbótaráhættu til að tryggja traust eftirlits-
fyrirkomulag með tilliti til. fjármálasamstæðna sem 
stunda fjármálastarfsemi þvert á sérsvið. Svo metnað-
arfullu markmiði verður einungis náð í áföngum. Einn 
þeirra áfanga er að taka upp viðbótareftirlit með lána-
stofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrir-
tækjum sem eru hluti af fjármálasamsteypu. 

 

4) Aðrar alþjóðlegar stofnanir hafa einnig ákvarðað 
þörfina á því að þróa viðeigandi eftirlitsfyrirkomulag 
fyrir fjármálasamsteypur. 

 

5) Til að viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátrygg-
ingafélögum og verðbréfafyrirtækjum, sem eru hluti 
af fjármálasamsteypu, geti verið skilvirkt þarf að beita 
því gagnvart öllum slíkum samsteypum sem stunda 
fjármálastarfsemi þvert á sérsvið í verulegum mæli, 
sem er reyndin þegar tilteknar viðmiðanir hafa náðst 
hver svo sem uppbygging þeirra er. Rétt er að 
viðbótareftirlit nái yfir alla fjármálastarfsemi sem er 
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tilgreind í löggjöf um sérsvið fjármála og skulu allir 
aðilar, sem sinna aðallega slíkri starfsemi, falla undir 
viðbótareftirlitið, þ.m.t. eignastýringarfélög. 

 

6) Ákvarðanir um að undanskilja tiltekinn aðila við-
bótareftirliti skulu teknar með það í huga m.a. hvort 
slíkur aðili falli undir eftirlit á samstæðugrundvelli 
samkvæmt reglum um sérsvið. 

 

7) Lögbær yfirvöld skulu eiga möguleika á því að meta, 
á samstæðugrundvelli, fjárhagsstöðu lánastofnana, 
vátryggingafélaga og verðbréfafyrirtækja sem eru 
hluti af fjármálasamsteypu, einkum að því er varðar 
gjaldþol (þ.m.t. að útiloka margnotkun gerninga sem 
eru ígildi eigin fjár), áhættusamþjöppun og viðskipti 
innan samstæðu. 

 

8) Fjármálasamsteypum er oft stjórnað á grundvelli 
starfsemi sem svarar ekki að öllu leyti til rekstrar-
forms samsteypunnar að lögum. Rýmka ber kröfur um 
stjórnun svo að tekið sé tillit til þessarar þróunar, 
einkum að því er varðar stjórn blandaðra eignar-
haldsfélaga á fjármálasviði. 

 

9) Allar fjármálasamsteypur, sem falla undir viðbótar-
eftirlit, skulu hafa samræmingaraðila sem eitthvert af 
viðkomandi, lögbærum yfirvöldum tilnefnir. 

 

10) Verkefni samræmingaraðilans skulu ekki hafa áhrif á 
verkefni og ábyrgð lögbærra yfirvalda samkvæmt 
reglunum um sérsvið. 

 

11) Viðkomandi lögbær yfirvöld, og einkum samræm-
ingaraðilinn, verða að hafa úrræði til að afla sér nauð-
synlegra upplýsinga frá aðilum innan fjármálasam-
steypu eða frá öðrum lögbærum yfirvöldum til þess að 
geta gegnt viðbótareftirlitshlutverki sínu. 

 

12) Knýjandi þörf er fyrir aukið samstarf milli yfirvalda 
sem bera ábyrgð á eftirliti með lánastofnunum, vá-
tryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum, þ.m.t. að 
þróa sérstakt fyrirkomulag um samvinnu milli yfir-
valda sem koma að eftirliti með aðilum sem tilheyra 
sömu fjármálasamsteypu. 

 

13) Lánastofnanir, vátryggingafélög og verðbréfafyrir-
tæki, sem hafa aðalskrifstofu í Bandalaginu, geta 
verið hluti af fjármálasamsteypu þar sem aðilinn, sem 
fer fyrir samsteypunni, er utan Bandalagsins. Þessir 

eftirlitsskyldu aðilar skulu einnig sæta jafngildu og 
viðeigandi viðbótareftirliti þar sem markmið og 
niðurstöður nást, sem eru svipuð þeim sem eru sett 
með ákvæðum þessarar tilskipunar. Í þessu sambandi 
er afar mikilvægt að reglur og upplýsingaskipti við 
yfirvöld í þriðju löndum, um allt sem málinu 
viðkemur, séu gagnsæ. 

 

14) Einungis má gera ráð fyrir því að jafngilt og viðeig-
andi viðbótareftirlit sé fyrir hendi ef eftirlitsyfirvöld í 
þriðja landi hafa samþykkt að starfa með lögbærum 
yfirvöldum, sem málið varðar, að úrræðum og 
markmiðum varðandi framkvæmd viðbótareftirlits 
með eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu. 

 

15) Í þessari tilskipun er ekki gerð krafa um að lögbær 
yfirvöld afhendi nefnd um fjármálasamsteypur upp-
lýsingar sem eru háðar þagnarskyldu samkvæmt þess-
ari tilskipun eða öðrum tilskipunum um sérsvið. 

 

16) Þar sem aðildarríkin geta ekki, svo vel sé, náð mark-
miðinu með fyrirhuguðum aðgerðum, þ.e. að settar 
verði reglur um viðbótareftirlit með lánastofnunum, 
vátryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum í fjár-
málasamsteypu, og auðveldara er að ná markmið-
unum á vettvangi Bandalagsins vegna umfangs og 
áhrifa aðgerðanna, getur Bandalagið samþykkt ráð-
stafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og 
kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, eins og kveðið er á um í þeirri 
grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari tilskipun til að ná megi þessu markmiði. Þar 
eð mælt er fyrir um lágmarksstaðla í þessari tilskipun 
geta aðildarríkin ákveðið strangari reglur.  

 

17) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra grundvallar-
réttinda og þeim meginreglum fylgt sem einkum eru 
viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um 
grundvallarréttindi. 

 

18) Gerðar skulu nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (1). 

 

19) Annað slagið kann að vera nauðsynlegt að semja 
tæknilegar leiðbeiningar og gera framkvæmdar-
ráðstafanir vegna þeirra reglna sem mælt er fyrir um í 
þessari tilskipun með hliðsjón af breyttum starfs-
háttum á fjármálamörkuðum. Þess vegna skal fram-
kvæmdastjórnin hafa heimild til að samþykkja fram-
kvæmdaráðstafanir, að því tilskildu að þær breyti ekki 
þessari tilskipun í grundvallaratriðum. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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20) Aukið skal við gildandi reglur um sérsvið lána-

stofnana, vátryggingafélaga og verðbréfafyrirtækja að 
tilteknu lágmarki, einkum til að forðast ósamræmi 
milli reglna um sérsvið annars vegar og reglna um 
fjármálasamsteypur hins vegar. Því ber að breyta 
eftirfarandi tilskipunum í samræmi við þetta: fyrstu 
tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um 
samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að 
hefja og reka starfsemi á sviði frumtrygginga annarra 
en líftrygginga (1), fyrstu tilskipun ráðsins 
79/267/EBE frá 5. mars 1979 um samræmingu á 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum um stofnun og 
rekstur líftryggingastarfsemi í frumtryggingu (2), til-
skipun ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní 1992 um sam-
ræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum varðandi 
frumtryggingar, aðrar en líftryggingar (þriðja 
tilskipun um skaðatryggingar) (3), tilskipun ráðsins 
92/96/EBE frá 10. nóvember 1992 um samræmingu á 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum varðandi frumtrygg-
ingar á sviði líftrygginga (þriðja tilskipun um líftrygg-
ingar) (4), tilskipun ráðsins 93/6/EBE frá 15. mars 
1993 um eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og 
lánastofnana (5) og tilskipun ráðsins 93/22/EBE frá 
10. maí 1993 um fjárfestingarþjónustu á sviði verð-
bréfaviðskipta (6), svo og tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um viðbótar-
eftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi (7) 
og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB 
frá 20. mars 2000 um stofnun og rekstur lánastofn-
ana (8). Markmiðinu um frekari samhæfingu verður 
þó aðeins náð í áföngum og þarf það að byggjast á 
nákvæmri greiningu. 

 

21) Til að hægt sé að meta þörfina á og undirbúa einhvers 
konar samhæfingu í framtíðinni á meðferð eignastýr-
ingarfélaga sem eru háð reglum um sérsvið skal fram-
kvæmdastjórnin gefa skýrslu um starfsvenjur aðildar-
ríkjanna á þessu sviði. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/13/EB (Stjtíð. EB L 77, 
20.3.2002, bls. 17). 

(2) Stjtíð. EB L 63, 13.3.1979, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/12/EB (Stjtíð. EB L 77, 
20.3.2002, bls. 11). 

(3) Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB (Stjtíð. EB L 290, 
17.11.2000, bls. 27). 

(4) Stjtíð. EB L 360, 9.12.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2000/64/EB. 

(5) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/33/EB (Stjtíð. EB L 204, 
21.7.1998, bls. 29). 

(6) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2000/64/EB. 

(7) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1. 
(8) Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 

tilskipun 2000/28/EB (Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, bls. 37). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 
 

I. KAFLI 

 
MARKMIÐ OG SKILGREININGAR 

 

1. gr. 

 

Markmið 

 

Í þessari tilskipun er mælt fyrir um reglur um viðbótar-
eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum sem hafa fengið starfs-
leyfi samkvæmt 6. gr. tilskipunar 73/239/EBE, 6. gr. tilskip-
unar 79/267/EBE, 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 93/22/EBE eða 
4. gr. tilskipunar 2000/12/EB og eru hluti af fjármálasam-
steypu. Með tilskipuninni er einnig breytt viðeigandi reglum 
um sérsvið, sem gilda um aðila sem falla undir tilskipanir-
nar sem um getur hér að framan. 

 

2. gr. 

 

Skilgreiningar 

 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

 

1. „Lánastofnun“: lánastofnun í skilningi annars undirliðar 
1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2000/12/EB. 

 

2. „Vátryggingafélag“: vátryggingafélag í skilningi 6. gr. 
tilskipunar 73/239/EBE, 6. gr. tilskipunar 79/267/EBE 
eða b-liðar 1. gr. tilskipunar 98/78/EB. 

 

3. „Verðbréfafyrirtæki“: verðbréfafyrirtæki í skilningi 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/22/EBE, þ.m.t. fyrirtækin 
sem um getur í 4. mgr. 2. gr. tilskipunar 93/6/EBE. 

 

4. „Eftirlitsskyldur aðili“: lánastofnun, vátryggingafélag 
eða verðbréfafyrirtæki. 

 

5. „Eignastýringarfélag“: rekstrarfélag í skilningi 2. mgr. 
1. gr. a í tilskipun ráðsins 85/611/EBE frá 20. desember 
1985 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmæl-
um um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í fram-
seljanlegum verðbréfum (9), og einnig fyrirtæki með 
skráða skrifstofu utan Bandalagsins, sem þyrfti starfs-
leyfi skv. 1. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar ef það hefði 
skráða skrifstofu sína í Bandalaginu. 

 

6. „Endurtryggingafélag“: endurtryggingafélag í skilningi 
c-liðar 1. gr. tilskipunar 98/78/EB. 

________________  

(9) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/108/EB (Stjtíð. EB L 41, 
13.2.2002, bls. 35). 
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7. „Reglur um sérsvið“: löggjöf Bandalagsins varðandi 

varfærniseftirlit með eftirlitsskyldum aðilum, sem 
einkum er mælt fyrir um í tilskipunum 73/239/EBE, 
79/267/EBE, 98/78/EB, 93/6/EBE, 93/22/EBE og 
2000/12/EB. 

 

8. „Fjármálasvið“: starfssvið sem er myndað af einum eða 
fleiri af eftirtöldum aðilum: 

 

a) lánastofnun, fjármálastofnun eða þjónustufyrirtæki í 
tengslum við bankastarfsemi, í skilningi 5. og 
23. mgr. 1. gr. tilskipunar 2000/12/EB (svið banka-
mála), 

 

b) vátryggingafélagi, endurtryggingafélagi eða eignar-
haldsfélagi á vátryggingasviði í skilningi i-liðar 
1. gr. tilskipunar 98/78/EB (vátryggingasvið), 

 

c) verðbréfafyrirtæki eða fjármálastofnun í skilningi 
7. mgr. 2. gr. tilskipunar 93/6/EBE (verðbréfaþjón-
ustusvið), 

 

d) blönduðu eignarhaldsfélagi á fjármálasviði. 

 

9. „Móðurfyrirtæki“: móðurfyrirtæki í skilningi 1. gr. 
sjöundu tilskipunar ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 
1983 um samstæðureikninga (1) og hvert það fyrirtæki 
sem, að áliti lögbærra yfirvalda, fer í raun með ráðandi 
hlut í öðru fyrirtæki. 

 

10. „Dótturfyrirtæki“: dótturfyrirtæki í skilningi 1. gr. til-
skipunar 83/349/EBE og hvert það fyrirtæki sem 
móðurfyrirtæki fer í raun með ráðandi hlut í að mati lög-
bærs yfirvalds; öll dótturfyrirtæki dótturfyrirtækja skulu 
einnig teljast dótturfyrirtæki móðurfyrirtækisins. 

 

11. „Hlutdeild“: hlutdeild í skilningi fyrsta málsliðar 17. gr. 
fjórðu tilskipunar ráðsins 78/660/EBE frá 25. júlí 1978 
um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð (2) eða beinn 
eða óbeinn eignarhlutur sem er 20% eða meira af 
atkvæðisrétti eða eigin fé fyrirtækis. 

 

12. „Samstæða“: fyrirtækjasamstæða sem í eru móðurfyrir-
tæki, dótturfyrirtæki þess og aðilar sem móðurfyrirtækið 
eða dótturfyrirtækin eiga hlutdeild í og einnig fyrirtæki 
sem tengjast hvert öðru með tengslum sem um getur í 
1. mgr. 12. gr. tilskipunar 83/349/EBE. 

 

13. ,,Náin tengsl“: þegar tveir eða fleiri einstaklingar eða 
lögaðilar tengjast í gegnum: 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/65/EB (Stjtíð. EB L 283, 
27.10.2001, bls. 28). 

(2) Stjtíð. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2001/65/EB. 

a) „hlutdeild“: eignarhald á 20% eða meira af 
atkvæðisrétti eða eigin fé fyrirtækis, beint eða með 
yfirráðarétti, eða 

 

b) „yfirráð“: tengsl á milli móðurfyrirtækis og dóttur-
fyrirtækis í öllum tilvikunum sem um getur í 1. og 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar 83/349/EBE eða sambæri-
leg tengsl milli einstaklings eða lögaðila og fyrir-
tækis; einnig skal litið á dótturfyrirtæki dótturfyrir-
tækis sem dótturfyrirtæki móðurfyrirtækisins sem 
fer fyrir þessum fyrirtækjum. 

 

Þegar svo ber við að tveir eða fleiri einstaklingar eða 
lögaðilar eru varanlega tengdir sama aðilanum með yfir-
ráðatengslum skal einnig litið á það sem náin tengsl 
milli aðila. 

 

14. „Fjármálasamsteypa“: samstæða sem uppfyllir eftir-
farandi skilyrði skv. 3. gr.: 

 

a) eftirlitsskyldur aðili, í skilningi 1. gr., fer fyrir sam-
stæðunni, eða a.m.k. eitt af dótturfyrirtækjunum í 
samstæðunni er eftirlitsskyldur aðili í skilningi 
1. gr., 

 

b) þegar eftirlitsskyldur aðili, í skilningi 1. gr., fer fyrir 
samstæðunni er hann annaðhvort móðurfyrirtæki 
aðila á viðkomandi fjármálasviði, aðili sem á hlut-
deild í aðila á fjármálasviðinu eða aðili sem tengist 
aðila á fjármálasviðinu með tengslum í skilningi 
1. mgr. 12. gr. tilskipunar 83/349/EBE, 

 

c) ef enginn eftirlitsskyldur aðili, í skilningi 1. gr., fer 
fyrir samstæðunni fer starfsemi hennar aðallega 
fram á fjármálasviðinu í skilningi 1. mgr. 3. gr., 

 

d) a.m.k. einn aðili í samstæðunni er á vátryggingasviði 
og a.m.k. einn á sviði bankamála eða verðbréfa-
þjónustu, 

 

e) starfsemi á samstæðugrundvelli og/eða samanlögð 
starfsemi annars vegar aðila á vátryggingasviði í 
samstæðunni og hins vegar aðila á sviði bankamála 
og verðbréfaþjónustu, er í báðum tilvikum umtals-
verð í skilningi 2. eða 3. mgr. 3. gr. 

 

Allar undirsamstæður samstæðu í skilningi 12. liðar, 
sem uppfylla skilyrðin í þessum lið, skulu teljast fjár-
málasamsteypur. 
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15. „Blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði“: móðurfyrir-

tæki, sem er ekki eftirlitsskyldur aðili, sem myndar fjár-
málasamsteypu ásamt dótturfyrirtækjum sínum og 
öðrum aðilum og a.m.k. eitt dótturfyrirtækjanna er 
eftirlitsskyldur aðili með aðalskrifstofu í Bandalaginu. 

 

16. „Lögbær yfirvöld“: innlend yfirvöld aðildarríkjanna sem 
heimilt er, samkvæmt lögum eða reglum, að hafa eftirlit 
með lánastofnunum og/eða vátryggingafélögum og/eða 
verðbréfafyrirtækjum, hvort heldur er með einstökum 
fyrirtækjum eða á samstæðugrundvelli. 

 

17. „Viðkomandi lögbær yfirvöld“: 

 

a) lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum sem bera ábyrgð á 
eftirliti á samstæðugrundvelli með eftirlitsskyldum 
aðilum innan hvers sérsviðs í fjármálasamsteypu, 

 

b) samræmingaraðilinn, sem er tilnefndur skv. 10. gr., 
ef hann er annar en yfirvöldin sem um getur í a-lið, 

 

c) önnur lögbær yfirvöld, ef við á, sem málið varðar að 
áliti yfirvaldanna sem um getur í a- og b-lið. Í þessu 
áliti skal einkum taka tillit til markaðshlutdeildar 
eftirlitsskyldra aðila samsteypunnar í öðrum aðildar-
ríkjum, einkum ef hún fer yfir 5%, og mikilvægis 
eftirlitsskyldra aðila innan samsteypunnar, sem eru 
stofnaðir í öðrum aðildarríkjum. 

 

18. „Viðskipti innan samstæðu“: öll viðskipti þar sem eftir-
litsskyldir aðilar innan fjármálasamsteypu eru, beint eða 
óbeint, háðir öðrum fyrirtækjum innan sömu samstæðu, 
eða einstaklingi eða lögaðila sem er í „nánum tengslum“ 
við fyrirtækin í þeirri samstæðu, varðandi það að standa 
við skuldbindingu, hvort sem hún er samningsbundin 
eða ekki og hvort heldur er gegn greiðslu eða ekki. 

 

19. „Áhættusamþjöppun“: öll áhætta aðila innan fjármála-
samsteypu sem getur hugsanlega haft í för með sér tap 
sem er nógu mikið til að gjaldþoli eftirlitsskyldra aðila 
innan samsteypunnar sé ógnað eða fjárhagsstöðu þeirra 
almennt; slík staða getur skapast vegna mótaðilaáhættu 
/lánsáhættu, fjárfestingaráhættu, vátryggingaáhættu, 
markaðsáhættu, annarrar áhættu eða samspils eða víxl-
verkunar þessara áhættuþátta. 

 

3. gr. 

 

Viðmiðanir fyrir sanngreiningu á fjármálasamsteypu 

 

1. Til að starfsemi samstæðu teljist vera aðallega á fjár-
málasviði, í skilningi c-liðar 14. mgr. 2. gr., skal niður-
stöðutala efnahagsreikninga eftirlitsskyldra og óeftirlits-
skyldra aðila á fjármálasviði innan samstæðunnar vera 
meira en 40% af niðurstöðutölu efnahagsreiknings sam-
stæðunnar í heild. 

2. Til að starfsemi á hinum ýmsu fjármálasviðum teljist 
umtalsverð, í skilningi e-liðar 14. mgr. 2. gr., skal, fyrir 
hvert fjármálasvið, meðaltalið af eftirfarandi fara yfir 10%; 
annars vegar hlutfall niðurstöðutölu efnahagsreiknings á 
viðkomandi fjármálasviði af niðurstöðutölu efnahags-
reiknings aðila samstæðunnar á fjármálasviði og hins vegar 
hlutfall gjaldþolskrafna fyrir sama fjármálasvið af samtölu 
gjaldþolskrafna aðila samstæðunnar á fjármálasviði. 

 

Að því er varðar þessa tilskipun er umfangsminnsta fjár-
málasvið í fjármálasamsteypu það svið þar sem meðaltalið 
er lægst og mikilvægasta fjármálasviðið í fjármálasam-
steypu er það svið þar sem meðaltalið er hæst. Við útreikn-
ing á meðaltali og mati á því hvaða fjármálasvið er 
umfangsminnst eða mikilvægast skal skoða svið bankamála 
og verðbréfaþjónustu samanlagt. 

 

3. Starfsemi þvert á sérsvið telst einnig umtalsverð í skiln-
ingi e-liðar 14. mgr. 2. gr. ef niðurstöðutala efnahagsreikn-
ings umfangsminnsta fjármálasviðsins innan samstæðunnar 
fer yfir 6 billjónir evra. Nái samstæðan ekki þeim viðmið-
unum, sem um getur í 2. mgr., geta viðkomandi lögbær 
yfirvöld ákveðið, með samkomulagi sín á milli, að ekki 
skuli líta á samstæðuna sem fjármálasamsteypu eða að ekki 
skuli beita ákvæðum 7., 8. eða 9. gr. ef þau líta svo á að 
ekki sé nauðsynlegt að fella samstæðuna inn í gildissvið 
þessarar tilskipunar eða beita slíkum ákvæðum eða það eigi 
ekki við eða sé villandi að því er varðar markmið um 
viðbótareftirlit, t.d. með tilliti til eftirfarandi: 

 

a) hlutfallsleg stærð umfangsminnsta fjármálasviðsins fer 
ekki yfir 5%, hvort sem mælt er með tilliti til 
meðaltalsins sem um getur í 2. mgr. eða niðurstöðutölu 
efnahagsreiknings eða kröfu um gjaldþol á því 
fjármálasviði, eða 

 

b) markaðshlutdeild fer ekki yfir 5% í neinu aðildarríki, 
mælt með tilliti til niðurstöðutölu efnahagsreiknings á 
sviði bankamála eða verðbréfaþjónustu og með tilliti til 
brúttóiðgjalda á sviði vátrygginga. 

 

Ákvarðanir, sem eru teknar í samræmi við þessa málsgrein, 
skulu tilkynntar til annarra lögbærra yfirvalda sem málið 
varðar. 

 

4. Við beitingu 1., 2. og 3. mgr. geta viðkomandi lögbær 
yfirvöld, með samkomulagi sín á milli: 

 

a) undanskilið aðila við útreikning hlutfallstalna í þeim 
tilvikum sem um getur í 5. mgr. 6. gr., 

 

b) tekið tillit til samræmis við viðmiðanirnar sem lagt er til 
að verði notaðar skv. 1. og 2. mgr. í þrjú ár í röð til að 
komast hjá skyndilegum breytingum á reglukerfi og litið 
framhjá slíku samræmi ef umtalsverðar breytingar verða 
á uppbyggingu samstæðunnar. 
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Þegar fjármálasamsteypa hefur verið sanngreind skv. 1., 2. 
og 3. mgr. skulu ákvarðanirnar, sem um getur í fyrstu undir-
grein þessarar málsgreinar, teknar á grundvelli tillögu frá 
samræmingaraðila þeirrar fjármálasamsteypu. 
 
5. Við beitingu 1. og 2. mgr. geta viðkomandi lögbær yfir-
völd, í undantekningartilvikum og með samkomulagi sín á 
milli, notað aðra eða báðar eftirfarandi færibreytur í stað 
viðmiðunarinnar um niðurstöðutölu efnahagsreiknings, eða 
bætt við annarri eða báðum þessum færibreytum, ef þau eru 
þeirrar skoðunar að þessar færibreytur skipti verulegu máli 
að því er varðar viðbótareftirlit samkvæmt þessari tilskipun; 
tekjusamsetning, liðir utan efnahagsreiknings. 
 
6. Fari hlutfallið, sem um getur í 1. og 2. mgr. niður fyrir 
40% annars vegar og 10% hins vegar fyrir samsteypur, sem 
þegar sæta viðbótareftirliti, skal lægra hlutfall, eða 35% 
annars vegar og 8% hins vegar, gilda næstu þrjú ár á eftir, 
að því er varðar beitingu þessara málsgreina, til að komist 
verði hjá skyndilegum breytingum á reglukerfi. 
 
Á svipaðan hátt, ef niðurstöðutala efnahagsreiknings 
umfangsminnsta fjármálasviðsins innan samstæðunnar fer 
niður fyrir 6 billjón evrur fyrir samsteypur sem þegar sæta 
viðbótareftirliti skal lægri tala, eða 5 billjón evrur, gilda við 
beitingu 3. mgr. næstu þrjú ár á eftir til að komist verði hjá 
skyndilegum breytingum á reglukerfi. 
 
Á tímabilinu, sem um getur í þessari málsgrein, getur sam-
ræmingaraðilinn, með samþykki annarra viðkomandi lög-
bærra yfirvalda, ákveðið að lægra hlutfallið eða lægri fjár-
hæðin, sem um getur í þessari málsgrein, skuli ekki lengur 
gilda. 
 
7. Útreikningarnir, sem um getur í þessari grein varðandi 
efnahagsreikninginn, skulu gerðir á grundvelli samanlagðra 
niðurstöðutalna efnahagsreiknings aðilanna í samstæðunni 
samkvæmt ársreikningum þeirra. Við útreikninginn skal, að 
því er varðar hlutdeildarfyrirtæki, miða við þann hluta af 
niðurstöðutölu efnahagsreiknings þeirra sem samsvarar 
samanlögðum, hlutfallslegum eignarhlut samstæðunnar. 
Þegar samstæðureikningar eru fyrir hendi skulu þeir þó not-
aðir í staðinn fyrir samanlagða reikninga. 
 
Gjaldþolskrafan, sem um getur í 2. og 3. mgr., skal reiknuð 
í samræmi við ákvæði reglna um viðkomandi sérsvið. 
 

4. gr. 
 

Sanngreining fjármálasamsteypu 
 
1. Lögbær yfirvöld, sem hafa veitt eftirlitsskyldum aðilum 
starfsleyfi, skulu sanngreina allar samstæður sem falla undir 
gildissvið þessarar tilskipunar á grundvelli 2. 3. og 5. gr. 
 
Með það fyrir augum: 
 
— skulu lögbær yfirvöld, sem hafa veitt eftirlitsskyldum 

aðilum í samstæðunni starfsleyfi, hafa með sér náið 
samstarf, ef nauðsyn krefur, 

— skal lögbært yfirvald láta önnur lögbær yfirvöld, sem 
málið varðar, vita ef það telur að eftirlitsskyldur aðili, 
sem það sama yfirvald hefur veitt starfsleyfi, sé aðili að 
samstæðu sem er hugsanlega fjármálasamsteypa en 
hefur ekki verið sanngreind sem slík samkvæmt þessari 
tilskipun. 

 
2. Samræmingaraðilinn, sem er tilnefndur í samræmi við 
10. gr., skal tilkynna móðurfyrirtækinu, sem fer fyrir sam-
stæðunni, eða, ef ekki er um móðurfyrirtæki að ræða, eftir-
litsskylda aðilanum með hæstu niðurstöðutölu efnahags-
reiknings á mikilvægasta fjármálasviði innan samstæðu, að 
samstæðan hafi verið sanngreind sem fjármálasamsteypa og 
um tilnefningu samræmingaraðila. Samræmingaraðilinn 
skal einnig tilkynna þeim lögbæru yfirvöldum, sem veittu 
eftirlitsskyldum aðilum í samstæðunni starfsleyfi, um þetta, 
svo og lögbærum yfirvöldum í aðildarríkinu þar sem bland-
aða eignarhaldsfélagið á fjármálasviði hefur aðalskrifstofu 
sína, sem og framkvæmdastjórninni. 
 

II. KAFLI 
 

VIÐBÓTAREFTIRLIT 
 

1. ÞÁTTUR 
 

GILDISSVIÐ 
 

5. gr. 
 

Gildissvið viðbótareftirlits með eftirlitsskyldum aðilum 
sem um getur í 1. gr. 

 
1. Með fyrirvara um ákvæði um eftirlit í reglum um sér-
svið skulu aðildarríkin sjá til þess að viðbótareftirlit sé haft 
með eftirlitsskyldu aðilunum sem um getur í 1. gr. að því 
marki og á þann hátt sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. 
 
2. Eftirfarandi eftirlitsskyldir aðilar skulu sæta viðbótar-
eftirliti á vettvangi fjármálasamsteypu í samræmi við 6.—
17. gr.: 
 
a) allir eftirlitsskyldir aðilar sem fara fyrir fjármálasam-

steypu, 
 
b) allir eftirlitsskyldir aðilar þar sem móðurfyrirtækið er 

blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði með aðal-
skrifstofu í Bandalaginu, 

 
c) allir eftirlitsskyldir aðilar sem tengjast öðrum aðila á 

fjármálasviði í skilningi 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 
83/349/EBE. 

 
Ef fjármálasamsteypa er undirsamstæða í annarri fjármála-
samsteypu, sem uppfyllir kröfur fyrstu undirgreinar, geta 
aðildarríkin einungis beitt 6.—17. gr. gagnvart eftirlits-
skyldu aðilunum í síðarnefnda hópnum og allar tilvísanir í 
tilskipuninni til hugtaksins samstæða og fjármálasamsteypa 
skulu þá teljast vera tilvísun í síðarnefnda hópinn. 



31.3.2007  Nr. 16/147EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 
3. Allir eftirlitsskyldir aðilar, sem ekki sæta viðbótareftir-
liti í samræmi við 2. mgr., og móðurfyrirtæki þeirra er eftir-
litsskyldur aðili eða blandað eignarhaldsfélag á fjármála-
sviði með aðalskrifstofu utan Bandalagsins, skulu sæta við-
bótareftirliti á vettvangi fjármálasamsteypu að því marki og 
á þann hátt sem mælt er fyrir um í 18. gr. 

 

4. Þegar aðilar eiga hlutdeild í eða hafa eignatengsl við 
einn eða fleiri eftirlitsskylda aðila eða hafa umtalsverð áhrif 
á slíka aðila án þess að eiga þar hlutdeild eða eignatengsl, 
önnur en þau sem um getur í 2. og 3. mgr., skulu viðkom-
andi lögbær yfirvöld ákvarða, með samkomulagi sín á milli 
og í samræmi við landslög, hvort og í hve miklum mæli 
hafa eigi viðbótareftirlit með eftirlitsskyldu aðilunum á 
sama hátt og væru þeir fjármálasamsteypa. 

 

Til að unnt sé beita slíku viðbótareftirliti verður a.m.k. einn 
af aðilunum að vera eftirlitsskyldur aðili eins og um getur í 
1. gr. og uppfylla verður skilyrðin sem eru sett fram í d- og 
e-lið 14. mgr. 2. gr. Viðkomandi lögbær yfirvöld skulu taka 
ákvörðun að teknu tilliti til markmiðanna með viðbótareftir-
litinu eins og kveðið er á um í þessari tilskipun. 

 

Við beitingu fyrstu undirgreinar gagnvart „samstæðum sam-
vinnufélaga“ skulu lögbær yfirvöld taka tillit til almennra, 
fjárhagslegra skuldbindinga þessara samstæðna gagnvart 
öðrum aðilum á fjármálasviði. 

 

5. Viðbótareftirlit á vettvangi fjármálasamsteypu skal á 
engan hátt fela það í sér að lögbærum yfirvöldum sé gert 
skylt að gegna eftirlitshlutverki gagnvart einstökum, blönd-
uðum eignarhaldsfélögum á fjármálasviði, einstökum eftir-
litsskyldum aðilum í þriðju löndum, sem tilheyra fjármála-
samsteypu, eða einstökum óeftirlitsskyldum aðilum í fjár-
málasamsteypu, sbr. þó 13. gr. 

 

2. ÞÁTTUR 

 

FJÁRHAGSSTAÐA 

 

6. gr. 

 

Eiginfjárkröfur 

 

1. Með fyrirvara um reglur um sérsvið skal viðbótareftirlit 
haft með eiginfjárkröfu eftirlitsskyldra aðila í fjármála-
samsteypu í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 
2. til 5. mgr. 9. gr., í 3. þætti þessa kafla og í I. viðauka. 

 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að eftirlitsskyldir aðilar 
í fjármálasamsteypu tryggi að nægilegt eigið fé sé fyrir 
hendi á vettvangi fjármálasamsteypunnar til þess að upp-
fylla a.m.k. eiginfjárkröfurnar sem eru reiknaðar í samræmi 
við I. viðauka. 

Aðildarríkin skulu einnig krefjast þess að eftirlitsskyldir 
aðilar hafi mótaða stefnu varðandi eiginfjárkröfur á vett-
vangi fjármálasamsteypunnar. 

 

Samræmingaraðilinn skal hafa sérstakt eftirlit með kröf-
unum sem um getur í fyrstu og annarri málsgrein í samræmi 
við 3. þátt. 

 

Samræmingaraðilinn skal ganga úr skugga um að útreikn-
ingurinn, sem um getur í fyrstu undirgrein, fari fram a.m.k. 
einu sinni á ári, annaðhvort af hálfu eftirlitsskyldra aðila eða 
blandaðra eignarhaldsfélaga á fjármálasviði. 

 

Samræmingaraðilinn skal fá niðurstöður útreikningsins og 
gögn þar að lútandi frá eftirlitsskylda aðilanum, í skilningi 
1. gr., sem fer fyrir fjármálasamsteypunni, eða, ef eftirlits-
skyldur aðili í skilningi 1. gr. fer ekki fyrir fjármála-
samsteypunni, frá blönduðu eignarhaldsfélagi á fjármála-
sviði eða eftirlitsskyldum aðila í fjármálasamsteypunni, sem 
samræmingaraðilinn hefur sanngreint, að höfðu samráði við 
önnur viðkomandi, lögbær yfirvöld og við fjármála-
samsteypuna. 

 

3. Að því er varðar útreikning á eiginfjárkröfunum, sem 
um getur í fyrstu undirgrein 2. mgr., skulu eftirfarandi aðilar 
falla undir viðbótareftirlit á þann hátt og í þeim mæli sem 
skilgreint er í I. viðauka: 

 

a) lánastofnun, fjármálastofnun eða þjónustufyrirtæki í 
tengslum við bankastarfsemi í skilningi 5. og 23 mgr. 
1. gr. tilskipunar 2000/12/EB, 

 

b) vátryggingafélag, endurtryggingafélag eða eignarhalds-
félag á vátryggingasviði í skilningi i-liðar 1. gr. tilskip-
unar 98/78/EB, 

 

c) verðbréfafyrirtæki eða fjármálastofnun í skilningi 
7. mgr. 2. gr. tilskipunar 93/6/EBE, 

 

d) blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði. 

 

4. Við útreikning á viðbótareiginfjárkröfum fyrir fjármála-
samsteypu með aðferð 1 (aðferð byggð á samstæðu-
reikningsskilum), sem um getur í I. viðauka, skal reikna 
eigið fé og kröfur um gjaldþol aðilanna í samstæðunni með 
því að beita viðeigandi reglum um sérsvið, bæði að því er 
varðar form og umfang samstæðunnar eins og mælt er fyrir 
um í 54. gr. tilskipunar 2000/12/EB og B-hluta 1. liðar í 
I. viðauka við tilskipun 98/78/EB. 

 

Þegar beitt er aðferð 2 eða 3 (frádráttur og samlagning, 
bókfært verð/frádráttur kröfu) sem um getur í I. viðauka 
skal, við útreikninginn, taka mið af hlutfallslegum eignar-
hlut móðurfyrirtækisins eða fyrirtækis sem á hlutdeild í 
öðrum aðila innan samstæðunnar. „Hlutfallslegur eignar-
hlutur“ merkir hlutfall skráðs hlutafjár sem það fyrirtæki á, 
beint eða óbeint. 
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5. Samræmingaraðilinn getur ákveðið að undanskilja 
tiltekinn aðila þegar hann reiknar út viðbótareiginfjárkröfur 
í eftirfarandi tilvikum: 

 

a) ef aðilinn er staðsettur í þriðja landi þar sem lagalegar 
hömlur eru á því að flytja nauðsynlegar upplýsingar á 
milli, með fyrirvara um reglur um sérsvið varðandi þá 
skyldu lögbærra yfirvalda að synja um starfsleyfi þegar 
þau eru hindruð í því að framkvæma eftirlitshlutverk sitt 
á skilvirkan hátt, 

 
b) ef aðilinn hefur óverulega þýðingu að því er varðar 

markmið viðbótareftirlits með eftirlitsskyldum aðilum í 
fjármálasamsteypu, 

 

c) ef óviðeigandi væri eða villandi að telja aðilann með, 
með tilliti til markmiðanna um viðbótareftirlit. 

 

Ef undanskilja á marga aðila skv. b-lið fyrstu undirgreinar, 
verður þó að taka þá með ef áhrif þeirra samanlagt eru ekki 
óveruleg. 
 

Í tilvikinu, sem getið er í c-lið fyrstu undirgreinar, skal 
samræmingaraðilinn hafa samráð við önnur viðkomandi, 
lögbær yfirvöld áður en hann tekur ákvörðun nema taka 
þurfi ákvörðunina án tafar. 

 

Þegar samræmingaraðili undanskilur eftirlitsskyldan aðila í 
einhverju af þeim tilvikum sem kveðið er á um í b- og c-lið 
fyrstu undirgreinar geta lögbær yfirvöld aðildarríkisins, þar 
sem sá aðili er staðsettur, óskað eftir upplýsingum frá 
aðilanum, sem fer fyrir fjármálasamsteypunni, sem geta 
auðveldað eftirlit þeirra með eftirlitsskylda aðilanum. 

 

7. gr. 

 

Áhættusamþjöppun 
 

1. Með fyrirvara um reglur um sérsvið skal viðbótareftirlit 
haft með áhættusamþjöppun hjá eftirlitsskyldum aðilum í 
fjármálasamsteypu í samræmi við reglurnar sem mælt er 
fyrir um í 2.–4. mgr. 9. gr., í 3. þætti þessa kafla og í 
II. viðauka. 

 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að eftirlitsskyldir aðilar 
eða blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði gefi samræm-
ingaraðilanum reglulega skýrslu, a.m.k. árlega, um alla 
umtalsverða áhættusamþjöppun á vettvangi fjármálasam-
steypunnar, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 
þessari grein og í II. viðauka. Samræmingaraðilinn skal fá 
nauðsynlegar upplýsingar frá eftirlitsskylda aðilanum, í 
skilningi 1. gr., sem fer fyrir fjármálasamsteypunni, eða, þar 
sem eftirlitsskyldur aðili, í skilningi 1. gr., fer ekki fyrir 
fjármálasamsteypunni, frá blönduðu eignarhaldsfélagi á 
fjármálasviði eða eftirlitsskyldum aðila í fjármálasamsteyp-
unni sem samræmingaraðilinn hefur sanngreint, að höfðu 
samráði við önnur viðkomandi, lögbær yfirvöld og við 
fjármálasamsteypuna. 

Samræmingaraðilinn skal hafa sérstakt eftirlit með þessari 
áhættusamþjöppun í samræmi við 3. þátt. 

 

3. Þar til frekari samræming verður gerð á löggjöf Banda-
lagsins geta aðildarríkin sett magntakmarkanir eða leyft lög-
bærum yfirvöldum sínum að setja magntakmarkanir eða 
gera aðrar eftirlitsráðstafanir til að ná markmiðunum með 
viðbótareftirlitinu er varða hvers konar áhættusamþjöppun á 
vettvangi fjármálasamsteypu. 

 

4. Þegar blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði fer fyrir 
fjármálasamsteypu skulu reglur um sérsvið varðandi 
áhættusamþjöppun á mikilvægustu sviðum fjármála í fjár-
málasamsteypunni, ef einhverjar eru, gilda um viðkomandi 
svið í heild sinni, þ.m.t. blönduð eignarhaldsfélög á fjár-
málasviði. 

 

8. gr. 

 

Viðskipti innan samstæðu 

 

1. Með fyrirvara um reglur um sérsvið skal viðbótareftirlit 
haft með viðskiptum eftirlitsskyldra aðila innan fjármála-
samsteypu í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 
2.—4. mgr. 9. gr., í 3. þætti þessa kafla og í II. viðauka. 

 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að eftirlitsskyldir aðilar 
eða blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði gefi sam-
ræmingaraðilanum reglulega skýrslu, a.m.k. árlega, um öll 
umtalsverð viðskipti eftirlitsskyldra aðila innan fjármála-
samsteypu, í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í 
þessari grein og í II. viðauka. Ef viðmiðanirnar, sem um 
getur í síðasta málslið fyrsta liðar II. viðauka, hafa ekki 
verið skilgreindar teljast viðskipti innan samstæðu 
umtalsverð ef fjárhæð þeirra fer yfir 5% af heildareigin-
fjárkröfum sem gilda fyrir fjármálasamsteypuna. 

 

Samræmingaraðilinn skal fá nauðsynlegar upplýsingar frá 
eftirlitsskylda aðilanum, í skilningi 1. gr., sem fer fyrir 
fjármálasamsteypunni, eða, þar sem eftirlitsskyldur aðili, í 
skilningi 1. gr., fer ekki fyrir fjármálasamsteypunni, frá 
blönduðu eignarhaldsfélagi á fjármálasviði eða eftirlits-
skyldum aðila í fjármálasamsteypu sem samræmingar-
aðilinn hefur sanngreint, að höfðu samráði við önnur við-
komandi, lögbær yfirvöld og við fjármálasamsteypuna. 

 

Samræmingaraðilinn skal hafa sérstakt eftirlit með slíkum 
viðskiptum innan samstæðunnar. 

 

3. Þar til frekari samræming verður gerð á löggjöf Banda-
lagsins geta aðildarríkin sett magntakmarkanir og gæða-
kröfur eða leyft lögbærum yfirvöldum sínum að setja 
magntakmarkanir og gæðakröfur eða gert aðrar eftirlits-
ráðstafanir til að ná markmiðunum með viðbótareftirlitinu 
er varða viðskipti eftirlitsskyldra aðila innan fjármála-
samsteypu. 
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4. Þegar blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði fer fyrir 
fjármálasamsteypu skulu reglur um sérsvið varðandi við-
skipti innan samstæðu á mikilvægasta fjármálasviði fjár-
málasamsteypunnar gilda um það svið í heild sinni, þ.m.t. 
blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði. 
 

9. gr. 

 

Innri eftirlitskerfi og aðferðir við áhættustjórnun 

 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að eftirlitsskyldir aðilar 
hafi yfir að ráða fullnægjandi áhættustjórnunaraðferðum og 
kerfum fyrir innra eftirlit á vettvangi fjármálasamsteyp-
unnar, þ.m.t. traustar stjórnunar- og bókhaldsaðferðir. 

 

2. Aðferðir við áhættustjórnun skulu fela í sér: 

 

a) trausta stjórnunarhætti og stjórn þar sem viðeigandi 
stjórnarstofnanir fjármálasamsteypunnar samþykkja og 
endurskoða reglulega áætlanir og stefnumið að teknu 
tilliti til áætlaðrar áhættu, 

 

b) fullnægjandi stefnumið varðandi eiginfjárkröfur til að 
geta séð fyrir áhrif starfsstefnu sinnar á áhættustig og 
eiginfjárkröfur eins og ákvarðað er í samræmi við 6. gr. 
og I. viðauka, 

 

c) fullnægjandi málsmeðferð til að tryggja að áhættu-
eftirlitskerfi þeirra falli vel inn í skipulag þeirra og að 
allar ráðstafanir séu gerðar til að tryggja samræmi kerfa 
sem notuð eru í öllum fyrirtækjum sem falla undir 
viðbótareftirlit svo að unnt sé að mæla áhættu, fylgjast 
með henni og stýra henni á vettvangi fjármála-
samsteypunnar. 

 

3. Innri eftirlitskerfi skulu fela í sér: 

 

a) fullnægjandi kerfi að því er varðar eiginfjárkröfur til að 
greina og mæla alla verulega áhættu og tengja eigið fé 
áhættunni á viðeigandi hátt, 

 

b) trausta málsmeðferð við skýrslugjöf og bókhald sem 
gerir kleift að sanngreina, meta, fylgjast með og stýra 
viðskiptum innan samstæðunnar og áhættusamþjöppun. 

 

4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að í öllum fyrirtækjum, 
sem falla undir viðbótareftirlit skv. 5. gr., séu fyrir hendi 
fullnægjandi kerfi fyrir innra eftirlit til vinnslu allra þeirra 
gagna og upplýsinga sem gætu skipt máli varðandi viðbót-
areftirlitið. 

5. Samræmingaraðilinn skal hafa sérstakt eftirlit með 
aðferðum og kerfum, sem um getur í 1.—4. mgr. 
 

3. ÞÁTTUR 

 
RÁÐSTAFANIR TIL AÐ AUÐVELDA 

VIÐBÓTAREFTIRLIT 

 

10. gr. 
 

Lögbært yfirvald sem ber ábyrgð á viðbótareftirliti 
(samræmingaraðili) 

 
1. Til að tryggja eðlilega framkvæmd viðbótareftirlits með 
eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu skal tilnefna 
einn samræmingaraðila, sem ber ábyrgð á samræmingu og 
framkvæmd viðbótareftirlits, úr hópi lögbærra yfirvalda 
viðkomandi aðildarríkja, þ.m.t. yfirvöld þess ríkis þar sem 
blandaða eignarhaldsfélagið á fjármálasviði hefur aðal-
skrifstofu sína. 
 
2. Tilnefningin skal byggjast á eftirfarandi viðmiðunum: 
 
a) ef eftirlitsskyldur aðili fer fyrir fjármálasamsteypu skal 

lögbæra yfirvaldið, sem hefur veitt honum starfsleyfi 
samkvæmt viðeigandi reglum um sérsvið, gegna 
hlutverki samræmingaraðilans, 

 
b) ef eftirlitsskyldur aðili fer ekki fyrir fjármálasamsteypu 

skal ákvarða samkvæmt eftirfarandi meginreglum hvaða 
lögbæra yfirvald skuli gegna hlutverki samræmingar-
aðila: 

 
i) þegar móðurfyrirtæki eftirlitsskylds aðila er bland-

að eignarhaldsfélag á fjármálasviði skal lögbæra 
yfirvaldið, sem hefur veitt þeim eftirlitsskylda 
aðila starfsleyfi samkvæmt viðeigandi reglum um 
sérsvið, gegna hlutverki samræmingaraðila. 

 
ii) ef tveir eða fleiri eftirlitsskyldir aðilar hafa aðal-

skrifstofu í Bandalaginu og eitt sameiginlegt 
móðurfyrirtæki, sem er blandað eignarhaldsfélag á 
fjármálasviði, og einn þessara aðila hefur fengið 
starfsleyfi í aðildarríkinu þar sem blandaða eignar-
haldsfélagið á fjármálasviði hefur aðalskrifstofu 
sína, skal lögbært yfirvald eftirlitsskylda aðilans, 
sem hefur fengið starfsleyfi í því aðildarríki, gegna 
hlutverki samræmingaraðila.  

 
Ef tveir eða fleiri eftirlitsskyldir aðilar, sem starfa 
á ólíkum sviðum fjármála, hafa fengið starfsleyfi í 
aðildarríkinu þar sem blandaða eignarhaldsfélagið 
á fjármálasviði hefur aðalskrifstofu sína skal 
lögbært yfirvald eftirlitsskylda aðilans, sem starfar 
á mikilvægasta fjármálasviðinu, gegna hlutverki 
samræmingaraðila. 
 
Ef tvö eða fleiri blönduð eignarhaldsfélög á fjár-
málasviði, sem hafa aðalskrifstofu í ólíkum 
aðildarríkjum, fara fyrir fjármálasamsteypu og 
eftirlitsskyldur aðili er til staðar í hverju og einu 
þessara ríkja, skal lögbært yfirvald eftirlitsskylda 
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aðilans, sem hefur hæstu niðurstöðutölu á 
efnahagsreikningi, gegna hlutverki samræmingar-
aðila ef þessir aðilar starfa á sama fjármálasviði en 
að öðrum kosti lögbært yfirvald eftirlitsskylda 
aðilans sem starfar á mikilvægasta fjármála-
sviðinu, 

 

iii) ef tveir eða fleiri eftirlitsskyldir aðilar hafa aðal-
skrifstofu í Bandalaginu og eitt sameiginlegt 
móðurfyrirtæki, sem er blandað eignarhaldsfélag á 
fjármálasviði, og enginn þessara aðila hefur fengið 
starfsleyfi í aðildarríkinu þar sem blandaða eignar-
haldsfélagið á fjármálasviði hefur aðalskrifstofu 
sína, skal það lögbæra yfirvald gegna hlutverki 
samræmingaraðila, sem hefur veitt þeim eftirlits-
skylda aðila starfsleyfi, sem er með hæstu niður-
stöðutölu á efnahagsreikningi á mikilvægasta fjár-
málasviðinu,  

 

iv) ef fjármálasamsteypa er samstæða sem móður-
fyrirtæki fer ekki fyrir, eða í öðrum tilvikum, skal 
lögbæra yfirvaldið, sem veitti þeim eftirlitsskylda 
aðila starfsleyfi sem hefur hæstu niðurstöðutölu 
efnahagsreiknings á mikilvægasta fjármálasviðinu, 
gegna hlutverki samræmingaraðilans. 

 

3. Í sérstökum tilvikum geta viðkomandi lögbær yfirvöld, 
með samkomulagi sín á milli, vikið frá viðmiðununum, sem 
um getur í 2. mgr., ef beiting þeirra yrði óviðeigandi að 
teknu tilliti til uppbyggingar samsteypunnar og hlutfallslegs 
mikilvægis starfsemi hennar í ýmsum löndum og tilnefnt 
annað lögbært yfirvald sem samræmingaraðila. Í þessum 
tilvikum skulu lögbær yfirvöld gefa samsteypunni kost á að 
tjá sig um fyrirætlun yfirvaldanna áður en ákvörðun er 
tekin. 

 

11. gr. 

 

Verkefni samræmingaraðilans 
 

1. Verkefnin, sem samræmingaraðilinn þarf að sinna með 
tilliti til viðbótareftirlits, skulu fela í sér: 

 
a) samræmingu söfnunar og miðlunar viðeigandi eða 

mikilvægra upplýsinga, í áframhaldandi rekstri eða í 
neyðartilvikum, þ.m.t. miðlun upplýsinga sem eru 
mikilvægar fyrir eftirlitshlutverk lögbærs yfirvalds 
samkvæmt reglum um sérsvið, 

 

b) að hafa sérstakt eftirlit með og meta fjárhagsstöðu 
fjármálasamsteypu, 

 

c) mat á því hvort farið sé að reglunum um eiginfjárkröfur 
og áhættusamþjöppun og á viðskiptum innan samstæð-
unnar eins og fram kemur í 6., 7. og 8. gr., 

 
d) mat á uppbyggingu, skipulag og innra eftirlitskerfi í 

fjármálasamsteypu eins og fram kemur í 9. gr., 

e) áætlanagerð og samræmingu eftirlitsstarfa, hvort heldur 
er í áframhaldandi rekstri eða í neyðartilvikum, í sam-
vinnu við viðkomandi, lögbær yfirvöld, 

 

f) önnur verkefni, ráðstafanir og ákvarðanir sem sam-
ræmingaraðilanum eru falin samkvæmt þessari tilskipun 
eða sem leiða af beitingu hennar. 

 

Til að auðvelda og koma á viðbótareftirliti á breiðum laga-
grundvelli skulu samræmingaraðili, önnur viðkomandi, 
lögbær yfirvöld og, ef þörf krefur, önnur lögbær yfirvöld 
sem málið varðar, koma upp sérstöku samræmingar-
fyrirkomulagi. Samræmingarfyrirkomulagið getur haft í för 
með sér viðbótarverkefni fyrir samræmingaraðilann og þar 
kann að vera sagt fyrir um málsmeðferð fyrir ákvarðana-
tökuferli viðkomandi lögbærra yfirvalda eins og um getur í 
3. gr., 4. gr., 5. gr. (4. mgr.), 6. gr., 12. gr. (2. mgr.), 16. gr. 
og 18. gr. og um samvinnu við önnur lögbær yfirvöld. 

 

2. Ef samræmingaraðili þarfnast upplýsinga, sem hafa 
þegar verið gefnar öðru lögbæru yfirvaldi í samræmi við 
reglur um sérsvið, skal hann hafa samband við það yfirvald, 
þegar unnt er, til að koma í veg fyrir að hin ýmsu yfirvöld, 
sem koma að eftirliti, fái sömu upplýsingarnar tvisvar. 

 

3. Með fyrirvara um þann möguleika að fela öðrum sérstök 
eftirlitsstörf og ábyrgð, eins og kveðið er á um í löggjöf 
Bandalagsins, skal starf samræmingaraðila, sem hefur verið 
falið að vinna sérstök störf á sviði viðbótareftirlits með 
eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu, ekki hafa áhrif 
á verkefni og skyldur lögbærra yfirvalda sem sinna eftirliti á 
grundvelli reglna um sérsvið. 

 

12. gr. 

 

Samvinna og upplýsingaskipti á milli lögbærra yfirvalda 

 

1. Lögbæru yfirvöldin, sem bera ábyrgð á eftirliti með 
eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu, og lögbæra 
yfirvaldið, sem er tilnefnt sem samræmingaraðili fyrir 
samsteypuna, skulu hafa með sér náið samstarf. Með 
fyrirvara um ábyrgð þessara yfirvalda, hvers um sig, 
samkvæmt reglum um sérsvið, skulu þau, hvort sem þau 
hafa staðfestu í sama aðildarríki eða ekki, veita hvert öðru 
allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar eða skipta máli fyrir 
eftirlitsstarf annarra yfirvalda samkvæmt reglum um sérsvið 
og þessari tilskipun. Að því er þetta varðar skulu lögbæru 
yfirvöldin og samræmingaraðilinn senda allar upplýsingar 
sem málið varðar ef óskað er eftir því og allar mikilvægar 
upplýsingar að eigin frumkvæði. 

 

Þetta samstarf skal a.m.k. ná til öflunar og miðlunar 
upplýsinga um eftirfarandi atriði: 
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a) greiningu á uppbyggingu allra samstæðna helstu aðila, 

sem tilheyra fjármálasamsteypunni og einnig á því hver 
eru lögbær yfirvöld eftirlitsskyldra aðila innan sam-
stæðunnar, 

 

b) stefnumið fjármálasamsteypunnar, 

 

c) fjárhagsstöðu fjármálasamsteypunnar, einkum varðandi 
eiginfjárkröfur, viðskipti innan samstæðunnar, áhættu-
samþjöppun og arðsemi, 

 

d) stóra hluthafa og stjórn fjármálasamsteypunnar, 

 

e) skipulag, áhættustjórnun og innri eftirlitskerfi á vett-
vangi fjármálasamsteypu, 

 

f) aðferðir við öflun upplýsinga frá aðilum að fjármála-
samsteypu og sannprófun á þeim upplýsingum, 

 

g) neikvæða þróun hjá eftirlitsskyldum aðilum eða öðrum 
aðilum að fjármálasamsteypu sem gæti haft alvarleg 
áhrif á eftirlitsskyldu aðilana, 

 

h) ströng viðurlög og óvenjulegar ráðstafanir lögbærra 
yfirvalda í samræmi við reglur um sérsvið eða þessa 
tilskipun. 

 

Lögbær yfirvöld geta einnig skipst á upplýsingum um 
eftirlitsskylda aðila í fjármálasamsteypu, sem nauðsynlegar 
eru til að þau geti gegnt hlutverki sínu, við eftirtalin yfir-
völd í samræmi við ákvæði í reglunum um sérsvið: seðla-
banka, Seðlabankakerfi Evrópu og Seðlabanka Evrópu. 

 

2. Með fyrirvara um ábyrgð hvers og eins lögbærs 
yfirvalds sem málið varðar, eins og skilgreint er í reglum 
um sérsvið, skulu viðkomandi lögbær yfirvöld hafa samráð 
sín á milli áður en þau taka ákvörðun um eftirfarandi atriði 
ef þessar ákvarðanir eru mikilvægar fyrir eftirlitshlutverk 
annarra lögbærra yfirvalda: 

 

a) breytingar á hlutafjáreign, skipulagi eða stjórnkerfi 
eftirlitsskyldra aðila í fjármálasamsteypu sem þarfnast 
samþykkis eða leyfis frá lögbærum yfirvöldum, 

 

b) ströng viðurlög eða óvenjulegar ráðstafanir lögbærra 
yfirvalda. 

 

Lögbært yfirvald getur ákveðið að hafa ekki samráð í 
málum sem þola enga bið eða þegar slíkt samráð getur teflt 
skilvirkni ákvarðana í tvísýnu. Í því tilviki skal lögbæra 
yfirvaldið án tafar tilkynna öðrum lögbærum yfirvöldum 
um það. 

 

3. Samræmingaraðilinn getur farið fram á að lögbær 
yfirvöld aðildarríkisins þar sem móðurfyrirtækið hefur 

aðalskrifstofu sína, sem hafa ekki sjálf með höndum 
viðbótareftirlit skv. 10. gr., leiti eftir öllum upplýsingum frá 
móðurfyrirtækinu sem gætu skipt máli fyrir framkvæmd 
samræmingarverkefnanna sem mælt er fyrir um í 11. gr. og 
sendi samræmingaraðilanum þær upplýsingar. 

 

Ef upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr. 14. gr., hafa 
þegar verið veittar lögbæra yfirvaldinu í samræmi við reglur 
um sérsvið geta lögbæru yfirvöldin, sem bera ábyrgð á 
viðbótareftirlitinu, snúið sér til fyrrnefnda yfirvaldsins til að 
fá upplýsingarnar. 

 

4. Aðildarríkin skulu heimila upplýsingaskipti á milli lög-
bærra yfirvalda sinna og á milli lögbærra yfirvalda sinna og 
annarra yfirvalda eins og um getur í 1., 2. og 3. mgr. Þótt 
upplýsingar séu fyrir hendi varðandi aðila innan fjármála-
samsteypu, sem er ekki eftirlitsskyldur aðili, eða þeirra 
aflað, felur það á engan hátt í sér að lögbæra yfirvaldinu sé 
skylt að gegna eftirlitshlutverki gagnvart hverjum og einum 
þessara aðila. 

 

Um upplýsingar sem aflað er við viðbótareftirlit, einkum 
hvers konar upplýsingaskipti á milli lögbærra yfirvalda og á 
milli lögbærra yfirvalda og annarra yfirvalda, sem kveðið er 
á um í þessari tilskipun, gilda ákvæði um þagnarskyldu eins 
og kveðið er á um í reglunum um sérsvið. 

 

13. gr. 

 

Stjórnendur blandaðra eignarhaldsfélaga á 
fjármálasviði 

 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að þeir, sem í reynd stjórna 
starfsemi blandaðs eignarhaldsfélags á fjármálasviði, hafi 
nægilega gott orð á sér og næga reynslu til að gegna þeim 
skyldum. 

 

14. gr. 

 

Aðgangur að upplýsingum 

 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að innan lögsögu þeirra séu 
engar lagalegar hömlur sem koma í veg fyrir að einstakl-
ingar og lögaðilar sem koma að viðbótareftirliti, hvort sem 
um er að ræða eftirlitsskylda aðila eða ekki, skiptist á upp-
lýsingum sem gætu skipt máli í tengslum við viðbótar-
eftirlit. 

 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þegar lögbær yfirvöld 
þeirra, sem bera ábyrgð á framkvæmd viðbótareftirlits, snúa 
sér beint eða óbeint til aðila í fjármálasamsteypu, hvort sem 
um er að ræða eftirlitsskyldan aðila eða ekki, skuli þau hafa 
aðgang að öllum upplýsingum sem geta skipt máli í 
tengslum við viðbótareftirlit. 
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15. gr. 
 

Sannprófun 
 
Kjósi lögbær yfirvöld, við beitingu þessarar tilskipunar, að 
sannprófa, í sérstökum tilvikum, upplýsingar um aðila sem 
er hluti af fjármálasamsteypu og staðsettur í öðru aðildar-
ríki, hvort sem hann er eftirlitsskyldur eða ekki, skulu þau 
fara þess á leit að lögbær yfirvöld þess aðildarríkis annist 
sannprófunina. 
 
Yfirvöld, sem fá slíka beiðni, skulu bregðast við henni 
innan ramma síns valdsviðs, annaðhvort með því að 
framkvæma sannprófunina sjálf, með því að leyfa að 
endurskoðandi eða sérfræðingur geri það eða með því að 
heimila yfirvaldinu, sem lagði fram beiðnina, að annast 
sannprófunina sjálft. 
 
Lögbæra yfirvaldið, sem lagði fram beiðnina, getur tekið 
þátt í sannprófun, sem það annast ekki sjálft, ef það óskar 
eftir því. 
 

16. gr. 
 

Ráðstafanir til framfylgdar 
 
Uppfylli eftirlitsskyldir aðilar í fjármálasamsteypu ekki 
kröfurnar, sem um getur í 6.—9. gr., eða, ef kröfunum er 
fullnægt en gjaldþoli kann engu að síður að vera teflt í 
tvísýnu eða ef viðskipti innan samstæðunnar eða áhættu-
samþjöppun ógnar fjárhagsstöðu eftirlitsskyldu aðilanna, er 
þess krafist að eftirfarandi aðilar geri nauðsynlegar 
ráðstafanir til að ráða bót á vandanum eins fljótt og unnt er: 
 
— samræmingaraðilinn, þegar um er að ræða blönduð 

eignarhaldsfélög á fjármálasviði, 
 
— lögbær yfirvöld þegar um er að ræða eftirlitsskylda 

aðila; í því skyni skal samræmingaraðilinn upplýsa 
lögbæru yfirvöldin um niðurstöður sínar. 

 
Með fyrirvara um 2. mgr. 17. gr. geta aðildarríkin ákvarðað 
hvaða ráðstafana lögbær yfirvöld þeirra geta gripið til 
varðandi blönduð eignarhaldsfélög á fjármálasviði. 
 
Viðkomandi lögbær yfirvöld, þ.m.t. samræmingaraðilinn, 
skulu samræma eftirlitsaðgerðir sínar þegar það á við. 
 

17. gr. 
 

Viðbótarheimildir lögbærra yfirvalda 
 
1. Þar til reglur um sérsvið verða samræmdar frekar skulu 
aðildarríkin sjá til þess að lögbær yfirvöld þeirra hafi 
heimild til að gera allar eftirlitsráðstafanir sem teljast 
nauðsynlegar til að koma í veg fyrir eða bregðast við því að 
eftirlitsskyldir aðilar innan fjármálasamsteypu sniðgangi 
reglur um sérsvið. 

2. Með fyrirvara um ákvæði hegningarlaga skulu 
aðildarríki tryggja að viðurlögum eða ráðstöfunum, sem 
miða að því að binda enda á uppvís brot eða uppræta orsakir 
þeirra, sé beitt gagnvart blönduðum eignarhaldsfélögum á 
fjármálasviði eða stjórnendum þeirra sem brjóta gegn 
ákvæðum laga eða stjórnsýslufyrirmæla sem sett eru til 
framkvæmdar þessari tilskipun. Í ákveðnum tilvikum kunna 
slíkar aðgerðir að hafa í för með sér afskipti dómstóla. 
Lögbær yfirvöld skulu hafa með sér náið samstarf til að 
tryggja að slík viðurlög eða ráðstafanir beri tilætlaðan 
árangur. 

 

4. ÞÁTTUR 

 

ÞRIÐJU LÖND 

 

18. gr. 

 

Móðurfyrirtæki utan Bandalagsins 

 

1. Með fyrirvara um reglur um sérsvið skulu lögbær 
yfirvöld, í því tilviki sem um getur í 3. mgr. 5. gr., sann-
prófa hvort eftirlitsskyldir aðilar, þar sem móðurfyrirtækið 
hefur aðalskrifstofu sína utan Bandalagsins, sæti eftirliti 
lögbærs yfirvalds í þriðja landi, jafngildu því sem kveðið er 
á um í þessari tilskipunar um viðbótareftirlit með 
eftirlitsskyldum aðilum sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 
Lögbæra yfirvaldið, sem væri samræmingaraðili ef 
viðmiðanirnar, sem eru settar fram í 2. mgr. 10. gr., giltu 
skal framkvæma sannprófunina að beiðni móðurfyrirtækis-
ins eða einhvers af eftirlitsskyldu aðilunum sem fengið hafa 
starfsleyfi í Bandalaginu eða að eigin frumkvæði. Þetta 
lögbæra yfirvald skal hafa samráð við önnur viðkomandi, 
lögbær yfirvöld og taka tillit til allra viðeigandi leiðbeininga 
nefndarinnar um fjármálasamsteypur í samræmi við 5. gr. 
21. gr. Þess vegna skal lögbæra yfirvaldið hafa samráð við 
nefndina áður en það tekur ákvörðun. 

 

2. Sé jafngilt eftirlit, eins og um getur í 1. mgr., ekki fyrir 
hendi skulu aðildarríkin á hliðstæðan hátt beita, gagnvart 
eftirlitsskyldu aðilunum, ákvæðum varðandi viðbótareftirlit 
með eftirlitsskyldum aðilum sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 
Að öðrum kosti geta lögbær yfirvöld beitt einni af 
aðferðunum sem eru settar fram í 3. mgr. 

 

3. Aðildarríkin skulu heimila lögbærum yfirvöldum sínum 
að beita öðrum aðferðum sem tryggja viðeigandi viðbótar-
eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu. 
Samræmingaraðilinn verður að samþykkja þessar aðferðir 
að höfðu samráði við önnur viðkomandi, lögbær yfirvöld. 
Lögbær yfirvöld geta einkum krafist þess að komið sé á fót 
blönduðu eignarhaldsfélagi á fjármálasviði með aðal-
skrifstofu í Bandalaginu og beitt þessari tilskipun gagnvart 
eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu sem eignar-
haldsfélagið fer fyrir. Markmiðin með viðbótareftirlitinu 
skulu nást með þessum aðferðum eins og skilgreint er í 
þessari tilskipun og skal tilkynna öðrum lögbærum 
yfirvöldum, sem málið varðar, og framkvæmdastjórninni 
um þær. 
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19. gr. 

 

Samvinna við lögbær yfirvöld í þriðju löndum 

 

1. Ákvæði 1. og 2. mgr. 25. gr. í tilskipun 2000/12/EB og 
10. gr. a í tilskipun 98/78/EB skulu að breyttu breytanda 
gilda um samningaviðræður við eitt eða fleiri þriðju lönd 
um aðferðir við framkvæmd viðbótareftirlits með 
eftirlitsskyldum aðilum í fjármálasamsteypu. 

 

2. Framkvæmdastjórnin, ráðgjafarnefndin um bankamál, 
vátrygginganefndin og nefndin um fjármálasamsteypur 
skulu fara yfir niðurstöður samningaviðræðnanna sem um 
getur í 1. mgr. og stöðuna að þeim loknum. 

 
III. KAFLI 

 
VALDSVIÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR OG 

NEFNDARMEÐFERÐ 

 

20. gr. 

 

Valdsvið framkvæmdastjórnarinnar 

 

1. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferð-
ina sem um getur í 2. mgr. 21. gr., samþykkja tæknilegar 
breytingar sem gera þarf á þessari tilskipun varðandi 
eftirfarandi: 

 

a) nákvæmari framsetning skilgreininganna í 2. gr. svo að 
tekið sé tillit til þróunar á fjármálamörkuðum við 
beitingu þessarar tilskipunar, 

 

b) nákvæmari framsetning skilgreininganna í 2. mgr. til að 
tryggja samræmda beitingu þessarar tilskipunar í 
Bandalaginu, 

 

c) samræming hugtaka og afmörkun skilgreininga í tilskip-
uninni í samræmi við síðari gerðir Bandalagsins um 
eftirlitsskylda aðila og skyld mál, 

 

d) nákvæmari skilgreining á reikniaðferðunum sem eru 
settar fram í I. viðauka svo að tekið sé tillit til þróunar á 
fjármálamörkuðum og aðferða við varfærniseftirlit, 

 

e) samræming ákvæða sem eru samþykkt skv. 7. og 8. gr. 
og II. viðauka með það fyrir augum að hvetja til 
samræmdrar beitingar þeirra innan Bandalagsins. 

 

2. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa almenning um allar 
tillögur sem lagðar eru fram í samræmi við þessa grein og 
hafa samráð við hagsmunaaðila áður en drög að ráðstöfun-
um eru lögð fyrir nefndina um fjármálasamsteypur sem um 
getur í 21. gr. 

21. gr. 

 

Nefnd 

 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar um 
fjármálasamsteypur, hér á eftir kölluð „nefndin“. 

 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

 

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

 

4. Með fyrirvara um framkvæmdarráðstafanir sem þegar 
hafa verið samþykktar skulu ákvæði þessarar tilskipunar um 
samþykkt tæknireglna og ákvarðana í samræmi við máls-
meðferðina, sem um getur í 2. mgr., falla niður fjórum árum 
eftir gildistöku hennar. Evrópuþinginu og ráðinu er heimilt, 
að fenginni tillögu framkvæmdastjórnarinnar, að endurnýja 
viðkomandi ákvæði í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans og skulu þau endur-
skoða þau áður en tímabilinu, sem um getur hér að framan, 
lýkur. 

 

5. Nefndin getur veitt almennar leiðbeiningar um það 
hvort líklegt sé að markmiðunum með viðbótareftirliti, eins 
og þau eru skilgreind í þessari tilskipun, verði náð með 
viðbótareftirlitsfyrirkomulagi lögbærra yfirvalda í þriðju 
löndum þegar um er að ræða eftirlitsskylda aðila í fjármála-
samsteypu þar sem aðilinn, sem fer fyrir samsteypunni, 
hefur aðalskrifstofu sína utan Bandalagsins. Nefndin skal 
endurskoða allar slíkar leiðbeiningar reglulega og taka tillit 
til allra breytinga á viðbótareftirliti slíkra lögbærra 
yfirvalda. 

 

6. Aðildarríkin skulu jafnan veita nefndinni upplýsingar 
um meginreglurnar sem þau beita varðandi eftirlit með 
viðskiptum innan samstæðu og áhættusamþjöppun. 

 

IV. KAFLI 

 

BREYTINGAR Á GILDANDI TILSKIPUNUM 

 

22. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 73/239/EBE 

 

Tilskipun 73/239/EBE er breytt sem hér segir: 
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1. Eftirfarandi grein bætist við: 
 

„12. gr. a 

 

1. Hafa skal samráð við lögbær yfirvöld hins aðildar-
ríkisins áður en vátryggingafélagi er veitt starfsleyfi ef 
það er: 

 

a) dótturfyrirtæki vátryggingafélags með starfsleyfi í 
öðru aðildarríki, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis vátryggingafélags 
með starfsleyfi í öðru aðildarríki, eða 

 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir vátryggingafélagi með starfsleyfi í 
öðru aðildarríki. 

 

2. Hafa skal samráð við lögbært yfirvald í viðeigandi 
aðildarríki, sem annast eftirlit með lánastofnunum eða 
verðbréfafyrirtækjum, áður en vátryggingafélagi er veitt 
starfsleyfi ef það er: 

 

a) dótturfyrirtæki lánastofnunar eða verðbréfafyrirtækis 
með starfsleyfi í Bandalaginu, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis lánastofnunar eða 
verðbréfafyrirtækis með starfsleyfi í Bandalaginu, 
eða 

 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki 
með starfsleyfi í Bandalaginu. 

 

3. Viðkomandi, lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. og 
2. mgr., skulu einkum hafa samráð sín á milli er þeir 
meta hæfi hluthafanna, svo og orðspor og reynslu 
yfirmanna sem koma að stjórn annars aðila í sömu 
samstæðu. Þau skulu veita hvert öðru allar upplýsingar 
um hæfi hluthafanna og orðspor og reynslu yfirmanna, 
sem skipta máli fyrir önnur lögbær yfirvöld sem koma 
að málinu vegna leyfisveitingar eða yfirstandandi mats á 
því hvort rekstrarskilyrði séu uppfyllt.“ 

 

2. Eftirfarandi undirgreinar bætist við 2. mgr. 16. gr.: 

 

„Gjaldþol, sem er fyrir hendi, skal einnig lækkað sem 
nemur eftirfarandi atriðum: 

 

a) hlutdeild vátryggingafélagsins í  

 

— vátryggingafélögum, í skilningi 6. gr. þessarar 
tilskipunar, 6. gr. fyrstu tilskipunar 79/267/EBE 

frá 5. mars 1979 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum um stofnun og rekstur 
líftryggingastarfsemi í frumtryggingu (*) eða 
b-liðar 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/78/EB (**), 

 

— endurtryggingafélögum í skilningi c-liðar 1. gr. 
tilskipunar 98/78/EB, 

 

— eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði í 
skilningi i-liðar 1. gr. tilskipunar 98/78/EB, 

 

— lánastofnunum og fjármálastofnunum í skilningi 
1. og 5. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/12/EB (***), 

 

— verðbréfafyrirtækjum [  fjárfestingarfyrirtækj-
um] og fjármálastofnunum í skilningi 2. mgr. 
1. gr. tilskipunar 93/22/EBE (****) og 4. og 
7. mgr. 2. gr. tilskipunar 93/6/EBE (*****), 

 

b) öllum eftirtöldum atriðum sem vátryggingafélagið á 
sem varða aðilana sem eru skilgreindir í a-lið og það 
á hlutdeild í: 

 

— gerningum sem um getur í 3. mgr., 

 

— gerningum sem um getur í 3. mgr. 18. gr. 
tilskipunar 79/267/EBE, 

 

— víkjandi kröfum og gerningum sem um getur í 
35. gr og 3. mgr. 36. gr. tilskipunar 2000/12/EB, 

 

Þegar hlutaeign í annarri lánastofnun, verðbréfafyrir-
tæki, fjármálastofnun, vátrygginga- eða endurtrygginga-
félagi eða eignarhaldsfélagi á vátryggingasviði er bráða-
birgðaráðstöfun og ætluð sem fjárhagsaðstoð til endur-
skipulagningar eða til bjargar hlutaðeigandi aðila er 
lögbærum yfirvöldum heimilt að veita undanþágu frá 
ákvæðunum um frádrátt sem um getur í a- og b-lið 
fjórðu undirgreinar. 

 

Í stað frádráttar liðanna, sem um getur í a- og b-lið 
fjórðu undirgreinar, sem vátryggingafélag á í lánastofn-
unum, verðbréfafyrirtækjum og fjármálastofnunum geta 
aðildarríkin heimilað vátryggingafélögum sínum að 
beita, að breyttu breytanda, aðferðum 1, 2 eða 3 í 
I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit 
með lánastofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfa-
fyrirtækjum sem eru hluti af fjármálasam-
steypu (******). Einungis skal beita aðferð 1 (sam-
stæðureikningsskil) ef lögbæra yfirvaldið hefur fulla 
vissu fyrir því að hve miklu leyti stjórnun er samþætt og 
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innra eftirlit viðhaft að því er varðar aðila sem eiga að 
falla undir samstæðureikninga. Jafnan skal beita 
aðferðinni, sem valin er, á sama hátt.  
 
Aðildarríkin geta kveðið á um að fyrirtæki, sem eiga að 
vera undir viðbótareftirliti í samræmi við tilskipun 
98/78/EB eða viðbótareftirliti í samræmi við tilskipun 
2002/87/EB, þurfi ekki, við útreikning á gjaldþoli eins 
og kveðið er á um í þessari tilskipun, að draga frá liðina, 
sem um getur í a- og b-lið fjórðu undirgreinar, sem eru 
eign í lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármála-
stofnunum, vátrygginga- eða endurtryggingafélögum 
eða eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði sem við-
bótareftirlitið nær til. 
 
Að því er varðar frádrátt á hlutdeild, sem um getur í 
þessari málsgrein, er orðið hlutdeild notað í skilningi f-
liðar 1. gr. tilskipunar 98/78/EB. 

 
(*) Stjtíð. EB L 63, 13.3.1979, bls. 1. 

Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/12/EB 
(Stjtíð. EB L 77, 20.3.2002, bls. 11). 

(**) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1. 
(***) Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. 

Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
2000/28/EBE (Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, 
bls. 37). 

(****) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. 
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB 
(Stjtíð. EB L 290, 17.11.2000, bls. 27). 

(*****) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. 
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/33/EB (Stjtíð. 
EB L 204, 21.7.1998, bls. 29). 

(******) Stjtíð. EB L 35, 11.2.2003.“ 
 

23. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 79/267/EBE 

 

Tilskipun 79/267/EB er breytt sem hér segir: 

 

1. Eftirfarandi grein bætist við: 

 

„12. gr. a 

 

1. Hafa skal samráð við lögbær yfirvöld hins aðildar-
ríkisins áður en líftryggingafélagi er veitt starfsleyfi ef 
það er: 

 

a) dótturfyrirtæki vátryggingafélags með starfsleyfi í 
öðru aðildarríki, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis vátryggingafélags 
með starfsleyfi í öðru aðildarríki, eða 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir vátryggingafélagi með starfsleyfi í 
öðru aðildarríki. 

 

2. Hafa skal samráð við lögbært yfirvald í viðeigandi 
aðildarríki sem annast eftirlit með lánastofnunum eða 
verðbréfafyrirtækjum áður en líftryggingafélagi er veitt 
starfsleyfi ef það er: 

 

a) dótturfyrirtæki lánastofnunar eða verðbréfafyrir-
tækis með starfsleyfi í Bandalaginu, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis lánastofnunar eða 
verðbréfafyrirtækis með starfsleyfi í Bandalaginu, 
eða 

 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki 
með starfsleyfi í Bandalaginu. 

 

3. Viðkomandi, lögbær yfirvöld, sem um getur í 1. og 
2. mgr., skulu einkum hafa samráð sín á milli við mat á 
hæfi hluthafanna, svo og á orðspori og reynslu yfir-
manna sem koma að stjórn annars aðila í sömu sam-
stæðu. Þau skulu veita hvert öðru allar upplýsingar um 
hæfi hluthafa og um orðspor og reynslu yfirmanna sem 
skipta máli fyrir önnur lögbær yfirvöld sem koma að 
málinu vegna leyfisveitingar eða yfirstandandi mats á 
því hvort rekstrarskilyrði séu uppfyllt.“ 

 

2. Eftirfarandi undirgreinar bætist við 2. mgr. 18. gr.: 

 

„Gjaldþol, sem er fyrir hendi, skal einnig lækkað sem 
nemur eftirfarandi: 

 

a) hlutdeild vátryggingafélagsins í  

 

— vátryggingafélögum í skilningi 6. gr. þessarar 
tilskipunar, 6. gr. tilskipunar 73/239/EB (*) eða 
b-liðar 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/78/EB (**), 

 

— endurtryggingafélögum í skilningi c-liðar 1. gr. 
tilskipunar 98/78/EB, 

 

— eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði í 
skilningi i-liðar 1. gr. tilskipunar 98/78/EB, 
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— lánastofnunum og fjármálastofnunum í skilningi 
1. og 5. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/12/EB (***), 

 

— verðbréfafyrirtækjum og fjármálastofnunum í 
skilningi 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/22 
/EBE (****) og 4. og 7. mgr. 2. gr. tilskipunar 
93/6/EBE (*****), 

 

b) öllum eftirtöldum gerningum sem vátryggingafélagið á 
sem varða aðila sem eru skilgreindir í a-lið og það á 
hlutdeild í: 

 

— gerningum sem um getur í 3. mgr., 

 

— gerningum sem um getur í 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 
73/239/EBE, 

 

— víkjandi kröfum og gerningum sem um getur í 
35. gr. og 3. mgr. 36. gr. tilskipunar 2000/12/EB. 

 

Þegar hlutaeign í annarri lánastofnun, verðbréfafyrirtæki, 
fjármálastofnun, vátrygginga- eða endurtryggingafélagi eða 
eignarhaldsfélagi á vátryggingasviði er bráðabirgða-
ráðstöfun og ætluð sem fjárhagsaðstoð til endurskipulagn-
ingar eða til bjargar hlutaðeigandi aðila, er lögbærum 
yfirvöldum heimilt að veita undanþágu frá ákvæðunum um 
frádrátt sem um getur í a- og b-lið þriðju undirgreinar. 

 

Í stað frádráttar liðanna, sem um getur í a- og b-lið þriðju 
undirgreinar, sem vátryggingafélag á í lánastofnunum, 
verðbréfafyrirtækjum og fjármálastofnunum, geta aðildar-
ríkin heimilað vátryggingafélögum sínum að beita, að 
breyttu breytanda, aðferðum 1, 2 eða 3 í I. viðauka við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB frá 
16. desember 2002 um viðbótareftirlit með lánastofnunum, 
vátryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum sem eru hluti 
af fjármálasamsteypu (******). Einungis skal beita aðferð 1 
(samstæðureikningsskil) ef lögbæra yfirvaldið hefur fulla 
vissu fyrir því að hve miklu leyti stjórnun er samþætt og 
innra eftirlit viðhaft þegar um er að ræða aðila sem eiga að 
falla undir samstæðureikninga. Jafnan skal beita aðferðinni, 
sem valin er, á sama hátt.  

 

Aðildarríkin geta kveðið á um að fyrirtæki, sem eiga að 
vera undir viðbótareftirliti í samræmi við tilskipun 
98/78/EB eða viðbótareftirliti í samræmi við tilskipun 
2002/87/EB, þurfi ekki, við útreikning á gjaldþoli, eins og 
kveðið er á um í þessari tilskipun, að draga frá liðina sem 
um getur í a- og b-lið þriðju undirgreinar, sem eru eign í 
lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, fjármálastofnunum, 
vátrygginga- eða endurtryggingafélögum eða eignarhalds-
félögum á vátryggingasviði sem viðbótareftirlitið nær til. 

Að því er varðar frádrátt á hlutdeild, sem um getur í þessari 
málsgrein, er orðið hlutdeild notað í skilningi f-liðar 1. gr. 
tilskipunar 98/78/EB. 
 

(*) Stjtíð. EB L 228, 16.8.1973, bls. 3. Tilskipuninni 
var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/13/EB (Stjtíð. EB L 77, 
20.3.2002, bls. 17). 

(**) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1. 
(***) Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipuninni 

var síðast breytt með tilskipun 2000/28/EB 
(Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, bls. 37). 

(****) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. 
Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB (Stjtíð. 
EB L 290, 17.11.2000, bls. 27). 

(*****) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 1. Tilskipuninni 
var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 98/33/EB (Stjtíð. EB L 204, 
21.7.1998, bls. 29). 

(******) Stjtíð. EB L 35, 11.2.2003.“ 
 
 

24. gr. 
 

Breytingar á tilskipun 92/49/EBE 
 
Tilskipun 92/49/EBE er breytt sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi málsgrein er skotið inn í 15. gr.: 
 

„1a. Ef sá er aflar eignarhluta, sem um getur í 
1. mgr., er vátryggingafélag, lánastofnun eða verðbréfa-
fyrirtæki með starfsleyfi í öðru aðildarríki eða móður-
fyrirtæki slíks aðila eða einstaklingur eða lögaðili, sem 
hefur yfirráð yfir slíkum aðila, og ef fyrirtækið, sem 
þessi aðili hyggst afla eignarhlutar í, yrði dótturfyrirtæki 
hans eða hann fengi yfirráð yfir því í kjölfar öflunar 
þessara eignarhluta, skal mat á öflun eignarhlutanna 
ekki fara fram fyrr en að höfðu samráði svo sem um 
getur í 12. gr. a í tilskipun 73/239/EBE.“ 

 
2. Í stað 5. mgr. c í 16. gr. komi eftirfarandi: 
 

„5c. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki koma í veg 
fyrir að lögbært yfirvald veiti: 

 
— seðlabönkum og öðrum stofnunum sem gegna 

svipuðu hlutverki á sviði peningamála, 
 

— eftir atvikum, öðrum opinberum yfirvöldum sem 
bera ábyrgð á eftirliti með greiðslukerfum, 

 
upplýsingar sem koma að haldi við störf þeirra, né 
heldur skulu þau koma í veg fyrir að viðkomandi yfir-
völd eða stofnanir komi á framfæri við lögbær yfirvöld 
upplýsingum sem þau geta þurft á að halda með tilliti til 
4. mgr. Um upplýsingar sem eru fengnar í þessu 
sambandi skulu gilda ákvæði um þagnarskyldu 
samkvæmt þessari grein.“ 
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25. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 92/96/EBE 

 

Tilskipun 92/96/EBE er breytt sem hér segir: 

 

1. Eftirfarandi málsgrein er skotið inn í 14. gr.: 

 

„1a. Ef sá er aflar eignarhluta sem um getur í 1. mgr., 
er vátryggingafélag, lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki 
með starfsleyfi í öðru aðildarríki eða móðurfyrirtæki 
slíks aðila eða einstaklingur eða lögaðili, sem hefur 
yfirráð yfir slíkum aðila, og ef fyrirtækið sem þessi aðili 
hyggst öðlast eignarhlut í yrði dótturfyrirtæki hans eða 
hann fengi yfirráð yfir því í kjölfar öflunar þessara 
eignarhluta, skal mat á öflun eignarhlutanna ekki fara 
fram fyrr en að höfðu samráði svo sem um getur í 
12. gr. a í tilskipun 79/267/EBE.“ 

 

2. Í stað 5. mgr. c í 15. gr. komi eftirfarandi: 

 

„5c. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki koma í veg 
fyrir að lögbært yfirvald veiti: 

 

— seðlabönkum og öðrum stofnunum sem gegna 
svipuðu hlutverki á sviði peningamála, 

 

— eftir atvikum, öðrum opinberum yfirvöldum sem 
bera ábyrgð á eftirliti með greiðslukerfum, 

 

upplýsingar sem koma að haldi við störf þeirra, né 
heldur skulu þau koma í veg fyrir að viðkomandi 
yfirvöld eða stofnanir komi á framfæri við lögbær 
yfirvöld upplýsingum sem þau geta þurft á að halda með 
tilliti til 4. mgr.Um upplýsingar, sem eru fengnar í þessu 
sambandi, skulu gilda ákvæði um þagnarskyldu 
samkvæmt þessari grein.“ 

 

26. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 93/6/EBE 

 

Í 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 93/6/EBE komi eftirfarandi í stað 
fyrsta og annars undirliðar: 

 

„— „Eignarhaldsfélag á fjármálasviði“: fjármálastofnun þar 
sem dótturfyrirtækin eru annaðhvort eingöngu eða 
aðallega verðbréfafyrirtæki eða aðrar fjármálastofnanir 
og a.m.k. eitt dótturfyrirtækjanna er verðbréfafyrirtæki, 
sem er ekki blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði í 
skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87 
/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit með lána-
stofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrir-
tækjum sem eru hluti af fjármálasamsteypu (*), 

— ,,blandað eignarhaldsfélag“: móðurfyrirtæki sem er ekki 
eignarhaldsfélag á fjármálasviði eða verðbréfafyrirtæki 
eða blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði í skilningi 
tilskipunar 2002/87/EB þar sem a.m.k. eitt dótturfyrir-
tækjanna er verðbréfafyrirtæki. 

 

(*) Stjtíð. EB L 35, 11.2.2003.“ 

 

27. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 93/22/EBE 

 

Tilskipun 93/22/EBE er breytt sem hér segir: 

 

1  Í 6. gr. bætist eftirfarandi málsgreinar við: 

 

„Hafa skal samráð við lögbært yfirvald í viðeigandi 
aðildarríki sem annast eftirlit með lánastofnunum eða 
vátryggingafélögum áður en verðbréfafyrirtæki er veitt 
starfsleyfi ef það er: 

 

a) dótturfyrirtæki lánastofnunar eða vátryggingafélags 
með starfsleyfi í Bandalaginu, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis lánastofnunar eða 
vátryggingafélags með starfsleyfi í Bandalaginu, eða 

 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki 
sem hefur starfsleyfi í Bandalaginu. 

 

Viðkomandi, lögbær yfirvöld, sem um getur í fyrstu og 
annarri mgr., skulu einkum hafa samráð sín á milli við 
mat á hæfi hluthafanna, svo og á orðspori og reynslu 
yfirmanna sem koma að stjórn annars aðila í sömu 
samstæðu. Þau skulu veita hvert öðru allar upplýsingar 
um hæfi hluthafa og orðspor og reynslu yfirmanna, sem 
skipta máli fyrir önnur lögbær yfirvöld sem koma að 
málinu vegna leyfisveitingar eða yfirstandandi mats á 
því hvort rekstrarskilyrði séu uppfyllt.“ 

 

2. Í stað 2. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 

 

„2. Ef sá er aflar eignarhluta, sem um getur í 1. mgr., er 
verðbréfafyrirtæki, lánastofnun eða vátryggingafélag 
með starfsleyfi í öðru aðildarríki eða móðurfyrirtæki 
verðbréfafyrirtækis, lánastofnunar eða vátrygginga-
félags með starfsleyfi í öðru aðildarríki eða einstakl-
ingur eða lögaðili sem hefur yfirráð yfir verðbréfafyrir-
tæki, lánastofnun eða vátryggingafélagi með starfsleyfi í 
öðru aðildarríki, og ef fyrirtækið sem þessi aðili hyggst 
öðlast eignarhlut í yrði dótturfyrirtæki hans eða hann 
fengi yfirráð yfir því í kjölfar öflunar þessa eignarhluta, 
skal mat á öflun eignarhlutans ekki fara fram fyrr en að 
höfðu samráði svo sem kveðið er á um í 6. gr.“ 
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28. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 98/78/EB 

 

Tilskipun 98/78/EB er breytt sem hér segir: 

 

1. Í stað g-, h-, i- og j-liðar í 1. gr. komi eftirfarandi: 

 

„g) „hluteignarfélag“: félag sem er annaðhvort móður-
félag eða annað félag sem á hlutdeild í öðru félagi 
eða fyrirtæki sem hefur tengsl við annað fyrirtæki í 
skilningi 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 83/349/EBE, 

 

h) „tengt félag“: annaðhvort dótturfélag eða annað 
félag sem önnur félög eiga hlutdeild í eða fyrirtæki 
með tengsl við annað fyrirtæki í skilningi 1. mgr. 
12. gr. tilskipunar 83/349/EBE, 

 

i) „eignarhaldsfélag á vátryggingasviði“: móðurfélag 
sem hefur það að meginmarkmiði að afla og eiga 
hlutdeild í dótturfélögum sem eru annaðhvort ein-
göngu eða aðallega vátryggingafélög, endurtrygg-
ingafélög eða vátryggingafélög utan Bandalagsins 
þar sem a.m.k. eitt dótturfélaganna er vátrygginga-
félag og sem er ekki blandað eignarhaldsfélag á 
fjármálasviði í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2002/87/EB frá 16. desember 2002 um 
viðbótareftirlit með lánastofnunum, vátrygginga-
félögum og verðbréfafyrirtækjum sem eru hluti af 
fjármálasamsteypu (*), 

 

j) ,,blandað eignarhaldsfélag á vátryggingasviði“: 
móðurfélag sem er ekki vátryggingafélag innan eða 
utan Bandalagsins, endurtryggingafélag, eignar-
haldsfélag á vátryggingasviði eða blandað eignar-
haldsfélag á fjármálasviði í skilningi tilskipunar 
2002/87/EB þar sem a.m.k. eitt dótturfélaganna er 
vátryggingafélag. 

 

(*) Stjtíð. L 35, 11.2.2003.“ 

 

2. Í 3. mgr. 6. gr. bætist eftirfarandi málsliður við: 

 

„Lögbæra yfirvaldið, sem lagði fram beiðnina, getur 
tekið þátt í sannprófun sem það annast ekki sjálft ef það 
óskar eftir því. 

 

3. Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. 8. gr. komi eftir-
farandi: 

 

„Aðildarríkin skulu krefjast þess að vátryggingafélög 
hafi yfir að ráða viðeigandi áhættustjórnunaraðferðum 
og kerfum fyrir innra eftirlit, þ.m.t. áreiðanlegar 
skýrslugjafar- og reikningsskilaaðferðir, til að geta á 

heppilegan hátt sanngreint, metið, fylgst með og stýrt 
viðskiptum eins og kveðið er á um í 1. mgr. Aðildarríkin 
skulu einnig krefjast þess að vátryggingafélög gefi 
lögbærum yfirvöldum skýrslu um öll umtalsverð 
viðskipti, a.m.k. árlega. Lögbær yfirvöld skulu hafa 
eftirlit með þessum aðferðum og kerfum.“ 

 

4. Eftirfarandi greinar bætist við: 

 

„10. gr. a 

 

Samstarf við lögbær yfirvöld í þriðju löndum 

 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt, að beiðni aðildar-
ríkis eða að eigin frumkvæði, að leggja fyrir ráðið 
tillögur vegna samningaviðræðna við eitt eða fleiri 
þriðju lönd um hvernig annast skuli viðbótareftirlit með: 

 

a) vátryggingafélögum sem eiga, sem hluteignarfélög, 
fyrirtæki í skilningi 2. gr. sem hafa aðalskrifstofu 
sína í þriðja landi, og 

 

b) vátryggingafélögum utan Bandalagsins sem eiga, 
sem hluteignarfélög, fyrirtæki í skilningi 2. gr. sem 
hafa aðalskrifstofu sína í Bandalaginu. 

 

2. Í samningunum sem um getur í 1. mgr. skal einkum 
leitast við að tryggja: 

 

a) að lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum geti fengið þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir viðbótar-
eftirlit með vátryggingafélögum sem hafa aðal-
skrifstofu í Bandalaginu og eiga dótturfélög eða 
hlutdeild í fyrirtækjum utan Bandalagsins, og 

 

b) að lögbær yfirvöld í þriðju löndum geti fengið þær 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir viðbótar-
eftirlit með vátryggingafélögum sem hafa aðal-
skrifstofu á yfirráðasvæði þeirra og eiga dótturfélög 
eða hlutdeild í fyrirtækjum í einu eða fleiri aðildar-
ríkjum. 

 

3. Framkvæmdastjórnin og vátrygginganefndin skulu 
fara yfir niðurstöður samningaviðræðnanna sem um 
getur í 1. mgr. og meta árangur þeirra. 

 

10. gr. b 

 

Stjórnendur eignarhaldsfélaga á vátryggingasviði 

 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að þeir, sem í reynd 
stjórna starfsemi eignarhaldsfélags á vátryggingasviði, 
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hafi nægilega gott orð á sér og næga reynslu til að gegna 
þeim skyldum.“ 

 

5. Eftirfarandi málsliður bætist við í 1. lið B í I. viðauka: 

 

„Ef engin eignatengsl eru á milli sumra fyrirtækjanna í 
vátryggingasamstæðu skal lögbært yfirvald ákvarða 
hvaða hlutfallslega eignarhlutar þurfi að taka tillit til.“ 

 

6. Í 2. lið I. viðauka bætist eftirfarandi liður við: 

 

„2.4a. Tengdar lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og 
fjármálastofnanir 

 

Þegar reiknað er út aðlagað gjaldþol vátryggingafélags 
sem er hluteignarfélag í lánastofnun, verðbréfafyrirtæki 
eða fjármálastofnun skulu reglurnar, sem mælt er fyrir 
um í 1. mgr. 16. gr. í tilskipun 73/239/EBE og í 18. gr. 
tilskipunar 79/267/EBE um frádrátt slíkrar hlutdeildar, 
gilda, að breyttu breytanda, svo og ákvæðin um að 
aðildarríkin geti, við tilteknar aðstæður, leyft aðrar 
aðferðir og að slík hlutdeild komi ekki til frádráttar.“ 

 

29. gr. 

 

Breytingar á tilskipun 2000/12/EB 

 

Tilskipun 2000/12/EB er breytt sem hér segir: 

 

1. Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 

 

a) Í stað 9. tölul. komi eftirfarandi: 

 

„9. „hlutdeild að því er varðar eftirlit á samstæðu-
grundvelli og að því er varðar 15. og 16. tölul. 
2. mgr. 34. gr.:“ hlutdeild í skilningi fyrsta 
málsliðar 17. gr. tilskipunar 78/660/EBE, eða 
bein eða óbeinn eign sem nemur 20% eða 
meira af atkvæðisrétti eða eigin fé fyrirtækis.“ 

 

b) Í stað 21. og 22. tölul. komi eftirfarandi: 

 

„21. „Eignarhaldsfélag á fjármálasviði“: fjármála-
stofnun þar sem dótturfyrirtækin eru annað-
hvort eingöngu eða aðallega lánastofnanir eða 
fjármálastofnanir og a.m.k. eitt dótturfyrir-
tækjanna er lánastofnun, sem er ekki blandað 
eignarhaldsfélag á fjármálasviði í skilningi 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87 
/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit 
með lánastofnunum, vátryggingafélögum og 
verðbréfafyrirtækjum sem eru hluti af fjár-
málasamsteypu (*). 

22. ,,Blandað eignarhaldsfélag“: móðurfyrirtæki 
sem er ekki eignarhaldsfélag á fjármálasviði 
eða lánastofnun eða blandað eignarhaldsfélag 
á fjármálasviði í skilningi tilskipunar 2002/87 
/EB og þar sem a.m.k. eitt dótturfyrirtækjanna 
er lánastofnun. 

 

(*) Stjtíð. L 35, 11.2.2003.“ 

 

2. Í 12. gr. bætist eftirfarandi málsgreinar við: 

 

„Hafa skal samráð við lögbær yfirvöld í viðeigandi 
aðildarríki sem annast eftirlit með vátryggingafélögum 
eða verðbréfafyrirtækjum áður en lánastofnun er veitt 
starfsleyfi ef hún er: 

 

a) dótturfyrirtæki vátryggingafélags eða verðbréfafyrir-
tækis með starfsleyfi í Bandalaginu, eða 

 

b) dótturfyrirtæki móðurfyrirtækis vátryggingafélags 
eða verðbréfafyrirtækis með starfsleyfi í Banda-
laginu, eða 

 

c) undir yfirráðum einstaklings eða lögaðila sem einnig 
hefur yfirráð yfir vátryggingafélagi eða verðbréfa-
fyrirtæki með starfsleyfi í Bandalaginu. 

 

Viðkomandi, lögbær yfirvöld, sem um getur í fyrstu og 
annarri málsgrein, skulu einkum hafa samráð sín á milli 
við mat á hæfi hluthafanna, svo og á orðspori og reynslu 
yfirmanna sem koma að stjórn annars aðila í sömu 
samstæðu. Þau skulu veita hvert öðru allar upplýsingar 
um hæfi hluthafanna og um orðspor og reynslu 
yfirmanna, sem skipta máli fyrir önnur lögbær yfirvöld 
sem koma að málinu vegna leyfisveitingar eða 
yfirstandandi mats á því hvort rekstrarskilyrði séu 
uppfyllt.“ 

 

3. Í stað 2. mgr. 16. gr. komi eftirfarandi: 

 

„2. Ef sá er aflar eignarhluta, svo sem um getur í 
1. mgr., er lánastofnun, vátryggingafélag, eða verðbréfa-
fyrirtæki með starfsleyfi í öðru aðildarríki eða móður-
fyrirtæki lánastofnunar, vátryggingafélags eða verð-
bréfafyrirtækis með starfsleyfi í öðru aðildarríki, eða 
einstaklingur eða lögaðili sem hefur yfirráð yfir lána-
stofnun, vátryggingafélagi eða verðbréfafyrirtæki með 
starfsleyfi í öðru aðildarríki, og ef fyrirtækið, sem þessi 
aðili hyggst öðlast eignarhlut í, yrði dótturfyrirtæki hans 
eða hann fengi yfirráð yfir því í kjölfar öflunar þessara 
eignarhluta, skal mat á öflun eignarhlutanna ekki fara 
fram fyrr en að höfðu samráði svo sem kveðið er á um í 
12. gr.“ 
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4. Ákvæðum 2. mgr. 34. gr. er breytt sem hér segir: 

 

a) Í stað 12. og 13. liðar í 1. undirgrein komi eftir-
farandi: 

 

„12. eignarhlutir í öðrum lána- og fjármálastofnun-
um sem nema meira en 10% af eigin fé þeirra, 

 

13. víkjandi kröfur og gerningar, sem um getur í 
35. gr. og 3. mgr. 36. gr., sem lánastofnun á 
hjá lána- og fjármálastofnunum sem hún á 
eignarhlut í og sem nema meira en 10% af 
eigin fé hvers um sig, 

 

14. eignarhlutir í öðrum lána- og fjármálastofnun-
um sem nema allt að 10% af höfuðstóli þeirra, 
víkjandi kröfur og gerningar sem um getur í 
35. gr. og 3. mgr. 36. gr. og lánastofnun á í 
öðrum lána- og fjármálastofnunum en þeim 
sem um getur í 12. og 13. tölul. þessarar undir-
greinar að svo miklu leyti sem heildarfjárhæð 
slíkra eignarhluta, víkjandi krafna og gerninga 
er umfram 10% af eigin fé þeirrar lána-
stofnunar áður en atriðin í 12.–16. lið þessarar 
undirgreinar eru dregin frá, 

 

15. hlutdeild í skilningi 9. mgr. 1. gr. sem lána-
stofnun á í  

 

— vátryggingafélögum í skilningi 6. gr. til-
skipunar 73/239/EB, 6. gr. tilskipunar 
79/267/EBE eða b-liðar 1. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB (*), 

 

— endurtryggingafélögum í skilningi c-liðar 
1. gr. tilskipunar 98/78/EB, 

 

— eignarhaldsfélögum á vátryggingasviði í 
skilningi i-liðar 1. gr. tilskipunar 98/78 
/EB, 

 

16. allir eftirtaldir liðir sem lánastofnunin á hjá 
aðilunum sem eru skilgreindir í 15. tölul. og 
hún á hlutdeild í: 

 

— gerningar sem um getur í 3. mgr. 16. gr. 
tilskipunar 73/239/EBE, 

 

— gerningar sem um getur í 3. mgr. 18. gr. 
tilskipunar 79/267/EBE, 

 

(*) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 1.“ 

b) Í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

 

„Þegar hlutaeign í annarri lánastofnun, fjármála-
stofnun, vátrygginga- eða endurtryggingafélagi eða 
eignarhaldsfélagi á vátryggingasviði er bráðabirgða-
ráðstöfun og ætluð sem fjárhagsaðstoð til 
endurskipulagningar eða til bjargar hlutaðeigandi 
aðila er lögbærum yfirvöldum heimilt að veita 
undanþágu frá ákvæðunum um frádrátt sem um 
getur í 12.–16. tölul. 

 

Í stað frádráttar liðanna, sem um getur í 15. og 
16. tölul., geta aðildarríkin leyft lánastofnunum 
sínum að beita, að breyttu breytanda, aðferð 1, 2, 
eða 3 í I. viðauka við tilskipun 2002/87/EB. 
Einungis skal beita aðferð 1 (samstæðureiknings-
skil) ef lögbæra yfirvaldið hefur fulla vissu fyrir því 
að hve miklu leyti stjórnun er samþætt og innra 
eftirlit viðhaft að því er varðar aðila sem á að taka 
með í samstæðunni. Jafnan skal beita aðferðinni, 
sem valin er, á sama hátt. 

 

Aðildarríkin geta kveðið á um að lánastofnanir, sem 
eru undir eftirliti á samstæðugrundvelli í samræmi 
við 3. kafla eða viðbótareftirliti í samræmi við 
tilskipun 2002/87/EB, þurfi ekki, við útreikning á 
eigin fé hvers fyrirtækis um sig, að draga frá liði, 
sem um getur í 12.–16. tölul., sem eru eign í lána-
stofnunum, fjármálastofnunum, vátrygginga- eða 
endurtryggingafélögum eða eignarhaldsfélögum á 
vátryggingasviði sem falla undir eftirlit á samstæðu-
grundvelli eða viðbótareftirlit. 

 

Þetta ákvæði skal gilda um allar varfærnisreglur sem 
eru samhæfðar með löggjöf Bandalagsins.“ 

 

5. Í stað 3. mgr. 51. gr. komi eftirfarandi: 

 

„3.  Aðildarríkin þurfa ekki að setja mörkin, sem mælt 
er fyrir um í 1. og 2. mgr., að því er varðar eignarhluti í 
vátryggingafélögum eins og skilgreint er í tilskipun 
73/239/EBE og tilskipun 79/267/EBE eða í endurtrygg-
ingafélögum eins og skilgreint er í tilskipun 98/78/EB.“ 

 

6. Í stað síðasta málsliðar í 2. mgr. 52. gr. komi eftir-
farandi: 

 

„Þótt fjárhag eignarhaldsfélags á fjármálasviði sé komið 
á samstæðugrundvöll hefur það á engan hátt í för með 
sér að lögbærum yfirvöldum sé skylt að hafa eftirlit með 
hverju einstöku eignarhaldsfélagi á fjármálasviði, sbr. 
þó 54. gr. a.“ 



31.3.2007  Nr. 16/161EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 
7. Ákvæðum 54. gr. er breytt sem hér segir: 

 

a) Eftirfarandi undirgrein bætist við 1. mgr.: 

 

„Ef tengsl eru á milli fyrirtækja í skilningi 1. mgr. 
12. gr. tilskipunar 83/349/EBE skulu lögbær yfir-
völd ákveða hvernig þeim skuli komið á samstæðu-
grundvöll.“ 

 

b) Þriðji undirliður fyrstu undirgreinar í 4. mgr. falli 
niður. 

 

8. Eftirfarandi grein bætist við: 

 

„54. gr. a 

 

Stjórnendur eignarhaldsfélaga á fjármálasviði 

 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að þeir, sem í reynd 
stjórna starfsemi eignarhaldsfélags á fjármálasviði, hafi 
nægilega gott orð á sér og næga reynslu til að gegna 
þeim skyldum.“ 

 

9. Eftirfarandi grein bætist við: 

 

„55. gr. a 

 

Viðskipti innan samstæðu við blönduð eignarhalds-
félög 

 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að ef móðurfélag einnar 
eða fleiri lánastofnana er blandað eignarhaldsfélag hafi 
lögbær yfirvöld, sem bera ábyrgð á eftirliti með þessum 
lánastofnunum, almennt eftirlit með viðskiptum lána-
stofnunarinnar og blandaða eignarhaldsfélagsins og 
dótturfyrirtækja þess, sbr. þó ákvæði 3. þáttar 2. kafla 
V. bálks í þessari tilskipun. 

 

Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að lánastofnanir 
hafi yfir að ráða viðeigandi áhættustjórnunaraðferðum 
og kerfum fyrir innra eftirlit, þ.m.t. áreiðanlegar 
skýrslugjafar- og reikningsskilaaðferðir, til að geta á 
heppilegan hátt sanngreint, metið, fylgst með og stýrt 
viðskiptum við móðurfyrirtæki sitt, sem er blandað 
eignarhaldsfélag, og dótturfyrirtæki þess. Lögbær 
yfirvöld skulu krefjast þess að lánastofnunin gefi 
skýrslu um öll umtalsverð viðskipti við þessa aðila 
nema þau sem um getur í 48. gr. Lögbær yfirvöld skulu 
hafa eftirlit með þessum aðferðum og umtalsverðum 
viðskiptum. 

 

Ef slík viðskipti innan samstæðu ógna fjárhagsstöðu 
lánastofnunar skal lögbært yfirvald, sem ber ábyrgð á 
eftirliti með stofnuninni, gera viðeigandi ráðstafanir.“ 

10. Í 7. mgr. 56. gr. bætist eftirfarandi málsliður við: 

 

„Lögbæra yfirvaldið, sem lagði fram beiðnina, getur, ef 
það óskar eftir því, tekið þátt í sannprófun, sem það 
annast ekki sjálft.“ 

 

11. Eftirfarandi grein bætist við: 

 

„56. gr. a 

Móðurfyrirtæki í þriðja landi 

 

Ef lánastofnun, þar sem móðurfyrirtækið er lánastofnun 
eða eignarhaldsfélag á fjármálasviði með aðalskrifstofu 
sína utan Bandalagsins, er ekki undir eftirliti á sam-
stæðugrundvelli skv. 52. gr. skulu lögbæru yfirvöldin 
sannprófa hvort lánastofnunin eigi að sæta eftirliti á 
samstæðugrundvelli af hálfu lögbærs yfirvalds í þriðja 
landi sem jafngildir því eftirliti sem fellur undir 
meginreglurnar sem mælt er fyrir um í 52. gr. Lögbæra 
yfirvaldið, sem bæri ábyrgð á eftirliti á samstæðugrund-
velli ef fjórða undirgreinin gilti, skal framkvæma sann-
prófunina að beiðni móðurfyrirtækisins eða einhvers af 
eftirlitsskyldu aðilunum sem fengið hafa starfsleyfi í 
Bandalaginu eða að eigin frumkvæði. Lögbæra yfirvald-
ið skal hafa samráð við önnur lögbær yfirvöld sem 
koma að málinu. 

 

Ráðgjafarnefndin um bankamál getur veitt almennar 
leiðbeiningar um það hvort líklegt sé að markmiðum 
með eftirliti á samstæðugrundvelli, eins og þau eru skil-
greind í þessum kafla, verði náð með eftirlitsfyrirkomu-
lagi lögbærra yfirvalda í þriðju löndum þegar um er að 
ræða lánastofnanir þar sem móðurfyrirtækið hefur aðal-
skrifstofu sína utan Bandalagsins. Nefndin skal fara yfir 
allar slíkar leiðbeiningar og taka tillit til allra breytinga 
á eftirlitsfyrirkomulagi á samstæðugrundvelli sem slík 
lögbær yfirvöld hafa með höndum. 

 

Lögbæra yfirvaldið sem annast sannprófunina, sem er 
tilgreind í annarri undirgrein, skal taka tillit til allra 
slíkra leiðbeininga. Þess vegna skal lögbæra yfirvaldið 
hafa samráð við nefndina áður en það tekur ákvörðun. 

 

Sé slíkt jafngilt eftirlit ekki fyrir hendi skulu aðildarríki 
beita ákvæðum 52. gr. um lánastofnanir á hliðstæðan 
hátt. 

 

Að öðrum kosti skulu aðildarríki heimila lögbærum 
yfirvöldum sínum að beita öðrum viðeigandi eftirlits-
aðferðum til að ná markmiðum með eftirliti með lána-
stofnunum á samstæðugrundvelli. Lögbæra yfirvaldið, 
sem ber ábyrgð á eftirliti á samstæðugrundvelli, verður 
að samþykkja þessar aðferðir og hafa samráð við önnur 
lögbær yfirvöld sem málið varðar. Lögbær yfirvöld geta 
einkum krafist þess að komið sé á fót eignarhaldsfélagi 
á fjármálasviði sem hefur aðalskrifstofu sína í 
Bandalaginu og beitt ákvæðum um eftirlit á samstæðu-
grundvelli gagnvart því eignarhaldsfélagi sem hluta af 
samstæðu. 
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Markmiðin með eftirliti á samstæðugrundvelli, eins og 
þau eru skilgreind í þessum kafla, skulu nást með 
þessum aðferðum og skal tilkynna öðrum lögbærum 
yfirvöldum sem málið varðar og framkvæmdastjórninni 
um þær.“ 

 

V. KAFLI 

 

EIGNASTÝRINGARFÉLÖG 

 

30. gr. 

 

Eignastýringarfélög 

 

Þar til frekari samræming verður gerð á reglum um sérsvið 
skulu aðildarríkin sjá til þess að eignastýringarfélög falli 
undir: 

 

a) eftirlit á samstæðugrundvelli með lánastofnunum og 
verðbréfafyrirtækjum og/eða viðbótareftirlit með vá-
tryggingafélögum í vátryggingasamstæðu, og 

 

b) viðbótareftirlit í skilningi þessarar tilskipunar ef sam-
stæðan er fjármálasamsteypa. 

 

Vegna beitingar fyrstu málsgreinar skulu aðildarríkin 
ákveða, eða gefa lögbærum yfirvöldum sínum heimild til að 
ákveða, hvaða reglur um sérsvið (svið bankamála, 
vátryggingasvið eða verðbréfaþjónustusvið) eignastýringar-
félög skuli falla undir við eftirlit á samstæðugrundvelli 
og/eða viðbótareftirlitið sem um getur í a-lið fyrstu 
málsgreinar. Við þessa ákvörðun skulu viðkomandi reglur 
um sérsvið, sem varða það á hvern hátt og að hve miklu 
leyti fjármálastofnanir (þar sem eignastýringarfélög falla 
undir eftirlit á samstæðugrundvelli með lánastofnunum og 
verðbréfafyrirtækjum) og endurtryggingarfyrirtæki (þar sem 
eignastýringarfélög falla undir viðbótareftirlit með vátrygg-
ingarfélögum) skuli tekin með, gilda að breyttu breytanda 
um eignastýringarfélög. Þegar um er að ræða viðbótar-
eftirlit, sem um getur í b-lið fyrstu málsgreinar, skal líta á 
eignastýringarfélag sem hluta af því sviði sem það tilheyrir 
samkvæmt a-lið fyrstu málsgreinar. 

 

Ef eignastýringarfélag er hluti af fjármálasamsteypu skal 
skilja tilvísanir í hugtakið eftirlitsskyldur aðili og í hugtakið 
lögbær yfirvöld og viðkomandi lögbær yfirvöld í þessari 
tilskipun sem svo að átt sé við annars vegar eignastýringar-
félög og hins vegar lögbær yfirvöld sem bera ábyrgð á 
eftirliti með eignastýringarfélögum. Þetta gildir, að breyttu 
breytanda, um samstæður sem um getur í a-lið fyrstu 
málsgreinar. 

VI. KAFLI 

 
BRÁÐABIRGÐA- OG LOKAÁKVÆÐI 

 

31. gr. 

 

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar 

 

1. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 11. ágúst 2007, 
leggja skýrslu fyrir nefndina um fjármálasamsteypur sem 
um getur í 21. gr., um aðgerðir aðildarríkjanna og, ef 
nauðsyn krefur, um þörfina fyrir frekari samræmingu að því 
er varðar 

 

— að eignastýringarfélög séu tekin inn í eftirlit á sam-
stæðugrundvelli, 

 

— að velja og beita aðferðum varðandi eiginfjárkröfur sem 
eru settar fram í I. viðauka, 

 

— skilgreiningu á verulegum viðskiptum innan samstæðu 
og verulegri áhættusamþjöppun og eftirlit með þessum 
þáttum sem um getur í II. viðauka, einkum varðandi það 
hvernig ber að skilgreina magntakmarkanir og gæða-
kröfur í þessu sambandi, 

 

— það hve oft fjármálasamsteypur skuli reikna eiginfjár-
kröfur eins og fram kemur í 2. mgr. 6. gr. og gefa sam-
ræmingaraðilanum skýrslu um verulega áhættusam-
þjöppun eins og kemur fram í 2. mgr. 7. gr. 

 

Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við nefndina áður en 
hún leggur fram tillögur. 

 

2. Innan árs frá því að alþjóðlegt samkomulag hefur tekist 
um reglur til að koma í veg fyrir að fjármálasamstæður geti 
tvínotað eigið fé skal framkvæmdastjórnin rannsaka hvernig 
unnt sé að færa ákvæði þessarar tilskipunar til samræmis 
þessu alþjóðlega samkomulagi og, ef þörf krefur, koma með 
viðeigandi tillögur. 

 

32. gr. 

 

Lögleiðing 

 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 11. ágúst 
2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 

 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að ákvæðin, sem um getur í 
fyrstu undirgrein, skuli fyrst gilda um eftirlit með 
reikningum fyrir fjárhagsárið sem hefst 1. janúar 2005 eða á 
því almanaksári. 
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Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 

33. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

34. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 16. desember 2002. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. FISCHER BOEL 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

 

EIGINFJÁRKRÖFUR 

 

Útreikningur á viðbótareiginfjárkröfum eftirlitsskyldra aðila í fjármálasamsteypunni, sem um getur í 1. mgr. 6. gr., 
skal fara fram í samræmi við tæknilegar meginreglur og eina af aðferðunum sem er lýst í þessum viðauka. 

 

Með fyrirvara um ákvæði næstu málsgreinar skulu aðildarríkin veita lögbærum yfirvöldum sínum leyfi til að ákveða, 
þegar þau taka að sér hlutverk samræmingaraðila tiltekinnar fjármálasamsteypu, að höfðu samráði við önnur við-
komandi, lögbær yfirvöld og samsteypuna sjálfa, hvaða aðferð skuli beitt gagnvart þeirri fjármálasamsteypu.  

 

Aðildarríkin geta krafist þess að útreikningurinn fari fram samkvæmt einni af þeim aðferðum sem lýst er í þessum 
viðauka ef eftirlitsskyldur aðili, sem hefur starfsleyfi í því aðildarríki, fer fyrir fjármálasamsteypunni. Ef eftirlits-
skyldur aðili, í skilningi 1. gr., fer ekki fyrir fjármálasamsteypu skulu aðildarríkin heimila beitingu einhverrar af 
aðferðunum sem lýst er í þessum viðauka, nema við aðstæður þar sem viðkomandi lögbær yfirvöld eru staðsett í sama 
aðildarríki, en þá geta aðildarríkin krafist þess að tiltekinni aðferð sé beitt. 

 

I. Tæknilegar meginreglur 

 

1. Umfang viðbótareiginfjárkrafna og aðferðir við útreikning þeirra 

 

Ef aðili er dótturfyrirtæki með ófullnægjandi gjaldþol eða, ef um er að ræða óeftirlitsskyldan aðila á fjármála-
sviði, hugsað ófullnægjandi gjaldþol þarf að taka tillit til ófullnægjandi gjaldþols dótturfyrirtækisins í heild, 
án tillits til þess hvaða aðferð er notuð. Ef samræmingaraðilinn telur að ábyrgð móðurfyrirtækisins, sem á 
hlut í eigin fé fyrirtækisins, takmarkist algerlega og ótvírætt við þann eignarhlut getur hann veitt leyfi fyrir 
því að tekið verði hlutfallslega tillit til ófullnægjandi gjaldþols dótturfyrirtækisins. 

 

Ef ekki eru nein eignatengsl á milli aðila í fjármálasamsteypu, skal samræmingaraðilinn ákveða, að höfðu 
samráði við önnur viðkomandi lögbær yfirvöld, hvaða hlutfallslega eignarhlut skuli taka með í reikninginn 
m.t.t. þeirrar ábyrgðar sem þau tengsl, sem eru fyrir hendi, hafa í för með sér. 

 

2. Aðrar tæknilegar meginreglur 

 

Án tillits til þess hvaða aðferð er notuð við útreikning á viðbótareiginfjárkröfum fyrir eftirlitsskylda aðila í 
fjármálasamsteypu eins og mælt er fyrir um í II. þætti þessa viðauka, skal samræmingaraðilinn og, ef þörf 
krefur, önnur lögbær yfirvöld sem málið varðar, ganga úr skugga um að eftirfarandi meginreglum sé beitt: 

 

i) að komið sé í veg fyrir margnotkun á liðum sem teknir eru með í útreikningi á eigin fé á vettvangi 
fjármálasamsteypu (margnotkun eiginfjárliða) og einnig óheimila myndun eigin fjár innan samstæðunnar; 
til að tryggja að komið sé í veg fyrir margnotkun og myndun eigin fjár innan samstæðunnar skulu lögbær 
yfirvöld á hliðstæðan hátt beita viðeigandi meginreglum sem mælt er fyrir um í viðkomandi reglum um 
sérsvið, 

 

ii) þar til reglur um sérsvið verða samræmdar frekar skulu liðir, sem teljast með í útreikningi til eigin fjár, 
jafngilda kröfum um gjaldþol fyrir hvert einstakt fjármálasvið í fjármálasamsteypu í samræmi við reglur 
um viðeigandi sérsvið; þegar fjármálasamsteypan uppfyllir ekki eiginfjárkröfur í heild sinni; skulu 
einungis liðir, sem teljast með við útreikning á eigin fé samkvæmt reglum um hvert sérsvið (eigið fé 
þvert á sérsvið) vera gjaldgengir sem eiginfjárliðir við að uppfylla viðbótarkröfur um gjaldþol, 

 

ef reglur um sérsvið takmarka notkun tiltekinna gerninga sem eru ígildi eigin fjár, sem gætu gilt sem 
eigið fé þvert á sérsvið, gilda þær takmarkanir að breyttu breytanda við útreikning á eigin fé á vettvangi 
fjármálasamsteypunnar, 

 

við útreikning á eigin fé á vettvangi fjármálasamsteypunnar skulu lögbær yfirvöld einnig taka tillit til 
þess hve auðvelt er að nálgast og færa eigið fé á milli mismunandi lögaðila innan samstæðunnar, miðað 
við markmiðin í reglunum um eiginfjárkröfur, 
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ef hugsuð gjaldþolskrafa er reiknuð í samræmi við II. þátt þessa viðauka, þegar um er að ræða aðila á 
fjármálasviði sem er ekki eftirlitsskyldur, merkir hugsuð gjaldþolskrafa eiginfjárkröfu sem slíkur aðili 
þyrfti að uppfylla samkvæmt reglum um viðkomandi sérsvið ef hann væri eftirlitsskyldur á því sviði 
fjármála.Ef um er að ræða eignastýringarfélög merkir gjaldþolskrafa eiginfjárkröfuna sem er sett fram í 
a-lið 1. mgr. 5. gr. a í tilskipun 85/611/EBE; hugsuð gjaldþolskrafa fyrir blandað eignarhaldsfélag á 
fjármálasviði skal reiknuð samkvæmt reglum um sérsvið á mikilvægasta fjármálasviðinu í 
fjármálasamsteypunni. 

 
II. Aðferðir við tæknilega útreikninga 
 

Aðferð 1: „Aðferð byggð á samstæðureikningsskilum“ 
 

Útreikningur á viðbótareiginfjárkröfum fyrir eftirlitsskylda aðila í fjármálasamsteypu skal gerður á grundvelli 
samstæðureikninga. 

 
Viðbótareiginfjárkröfur skulu reiknaðar sem mismunurinn á: 

 
i) eigin fé fjármálasamsteypunnar, sem reiknað er á grundvelli efnahagsstöðu samstæðunnar; liðirnir sem nota 

má eru þeir liðir sem eru viðurkenndir samkvæmt reglum um viðkomandi sérsvið, 
 

og 
 
ii) samtölu gjaldþolskrafna fyrir hvert og eitt fjármálasvið innan samsteypunnar; gjaldþolskröfurnar fyrir hvert 

fjármálasvið eru reiknaðar í samræmi við reglur um viðeigandi sérsvið. 
 

Reglurnar um sérsvið, sem vísað er til, eru einkum 3. kafli í V. bálki tilskipunar 2000/12/EB, að því er varðar 
lánastofnanir, tilskipun 98/78/EB að því er varðar vátryggingafélög og tilskipun 93/6/EBE að því er varðar 
lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki. 

 
Ef um er að ræða óeftirlitsskylda aðila á fjármálasviði sem eru ekki teknir með í fyrrgreindum útreikningum á 
gjaldþoli einstakra sérsviða, skal reikna út hugsaða gjaldþolskröfu fyrir þá. 

 
Mismunurinn má ekki vera neikvæður. 

 
Aðferð 2: „Frádráttar- og samlagningaraðferð“ 

 
Útreikningur á viðbótareiginfjárkröfum fyrir eftirlitsskylda aðila í fjármálasamsteypu skal gerður á grundvelli 
reikninga hvers aðila í samstæðunni. 

 
Viðbótareiginfjárkröfur skulu reiknaðar sem mismunurinn á: 

 
i) samtölu eigin fjár allra eftirlitsskyldra og óeftirlitsskyldra aðila á fjármálasviði í fjármálasamsteypu; liðirnir 

sem nota má eru þeir liðir sem eru viðurkenndir samkvæmt reglum um viðkomandi sérsvið, 
 

og 
 
ii) samtölu 

 
— krafna um gjaldþol allra eftirlitsskyldra og óeftirlitsskyldra aðila á fjármálasviði í samstæðunni; gjald-

þolskröfurnar skulu reiknaðar samkvæmt viðeigandi reglum um viðkomandi sérsvið, og 
 

— bókfærðs verðs á hlutdeildareignum í öðrum aðilum í samstæðunni. 
 

Ef um er að ræða óeftirlitsskylda aðila á fjármálasviði, skal reikna út hugsaða gjaldþolskröfu fyrir þá. Taka 
skal hlutfallslega tillit til eigin fjár og gjaldþolskrafna eins og kveðið er á um í 4. mgr. 6. gr. og í samræmi við 
I. þátt þessa viðauka. 

 
Mismunurinn má ekki vera neikvæður. 

 
Aðferð 3: „Aðferð byggð á bókfærðu verði/frádrætti kröfu“ 
 
Útreikningur á viðbótareiginfjárkröfum fyrir eftirlitsskylda aðila í fjármálasamsteypu skal gerður á grundvelli 
reikninga hvers aðila í samstæðunni. 
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Viðbótareiginfjárkröfur skulu reiknaðar sem mismunurinn á: 
 
i) eigin fé móðurfyrirtækis eða þess aðila sem fer fyrir fjármálasamsteypunni; liðirnir sem nota má eru þeir liðir 

sem eru viðurkenndir samkvæmt reglum um viðkomandi sérsvið, 
 

og 
 
ii) samtölu 

 
— gjaldþolskröfu móðurfyrirtækisins eða aðilans sem fer fyrir samsteypunni, sem um getur í i-lið, og 
 
— þess sem hærra er, bókfærðs verðs á hlutdeild þess fyrrnefnda í öðrum aðilum í samsteypunni eða gjald-

þolskrafna fyrir þessa aðila; taka skal hlutfallslega tillit til gjaldþolskrafna þessara aðila eins og kveðið er 
á um í 4. mgr. 6. gr. og í samræmi við I. þátt þessa viðauka. 

 
 Ef um er að ræða óeftirlitsskylda aðila á fjármálasviði skal reikna út hugsaða gjaldþolskröfu fyrir þá. 

Þegar það er metið hvaða liði megi nota við útreikning á viðbótareiginfjárkröfum er heimilt að meta 
hlutdeildareign samkvæmt hlutdeildaraðferð í samræmi við heimildina í b-lið 2. mgr. 59. gr. tilskipunar 
78/660/EBE. 

 
 Mismunurinn má ekki vera neikvæður. 

 
Aðferð 4: Sambland af aðferðum 1, 2 og 3 
 
Lögbær yfirvöld geta leyft að aðferðum 1, 2 og 3 sé blandað saman eða tveimur af þessum aðferðum blandað 
saman. 
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II. VIÐAUKI 
 

TÆKNILEG BEITING ÁKVÆÐA UM VIÐSKIPTI INNAN SAMSTÆÐU OG ÁHÆTTUSAMÞJÖPPUN 
 
Samræmingaraðilinn skal, að höfðu samráði við önnur viðkomandi lögbær yfirvöld, sanngreina þá tegund viðskipta 
og áhættu sem eftirlitsskyldir aðilar í tiltekinni fjármálasamsteypu eiga að tilkynna um í samræmi við ákvæði 2. mgr. 
7. gr. og 2. mgr. 8. gr. um viðskipti innan samstæðu og áhættusamþjöppun. Þegar samræmingaraðili og viðkomandi, 
lögbær yfirvöld skilgreina eða gefa álit sitt á tegund viðskipta eða áhættu skulu þeir taka tillit til sérstakrar 
uppbyggingar samstæðna og áhættustjórnunaraðferða í fjármálasamsteypunni. Til að geta sanngreint veruleg viðskipti 
innan samstæðunnar og verulega áhættusamþjöppun, sem þarf að tilkynna í samræmi við ákvæði 7. og 8. gr., skal 
samræmingaraðilinn, að höfðu samráði við önnur viðkomandi, lögbær yfirvöld og samsteypuna sjálfa, skilgreina 
viðeigandi viðmiðanir byggðar á reglum um eigið fé og/eða tæknilegum ákvæðum. 
 
Við eftirlit með viðskiptum innan samstæðunnar og áhættusamþjöppun skal samræmingaraðilinn einkum fylgjast með 
mögulegri smithættu innan fjármálasamsteypunnar, hættu á hagsmunaárekstrum, hættu á því að reglur um sérsvið séu 
sniðgengnar og stigi eða umfangi áhættu.  
 
Aðildarríkin skulu heimila lögbærum yfirvöldum sínum að beita, á vettvangi fjármálasamsteypu, ákvæðum reglna um 
sérsvið á viðskipti innan samstæðu og áhættusamþjöppun, einkum til að komast hjá því að reglur um sérsvið séu 
sniðgengnar. 
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                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                               2007/EES/16/23 

frá 21. nóvember 2003 
um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Guernsey  (*) 

(tilkynnt með númeri C(2003) 4309) 

 (2003/821/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB 
frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga (1), einkum 6. mgr. 25. gr., 
 
að höfðu samráði við starfshópinn um vernd einstaklinga í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB er aðildarríkjunum gert 

að kveða á um að því aðeins megi flytja 
persónuupplýsingar til þriðja lands að það land tryggi 
fullnægjandi vernd og farið hafi verið að lögum 
aðildarríkisins við beitingu annarra ákvæða 
tilskipunarinnar áður en flutningurinn á sér stað. 

 
2) Framkvæmdastjórnin kann að komast að þeirri 

niðurstöðu að þriðja land tryggi fullnægjandi vernd. Sé 
svo er heimilt að flytja persónuupplýsingar frá 
aðildarríkinu án þess að frekari tryggingar sé krafist. 

 
3) Samkvæmt tilskipun 95/46/EB skal meta það hve mikil 

gagnaverndin er með hliðsjón af öllum kringumstæðum 
sem hafa áhrif á gagnaflutningsaðgerðina eða röð 
gagnaflutningsaðgerða, og sérstaklega með tilliti til 
nokkurra þátta sem skipta sköpum varðandi flutninginn 
og skráðir eru í 2. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar. 

 
4) Í ljósi þess hve ólíkar leiðir eru farnar að gagnavernd í 

þriðju löndum skal fara fram mat á fullnægjandi vernd 
og allar ákvarðanir, sem eru byggðar á 6. mgr. 25. gr. 
tilskipunar 95/46/EB, skulu teknar og þeim framfylgt á 
þann hátt að það hafi hvorki í för með sér 
geðþóttabundna eða óréttlætanlega mismunun gegn 
þriðju löndum eða á milli þeirra þar sem skilyrði eru 
svipuð né myndi dulbúnar viðskiptahindranir, að teknu 
tilliti til skuldbindinga Bandalagsins á alþjóðavettvangi. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 308, 25.11.2003, bls. 27. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 
(2) Álit 5/2003 um vernd persónuupplýsinga á Guernsey, sem 

starfshópurinn samþykkti 13. júní 2003, má nálgast á vefsetrinu  
http://europa.eu.int/comm/ internal_market/privacy/workingroup/ 
wp2003/wpdocs03_en.htm.). 

5) Fógetaumdæmið Guernsey er eitt af yfirráðasvæðum 
Bresku krúnunnar (en hvorki hluti Breska 
konungsríkisins né nýlenda) sem er að fullu sjálfstætt, 
nema að því er varðar alþjóðasamskipti og varnir sem 
eru á ábyrgð ríkisstjórnar Breska konungsríkisins. 
Fógetaumdæmið Guernsey skal því teljast vera þriðja 
land í skilningi þessarar tilskipunar. 

 

6) Frá og með ágúst 1987 var fullgilding Breska 
konungsríkisins á samþykkt Evrópuráðsins um vernd 
einstaklinga að því er varðar sjálfvirka vinnslu 
persónuupplýsinga (samþykkt nr. 108) víkkuð út þannig 
að hún nái einnig til fógetaumdæmisins Guernsey. 

 

7) Að því er varðar fógetaumdæmið Guernsey hefur verið 
kveðið á um lagareglur um vernd persónuupplýsinga, 
sem byggjast á reglum sem settar voru í tilskipun 
95/46/EB í gagnaverndarlögum frá 2001 (fyrir 
fógetaumdæmið Guernsey), sem tóku gildi 1. ágúst 
2002. 

 

8) Sextán lagagerningar (tilmæli) hafa einnig verið 
samþykktir í Guernsey árið 2002, þar sem mælt er fyrir 
um sérstakar reglur sem varða málefni á borð við aðgang 
að skráðum aðilum, vinnslu viðkvæmra gagna og 
tilkynningar til gagnaverndaryfirvalda Þessir gerningar 
eru lögunum til fyllingar. 

 

9) Lagareglurnar sem gilda í Guernsey taka til allra þeirra 
grundvallarreglna sem eru nauðsynlegar til að veita 
einstaklingum fullnægjandi vernd. Með lagaúrræðum er 
tryggt að þessum reglum sé beitt og einnig með óháðu 
eftirliti sem yfirvöldin annast, t.d. hefur eftirlitsmaður 
með gagnavernd vald  til rannsókna og íhlutunar. 

 

10) Guernsey skal því teljast veita fullnægjandi vernd 
persónuupplýsinga eins og um getur í tilskipun 
95/46/EB. 

 
11) Til að tryggja gagnsæi, og til að gera lögbærum 

yfirvöldum í aðildarríkjunum kleift að vernda 
einstaklinga, að því er varðar vinnslu persónuupplýsinga 
um þá, er nauðsynlegt að tilgreina undantekningartilvik 
þar sem réttlætanlegt er að stöðva tímabundið tilteknar 
gagnasendingar þótt vernd sé talin nægileg. 
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12) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun 

eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
samkvæmt 1. mgr. 31. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Með tilliti til 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB telst 
fógetaumdæmið Guernsey tryggja fullnægjandi vernd 
persónuupplýsinga sem eru sendar frá Bandalaginu. 

2. gr. 

Þessi ákvörðun varðar það hvort veitt sé fullnægjandi vernd á 
Guernsey með tilliti til þess hvort  kröfurnar í 1. mgr. 25. gr. 
tilskipunar 95/46/EB séu uppfylltar og hefur ekki áhrif á önnur 
skilyrði eða takmarkanir við beitingu annarra ákvæða þeirrar 
tilskipunar sem snerta vinnslu persónuupplýsinga í 
aðildarríkjunum. 

3. gr. 

1. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum geta, án þess að það hafi 
áhrif á heimild þeirra til að grípa til aðgerða til að tryggja að 
farið sé að innlendum ákvæðum, sem eru samþykkt samkvæmt 
öðrum ákvæðum tilskipunar 95/46/EB en 25. gr., beitt valdi 
sínu til að stöðva tímabundið gagnasendingar til viðtakanda á 
Guernsey í því skyni að vernda einstaklinga með tilliti til 
vinnslu persónuupplýsinga um þá í eftirfarandi tilvikum: 

a) þar sem lögbær yfirvöld á Guernsey hafa ákvarðað að 
viðtakandi brjóti gildandi reglur um vernd eða 

b) þar sem verulegar líkur eru á því að reglur um vernd séu 
brotnar, gild ástæða sé til að ætla að lögbært yfirvald á 
Guernsey geri ekki eða muni ekki gera nægilegar 
ráðstafanir í tæka tíð til að leysa málið sem um er að ræða, 
áframhaldandi gagnaflutningur mundi stofna hinum skráðu 
í hættu á að skaðast alvarlega og lögbær yfirvöld í 
aðildarríkjunum hafa gert verulegt átak í málinu til að veita 
þeim aðila viðvörun sem ber ábyrgð á vinnslunni og hefur 
staðfestu á Guernsey og veitt honum tækifæri til andsvara. 

2. Tímabundinni stöðvun skal aflétt jafnskjótt og tryggt er að 
farið sé að reglum um vernd og viðkomandi lögbært yfirvald 
aðildarríkjanna, sem hlut á að máli, hefur verið gert viðvart. 

4. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni án tafar 
um ráðstafanir sem eru gerðar á grundvelli 3. mgr. 
 
2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu tilkynna hvert 
öðru um þau tilvik þar sem aðgerðir aðila, sem tryggja skulu 
samræmi við reglur um vernd á Guernsey, tryggja ekki slíkt 
samræmi. 
 
3. Ef upplýsingarnar, sem er aflað skv. 3. gr. og skv. 1. og 
2. mgr. þessarar greinar, leiða í ljós að einhver aðili, sem ber 
ábyrgð á að tryggja samræmi við reglur um vernd á Guernsey, 
gegnir ekki hlutverki sínu á skilvirkan hátt skal 
framkvæmdastjórnin tilkynna lögbæru yfirvaldi á Guernsey um 
það og, ef nauðsyn krefur, leggja fram drög að ráðstöfunum í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 31. gr. 
tilskipunar 95/46/EB með það fyrir augum að fella niður eða 
fresta gildistöku þessarar ákvörðunar eða takmarka gildissvið 
hennar. 
 

5. gr. 
 
Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd 
þessarar ákvörðunar og greina nefndinni, sem var komið á fót 
samkvæmt 31. gr. tilskipunar 95/46/EB, frá öllum niðurstöðum 
þar að lútandi, þar á meðal öllum gögnum sem geta haft áhrif á 
þá niðurstöðu í 1. gr. þessarar ákvörðunar að vernd á Guernsey 
sé fullnægjandi í skilningi 25. gr. tilskipunar 95/46/EB og 
öllum tilvikum þar sem framkvæmd þessarar ákvörðunar hefur 
haft mismunum í för með sér. 
 

6. gr. 
 
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
fara að ákvörðun þessari innan sex mánaða frá því að tilkynnt 
var um hana. 
 

7. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 21. nóvember 2003. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
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                            TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/47/EB                      2007/EES/16/24 

frá 6. júní 2002 

um samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB frá 19. 
maí 1998 um endanlegt uppgjör í greiðsluuppgjörs-
kerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf (5) var 
áfangi í því að koma upp traustum lagaramma fyrir 
greiðsluuppgjörskerfi og uppgjörskerfi fyrir verðbréf. 
Með framkvæmd þessarar tilskipunar hefur verið sýnt 
fram á mikilvægi þess að takmarka kerfistengda 
áhættu, sem fylgir slíkum kerfum og stafar af ólíkum 
áhrifum margra lögsagnarumdæma, og ávinninginn af 
sameiginlegum reglum um tryggingu sem slík kerfi 
bjóða upp á. 

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til Evrópu-
þingsins og ráðsins frá 11. maí 1999, sem ber heitið 
„Að setja ramma um starfsemi fjármálamarkaða: 
aðgerðaáætlun“, skuldbatt framkvæmdastjórnin sig, 
að höfðu samráði við sérfræðinga í markaðsmálum og 
innlend yfirvöld, til að vinna að frekari tillögum um 
lagasetningu um tryggingar og hvatti til meiri fram-
þróunar á sviði trygginga, umfram tilskipun 
98/26/EB. 

3) Setja skal Bandalagsreglur um tryggingar í formi 
verðbréfa og reiðufjár, bæði með tilliti til veðsamn-
inga og samninga um framsal á eignarrétti, þ.m.t. 
endurhverf verðbréfakaup. Þetta mun stuðla að sam-
þættingu og kostnaðarhagkvæmni á fjármálamarkaðn-
um og auka stöðugleika fjármálakerfisins í Bandalag-
inu og efla þannig frelsi til að veita þjónustu og frjálsa 
fjármagnsflutninga í fjármálaþjónustu á innri 
markaðnum. Í þessari tilskipun er einkum fjallað um 
tvíhliða samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstaf-
anir. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 168, 27.6.2002, bls. 43. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 106/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XII. viðauka (Frjálsir fjármagnsflutningar) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 26. 

(1) Stjtíð. EB C 180 E, 26.6.2001, bls. 312. 
(2) Stjtíð. EB C 196, 12.7.2001, bls. 10. 
(3) Stjtíð. EB C 48, 21.2.2002, bls. 1. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 13. desember 2001 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 5. mars 2002 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 15. maí 2002. 

(5) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45. 

4) Þessi tilskipun er tekin upp í evrópskan lagaramma 
sem samanstendur einkum af fyrrgreindri tilskipun 
98/26/EB og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/24/EB frá 4. apríl 2001 um endurskipulagningu 
og slit lánastofnana (6), tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2001/17/EB frá 19. mars 2001 um endurskipu-
lagningu og slit vátryggingafélaga (7) og reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 1346/2000 frá 29. maí 2000 um 
gjaldþrotaskipti (8). Þessi tilskipun er í samræmi við 
almenn atriði þessara fyrri löggerninga og er ekki í 
andstöðu við þau. Þessi tilskipun er í reynd til fyll-
ingar þeim löggerningum sem fyrir eru með því að 
hún tekur til fleiri viðfangsefna og fjallar ítarlegar um 
einstök mál sem þegar er fjallað um í þeim löggern-
ingum. 

 

5) Aðildarríkin skulu, til að bæta réttaröryggi að því er 
varðar samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstaf-
anir, tryggja að tiltekin ákvæði gjaldþrotalaga taki 
ekki til slíkra samninga, einkum samninga sem gætu 
hindrað skilvirka innlausn fjárhagslegra trygginga eða 
vefengt lögmæti þeirra aðferða sem nú eru notaðar, 
s.s. skuldajöfnun til uppgjörs, framlagning viðbótar-
trygginga og staðgöngutrygginga. 

 

6) Í þessari tilskipun er ekki fjallað um réttindi sem 
einstaklingur kann að hafa með tilliti til eigna sem eru 
settar sem fjárhagsleg trygging og verða til með 
öðrum hætti en samkvæmt skilmálum samnings um 
fjárhagslega tryggingarráðstöfun og með öðrum hætti 
en á grundvelli lagaákvæðis eða réttarreglu vegna 
upphafs eða framhalds slitameðferðar eða endurskipu-
lagningarráðstafana, s.s. skaðabætur vegna yfirsjónar, 
skekkju eða vanhæfis. 

 

7) Meginreglan í tilskipun 98/26/EB, þar sem lögin, sem 
eiga við um rafrænt eignarskráð verðbréf (rafbréf) 
sem eru lögð fram sem trygging, eru lög lögsagnar-
umdæmisins þar sem viðkomandi skrá, reikningur eða 
miðlægt vörslukerfi er geymt, skal rýmkuð í því skyni 
að skapa réttaröryggi að því er varðar notkun slíkra 
verðbréfa sem haldið er vegna sambands yfir landa-
mæri og eru notuð sem fjárhagsleg trygging innan 
gildissviðs þessarar tilskipunar. 

 

8) Öll aðildarríkin viðurkenna nú regluna lex rei sitae, 
en samkvæmt henni eru lög landsins þar sem 
fjárhagsleg trygging er staðsett þau lög sem fylgja 

________________  

(6)   Stjtíð. EB L 125, 5.5.2001, bls. 15. 
(7)   Stjtíð. EB L 110, 20.4.2001, bls. 28. 
(8)   Stjtíð. EB L 160, 30.6.2000, bls. 1. 
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skal þegar ákvarðað er hvort samningur um fjárhags-
lega tryggingarráðstöfun hefur öðlast gildi og njóti þar 
með réttarverndar gagnvart þriðju aðilum. Vörslu-
staður rafbréfa, sem eru sett sem fjárhagsleg trygging 
og eru í vörslu eins eða fleiri milliliða, skal ákvarð-
aður án þess að það hafi áhrif á beitingu þessarar 
tilskipunar varðandi verðbréf sem eru í beinni vörslu 
aðila. Ef tryggingarhafinn hefur gert lögmætan og 
haldgóðan samning um tryggingarráðstöfun, í sam-
ræmi við gildandi lög þess lands þar sem viðkomandi 
reikningur er skráður, skal lögmæti hans gagnvart 
öðru tilkalli til eignarréttar eða annarri hlutdeild í 
sömu eign og fullnustuhæfi tryggingarinnar einungis 
ráðast af lögum þess lands, og er með þeim hætti 
komið í veg fyrir réttaróvissu vegna annarrar, ófyrir-
séðrar löggjafar. 

 

9) Í því skyni að takmarka stjórnsýsluálag á aðila, sem 
nota fjárhagslegar tryggingar innan gildissviðs þess-
arar tilskipunar, skal eina krafan, sem heimilt er að 
gera um gildi fjárhagslegra trygginga að landslögum, 
vera að tryggingin skuli afhent, framseld, vera í 
vörslu, skráð eða með öðrum hætti komið í hendur 
eða undir yfirráð tryggingarhafa eða aðila sem er í 
fyrirsvari fyrir hann, sem útilokar þó ekki tryggingar-
aðferðir sem veita tryggingarveitanda heimild til að 
skipta út tryggingu eða draga umframtryggingu til 
baka. 

 

10) Af sömu ástæðum skal gerð, lögmæti, gildi, fullnustu-
hæfi eða gildi samnings um fjárhagslega tryggingar-
ráðstöfun sem sönnunargagns eða framlagning fjár-
hagslegrar tryggingar á grundvelli slíks samnings ekki 
bundin formlegri framkvæmd, s.s. að samið verði 
skjal í sérstöku formi eða með sérstökum hætti, vistun 
fari fram hjá opinberri stofnun eða opinberum aðila 
eða skráning gerð í opinber gögn, auglýsing birt í 
dagblaði eða tímariti, í opinberri skrá eða útgáfu eða á 
einhvern annan hátt, tilkynning send til opinbers 
starfsmanns eða lögð fram gögn á tilteknu formi til 
vitnis um dagsetningu á framkvæmd skjals eða 
gernings, fjárhæð viðkomandi fjárskuldbindinga eða 
öðrum málum. Þessi tilskipun verður þó að mynda 
jafnvægi milli skilvirkni markaðarins og öryggis 
þeirra sem eru aðilar að samningnum og þriðju aðila 
þannig að komist verði m.a. hjá hættu á svikum. Þessu 
jafnvægi er náð ef gildissvið þessarar tilskipunar nær 
aðeins til þeirra samninga um fjárhagslegar 
tryggingarráðstafanir þar sem kveðið er á um einhvers 
konar eignarsviptingu, þ.e. framlagningu fjárhags-
legrar tryggingar, og þegar unnt er að færa sönnur á 
framlagningu þeirra skriflega eða á varanlegum miðli 
og tryggja þannig að unnt sé að rekja trygginguna. Í 
þessari tilskipun skulu aðgerðir, sem kveðið er á um í 
lögum aðildarríkis að séu skilyrði fyrir því að 
framselja eða stofna tryggingarréttindi í fjármálagern-
ingum, öðrum en rafbréfum, s.s. framsal handhafa-
bréfa eða skráning í verðbréfaskrá þegar um er að 
ræða skráð verðbréf, ekki teljast formlegar fram-
kvæmdir. 

11) Enn fremur skal þessi tilskipun einungis vernda samn-
inga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir sem hægt 
er að færa sönnur á. Slík sönnunargögn geta verið 
veitt skriflega eða með öðrum hætti sem unnt er að 
framfylgja samkvæmt lögum sem gilda um samning 
um fjárhagslega tryggingarráðstöfun. 

 

12) Einfölduð notkun á fjárhagslegum tryggingum, sem 
næst með takmörkunum á stjórnsýsluálagi, eykur skil-
virkni í starfsemi Seðlabanka Evrópu og seðlabanka 
aðildarríkja, sem taka þátt í Efnahags- og myntbanda-
laginu, yfir landamæri, sem er nauðsynleg vegna 
framkvæmdar sameiginlegrar stefnu í peningamálum. 
Jafnframt leiðir sú takmarkaða vernd, sem samningar 
um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir njóta gegn 
tilteknum ákvæðum gjaldþrotalaga, til frekari stuðn-
ings við sameiginlega peningamálastefnu í víðari 
skilningi, þar sem þátttakendur í peningamarkaðnum 
jafna, sín á milli, heildarfjárhæð lausafjár á markað-
num með viðskiptum yfir landamæri gegn tryggingu. 

 

13) Með þessari tilskipun er leitast við að vernda lögmæti 
samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir sem 
byggjast á framsali á fullum eignarrétti yfir fjárhags-
legu tryggingunni, t.d. með því að útiloka að litið sé á 
slíka samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir 
(þ.m.t. endurhverf verðbréfakaup) sem veðsamninga. 

 

14) Fullnustuhæfi tvíhliða skuldajöfnunar til uppgjörs 
skal vera verndað, ekki einungis sem fullnustuleið 
gagnvart samningum um framsal eignarréttar yfir fjár-
hagslegri tryggingu, þ.m.t. endurhverf verðbréfakaup, 
heldur, í almennari skilningi, þegar skuldajöfnun til 
uppgjörs er hluti af samningi um fjárhagslega trygg-
ingarráðstöfun. Traustar áhættustjórnunaraðferðir, 
sem eru almennt notaðar á fjármálamarkaði, skulu 
njóta verndar með því að þátttakendum sé gert kleift 
að stjórna og draga úr lánaáhættu, sem stafar af alls 
kyns fjármálaviðskiptum á jöfnuðum grunni, þegar 
lánaáhættan er reiknuð með því að sameina áætlað 
núvirði áhættu vegna allra útistandandi viðskipta við 
mótaðila, jafna út gagnkvæma liði til að fá fram eina 
heildarfjárhæð sem er borin saman við núvirði 
tryggingarinnar. 

 

15) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á takmarkanir eða 
kröfur í landslögum um það hvenær fram skuli fara 
skuldajöfnun eða nettun í tengslum við kröfur og 
skyldur, t.d. um að kröfurnar og skyldurnar skuli vera 
gagnkvæmar eða að þeim hafi verið lokið áður en 
tryggingarhafinn vissi eða hefði mátt vita að 
slitameðferð eða endurskipulagningarráðstafanir séu 
hafnar hjá tryggingarveitanda (eða um bindandi 
lagagerninga sem leiða til þess að slíks). 



Nr. 16/172  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 
16) Þær traustu markaðsvenjur sem eftirlitsyfirvöld 

styðja, en samkvæmt þeim nota þátttakendur í 
fjármálamarkaðnum samninga um fjárhagslegar ráð-
stafanir um viðbótartryggingar til að stjórna og tak-
marka lánaáhættu sína hver gagnvart öðrum og reikna 
gildandi markaðsvirði lánaáhættunnar og verðgildi 
fjárhagslegu tryggingarinnar og fara fram á, til 
samræmis við það, viðbótartryggingu eða skil á 
umframfjárhæð fjárhagslegrar tryggingar, skulu vera 
verndaðar gegn sérreglum um hlutlægar ógildingar-
ástæður. Hið sama á við um möguleikann á að skipta 
út eignum, sem eru settar sem fjárhagsleg trygging, 
með öðrum eignum sem hafa sama verðgildi. Til-
gangurinn er einungis að tryggja að ekki sé hægt að 
vefengja framlagningu fjárhagslegrar viðbótar- eða 
staðgöngutryggingar einvörðungu á þeim grundvelli 
að viðkomandi fjárskuldbindingar hafi verið fyrir 
hendi áður en fjárhagslega tryggingin var lögð fram 
eða að fjárhagslega tryggingin hafi verið lögð fram á 
tilteknu tímabili. Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að 
unnt sé, samkvæmt landslögum, að vefengja samning 
um fjárhagslega tryggingarráðstöfun eða framlagn-
ingu fjárhagslegrar tryggingar í tengslum við upphaf-
lega tryggingu, viðbótartryggingu eða staðgöngu-
tryggingu, t.d. þegar tilgangurinn með framlagningu 
hefur verið að rýra stöðu annarra lánardrottna (þetta 
tekur m.a. til málaferla vegna svika eða svipaðra 
sérreglna um hlutlægar ógildingarástæður sem kunna 
að gilda á tilteknu tímabili). 

 

17) Í þessari tilskipun er kveðið á um hraðar og óform-
bundnar fullnustuleiðir til að tryggja fjárhagslegan 
stöðugleika og takmarka smitáhrif þegar um er að 
ræða vanskil aðila að samningi um fjárhagslega trygg-
ingarráðstöfun. Með tilskipuninni er þó náð jafnvægi 
milli síðastnefndu markmiðanna og verndunar trygg-
ingarveitanda og þriðju aðila en í henni er ótvírætt 
staðfest að aðildarríkin geti áfram haft í landslögum 
eftirlit dómstóla með innlausn eða mati á fjárhagslegri 
tryggingu og útreikningi á viðkomandi fjárskuldbind-
ingum eftir á (a posteriori), eða sett það í lög síðar. 
Með slíku eftirliti skal dómsmálayfirvöldum gert 
kleift að sannreyna að innlausn eða mat hafi farið 
fram samkvæmt sanngjörnum viðskiptaháttum. 

 

18) Unnt skal vera að leggja fram tryggingu í reiðufé 
bæði vegna samninga um framsal á eignarrétti og 
samninga um veðsetningu sem eru verndaðir með 
samþykki á nettun eða veðsetningu tryggingar í reiðu-
fé. Með reiðufé er einungis átt við fé sem er sýnt sem 
inneign á reikningi eða sambærilegar kröfur um 
endurgreiðslu á fé (s.s. innlán á peningamarkað), og 
eru peningaseðlar þannig ótvírætt útilokaðir. 

 

19) Í þessari tilskipun er kveðið á um notkunarrétt þegar 
um er að ræða samninga um veðsetningu á fjárhags-
legri tryggingu sem auka lausafé á fjármála-
markaðnum með endurnotkun „veðsettra“ verðbréfa. 

Þessi notkunarréttur skal þó ekki hafa áhrif á ákvæði í 
landslögum um aðgreiningu á eignum og ósanngjarna 
meðferð á lánardrottnum. 

20) Þessi tilskipun er með fyrirvara um beitingu og áhrif 
samningsskilmála fjármálagerninga, sem eru settir 
sem fjárhagsleg trygging, s.s. réttindi og skyldur og 
önnur skilyrði sem er að finna í útgáfuskilmálunum 
og öll önnur réttindi og skyldur og önnur skilyrði sem 
gilda milli útgefanda og handhafa slíkra gerninga. 

21) Þessi gerð er í samræmi við grundvallarréttindin og 
fylgir þeim meginreglum sem einkum er mælt fyrir 
um í sáttmála Evrópusambandsins um þau. 

22) Þar sem aðildarríkin geta ekki með fullnægjandi hætti 
náð því markmiði sem fyrirhuguð aðgerð felur í sér, 
þ.e. að setja lágmarksreglur um notkun fjárhagslegra 
trygginga, og auðveldara er að ná markmiðinu á 
vettvangi Bandalagsins vegna þess hve aðgerðin er 
umfangsmikil og hefur víðtæk áhrif, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðis-
regluna, eins og segir í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi 
við meðalhófsregluna, eins og kveðið er á um í þeirri 
grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari tilskipun til að ná þessu markmiði. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Inntak og gildissvið 

1. Í þessari tilskipun er mælt fyrir um Bandalagsreglur um 
samninga um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, sem full-
nægja kröfunum í 2. og 5. mgr., og um fjárhagslegar trygg-
ingar í samræmi við skilyrðin í 4. og 5. mgr. 

2. Tryggingarhafinn og tryggingarveitandinn verða, hvor 
um sig, að falla í einn af eftirfarandi flokkum: 

a) opinbert yfirvald (að undanskildum fyrirtækjum sem hið 
opinbera er í ábyrgð fyrir nema þau falli undir b- til e-
lið), þ.m.t.: 

i) opinberir aðilar í aðildarríkjum sem bera ábyrgð á 
eða hafa afskipti af stjórnun á skuldum hins 
opinbera og  

ii) opinberir aðilar í aðildarríkjum sem hafa heimild til 
að færa reikningshald fyrir viðskiptavini,  

b) seðlabanki, Seðlabanki Evrópu, Alþjóðagreiðslubank-
inn, fjölþjóðlegur þróunarbanki, eins og hann er skil-
greindur í 19. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2000/12/EB frá 20. mars 2000 um stofnun og 
rekstur lánastofnana (1), Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 
Fjárfestingabanki Evrópu, 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 2000/28/EB (Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, bls. 37). 
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c) fjármálastofnun sem sætir varfærniseftirliti, þar á meðal: 

i) lánastofnun, eins og hún er skilgreind í 1. mgr. 1. gr. 
tilskipunar 2000/12/EB, þ.m.t. þær stofnanir sem eru 
tilgreindar í 3. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar, 

ii) fjárfestingarfyrirtæki, eins og það er skilgreint í 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 93/22/EBE frá 10. 
maí 1993 um fjárfestingarþjónustu á sviði verðbréfa-
viðskipta (1), 

iii) fjármálastofnun, eins og hún er skilgreind í 5. mgr. 
1. gr. tilskipunar 2000/12/EB, 

iv) vátryggingafélag, eins og það er skilgreint í a-lið 
1. gr. tilskipunar ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní 
1992 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrir-
mælum varðandi frumtryggingar, aðrar en líftrygg-
ingar, (2) og líftryggingafélag eins og það er skil-
greint í a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 92/96/EBE frá 
10. nóvember 1992 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum varðandi frumtryggingar á 
sviði líftrygginga (3), 

v) fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljan-
legum verðbréfum eins og það er skilgreint í 2. mgr. 
1. gr. tilskipunar ráðsins 85/611/EBE frá 20. 
desember 1985 um samræmingu á lögum og stjórn-
sýslufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega fjár-
festingu í framseljanlegum verðbréfum (4), 

vi) rekstrarfélag eins og það er skilgreint í 2. mgr. 1. gr. 
a í tilskipun 85/611/EBE, 

d) milligönguaðili, uppgjörsaðili eða greiðslujöfnunarstöð, 
eins og skilgreint er í sömu röð í c-, d- og e-lið 2. gr. 
tilskipunar 98/26/EB, þ.m.t. svipaðar stofnanir, sem eru 
eftirlitsskyldar samkvæmt landslögum, sem stunda við-
skipti á mörkuðum með framvirka, staðlaða samninga, 
valréttarbréf og afleiður, að því marki sem er ekki 
fjallað um í þeirri tilskipun, og lögaðili, sem kemur fram 
sem vörsluaðili eða í umboði eins eða fleiri aðila, sem 
eru t.d. handhafar skuldabréfa eða verðbréfa í öðru 
formi til tryggingar skuldum, eða stofnunar eins og 
skilgreint er í a- til d-lið, 

e) lögaðili, þ.m.t. óskráð fyrirtæki og sameignarfélög, að 
því tilskildu að hinn aðilinn sé stofnun eins og skilgreint 
er í a- til d-lið. 

3. Aðildarríki geta ákveðið að samningar um fjárhagslegar 
tryggingarráðstafanir séu ekki innan gildissviðs tilskipunar-
innar ef einn af aðilunum er lögaðili sem um getur í e-lið 2. 
mgr. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB (Stjtíð. EB L 290, 
17.11.2000, bls. 27). 

(2) Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB. 

(3) Stjtíð. EB L 360, 9.12.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/64/EB. 

(4) Stjtíð. EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/108/EB (Stjtíð. EB L 41, 
13.2.2002, bls. 35). 

Ef aðildarríkin notfæra sér þennan möguleika skulu þau 
tilkynna það framkvæmdastjórninni sem skal tilkynna 
hinum aðildarríkjunum um það. 

4. a) Fjárhagslega tryggingin, sem á að veita, verður að 
vera í reiðufé eða fjármálagerningar. 

b) Aðildarríki geta ákveðið að fjárhagsleg trygging í 
eigin hlutabréfum tryggingarveitandans, hlutabréf-
um í eignatengdum fyrirtækjum í skilningi sjöundu 
tilskipunar ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 1983 um 
samstæðureikninga (5) og hlutabréfum í fyrirtækjum 
sem miðast eingöngu við eign á framleiðslutækjum, 
sem hafa úrslitaþýðingu fyrir fyrirtæki tryggingar-
veitanda, eða eign fasteigna, sé ekki innan gildis-
sviðs þessarar tilskipunar. 

5. Þessi tilskipun gildir um fjárhagslega tryggingu þegar 
hún hefur verið veitt og ef unnt er að færa sönnur á hana 
skriflega. 

Í sönnunarfærslu fyrir fjárhagslegri tryggingu skal vera unnt 
að auðkenna fjárhagslegu trygginguna sem hún tekur til. Í 
því skyni er nægilegt að færa sönnur á að trygging í formi 
rafbréfa hafi verið eignfærð á viðkomandi reikning eða sé 
innstæða á honum og að trygging í formi reiðufjár hafi verið 
eignfærð á tilgreindan reikning eða sé innistæða á honum. 

Þessi tilskipun gildir um samninga um fjárhagslegar 
tryggingarráðstafanir ef færðar eru sönnur á þá með 
skriflegum eða með öðrum hætti sem er sambærilegur í 
lagalegu tilliti. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem 
hér segir: 

a) „samningur um fjárhagslega tryggingarráðstöfun“: 
samningur um framsal eignarréttar yfir fjárhagslegri 
tryggingu eða samningur um veðsetningu á fjárhags-
legri tryggingu hvort sem hann fellur undir ramma-
samning eða almenna skilmála, 

b) „samningur um framsal eignarréttar yfir fjárhags-
legri tryggingu“: samningur, þ.m.t. endurhverf verð-
bréfakaup, þar sem tryggingarveitandi framselur 
fullan eignarrétt yfir fjárhagslegri tryggingu til 
tryggingarhafa til að tryggja, eða ná fram með 
öðrum hætti, efndum á viðkomandi fjárskuld-
bindingum, 

c) „samningur um veðsetningu á fjárhagslegri trygg-
ingu“: samningur þar sem tryggingarveitandi leggur 
fram fjárhagslega tryggingu sem veð í þágu, eða á 
nafn, tryggingarhafans, og eignarréttur yfir fjárhags-
legu tryggingunni helst að fullu hjá tryggingar-
veitanda þegar veðréttur er stofnaður, 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/65/EB (Stjtíð. EB L 283, 
27.10.2001, bls. 28). 
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d) „reiðufé“: fé sem er eignfært á reikning í hvaða 
gjaldmiðli sem er eða svipaðar kröfur um endur-
greiðslu fjár, s.s. innlán á peningamarkaði, 

e) „fjármálagerningar”: hlutabréf í félögum og önnur 
verðbréf, sem jafngilda hlutabréfum í félögum, og 
skuldabréf og skuldagerningar í öðru formi, ef unnt 
er að versla með þau á fjármagnsmarkaði, og önnur 
verðbréf, sem venja er að höndla með og veita rétt 
til kaupa á slíkum hlutabréfum, skuldabréfum eða 
öðrum verðbréfum, með áskrift, kaupum eða 
skiptum, eða bréf sem eru gerð upp í reiðufé (að 
undanskildum greiðsluskjölum), þ.m.t. einingar í 
fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu, peninga-
markaðsgerningar og kröfur í tengslum við eða 
réttindi í eða viðkomandi einhverju af framan-
greindu, 

f) „viðkomandi fjárskuldbindingar“: skuldbindingar 
sem eru tryggðar með samningi um fjárhagslega 
tryggingarráðstöfun og veita rétt til greiðslu í reiðufé 
og/eða afhendingar á fjármálagerningum. 

Viðkomandi fjárskuldbindingar geta verið eða falið í 
sér: 

i) núverandi eða í framtíð, raunverulegar eða skil-
yrtar eða væntanlegar skuldbindingar (þ.m.t. 
slíkar skuldbindingar sem rekja má til ramma-
samnings eða svipaðs samnings), 

ii) skuldbindingar sem annar en tryggingarhafinn 
hefur gagnvart tryggingarveitanda eða  

iii) skuldbindingar í tilteknum flokki eða af þeim 
toga sem verða til öðru hverju, 

g) „trygging í formi rafbréfa”: fjárhagsleg trygging 
samkvæmt samningi um fjárhagslega tryggingarráð-
stöfun og er eignarréttur yfir henni sannreyndur með 
færslum í skrá eða á reikningi sem er færður af eða 
fyrir millilið, 

h) „viðkomandi reikningur“: í tengslum við tryggingu í 
formi rafbréfa, sem fellur undir samning um fjár-
hagslega tryggingarráðstöfun, skráin eða reikningur-
inn – sem tryggingarhafinn getur fært – sem færslur-
nar eru færðar í, en trygging í formi rafbréfa er látin 
tryggingarhafanum í té samkvæmt henni eða honum, 

i) „sambærileg trygging“: 

i) í tengslum við reiðufé: greiðsla sömu fjárhæðar 
og í sama gjaldmiðli, 

ii) í tengslum við fjármálagerninga: fjármálagern-
ingar sama útgefanda eða skuldara, sem eru hluti 
af sömu útgáfu eða flokki, á sama nafnvirði og í 
sama gjaldmiðli og með sömu lýsingu, eða aðrar 
eignir ef í samningi um fjárhagslega tryggingar-
ráðstöfun er kveðið á um framsal þessara annarra 
eigna í kjölfar atburðar sem tengist eða hefur 
áhrif á fjármálagerninga sem lagðir eru fram sem 
fjárhagsleg trygging, 

j) „slitameðferð“: sameiginleg málsmeðferð sem felur 
í sér innlausn eigna og skiptingu afrakstursins milli 
lánardrottna, hluthafa eða félaga, eftir því sem við á, 
og felur í sér hvers konar íhlutun stjórnvalda eða 

dómsmálayfirvalda, þ.m.t. þau tilvik þegar sam-
eiginlegri málsmeðferð lýkur með nauðasamningi 
eða annarri hliðstæðri ráðstöfun, hvort sem hún er 
vegna gjaldþrots, að eigin frumkvæði eða lögboðin, 
 

k) „endurskipulagningarráðstafanir“: ráðstafanir sem 
fela í sér hvers kyns íhlutun af hálfu stjórnvalda eða 
dómsmálayfirvalda í þeim tilgangi að viðhalda 
fjárhagsstöðu eða koma henni í eðlilegt horf og hafa 
áhrif á fyrirliggjandi réttindi þriðju aðila, þ.m.t., en 
þó ekki eingöngu, ráðstafanir sem fela í sér greiðslu-
stöðvun, frestun fullnusturáðstafana eða lækkun á 
kröfum, 

 
l) „grundvöllur fullnustu“: vanskil eða sambærilegur 

atburður, sem aðilar hafa komið sér saman um að 
verði til þess, samkvæmt skilmálum í samningi um 
fjárhagslega tryggingarráðstöfun eða vegna beitingar 
lagaákvæðis, að tryggingarhafinn eigi rétt á að 
innleysa eða taka til eignar fjárhagslega tryggingu 
eða að ákvæði um skuldajöfnun til uppgjörs taki 
gildi, 

 
m) „notkunarréttur“: sá réttur sem tryggingarhafi hefur 

til að nota og ráðstafa fjárhagslegri tryggingu, sem 
er lögð fram samkvæmt samningi um veðsetningu á 
fjárhagslegri tryggingu, sem eigandi hennar, í 
samræmi við skilmála samningsins um veðsetningu 
á fjárhagslegri tryggingu, 

 
n) „ákvæði um skuldajöfnun til uppgjörs“: ákvæði í 

samningi um fjárhagslega tryggingarráðstöfun eða í 
samningi sem fjárhagsleg tryggingarráðstöfun er 
hluti af eða, ef ekki er um slíkt ákvæði að ræða, 
lagaákvæði sem felur í sér, þegar grundvöllur er 
fyrir fullnustu, með skuldajöfnun, nettun eða öðrum 
hætti: 

 
i) að skuldbindingum samningsaðila er flýtt þannig 

að þær falla þegar í stað í gjalddaga og eru 
tilgreindar sem skuldbinding um að greiða 
fjárhæð sem svarar til áætlaðs núvirðis skuld-
bindinganna eða er sagt upp og í stað þeirra 
kemur skuldbinding um að greiða slíka fjárhæð 
og/eða  

 
ii) að reiknað er út hvað hvorum aðila um sig ber að 

greiða vegna slíkra skuldbindinga og skal nettó-
fjárhæð, sem svarar til mismunarins, falla á þann 
aðila sem skuldar meira. 

 
2. Þegar vísað er til þess að fjárhagsleg trygging sé „lögð 
fram“ í þessari tilskipun eða til „framlagningar“ fjárhags-
legrar tryggingar er átt við að fjárhagsleg trygging sé afhent, 
framseld, í vörslu, skráð eða að henni sé með öðrum hætti 
komið í hendur eða undir yfirráð tryggingarhafa eða aðila 
sem er í fyrirsvari fyrir hann. Hvers kyns réttur tryggingar-
veitanda til að skipta út fjárhagslegri tryggingu eða draga 
umframtryggingu til baka hefur ekki áhrif á fjárhagslega 
tryggingu sem tryggingarhafi hefur fengið samkvæmt 
þessari tilskipun. 
 
3. Orðið „skriflegur“ í þessari tilskipun felur í sér 
skráningu á rafræna miðla og hvers kyns aðra varanlega 
miðla. 
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3. gr. 

Formkröfur 

1. Aðildarríki skulu ekki krefjast þess að gerð, lögmæti, 
gildi, fullnustuhæfi eða gildi samnings um fjárhagslega 
tryggingarráðstöfun sem sönnunargagns eða framlagning 
fjárhagslegar tryggingar, samkvæmt samningi um fjárhags-
lega tryggingarráðstöfun, sé háð skilyrðum um formlega 
framkvæmd. 

2. Ákvæði 1. mgr. hefur ekki áhrif á beitingu þessarar 
tilskipunar að því er varðar fjárhagslega tryggingu fyrr en 
tryggingin hefur verið lögð fram og unnt er að sýna fram á 
það skriflega og þegar unnt er að sýna fram á samning um 
fjárhagslega tryggingarráðstöfun skriflega eða með öðrum 
hætti sem er sambærilegur í lagalegu tilliti. 

4. gr. 

Fullnusta samninga um fjárhagslegar 
tryggingarráðstafanir 

1. Aðildarríki skulu sjá til þess að þegar grundvöllur er 
fyrir fullnustu geti tryggingarhafi innleyst fjárhagslegar 
tryggingar sem eru lagðar fram samkvæmt og með fyrirvara 
um samþykkta skilmála í samningi um veðsetningu á 
fjárhagslegri tryggingu á eftirfarandi hátt: 

a) fjármálagerninga með sölu eða töku þeirra til eignar og 
með því að jafna verðgildi þeirra á móti, eða til að 
standa skil á, viðkomandi fjárskuldbindingum, 

b) reiðufé með því að jafna fjárhæðina á móti, eða til að 
standa skil á, viðkomandi fjárskuldbindingum. 

2. Aðeins er unnt að taka fjárhagslega tryggingu til eignar 
ef: 

a) aðilar hafa komið sér saman um það í samningi um 
veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu og 

b) aðilar hafa náð samkomulagi um mat á fjármála-
gerningnum í samningi um veðsetningu á fjárhagslegri 
tryggingu. 

3. Aðildarríki, sem hafa ekki heimilað töku fjárhagslegrar 
tryggingar til eignar 27. júní 2002, eru ekki skuldbundin til 
að viðurkenna hana. 

Ef aðildarríkin notfæra sér þennan möguleika skulu þau 
tilkynna það framkvæmdastjórninni sem síðan skal tilkynna 
hinum aðildarríkjunum um það. 

4. Þegar fjárhagsleg trygging er innleyst með þeim 
aðferðum sem um getur í 1. mgr. skal, með hliðsjón af þeim 
skilmálum sem eru tilgreindir í samningi um veðsetningu á 
fjárhagslegri tryggingu, ekki gera kröfu um: 

a) að hafa þurfi fyrirvara á fyrirætlun um innlausn, 

b) að samþykkja þurfi skilmála innlausnarinnar fyrir dómi, 
opinberum starfsmanni eða öðrum aðila, 

c) að innlausnin fari fram með opinberu uppboði eða 
einhverjum öðrum tilskildum hætti eða 

d) að frekari frestur þurfi að hafa liðið. 
 
5. Aðildarríki skulu tryggja að samningur um fjárhagslega 
tryggingarráðstöfun geti tekið gildi í samræmi við skilmála 
hans þrátt fyrir að slitameðferð eða endurskipulagningar-
ráðstafanir tryggingarveitanda eða tryggingarhafa hefjist 
eða sé fram haldið. 
 
6. Þessi grein og 5., 6. og 7. gr. eru með fyrirvara um 
kröfur samkvæmt landslögum þess efnis að innlausnin eða 
matið á fjárhagslegri tryggingu og útreikningur á viðkom-
andi fjárskuldbindingum verði að fara fram í samræmi við 
góða viðskiptahætti. 

 

5. gr. 
 

Réttur til að nota fjárhagslegar tryggingar samkvæmt 
samningum um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu  

 
1. Aðildarríkin skulu tryggja að tryggingarhafinn hafi 
afnotarétt af fjárhagslegri tryggingu sem er lögð fram sam-
kvæmt samningi um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu 
ef og að því marki sem ákvæði eru um það í samningnum. 
 
2. Ef tryggingarhafi nýtir sér notkunarrétt skuldbindur 
hann sig þar með til að framselja sambærilega tryggingu í 
stað upphaflegu fjárhagslegu tryggingarinnar eigi síðar en á 
gjalddaga viðkomandi fjárskuldbindingar sem er tryggð 
með samningi um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu. 
 
Að öðrum kosti skal tryggingarhafinn á gjalddaga viðkom-
andi fjárskuldbindinga annaðhvort framselja sambærilega 
tryggingu eða, ef og að því marki sem kveðið er á um í 
samningi um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu, jafna 
verðgildi sambærilegu tryggingarinnar á móti viðkomandi 
fjárskuldbindingu eða standa skil á henni. 
 
3. Sambærilega tryggingin, sem er framseld til að standa 
skil á skuldbindingu eins og lýst er í fyrstu undirgrein 
2. mgr., skal falla undir ákvæði sama samnings um 
veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu og upphaflega fjár-
hagslega tryggingin og skal farið með hana eins og hún hafi 
verið lögð fram samkvæmt samningnum um veðsetningu á 
fjárhagslegri tryggingu á sama tíma og upphaflega 
fjárhagslega tryggingin var fyrst lögð fram. 
 
4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að nýting tryggingarhafa á 
fjárhagslegri tryggingu samkvæmt þessari grein ógildi ekki 
eða geri ófullnustuhæfan rétt hans samkvæmt samningi um 
veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu í tengslum við 
fjárhagslegu trygginguna sem tryggingarhafi framselur til 
að standa skil á skuldbindingu, eins og lýst er í fyrstu 
undirgrein 2. mgr.  
 
5. Ef grundvöllur er fyrir fullnustu áður en skuldbinding, 
sem lýst er í fyrstu undirgrein 2. mgr., hefur verið efnd 
getur skuldbindingin fallið undir ákvæði um skuldajöfnun 
til uppgjörs. 
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6. gr. 
 
Viðurkenning á samningi um framsal eignarréttar yfir 

fjárhagslegri tryggingu 
 
1. Aðildarríkin skulu tryggja að samningur um framsal 
eignarréttar yfir fjárhagslegri tryggingu geti tekið gildi í 
samræmi við skilmála hans. 
 
2. Ef grundvöllur er fyrir fullnustu áður en skuldbinding 
tryggingarhafa um að framselja sambærilega tryggingu 
samkvæmt samningi um framsal eignarréttar yfir fjárhags-
legri tryggingu hefur verið efnd getur skuldbindingin heyrt 
undir ákvæði um skuldajöfnun til uppgjörs. 

 

7. gr. 
 
Viðurkenning á ákvæðum um skuldajöfnun til uppgjörs 
 
1. Aðildarríki skulu sjá til þess að ákvæði um skuldajöfnun 
til uppgjörs geti tekið gildi í samræmi við skilmála þess: 
 
a) þrátt fyrir að slitameðferð eða endurskipulagningar-

ráðstafanir, að því er varðar tryggingarveitanda og/eða 
tryggingarhafa, séu hafnar eða sé fram haldið og/eða 

 
b) þrátt fyrir meint framsal, réttarfarslegt löghald eða 

annað löghald eða aðra lúkningu slíkra réttinda eða að 
því er varðar slík réttindi. 

 
2. Aðildarríki skulu tryggja að beiting ákvæðis um skulda-
jöfnun til uppgjörs heyri ekki undir neina af þeim kröfum 
sem um getur í 4. mgr. 4. gr., nema aðilar semji um annað. 

 

8. gr. 
 

Tilvik þegar tiltekin gjaldþrotaákvæði gilda ekki 
 
1. Aðildarríki skulu sjá til þess að ekki sé unnt að lýsa því 
yfir að samningur um fjárhagslega tryggingarráðstöfun, sem 
og framlagning fjárhagslegrar tryggingar samkvæmt slíkum 
samningi, skuli ógildur eða ómerkur eða hnekkt af þeirri 
ástæðu einni að hann hafi orðið til eða að fjárhagsleg trygg-
ing lögð fram: 
 
a) sama dag og slitameðferð eða endurskipulagningar-

ráðstafanir hófust eða var fram haldið, en áður en 
fyrirmæli voru gefin eða úrskurður kveðinn upp um það 
upphaf eða 

 
b) innan tiltekins tíma fyrir upphaf slíkrar meðferðar eða 

ráðstafana og skilgreind með vísun til þess eða til þeirra 
fyrirmæla eða úrskurðar sem er kveðinn upp eða til 
annarrar aðgerðar eða annars atburðar meðan á slíkri 
meðferð eða ráðstöfunum stendur. 

 
2. Aðildarríki skulu sjá til þess að fyrirliggjandi samningur 
um fjárhagslega tryggingarráðstöfun eða viðkomandi fjár-
skuldbinding eða fjárhagsleg trygging, sem hefur verið lögð 

fram sama dag og en þó eftir að slitameðferð eða endur-
skipulagningarráðstafanir hófust, sé fullnustuhæf sam-
kvæmt lögum og bindandi gagnvart þriðja aðila ef trygg-
ingarhafi getur sannað að honum hafi ekki verið kunnugt 
um, né mátt vera kunnugt um, að slík meðferð eða ráð-
stafanir væru hafnar. 
 
3. Þegar í samningi um fjárhagslega tryggingarráðstöfun 
felst: 
 
a) skuldbinding um að leggja fram fjárhagslega tryggingu 

eða fjárhagslega viðbótartryggingu til að taka mið af 
breytingum á verðgildi fjárhagslegu tryggingarinnar eða 
fjárhæð viðkomandi fjárskuldbindinga eða 

 
b) réttur til að draga til baka fjárhagslega tryggingu með 

því að leggja fram, með staðgöngu eða skiptum, fjár-
hagslega tryggingu sem hefur nánast sama verðgildi, 

 
skulu aðildarríki sjá til þess að ekki sé litið svo á að með því 
að leggja fram fjárhagslega tryggingu, fjárhagslega við-
bótartryggingu eða fjárhagslega staðgöngu- eða skipti-
tryggingu, samkvæmt slíkri skuldbindingu eða rétti, að hún 
sé ógild eða numin úr gildi af þeirri ástæðu einni að: 
 
i) slík framlagning hafi farið fram á sama degi og 

slitameðferð eða endurskipulagningarráðstafanir hófust, 
en áður en fyrirmælin voru gefin eða úrskurðurinn 
kveðinn upp um það upphaf, eða tilteknum tíma fyrir og 
hún skilgreind með vísun til upphafs slitameðferðar eða 
endurskipulagningarráðstafana eða til hvers kyns 
fyrirmæla eða úrskurðar sem er kveðinn upp eða til 
annarrar aðgerðar eða annars atburðar meðan á slíkri 
meðferð eða ráðstöfunum stendur og/eða 

 
ii) stofnað hafi verið til viðkomandi fjárskuldbindingar 

fyrir þann dag sem fjárhagslega tryggingin, fjárhagslega 
viðbótartryggingin eða fjárhagslega staðgöngu- eða 
skiptitryggingin var lögð fram. 

 
4. Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á almenn ákvæði inn-
lendra gjaldþrotalaga að því er varðar ógildingu viðskipta 
sem eru gerð á tilteknu tímabili sem um getur í b-lið 1. mgr. 
og i-lið 3. mgr., samanber þó 1., 2. og 3. mgr. 

 

9. gr. 
 

Lagaskil 
 
1. Öll álitamál, sem snerta einhver þau mál sem eru 
tilgreind í 2. mgr. og koma upp í tengslum við tryggingar í 
formi rafbréfa, skulu falla undir lög þess lands þar sem 
viðkomandi reikningur er geymdur. Vísun í lög lands telst 
vera vísun í landslög, án tillits til þeirra reglna sem kveða á 
um að vísað skuli til laga annars lands þegar skorið er úr um 
viðkomandi álitamál. 
 
2. Málin, sem um getur í 1. mgr., eru: 
 
a) lagalegt eðli og eignarréttarleg áhrif tryggingar í formi 

rafbréfa, 
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b) kröfurnar um gildi samnings um fjárhagslega trygg-

ingarráðstöfun í tengslum við rafbréf og framlagning 
tryggingar í formi rafbréfa samkvæmt slíkum samningi 
og almennar kröfur um hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar 
til að slíkur samningur og framlagning tryggingar gildi 
gagnvart þriðja aðila, 

c) hvort eignarréttur aðila eða tilkall til slíkrar tryggingar í 
formi rafbréfa er léttvægara eða víki fyrir eignarrétti eða 
tilkalli annars aðila eða hvort kaup hafi farið fram í 
góðri trú, 

d) þær aðgerðir sem krafist er til að innleysa tryggingu í 
formi rafbréfa í kjölfar þess að grundvöllur myndast 
fyrir fullnustu. 

10. gr. 

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar 

Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu um beitingu 
þessarar tilskipunar fyrir Evrópuþingið og ráðið eigi síðar 
en 27. desember 2006, einkum um beitingu 3. mgr. 1. gr., 3. 
mgr. 4. gr. og 5. gr. ásamt meðfylgjandi tillögum um endur-
skoðun tilskipunarinnar eftir því sem við á. 

11. gr. 

Framkvæmd. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

27. desember 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 

12. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

13. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 6. júní 2002. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN 

forseti. forseti. 
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                         TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/103/EB                       2007/EES/16/25 

frá 17. nóvember 2003 

 um breytingu á tilskipun 2001/25/EB um lágmarksþjálfun sjómanna (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
2. mgr. 80. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 
 
að höfðu samráði við svæðanefndina, 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/25/EB frá 

4. apríl 2001 um lágmarksþjálfun sjómanna (3) eru 
skilgreindar kröfur um lágmarksþjálfun, skírteini og 
vaktstöður sjómanna sem starfa um borð í skipum 
Bandalagsins. Þessar kröfur byggjast á kröfum sam-
þykktar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar frá 1978 
um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjó-
manna (STCW-samþykktin), með áorðnum breyting-
um. 

 
2) Til að viðhalda og þróa tiltekna þekkingu og hæfni á 

sviði sjóflutninga í ESB er mikilvægt að gefa 
menntun og þjálfun sjómanna og stöðu þeirra í ESB 
tilhlýðilegan gaum. 

 
3) Nauðsynlegt er að tryggja að sjómenn sem eru hand-

hafar skírteina, sem eru gefin út í þriðju löndum, og 
starfa um borð í skipum Bandalagsins, búi yfir sömu 
hæfni og krafist er í STCW-samþykktinni. Í tilskipun 
2001/25/EB er mælt fyrir um málsmeðferð og sam-
eiginlegar viðmiðanir fyrir viðurkenningu aðildarríkj-
anna á skírteinum sem eru gefin út í þriðju löndum. 

 
4) Í tilskipun 2001/25/EB er kveðið á um endurmat á 

málsmeðferð og viðmiðunum fyrir viðurkenningu 
skírteina, sem eru gefin út í þriðju löndum, og viður-
kenningu mennta- og þjálfunarstofnana og náms-
brauta og námskeiða fyrir sjómenn í ljósi fenginnar 
reynslu af beitingu tilskipunarinnar. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 326, 13.12.2003, bls. 28. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 65, 23.12.2004, bls. 27. 

(1) Stjtíð. EB C 133, 6.6.2003, bls. 23. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 3. september 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 6. nóvember 2003. 
(3) Stjtíð. EB L 136, 18.5.2001, bls. 17. Tilskipuninni var breytt með til-

skipun 2002/84/EB (Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 53). 

5) Framkvæmd tilskipunar 2001/25/EB hefur leitt í ljós 
að breytingar á málsmeðferð og viðmiðunum gætu 
stóraukið áreiðanleika viðurkenningarkerfisins en 
jafnframt einfaldað þær kvaðir sem eru lagðar á 
aðildarríkin um eftirlit og skýrslugjöf. 

 

6) Með aukinni samræmingu er unnt að meta á mun 
markvissari hátt hvort þriðju lönd, sem veita menntun 
og þjálfun, uppfylli ákvæði STCW-samþykktarinnar. 
Framkvæmdastjórninni skal því falið þetta verkefni af 
hálfu Bandalagsins í heild. 

 

7) Til að tryggja að land, sem hefur verið viðurkennt, 
uppfylli kröfur STCW-samþykktarinnar að fullu, skal 
endurskoða viðurkenninguna reglulega og framlengja 
hana ef við á. Afturkalla skal viðurkenningu þriðja 
lands sem uppfyllir ekki kröfur STCW-samþykktar-
innar þar til annmarkar hafa verið lagfærðir. 

 

8) Unnt er að taka markvissari ákvarðanir um framleng-
ingu eða afturköllun viðurkenninga ef það er gert á 
samræmdan hátt og miðlægt í Bandalaginu. Fram-
kvæmdastjórninni skulu því falin þessi verkefni af 
hálfu Bandalagsins í heild. 

 

9) Unnt er að hafa markvissara, stöðugt eftirlit með því 
hvort þriðju lönd, sem hafa verið viðurkennd, uppfylli 
kröfur STCW-samþykktarinnar ef það er gert á 
samræmdan hátt og miðlægt.  

 

10) Eitt af verkefnum Siglingaöryggisstofnunar Evrópu 
(Stofnunarinnar) er að aðstoða framkvæmdastjórnina 
við að leysa hvers konar verkefni, sem henni eru falin 
samkvæmt löggjöf Bandalagsins, sem varða menntun 
og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna skipa. 

 

11) Stofnunin skal því aðstoða framkvæmdastjórnina við 
þau verkefni hennar að veita, framlengja og afturkalla 
viðurkenningar þriðju landa. Hún skal einnig aðstoða 
framkvæmdastjórnina við eftirlit með því hvort þriðju 
lönd uppfylli kröfur STCW-samþykktarinnar. 

 

12) Í STCW-samþykktinni eru tilgreindar tungumála-
kröfur sem gilda um skírteini og áritanir sem staðfesta 
útgáfu skírteinis. Færa skal ákvæði tilskipunar 
2001/25/EB til samræmis við viðeigandi kröfur sam-
þykktarinnar. 



31.3.2007  Nr. 16/179EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 
13) Í Alþjóðasamningi um öryggi mannslífa á hafinu frá 

1974, með áorðnum breytingum (SOLAS-samþykkt-
in), er mælt fyrir um kröfur um tungumálakunnáttu til 
tryggja örugg fjarskipti milli skips og lands. Tilskipun 
2001/25/EB skal uppfærð í samræmi við nýlegar 
breytingar á SOLAS-samþykktinni sem tóku gildi 
1. júlí 2002. 

14) Nauðsynlegt er að ákvarða málsmeðferð til að laga 
tilskipun 2001/25/EB að breytingum á lögum Banda-
lagsins í framtíðinni. 

15) Breyta ber tilskipun 2001/25/EB til samræmis við 
þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2001/25/EB er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Skírteini skulu gefin út í samræmi við 1. mgr. 
reglu I/2 í STCW-samþykktinni.“ 

b) eftirfarandi málsliður bætist við 5. mgr.: 

„Áritanir eru veittar í samræmi við 2. mgr. VI. gr. í 
STCW-samþykktinni.“ 

2. Í stað e-liðar 17. gr. komi eftirfarandi: 

„e) að viðeigandi búnaður sé til staðar svo fjarskipti geti 
farið fram milli skips og yfirvalda í landi. Þessi 
fjarskipti skulu fara fram í samræmi við 4. mgr. 
reglu 14 í V. kafla SOLAS-samþykktarinnar.“ 

3. Í stað 3. mgr. 18. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Sjómönnum, sem hafa ekki undir höndum skírteinin 
sem um getur í 4. gr., er heimilt að starfa um borð í 
skipum sem sigla undir fána aðildarríkis, að því tilskildu 
að samþykkt hafi verið ákvörðun um viðurkenningu 
þess skírteinis, sem þeir hafa undir höndum, samkvæmt 
málsmeðferðinni hér á eftir: 

a) Aðildarríki sem hefur í hyggju að viðurkenna, með 
áritun, viðeigandi skírteini, sem þriðju lönd hafa 
gefið út fyrir skipstjóra, yfirmann eða loftskeyta-
mann vegna þjónustu á skipum sem sigla undir fána 
þess, skal leggja fram rökstudda beiðni til fram-
kvæmdastjórnarinnar um viðurkenningu þessa þriðja 
lands. 

Framkvæmdastjórnin skal, með aðstoð Siglinga-
öryggisstofnunar Evrópu (Stofnunarinnar) og 
hugsanlega með þátttöku einhvers hlutaðeigandi 
aðildarríkis, safna upplýsingunum, sem um getur í 
II. viðauka, og láta fara fram mat á fyrirkomulagi 
um menntun og þjálfun og skírteinisútgáfu í því 
þriðja landi, sem beiðnin um viðurkenningu á við, til 
að sannprófa hvort viðeigandi land uppfylli allar 
kröfur STCW-samþykktarinnar og hvort viðeigandi 
ráðstafanir hafa verið gerðar til að koma í veg fyrir 
svik í tengslum við skírteini. 

b) Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um viður-
kenningu þriðja lands í samræmi við málsmeðferð-
ina sem um getur í 2. mgr. 23. gr. innan þriggja 
mánaða frá þeim degi sem beiðni um viðurkenning-
una barst. Ef viðurkenningin er veitt skal hún gilda 
með fyrirvara um ákvæði 18. gr. a. 

 
c) Ef engin ákvörðun er tekin um viðurkenningu við-

komandi þriðja lands innan þeirra tímamarka sem 
mælt er fyrir um í b-lið er aðildarríkinu, sem leggur 
fram beiðnina, heimilt að ákveða að viðurkenna ein-
hliða þriðja land þar til ákvörðun hefur verið tekin í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 23. gr. 

 
d) Aðildarríki er heimilt, að því er varðar skip sem 

sigla undir fána þess, að árita skírteini, sem eru gefin 
út í þriðju löndum og viðurkennd af framkvæmda-
stjórninni, að teknu tilliti til ákvæða 4. og 5. liðar í 
II. viðauka. 

 
e) Viðurkenningar skírteina, sem eru gefnar út af 

viðurkenndum þriðju löndum og birtar í C-deild 
Stjórnartíðinda Evrópusambandsins fyrir (...) (*), 
gilda áfram. Öllum aðildarríkjum er heimilt að nota 
þessar viðurkenningar nema framkvæmdastjórnin 
hafi afturkallað þær skv. 18. gr. a. 

 
f) Framkvæmdastjórnin skal semja og uppfæra skrá 

yfir þriðju lönd sem hafa verið viðurkennd. Skrána 
skal birta í C-deild Stjórnartíðinda Evrópubanda-
laganna. 

 
___________ 
(*) 18 mánuðum eftir gildistöku tilskipunarinnar.“ 

 
4. Eftirfarandi greinar bætist við: 
 

„18. gr. a 
 

1. Þrátt fyrir viðmiðanirnar, sem eru tilgreindar í 
II. viðauka, skal aðildarríki þegar í stað tilkynna fram-
kvæmdastjórninni um það og bera fram rökstuddar 
ástæður fyrir því ef það telur að viðurkennt þriðja land 
uppfylli ekki lengur kröfur STCW-samþykktarinnar. 
Framkvæmdastjórnin skal þegar í stað vísa málinu til 
nefndarinnar sem um getur í 23. gr. 
 
2. Þrátt fyrir viðmiðanirnar, sem eru tilgreindar í 
II. viðauka, skal aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórn-
inni þegar í stað og bera fram rökstuddar ástæður fyrir 
því þegar það telur að viðurkennt þriðja land uppfylli 
ekki lengur kröfur STCW-samþykktarinnar. Fram-
kvæmdastjórnin skal þegar í stað vísa málinu til 
nefndarinnar sem um getur í 23. gr. 
 
3. Þegar aðildarríki hefur í hyggju að afturkalla áritanir 
skírteina, sem þriðju lönd gefa út, skal það þegar í stað 
tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjun-
um um fyrirætlanir sínar og rökstyðja þær. 
 
4. Framkvæmdastjórnin skal, með aðstoð Stofnunar-
innar, endurmeta viðurkenningu viðkomandi þriðja 
lands til að sannprófa hvort landið uppfylli kröfur 
STCW-samþykktarinnar. 
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5. Ef ástæða er til að ætla að tilteknar menntastofnanir 
fyrir sjómenn uppfylli ekki lengur kröfur STCW-sam-
þykktarinnar skal framkvæmdastjórnin tilkynna við-
komandi landi að viðurkenning skírteina þess verði 
afturkölluð að tveimur mánuðum liðnum nema gerðar 
séu ráðstafanir til að tryggja að allar kröfur STCW-sam-
þykktarinnar verði uppfylltar. 
 
6. Taka skal ákvörðun um afturköllun viðurkenningar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
23. gr. innan tveggja mánaða frá þeim degi sem tilkynn-
ing barst frá aðildarríkinu. Viðkomandi aðildarríki skulu 
grípa til viðeigandi ráðstafanir til að hrinda ákvörðun-
inni í framkvæmd. 
 
7. Áritanir til staðfestingar á viðurkenningu skírteina, 
sem eru gefin út í samræmi við 6. mgr. 5. gr., fyrir þann 
dag sem ákvörðun var tekin um að afturkalla viður-
kenningu þriðja lands, skulu gilda áfram Sjómenn, sem 
eru handhafar slíkra skírteina, mega þó ekki krefjast 
áritunar sem viðurkennir aukna menntun og hæfi nema 
sú uppfærsla byggist eingöngu á viðbótarsiglingatíma 
og -reynslu.  

 
18. gr. b 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal, í samvinnu við stofnun-
ina, endurmeta með reglulegu millibili og a.m.k. á fimm 
ára fresti þriðju lönd, sem hafa verið viðurkennd 
samkvæmt málsmeðferðinni sem um getur í b-lið 
3. mgr. 18. gr., þ.m.t. þau þriðju lönd sem um getur í f-
lið 3. mgr. 18. gr., til að sannprófa hvort þau uppfylli 
viðeigandi viðmiðanir í II. viðauka og hvort gripið hafi 
verið til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir 
svik í tengslum við skírteini. 
 
2. Framkvæmdastjórnin skal skilgreina forgangsvið-
miðanir fyrir mat á þriðju löndum á grundvelli gagna 
um frammistöðu sem hafnarríkiseftirlitið kveður á um 
skv. 20. gr. og upplýsinga varðandi skýrslur um óháðar 
úttektir sem þriðju lönd afhenda samkvæmt þætti A-I/7 í 
STCW-kóðanum. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal láta aðildarríkjunum í té 
skýrslu um niðurstöður matsins.“ 

5. Eftirfarandi málsliður bætist við 1. mgr. 22. gr.: 

„Einnig má gera breytingar á þessari tilskipun sam-
kvæmt sömu málsmeðferð í því skyni að allar viðeig-
andi breytingar öðlist gildi í löggjöf Bandalagsins að því 
er þessa tilskipun varðar.“ 

6. Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við viðauk-
ann við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
14. maí 2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórn-
inni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

Eigi síðar en 14. desember 2008 skal framkvæmdastjórnin 
leggja matsskýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið sem byggist 
á ítarlegri greiningu og mati á samningsákvæðum Alþjóða-
siglingamálastofnunarinnar, beitingu þeirra og nýrri sýn á 
sambandið milli öryggis og menntunar og þjálfunar áhafna 
skipa. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. nóvember 2003. 

 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. ALEMANNO 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 
Í stað II. viðauka við tilskipun 2001/25/EB komi eftirfarandi: 
 
„II. VIÐAUKI 
 
VIÐMIÐANIR SEM UM GETUR Í A-LIÐ 3. MGR. 18. GR. FYRIR VIÐURKENNINGU ÞRIÐJU LANDA, SEM HAFA 
GEFIÐ ÚT SKÍRTEINI, EÐA VEITT ÖÐRUM UMBOÐ TIL AÐ GEFA ÚT SKÍRTEINI 
 
1. Þriðja landið skal vera samningsaðili að STCW-samþykktinni. 
 
2. Siglingaöryggisnefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar skal hafa staðfest að viðkomandi þriðja land hafi upp-

fyllt ákvæði STCW-samþykktarinnar að fullu. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal, í samvinnu við Stofnunina og hugsanlega með þátttöku annarra viðkomandi aðildar-

ríkja, hafa staðfest og gert allar nauðsynlegar ráðstafanir, m.a. að skoða aðstöðu eða kanna málsmeðferð, til að 
ganga úr skugga um að farið hafi verið í einu og öllu að kröfum um hæfnistaðla, útgáfu og áritun skírteina og 
skráningu og að gæðastaðlakerfi hafi verið komið á samkvæmt reglu I/8 í STCW-samþykktinni. 

 
4. Aðildarríkið skal vera um það bil að ganga frá samningi við hlutaðeigandi þriðja land þess efnis að tilkynning 

verði gefin út þegar í stað verði mikilvæg breyting á fyrirkomulagi menntunar og þjálfunar og skírteinisútgáfu 
sem kveðið er á um í samræmi við STCW-samþykktina. 

 
5. Aðildarríkið hefur gert ráðstafanir til að tryggja að sjómenn, sem leggja skírteini fram til viðurkenningar vegna 

starfa á stjórnunarsviði, hafi fullnægjandi þekkingu á siglingalögum viðkomandi aðildarríkis sem lúta að þeim 
störfum sem þeim er heimilað að gegna. 

 
6. Ef aðildarríki óskar eftir því að gera viðbótarmat á því hvort þriðja land uppfylli ákvæðin, með því að meta 

menntastofnanir fyrir sjómenn, skal það gera það í samræmi við ákvæði þáttar A-I/6 í STCW-kóðanum.“ 
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              REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 415/2004             2007/EES/16/26 

frá 5. mars 2004 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS) og um breytingu á 

reglugerðum um siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2099/2002 frá 5. nóvember 2002 um að koma á fót 
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS) og um breytingu á reglugerðum um 
siglingaöryggi og varnir gegn mengun frá skipum (1), 
einkum 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EB) nr. 2099/2002 er COSS-
nefndinni komið á fót. 

2) Hlutverk COSS-nefndarinnar er að miðstýra verkefn-
um nefndanna, sem komið er á fót samkvæmt löggjöf 
Bandalagsins um öryggi á höfunum, afstýra mengun 
frá skipum og vernda aðbúnað og vinnuskilyrði um 
borð. 

3) Í allri nýrri löggjöf Bandalagsins, sem er samþykkt á 
sviði öryggis á höfunum, skal skírskotað til COSS-
nefndarinnar. 

4) Í 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/6 
/EB frá 18. febrúar 2002 um formsatriði við skýrslu-
gjöf að því er varðar skip sem koma í og/eða láta úr 
höfn í aðildarríkjum Bandalagsins (2) er kveðið á um 
að framkvæmdastjórnin skuli njóta aðstoðar nefndar-
innar sem komið er á fót skv. 1. mgr. 12. gr. tilskip-
unar ráðsins 93/75/EBE. Í stað þessarar nefndar 
kemur COSS-nefndin samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 2099/2002. 

5) Í 28. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/59/EB frá 27. júní 2002 um stofnun eftirlits- og 
upplýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó og 
um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/75/EBE (4) er 
kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli njóta 
aðstoðar nefndar. 

6) Í 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 782/2003 frá 14. apríl 2003 um bann við því að 
nota lífræn tinsambönd á skip (5) er kveðið á um að 
framkvæmdastjórnin skuli njóta aðstoðar COSS-
nefndarinnar. 

 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 6.3.2004, bls. 10. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 28. 

(1) Stjtíð. EB L 324, 29.11.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 31. 
(3) Stjtíð. EB L 247, 5.10.1993, bls. 19. 
(4) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 10. 
(5) Stjtíð. EB L 115, 9.5.2003, bls. 1. 

7) Í 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/25/EB frá 14. apríl 2003 um sérkröfur um stöð-
ugleika ekjufarþegaskipa (6) er kveðið á um að fram-
kvæmdastjórnin skuli njóta aðstoðar COSS-nefndar-
innar. 

 
8) Breyta skal 2. mgr. 2. gr. skv. 7. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 2099/2002 með það fyrir augum að fella inn í hana 
tilvísun í gerðir Bandalagsins, sem hafa öðlast gildi 
eftir samþykkt þeirrar reglugerðar, þar sem nefndinni 
um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá 
skipum (COSS) er veitt framkvæmdavald. 

 
9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-

gerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
öryggi á höfunum. 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi liðir bætist við 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2099/2002: 
 
„p) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/6/EB frá  

18. febrúar 2002 um formsatriði við skýrslugjöf að því 
er varðar skip sem koma í og/eða láta úr höfn í 
aðildarríkjum Bandalagsins (*), 

 
q) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB frá 

27. júní 2002 um stofnun eftirlits- og upplýsingakerfis 
Bandalagsins fyrir umferð á sjó og um niðurfellingu 
tilskipunar ráðsins 93/75/EBE (**), 

 
r) reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 782/2003 

frá 14. apríl 2003 um bann við því að nota lífræn 
tinsambönd á skip (***), 

 
s) tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/25/EB frá  

14. apríl 2003 um sérkröfur um stöðugleika 
ekjufarþegaskipa (****). 
 
(*) Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 31. 
(**) Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 10. 
(***) Stjtíð. EB L 115, 9.5.2003, bls. 1. 
(****) Stjtíð. EB L 123, 17.5.2003, bls. 22.“ 
 
 
 

 
(6)   Stjtíð. EB L 123, 17.5.2003, bls. 22. 
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2. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Brussel 5. mars 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Loyola DE PALACIO 

framkvæmdastjóri. 
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                    REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 68/2004             2007/EES/16/27 

frá 15. janúar 2004 

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 622/2003 um ráðstafanir til 
að framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2320/2002 frá 16. desember 2002 um sameiginlegar 
reglur um flugvernd í almenningsflugi (1), einkum 2. mgr. 
4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Framkvæmdastjórninni ber, skv. reglugerð (EB) 
nr. 2320/2002, að samþykkja ráðstafanir til að 
framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd 
í öllu Evrópusambandinu. Reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 622/2003 frá 4. apríl 2003 um 
ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum 
grunnreglum um flugvernd (2) var fyrsta gerðin um 
slíkar ráðstafanir. 

2) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 2320/2002 og til að 
koma í veg fyrir ólöglegt athæfi er rétt að 
ráðstafanirnar, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við 
reglugerð (EB) nr. 622/2003, séu leynilegar og ekki 
birtar opinberlega. Það sama gildir óhjákvæmilega um 
allar gerðir sem breyta henni. 

3) Engu að síður er þörf á samræmdri skrá, sem 
almenningur hefur aðgang að, þar sem taldir eru upp 
þeir hlutir, sem farþegum er bannað að bera inn á 
haftasvæði og inn í farþegarými loftfars, og þeir hlutir 
sem bannað er að hafa í farangri sem geymdur er í lest 
loftfarsins. 

4) Vitað er að slík skrá getur aldrei verið tæmandi. 
Viðeigandi yfirvald ætti því að hafa heimild til að 
banna aðra hluti til viðbótar við þá sem eru í skránni.

Rétt er að tilkynna farþegum á skýran hátt, fyrir og 
við innskráningu, hvaða hlutir eru bannaðir. 

5) Einnig skulu vera samræmdar reglur um starfsfólk, 
þ.m.t. flugáhafnir, og rétt starfsfólks til að flytja með 
sér hluti sem eru nauðsynlegir til að það geti sinnt 
starfi sínu en eru bannaðir farþegum. 

6) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 622/2003 til samræmis 
við það. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu eru 
í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 622/2003 er breytt eins 
og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

Ákvæði 3. gr. þeirrar reglugerðar gilda varðandi leynd yfir 
viðaukanum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 1. febrúar 2004. 
 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 15. janúar 2004. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Loyola DE PALACIO 

varaforseti. 
 

 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
65, 23.12.2004, bls. 29. 

(1) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 89, 5.4.2003, bls. 9. 



31.3.2007  Nr. 16/185EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

VIÐAUKI 
 
Í samræmi við 1. gr. er viðaukinn leynilegur og skal ekki birtur í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2001/29/EB                       2007/EES/16/28 

frá 22. maí 2001 

um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 
upplýsingasamfélaginu (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagins, einkum 
2. mgr. 47. gr., 55. gr. og 95. gr. 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar- 
innar (2), 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Sáttmálinn kveður á um stofnun innri markaðar og 

innleiðingu kerfis sem tryggir að samkeppni á innri 
markaðinum raskist ekki. Samræming laga aðildar-
ríkjanna um höfundarétt og skyld réttindi stuðlar að 
því að þessum markmiðum verði náð. 

2) Á fundi sínum á Korfu, dagana 24. og 25. júní 1994, 
lagði leiðtogaráðið áherslu á nauðsyn þess að móta 
almennan og sveigjanlegan lagaramma á vettvangi 
bandalagsins með það fyrir augum að stuðla að þróun 
upplýsingasamfélagsins í Evrópu. Ein af forsendum 
þessa er að fyrir hendi sé innri markaður fyrir nýjar 
vörur og þjónustu. Mikilvæg bandalagslöggjöf til að 
tryggja slíkan lagaramma hefur þegar verið sett eða er 
í þann mund að verða samþykkt. Höfundaréttur og 
skyld réttindi gegna veigamiklu hlutverki í þessu 
samhengi þar eð þau vernda og ýta undir þróun og 
markaðssetningu nýrra vara og þjónustu sem og 
sköpun og hagnýtingu frumlegs inntaks þeirra. 

3) Fyrirhuguð samræming greiðir fyrir því að fjórfrelsi 
innri markaðarins verði komið á og tengist því að farið 
sé að meginreglum laga og þá sérstaklega að því er 
varðar eignarrétt, þar á meðal á hugverkum, tjáningar-
frelsi og almannaheill. 

4) Samræmdur lagarammi um höfundarétt og skyld 
réttindi mun, í krafti aukins réttaröryggis og víðtækrar 
hugverkaverndar, ýta undir verulegar fjárfestingar í 
hugviti og nýsköpun, þar á meðal í netgrunnvirkjum, 
og hafa í för með sér vöxt og aukna samkeppnishæfni 

 

 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 167, 22.6.2001, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi) við EES-
samninginn sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
65, 23.12.2004, bls. 30. 

(1) Stjtíð. EB C 108, 7.4.1998, bls. 6 og  
 Stjtíð. EB C 180, 25.6.1999, bls. 6. 
(2) Stjtíð. EB C 407, 28.12.1998, bls. 30. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 10. febrúar 1999 (Stjtíð. EB C 150, 28.5.1999, 

bls. 171), sameiginleg afstaða ráðsins frá 28. september 2000 (Stjtíð. EB 
C 344, 1.12.2000, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. febrúar 
2001 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun 
ráðsins frá 9. apríl 2001. 

evrópsks iðnaðar, bæði á sviði efnisframboðs og 
upplýsingatækni og almennt á ýmsum sviðum iðnaðar 
og menningar. Þetta mun tryggja atvinnu og hvetja til 
sköpunar nýrra starfa. 

5) Tækniþróunin hefur margfaldað og aukið fjölbreytni 
þeirra þátta sem stuðla að sköpun, framleiðslu og 
hagnýtingu. Þótt ekki sé þörf á nýjum hugtökum er 
varða vernd hugverka er rétt að aðlaga og auka við 
gildandi lög um höfundarétt og skyld réttindi til að þau 
samsvari á fullnægjandi hátt hinum efnahagslega 
veruleika, svo sem nýjum formum hagnýtingar. 

6) Án samhæfingar innan bandalagsins gæti lagasetning á 
innlendum vettvangi, en hún er þegar hafin í mörgum 
aðildarríkjanna til að koma til móts við þróun 
tækninnar, leitt til verulegs munar á réttarvernd og 
takmarkað þar með frjálsa þjónustustarfsemi og 
vöruflutninga sem fela í sér hugverk eða byggjast á 
hugverki en það gæti aftur leitt til skiptingar innri 
markaðarins og ósamræmis í lagasetningu. Áhrif þessa 
lagaósamræmis og réttaróvissu verða veigameiri eftir 
því sem upplýsingasamfélagið þróast en sú þróun 
hefur þegar aukið að mun hagnýtingu hugverka yfir 
landamæri. Þessi þróun heldur áfram og er ástæða til 
að efla hana. Veigamikill munur á löggjöf og óvissa í 
réttarvernd getur komið í veg fyrir að unnt sé að nýta 
hagkvæmni stórreksturs að því er varðar nýjar vörur 
og þjónustu með inntaki sem heyrir undir höfundarétt 
og skyld réttindi. 

7) Því verður að aðlaga og auka við lagaramma 
bandalagsins um vernd höfundaréttar og skyldra 
réttinda í þeim mæli sem nauðsynlegt er fyrir 
snurðulausa starfsemi innri markaðarins. Í þessu skyni 
er því rétt að breyta þeim ákvæðum landslaga um 
höfundarétt og skyld réttindi sem eru mjög ólík milli 
aðildarríkja eða valda réttaróvissu sem hindrar 
snurðulausa starfsemi innri markaðarins og eðlilega 
þróun upplýsingasamfélagsins í Evrópu og forðast ber 
ósamræmi í því hvernig aðildarríkin bregðast við 
þróun tækninnar en hins vegar er ekki ástæða til að 
afnema eða koma í veg fyrir þann mun sem hefur ekki 
skaðleg áhrif á starfsemi innri markaðarins. 

8) Mismunandi félagslegir, samfélagslegir og menningar-
legir þættir upplýsingasamfélagsins útheimta að tekið 
sé mið af sérkennum í inntaki vara og þjónustu. 



31.3.2007  Nr. 16/187EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

9) Öll samræming höfundaréttar og skyldra réttinda 
verður að byggjast á víðtækri vernd þar eð slík réttindi 
eru afar mikilvæg fyrir sköpun hugverka.  Vernd þeirra 
stuðlar að því að tryggja framhald og þróun 
sköpunarstarfs en það kemur höfundum, list-
flytjendum, framleiðendum, neytendum, menningar-
starfsemi, iðnaði og öllum almenningi til góða. 
Hugverkaréttur hefur því verið viðurkenndur sem 
órjúfanlegur hluti eignarréttar.  

10) Eigi höfundar og listflytjendur að halda áfram 
skapandi og listrænu starfi sínu verða þeir að fá 
viðeigandi þóknun fyrir afnot af verkum sínum og 
sama máli gegnir um framleiðendur til að þeir geti 
fjármagnað þetta starf. Verulegrar fjárfestingar er þörf 
við framleiðslu á vörum, eins og hljóðritum, kvik-
myndum eða margmiðlunarvörum, og við þjónustu 
eins og pöntunarþjónustu. Fullnægjandi lögvernd 
hugverkaréttinda er nauðsynleg til að tryggja slíka 
þóknun og gefa kost á viðunandi arði af fjárfesting-
unum. 

11) Nákvæmt, skilvirkt kerfi til að vernda höfundarétt og 
skyld réttindi er ein helsta leiðin til að tryggja að 
sköpun og framleiðsla menningarverka í Evrópu fái 
nægilegt fjármagn og til að standa vörð um sjálfstæði 
og reisn listrænna höfunda og listflytjenda.  

12) Einnig er mjög mikilvægt frá menningarlegu sjónar-
miði að vernda á fullnægjandi hátt verk, sem njóta 
höfundaréttar, og efni sem nýtur skyldrar verndar. Skv. 
151. gr. sáttmálans skal bandalagið í aðgerðum sínum 
taka tillit til menningarlegra þátta. 

13) Það hefur grundvallarþýðingu að leitað sé í samein-
ingu að tæknilegum ráðstöfunum sem beitt skal á 
samræmdan hátt á evrópskum vettvangi og miða að 
því að vernda verk og annað efni og tryggja 
nauðsynlegar upplýsingar um réttindi á þessu sviði, 
svo fremi að lokamarkmiðið með þessum ráðstöfunum 
sé að tryggja raunverulega framkvæmd þeirra 
meginreglna og ábyrgða sem mælt er fyrir um í 
lögunum. 

14) Með þessari tilskipun er stefnt að því að efla menntun 
og menningu með því að vernda verk og annað efni en 
gefa um leið kost á undanþágum eða takmörkunum í 
þágu almennings með nám og kennslu fyrir augum. 

15) Á ráðstefnu sendierindreka, sem haldin var á vegum 
Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO) í desember 
1996, voru samþykktir tveir nýir samningar: samn-
ingur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um höfundarétt 
og samningur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um 
flutning og hljóðritun og fjallar sá fyrri um vernd 
höfunda og sá seinni um vernd listflytjenda og 
framleiðenda hljóðrita.  Í sáttmálum þessum er vernd 
höfundaréttar og skyldra réttinda uppfærð umtalsvert, 
ekki síst að því er varðar hina svokölluðu stafrænu 

verkaskrá, auk þess sem gefinn er kostur á fleiri 
úrræðum til að berjast gegn stuldi á vernduðu efni um 
heim allan. Bandalagið og meirihluti aðildarríkjanna 
hafa þegar undirritað sáttmálana og hafið undirbúning 
að fullgildingu þeirra. Tilskipunin miðar einnig að því 
að koma í framkvæmd ýmsum nýjum, alþjóðlegum 
skuldbindingum. 

16) Skaðabótaskylda fyrir starfsemi í netumhverfi varðar 
ekki einungis höfundarétt og skyld réttindi heldur 
einnig önnur málefni, svo sem ærumeiðingar, villandi 
auglýsingar eða brot á vörumerkjarétti, og því er 
fjallað um hana á breiðum grundvelli í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní 
2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum 
rafrænna viðskipta, í tengslum við upplýsinga-
samfélagið á innri markaðnum („tilskipun um rafræn 
viðskipti“) (1) en þar eru útskýrð og samræmd ýmis 
lögfræðileg úrlausnarefni sem varða þjónustu í 
upplýsingasamfélaginu, þar á meðal rafræn viðskipti. 
Ákvæði þessarar tilskipunar ber að framkvæma 
samkvæmt svipaðri tímaáætlun og tilskipunina um 
rafræn viðskipti enda er í þeirri tilskipun mótaður 
rammi meginreglna og ákvæða sem varða m.a. 
mikilvæga hluta þessarar tilskipunar.  Þessi tilskipun 
hefur ekki áhrif á ákvæði um skaðabótaskyldu í 
fyrrnefndu tilskipuninni. 

17) Nauðsynlegt er, einkum með hliðsjón af þeim kröfum 
sem gerðar eru í hinu stafrænu umhverfi, að ná fram 
meiri hagræðingu og gagnsæi hjá innheimtusamtökum 
að því er varðar samræmi við samkeppnisreglur.   

18) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á fyrirkomulag í 
aðildarríkjunum er varðar umsýslu réttinda, svo sem 
með samningskvöðum. 

19) Siðferðileg réttindi rétthafa skulu sótt í samræmi við 
löggjöf aðildarríkjanna og ákvæði Bernarsáttmálans til 
verndar bókmenntum og listaverkum og samninga 
Alþjóðahugverkastofnunarinnar um höfundarétt og um 
flutning og hljóðritanir.  Slík siðferðileg réttindi falla 
utan gildissviðs þessarar tilskipunar.  

20) Þessi tilskipun byggist á meginreglum og öðrum 
reglum sem hafa þegar verið settar í tilskipunum sem 
nú eru í gildi á þessu sviði, einkum í tilskipunum 
91/250/EBE (2), 92/100/EBE (3), 93/83/EBE (4), 
93/98/EBE (5) og 96/9/EB (6), og í henni eru þessar 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1. 
(2) Tilskipun ráðsins 91/250/EBE frá 14. maí 1991 um lögvernd fyrir 

tölvuforrit (Stjtíð. EB L 122, 17.5.1991, bls. 42). Tilskipuninni var breytt 
með tilskipun 93/98/EBE. 

(3) Tilskipun ráðsins 92/100/EBE frá 19. nóvember 1992 um leigu- og 
útlánsrétt og önnur réttindi tengd höfundarétti á sviði hugverkaréttar 
(Stjtíð. EB L 346, 27.11.1992, bls. 61). Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 93/98/EBE. 

(4) Tilskipun ráðsins 93/83/EBE frá 27. september 1993 um samræmingu á 
tilteknum reglum varðandi höfundarétt og réttindi tengd höfundarétti 
vegna útsendingar um gervihnött og endurvarps um kapal (Stjtíð. EB L 
248, 6.10.1993, bls. 15). 

(5) Tilskipun ráðsins 93/98/EBE frá 29. október 1993 um samhæfingu á       
[verndartíma] höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda (Stjtíð. EB L 
290, 24.11.1993, bls. 9). 

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/9/EB frá 11. mars 1996 um 
lögverndun gagnagrunna (Stjtíð. EB L 77, 27.3.1996, bls. 20). 
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reglur mótaðar frekar og tengdar upplýsingasam-
félaginu. Ákvæði þessarar tilskipunar skulu ekki hafa 
áhrif á ákvæði framangreindra tilskipana nema kveðið 
sé á um annað í þessari tilskipun. 

21) Í þessari tilskipun ber að skilgreina gildissvið aðgerða, 
sem falla undir réttinn til eftirgerðar, með tilliti til 
mismunandi rétthafa. Þetta skal gert í samræmi við 
réttarreglur bandalagsins. Aðgerðirnar þarf að 
skilgreina á víðtækan hátt til að tryggja réttaröryggi á 
innri markaðinum.  

22) Því markmiði, að veita tilhlýðilegan stuðning við 
útbreiðslu menningar, má ekki ná með tilslökunum á 
strangri vernd réttinda eða með því að umbera ólögleg 
viðskipti með fölsuð listaverk eða ólöglegar 
eftirgerðir.  

23) Með þessari tilskipun skal samræmdur frekar réttur 
höfundar til miðlunar til almennings. Þennan rétt ber 
að skilja á almennan hátt þannig að hann taki til allrar 
miðlunar til almennings sem er ekki staddur á þeim 
stað þar sem miðlunin fer fram. Þessi réttur skal ná yfir 
hvers kyns útsendingar eða endurvarp á verkum til 
almennings um þráð eða þráðlaust, þar á meðal útvarp 
(hljóðvarp og sjónvarp). Þessi réttur skal ekki ná yfir 
neinar aðrar aðgerðir. 

24) Réttinn til að gera efnið, sem um getur í 2. mgr. 3. gr., 
aðgengilegt almenningi skal skilja með þeim hætti að 
hann nái yfir allar aðgerðir sem felast í að gera slíkt 
efni aðgengilegt almenningi sem er ekki staddur á 
þeim stað þar sem efnið er gert aðgengilegt, en að 
hann nái ekki yfir neinar aðrar aðgerðir. 

25) Með því að kveða á um samræmda vernd innan 
bandalagins skal eytt réttaróvissu um eðli og stig 
verndar á aðgerðum á borð við útsendingar um net 
eftir pöntun á verkum sem njóta höfundaréttar og efni 
sem nýtur skyldrar verndar. Það skal koma skýrt fram 
að allir, sem eru viðurkenndir sem rétthafar samkvæmt 
þessari tilskipun, skulu njóta einkaréttar til að gera 
verk, sem njóta höfundaréttar, eða annað efni 
aðgengilegt almenningi með gagnvirkum útsendingum 
eftir pöntun. Einkenni slíkra gagnvirkra útsendinga 
eftir pöntun eru þau að hver og einn getur fengið 
aðgang að þeim á þeim stað og á þeirri stund sem hann 
sjálfur kýs. 

26) Þegar útvarpsrekendur bjóða pöntunarþjónustu fyrir 
hljóðvarps- eða sjónvarpsefni sem tónlist, hljóðrituð í 
hagnaðarskyni, er órjúfanlegur hluti af skal hvetja til 
heildarsamninga um nytjaleyfi til að auðvelda 
afgreiðslu réttindamála.  

27) Það eitt, að útvega aðstöðu þar sem miðlun fer fram 
eða getur farið fram, telst ekki í sjálfu sér miðlun í 
skilningi þessarar tilskipunar. 

28) Samkvæmt þessari tilskipun felur höfundaréttarvernd 
einnig í sér einkarétt til að stjórna dreifingu verks sem 
er hluti af efnislegri vöru. Eftir fyrstu sölu í 
bandalaginu á frumverki eða afritum þess af hálfu 
rétthafa eða með leyfi hans er rétturinn til að stjórna 
endursölu þessa verks í bandalaginu tæmdur. Ekki 
kemur til réttindaþurrðar að því er varðar frumrit verks 
og afrit þess sem rétthafi selur eða eru seld með 
samþykki  hans utan bandalagsins. Leigu- og  

útlánsréttur höfunda hefur verið ákveðinn með 
tilskipun 92/100/EBE. Dreifingarrétturinn, sem kveðið 
er á um í þessari tilskipun, hefur ekki áhrif á ákvæði 
um leigu- og útlánsrétt í I. kafla þeirrar tilskipunar.  

29) Réttindaþurrð kemur ekki til álita þegar um þjónustu 
er að ræða og þá einkum beinlínuþjónustu. Þetta á 
einnig við um afrit verks eða annars efnis sem notandi 
slíkrar þjónustu hefur tekið með samþykki rétthafa. 
Það sama gildir því um útlán og leigu á frumriti og 
afritum verka eða öðru efni en hvorttveggja er í eðli 
sínu þjónusta. Ólíkt því sem gildir um geisladiska eða 
gagnvirka geisladiska, þar sem hugverkaréttur er 
fólginn í efnislegum hlut, með öðrum orðum vöru, er 
beinlínutengd þjónustustarfsemi í raun aðgerð sem 
skal háð leyfi enda sé gert ráð fyrir því í 
höfundaréttinum eða skyldum réttindum. 

30) Heimilt er að framselja réttindin, sem um getur í 
þessari tilskipun, ánafna þeim eða veita öðrum 
samkvæmt samningsleyfi án þess að það hafi áhrif á 
viðeigandi innlenda löggjöf um höfundarétt og skyld 
réttindi. 

31) Nauðsynlegt er að viðhalda réttlátu jafnvægi, að því er 
varðar réttindi og hagsmuni, milli mismunandi flokka 
rétthafa og einnig milli mismunandi flokka rétthafa og 
notenda verndaðs efnis. Endurmeta þarf gildandi 
undanþágur frá réttindum og takmarkanir á þeim í 
aðildarríkjunum með hliðsjón af hinu nýja, rafræna 
umhverfi. Sá munur, sem er á undanþágum og 
takmörkunum að því er varðar tilteknar aðgerðir sem 
heyra undir einkaréttindi, hefur bein, neikvæð áhrif á 
starfsemi innri markaðarins fyrir höfundarétt og skyld 
réttindi. Slíkur munur gæti hæglega aukist við frekari 
þróun í hagnýtingu verka yfir landamæri og starfsemi 
yfir landamæri. Til að tryggja eðlilega starfsemi innri 
markaðarins ber að skilgreina slíkar undanþágur og 
takmarkanir á samræmdari hátt. Hversu langt skal 
gengið í að samræma þær skal miðast við áhrif þeirra á 
snurðulausa starfsemi innri markaðarins. 

32) Í þessari tilskipun er tæmandi skrá yfir undanþágur og 
takmarkanir er varða réttinn til eftirgerðar og réttinn til 
miðlunar til almennings. Sumar af þessum 
undanþágum og takmörkunum gilda eingöngu um 
réttinn til eftirgerðar eftir því sem við á. Í skránni er 
tekið tilhlýðilegt tillit til mismunandi lagahefða í 
aðildarríkjunum og um leið stefnt að því að tryggja 
starfhæfan innri markað. Aðildarríkjunum ber að beita 
þessum undanþágum og takmörkunum á samræmdan 
hátt og það verður metið þegar kemur að endurskoðun 
framkvæmdarlöggjafarinnar. 

33) Einkaréttur til eftirgerðar skal háður undanþágu sem 
heimilar tilteknar tímabundnar aðgerðir til eftirgerðar 
sem eru til skamms tíma eða tilfallandi og eru 
órjúfanlegur og mikilvægur liður í tækniferli og eiga 
sér einungis stað í þeim tilgangi að gera mögulega 
annaðhvort skilvirka útsendingu af hálfu milliliðs í 
neti milli þriðju aðila eða löglega notkun verks eða 
annars efnis. Sjálfar aðgerðirnar skulu ekki hafa 
sjálfstætt efnahagslegt gildi. Svo fremi að aðgerðir til 
eftirgerðar uppfylli þessi skilyrði skal undanþágan  
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taka til aðgerða sem gera það kleift að rápa á vefnum 
og skyndivista, þar á meðal aðgerðir til að tryggja að 
útsendingarkerfi starfi á skilvirkan hátt, að því tilskildu 
að milliliðurinn breyti ekki upplýsingunum og grípi 
ekki inn í löglega notkun tækni, sem er viðurkennd og 
notuð í atvinnugreininni, í þeim tilgangi að afla sér 
gagna um notkun upplýsinganna. Notkun telst lögleg 
ef hún er heimiluð af rétthafa eða ekki takmörkuð með 
lögum. 

34) Aðildarríkjunum skal gefinn kostur á að kveða á um 
tilteknar undanþágur eða takmarkanir, t.d. vegna 
fræðslu- eða vísindastarfsemi, í þágu opinberra 
stofnana, svo sem bóka- og skjalasafna, vegna 
fréttamennsku, vegna tilvitnana, til notkunar fyrir 
fatlað fólk, vegna almannaöryggis og vegna 
stjórnsýslumeðferðar eða málareksturs fyrir dómi. 

35) Þegar um er að ræða ákveðnar undanþágur eða 
takmarkanir ber rétthöfum sanngjarnar bætur til að 
þeim verði bætt afnot af vernduðum verkum sínum eða 
öðru efni með fullnægjandi hætti. Við ákvörðun á 
formi þessara sanngjörnu bóta og nánara fyrirkomulagi 
varðandi þær og hugsanlegri fjárhæð þeirra skal tekið 
mið af sérstökum aðstæðum í hverju tilviki. Við mat á 
þessum aðstæðum er við hæfi að hafa sem viðmiðun 
þann skaða sem viðkomandi aðgerð gæti hugsanlega 
valdið rétthafa. Í tilvikum, þar sem rétthafar hafa þegar 
fengið greiðslu með öðrum hætti, t.d. sem hluta af 
höfundarþóknun, er ekki víst að þeim beri tiltekin eða 
sérstök greiðsla. Við ákvörðun á fjárhæð sanngjarnra 
bóta skal tekið fullt tillit til þess í hve miklum mæli 
beitt hefur verið þeim tæknilegu verndarráðstöfunum 
sem um getur í þessari tilskipun. Í ákveðnum tilvikum, 
þar sem skaði rétthafa er óverulegur, kann að vera að 
ekki liggi fyrir greiðsluskylda. 

36) Aðildarríkin geta einnig kveðið á um sanngjarnar 
bætur til rétthafa þegar þau beita valfrjálsum ákvæðum 
um undanþágur eða takmarkanir sem innihalda ekki 
kröfur um slíkar bætur. 

37) Innlendar reglur um ljósritun, sem kunna að vera fyrir 
hendi, valda ekki miklum hindrunum fyrir innri 
markaðinn. Aðildarríkjunum skal vera heimilt að 
kveða á um undanþágu eða takmörkun að því er varðar 
ljósritun. 

38) Aðildarríkjunum skal vera heimilt að kveða á um 
undanþágu eða takmörkun á réttinum til eftirgerðar 
fyrir tilteknar tegundir eftirgerðar á hljóðefni, 
myndefni og hljóð- og myndefni til einkanota gegn 
sanngjörnum bótum. Þetta getur falið í sér að tekin 
verði upp þóknunarkerfi eða að núverandi kerfum 
verði haldið til að bæta skaða rétthafa. Þótt munurinn á 
þessum þóknunarkerfum hafi áhrif á starfsemi innri 
markaðarins ætti hann ekki að hafa marktæk áhrif á 
þróun upplýsingasamfélagsins að því er viðvíkur 
hliðrænni eftirgerð til einkanota. Líklegt er að stafræn 
afritun til einkanota verði almennari og hafi meiri áhrif 
í efnahagslegu tilliti. Því ber að taka tilhlýðilegt tillit 
til þess munar sem er á stafrænni og hliðrænni afritun 
til einkanota og í tilteknum tilvikum skal gerður 
greinarmunur á þeim.  

39) Þegar aðildarríkin beita undanþágu eða takmörkun 
viðvíkjandi afritun til einkanota ber þeim að taka 
tilhlýðilegt tillit til tæknilegrar og efnahagslegrar 
þróunar, einkum að því er varðar stafræna afritun til 
einkanota og þóknunarkerfi, ef völ er á skilvirkum 
tæknilegum verndarráðstöfunum. Slíkar undanþágur 
eða takmarkanir skulu hvorki hindra að tæknilegum 
ráðstöfunum sé beitt né að komið sé í veg fyrir að farið 
sé fram hjá þeim. 

40) Aðildarríkjunum er heimilt að kveða á um undanþágu 
eða takmörkun í þágu tiltekinna stofnana sem ekki eru 
reknar í hagnaðarskyni, svo sem almenningsbókasafna 
og sambærilegra stofnana sem og skjalasafna. Það skal 
þó takmarkað við tiltekin sértilvik sem falla undir 
réttinn til eftirgerðar. Slík undanþága eða takmörkun 
skal ekki ná til afnota í tengslum við beinlínu-
afhendingu á vernduðum verkum eða öðru efni. Þessi 
tilskipun skal ekki hafa áhrif á möguleika 
aðildarríkjanna til að víkja frá ákvæðum um einkarétt 
til útlána til almennings í samræmi við 5. gr. 
tilskipunar 92/100/EBE. Því er rétt að hvetja til að 
gerðir verðir sérstakir samningar eða veitt sérstök 
nytjaleyfi sem eru hagstæð þessum stofnunum og 
miðlunarhlutverki þeirra án þess þó að skapa misvægi. 

41) Þegar undanþágu eða takmörkun er beitt gagnvart 
upptökum til skamms tíma hjá útvarpsfyrirtæki telst 
eigin búnaður útvarpsfyrirtækisins einnig ná yfir 
búnað aðila sem kemur fram fyrir hönd 
útvarpsfyrirtækisins og á þess ábyrgð. 

42) Þegar undanþágu eða takmörkun er beitt vegna fræðslu 
eða vísindarannsókna sem fara ekki fram í 
hagnaðarskyni, þar með talið fjarnám,  skal það 
ákvarðast af starfseminni sem slíkri hvort hún er í 
hagnaðarskyni.  Stjórnskipulag og fjármögnunarleiðir 
viðkomandi stofnunar eru ekki úrslitaþættir í þessum 
efnum. 

43) Í öllum tilvikum er mikilvægt fyrir aðildarríkin að 
samþykkja allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
auðvelda aðgang að verkunum fyrir einstaklinga, sem 
eru fatlaðir á þann hátt að það geri þeim erfitt um vik 
að njóta verkanna sjálfra, og gefa sérstakan gaum að 
aðgengilegum framsetningarhætti. 

44) Þegar beitt er undanþágum og takmörkunum sem 
kveðið er á um í þessari tilskipun skal það gert í 
samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Þessum 
undanþágum og takmörkunum skal ekki beitt á neinn 
þann hátt sem skaðar lögmæta hagsmuni rétthafa eða 
brýtur í bága við eðlilega hagnýtingu verka hans eða 
annars efnis. Ákvæði aðildarríkjanna um slíkar undan-
þágur eða takmarkanir skulu einkum endurspegla á 
tilhlýðilegan hátt aukin efnahagsleg áhrif sem undan-
þágurnar eða takmarkanirnar geta haft í tengslum við 
hið nýja rafræna umhverfi. Því verður gildissvið 
tiltekinna undanþágna eða takmarkana að vera jafnvel 
enn takmarkaðra að því er viðvíkur tiltekinni, nýrri 
notkun verka, sem njóta höfundaréttar, og annars efnis. 
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45) Undanþágurnar og takmarkanirnar, sem um getur í 2., 
3. og 4. mgr. 5. gr., skulu þó ekki koma í veg fyrir 
skilgreiningu á samningsbundnum tengslum sem ætlað 
er að tryggja rétthöfum sanngjarnar bætur að því marki 
sem það er heimilt samkvæmt landslögum.  

46) Sáttaumleitanir gætu komið að gagni við lausn 
ágreiningsmála milli notenda og rétthafa. Fram-
kvæmdastjórninni ber, í samvinnu við aðildarríkin, að 
kanna ný lagaúrræði innan tengslanefndarinnar í því 
skyni að leysa ágreiningsmál um höfundarétt og skyld 
réttindi. 

47) Tækniþróunin mun einnig gera rétthöfum kleift að 
nýta sér tæknilegar ráðstafanir sem ætlað er að koma í 
veg fyrir eða takmarka aðgerðir sem eru ekki 
heimilaðar af rétthafa höfundaréttar, rétthafa réttinda, 
sem eru skyld höfundarétti, eða rétthafa sinnar 
tegundar réttar (sui generis) að gagnagrunni. Þó er sú 
hætta fyrir hendi að fram fari ólögleg starfsemi til að 
gera það kleift eða auðveldara að fara fram hjá þeirri 
tæknilegu vernd sem þessar ráðstafanir veita. Til að 
koma í veg fyrir að settar verði samhengislausar 
réttarreglur sem hindrað gætu starfsemi innri 
markaðarins þarf því að kveða á um samræmda 
lögvernd gegn því að farið sé fram hjá skilvirkum, 
tæknilegum ráðstöfunum og gegn sölu tækja og vara 
eða þjónustu í sama tilgangi. 

48) Kveða ber á um slíka lögvernd að því er varðar 
tæknilegar ráðstafanir sem takmarka, á skilvirkan hátt, 
aðgerðir sem eru ekki heimilaðar af rétthafa 
höfundaréttar, rétthafa réttinda, sem eru skyld 
höfundarétti, eða rétthafa sinnar tegundar réttar að 
gagnagrunni, án þess þó að hindra eðlilega notkun 
rafeindabúnaðar og tæknilega þróun hans. Slík 
lögvernd felur ekki í sér skyldur til að hanna tæki, 
vörur, íhluti eða þjónustu sem samsvara hinum 
tæknilegu ráðstöfunum, svo framarlega sem þessi tæki, 
vörur, íhlutir eða þjónusta falla ekki á annan hátt undir 
bannákvæði 6. gr. Í slíkri réttarvernd ber að virða 
meðalhófsregluna og ekki má banna tæki eða starfsemi 
sem hafa annan efnahagslega mikilvægan tilgang eða 
eru notuð til annars en að fara fram hjá hinni tæknilegu 
vernd. Einkum má þessi vernd ekki hindra rannsóknir 
á dulkóðun. 

49) Lögvernd tæknilegra ráðstafana hefur ekki áhrif á 
beitingu ákvæða landslaga sem kunna að banna 
einkaeign tækja, vara eða íhluta sem gera það kleift að 
fara fram hjá tæknilegum ráðstöfunum. 

50) Þessi samræmda lögvernd hefur ekki áhrif á sérákvæði 
um vernd í tilskipun 91/250/EBE. Einkum skal hún 
ekki taka til verndar tæknilegra ráðstafana sem er beitt 
í tengslum við tölvuforrit sem fjallað er eingöngu um í 
þeirri tilskipun.  Hún skal hvorki hamla né koma í veg 
fyrir þróun eða notkun neins konar úrræða til að fara 
fram hjá tæknilegri ráðstöfun ef slíkt er nauðsynlegt til 
að framkvæma aðgerðir í samræmi við 
skilmála 3. mgr. 5. gr. eða 6. gr. tilskipunar 

91/250/EBE. Í ákvæðum 5. og 6. gr. þeirrar tilskipunar 
eru eingöngu tilgreindar undanþágur frá einkarétti að 
tölvuforritum. 

51) Lögvernd tæknilegra ráðstafana gildir með fyrirvara 
um allsherjarreglu, í samræmi við ákvæði 5. gr., eða 
almannaöryggi. Aðildarríkin skulu hvetja til þess að 
gripið verði til valfrjálsra ráðstafana af hálfu rétthafa, 
þar á meðal gerð og framkvæmd samninga milli 
rétthafa og annarra hagsmunaaðila, til að unnt sé að ná 
markmiðunum með tilteknum undanþágum eða 
takmörkunum  sem kveðið er á um í landslögum í 
samræmi við þessa tilskipun.  Hafi ekki verið gerðar 
slíkar valfrjálsar ráðstafanir eða samningar innan 
eðlilegs tíma skulu aðildarríkin gera viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að rétthafar, með því að 
breyta tæknilegri ráðstöfun sem hefur verið gerð eða 
með öðrum hætti, veiti þeim sem eiga rétt á slíkum 
undanþágum eða takmörkunum viðeigandi tækifæri til 
að nýta þær. Til að koma í veg fyrir misnotkun á 
slíkum ráðstöfunum sem rétthafar gera, m.a. innan 
ramma samninga, eða sem aðildarríki gerir skulu þó 
allar tæknilegar ráðstafanir njóta lögverndar ef þeim er 
beitt til framkvæmdar slíkum ráðstöfunum. 

52) Þegar undanþága eða takmörkun vegna afritunar til 
einkanota, í samræmi við b-lið 2. mgr. 5. gr., kemur til 
framkvæmda skulu aðildarríkin með sama hætti hvetja 
til notkunar valfrjálsra ráðstafana til að unnt sé að ná 
markmiðunum með undanþágunni eða takmörkuninni. 
Ef ekki hafa verið gerðar slíkar valfrjálsar ráðstafanir 
innan sanngjarns tíma til að gera eftirgerð til einkanota 
mögulega geta aðildarríkin gert ráðstafanir til að gera 
þeim sem eiga rétt á undanþágunni eða takmörkuninni 
kleift að nýta sér hana. Valfrjálsar ráðstafanir rétthafa, 
þar á meðal samningar milli rétthafa og annarra 
hagsmunaaðila, og ráðstafanir aðildarríkjanna koma 
ekki í veg fyrir að rétthafar geti gripið til tæknilegra 
ráðstafana sem samrýmast þeim undanþágum eða 
takmörkunum í landslögum, viðvíkjandi afritun til 
einkanota, sem eru í samræmi við ákvæði b-liðar 
2. mgr 5. gr., að teknu tilliti til skilyrðis um 
sanngjarnar bætur samkvæmt því ákvæði  og 
hugsanlegs greinarmunar sem gerður er á mismunandi 
skilyrðum um notkun í samræmi við 5. mgr. 5. gr., svo 
sem eftirliti með fjölda eftirgerða. Til að koma í veg 
fyrir að slíkar ráðstafanir verði misnotaðar skulu allar 
tæknilegar ráðstafanir til framkvæmdar þeim njóta 
lögverndar. 

53) Vernd tæknilegra ráðstafana skal tryggja öruggt 
umhverfi fyrir veitingu gagnvirkrar pöntunarþjónustu 
með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að 
verkum eða öðru efni á þeim stað og á þeirri stund sem 
hann sjálfur kýs. Ef slík þjónusta fellur undir 
samningsbundin tengsl gildir fyrsta og önnur 
undirgrein 4. mgr. 6. gr. ekki. Beinlínunotkun, sem er 
ekki gagnvirk, skal áfram heyra undir þessi ákvæði. 
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54) Miklar framfarir hafa orðið í alþjóðlegri stöðlun 
tæknikerfa til að auðkenna verk og verndað efni sem er 
með stafrænu sniði. Í umhverfi, sem verður sífellt 
netvæddara, getur munur á tæknilegum ráðstöfunum 
leitt til ósamrýmanleika milli kerfa í bandalaginu. 
Hvetja skal til samræmis og rekstrarsamhæfis milli 
mismunandi kerfa. Mjög æskilegt væri að stuðlað yrði 
að þróun hnattrænna kerfa.  

55) Tækniþróunin mun auðvelda dreifingu verka, einkum 
um netkerfi, en það hefur í för með sér að rétthafar 
verða að auðkenna betur verkin eða annað efni og 
höfundinn eða annan rétthafa og veita upplýsingar um 
skilyrði og skilmála fyrir notkun verkanna eða annars 
efnis með það fyrir augum að auðvelda umsýslu 
réttindanna sem fylgja þeim.  Rétthafar skulu hvattir til 
að nota merkingar, þegar verk eða annað efni er sett á 
netin, þar sem fram kemur heimild þeirra ásamt 
upplýsingunum sem um getur hér að framan.  

56) Sú hætta er þó fyrir hendi að fram fari ólögleg 
starfsemi í þeim tilgangi að fjarlægja eða breyta 
rafrænum upplýsingum um umsýslu höfundaréttinda 
eða til að dreifa með öðrum hætti, flytja inn til 
dreifingar, útvarpa, miðla til almennings eða gera 
aðgengileg almenningi verk eða annað verndað efni 
sem slíkar upplýsingar hafa verið fjarlægðar úr í 
heimildarleysi. Til að koma í veg fyrir að settar verði 
samhengislausar réttarreglur sem hindrað gætu 
starfsemi innri markaðarins þarf því að kveða á um 
samræmda lögvernd gegn hvers konar starfsemi af 
þessu tagi. 

57) Öll slík kerfi upplýsinga um réttindaumsýslu, sem um 
getur hér að framan, geta um leið unnið 
persónuupplýsingar um neyslumynstur einstaklinga í 
tengslum við  verndað efni, ef þau eru hönnuð þannig, 
og gert það kleift að kortleggja hegðun þessara 
einstaklinga á netum. Þessi tæknibúnaður skal m.a. 
innihalda tæknilega tálma til að vernda friðhelgi 
einkalífsins í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 
og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1). 

58) Aðildarríkin skulu kveða á um skilvirk viðurlög og 
úrræði að því er varðar brot á réttindum og skyldum 
sem kveðið er á um í þessari tilskipun.  Þau skulu gera 
allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þessum 
viðurlögum og úrræðum sé beitt. Viðurlögin, sem 
kveðið er á um, skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við 
brotið og letjandi og í þeim skal kveðið á um 
möguleika á því að fara fram á skaðabætur og/eða 
lögbann og, þar sem það á við, að ólöglega efnið verði 
gert upptækt. 

 

 

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. 

59) Þriðju aðilar geta í auknum mæli nýtt sér þjónustu 
milliliða til brotlegrar háttsemi, einkum í hinu stafræna 
umhverfi. Í mörgum tilvikum eru slíkir milliliðir í 
bestri aðstöðu til að binda enda á brotlega háttsemi af 
þessu tagi. Með fyrirvara um önnur viðurlög og úrræði 
sem bjóðast skulu rétthafar eiga þess kost að fara fram 
á lögbann gegn millilið sem miðlar um net afrakstri af 
broti þriðja aðila á rétti að vernduðu verki eða öðru 
efni. Þessi kostur skal einnig vera fyrir hendi þótt 
aðgerðir milliliðarins séu undanþegnar skv. 5. gr. 
Aðildarríkin skulu setja skilyrði og nánari ákvæði um 
slíkt lögbann í landslög sín. 

60) Verndin, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, skal 
ekki hafa áhrif á ákvæði í landslögum eða 
bandalagslögum á öðrum sviðum, svo sem ákvæði um 
hugverkarétt á sviði iðnaðar, gagnavernd, skilyrtan 
aðgang, aðgang að opinberum skjölum og regluna um 
tímaröðun á nýtingu miðla, sem geta haft áhrif á 
höfundarétt eða skyld réttindi. 

61) Til að fara að ákvæðum samnings Alþjóðahugverka-
stofnunarinnar um flutning og hljóðritun ber að breyta 
tilskipunum 92/100/EBE og 93/98/EBE. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun varðar lögvernd höfundaréttar og skyldra 
réttinda innan ramma innri markaðarins með sérstakri 
áherslu á upplýsingasamfélagið. 

2. Ef ekki er um að ræða tilvik sem um getur í 11. gr. skal 
þessi tilskipun ekki skerða eða hafa á neinn hátt áhrif á 
núverandi bandalagsákvæði er varða: 

a) lögvernd tölvuforrita; 

b) leigurétt, útlánsrétt og tiltekin réttindi, sem eru skyld 
höfundarétti, á sviði hugverkaréttar; 

c) höfundarétt og skyld réttindi vegna útsendinga um 
gervihnött og endurvarps um kapal; 

d) verndartíma höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda; 

e) lögvernd gagnagrunna. 
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II. KAFLI 

RÉTTINDI OG UNDANÞÁGUR 

2. gr. 

Réttur til eftirgerðar 
Aðildarríkin skulu kveða á um einkarétt til að heimila eða 
banna, með beinum eða óbeinum hætti, tímabundna eða 
varanlega eftirgerð með hvaða hætti sem er og í hvaða formi 
sem er, í heild eða að hluta: 
a) til handa höfundum vegna verka þeirra; 
b) til handa listflytjendum vegna upptakna á flutningi 

þeirra; 
c) til handa framleiðendum hljóðrita vegna hljóðrita þeirra; 
d) til handa framleiðendum frumupptakna kvikmyndaverka 

þegar um er að ræða frumrit og afritanir verka þeirra; 
e) til handa útvarpsfyrirtækjum að því er varðar upptökur á 

útsendingum þeirra, hvort sem útsendingar eru um þráð 
eða þráðlaust, þar með taldar útsendingar um kapal eða 
gervihnött. 

3. gr. 

Réttur til miðlunar verka til almennings og réttur til að 
gera annað efni aðgengilegt almenningi 

1. Aðildarríkin skulu kveða á um einkarétt til handa 
höfundum til að heimila eða banna hvers konar miðlun verka 
sinna til almennings, um þráð eða þráðlaust, þar með talið að 
gera verk sín aðgengileg almenningi með þeim hætti að hver 
og einn geti fengið aðgang að verkunum á þeim stað og á 
þeirri stund sem hann sjálfur kýs.  
2. Aðildarríkin skulu kveða á um einkarétt til handa 
eftirtöldum aðilum til að heimila eða banna að eftirtalin verk 
verði gerð aðgengileg almenningi, um þráð eða þráðlaust, 
með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að 
verkunum á þeim stað og á þeirri stund sem hann sjálfur kýs:  
a) til handa listflytjendum vegna upptakna á flutningi 

þeirra; 
b) til handa framleiðendum hljóðrita vegna hljóðrita þeirra; 
c) til handa framleiðendum frumupptakna kvikmyndaverka 

þegar um er að ræða frumrit og afritanir verka þeirra; 
d) til handa útvarpsfyrirtækjum að því er varðar upptökur á 

útsendingum þeirra, hvort sem útsendingar eru um þráð 
eða þráðlaust, þar með taldar útsendingar um kapal eða 
gervihnött. 

3. Réttindi, sem um getur í 1. og 2. mgr., tæmast ekki við 
neins konar miðlun til almennings eða við það að almenningi 
sé veitt aðgengi eins og kveðið er á um í þessari grein. 

4. gr. 

Dreifingarréttur 
1. Aðildarríkin skulu kveða á um einkarétt til handa 
höfundum til að heimila eða banna hvers konar dreifingu til 
almennings með sölu eða á annan hátt að því er varðar 
frumrit eða afrit verka þeirra.  
2. Dreifingarréttur tæmist ekki innan bandalagsins að því 
er varðar frumrit eða afrit verks nema rétthafi annist fyrstu 

sölu á viðkomandi eintaki eða annað framsal eignarréttar 
innan bandalagsins eða það sé gert með leyfi hans. 

5. gr. 

Undanþágur og takmarkanir 
1. Tímabundnar aðgerðir til eftirgerðar, sem um getur í 
2. gr., sem eru til skamms tíma eða tilfallandi og eru 
órjúfanlegur og mikilvægur liður í tækniferli í þeim tilgangi 
einum að gera mögulega:  
a) sendingu af hálfu milliliðar í neti milli þriðju aðila, eða 
b) löglega notkun  
á verki eða öðru efni en hafa ekkert sjálfstætt efnahagslegt 
vægi, skulu undanþegnar réttinum til eftirgerðar sem kveðið 
er á um í 2. gr.  
2. Aðildarríkin geta kveðið á um undanþágur eða 
takmarkanir á réttinum til eftirgerðar, sem kveðið er á um í 
2. gr., í eftirfarandi tilvikum: 
a) þegar um er að ræða eftirgerð á pappír, eða svipaðan 

miðil, með hvers konar ljósmyndatækni eða öðru 
vinnsluferli sem gefur svipaðan árangur, að 
hljóðfæranótum undanskildum, svo fremi að rétthafar fái 
sanngjarnar bætur; 

b) þegar um er að ræða eftirgerð einstaklings með hvers 
konar miðli til einkanota og í tilgangi sem er ekki 
viðskiptalegs eðlis, hvorki beint né óbeint, með því 
skilyrði að rétthafar fái sanngjarnar bætur þar sem tekið 
er mið af því hvort þeim tæknilegu ráðstöfunum, sem um 
getur í 6. gr., hafi verið beitt vegna viðkomandi verks 
eða efnis eða ekki; 

c) þegar um er að ræða tilteknar eftirgerðir af hálfu 
almenningsbókasafna, menntastofnana eða safna eða 
skjalasafna sem eru hvorki gerðar vegna beins eða 
óbeins efnahagslegs eða viðskiptalegs ávinnings; 

d) þegar um er að ræða upptökur til skamms tíma á verkum 
hjá útvarpsfyrirtæki með eigin búnaði og til eigin 
útsendinga; heimilt er að leyfa varðveislu á þessum 
upptökum í opinberum skjalasöfnum vegna sérstaks 
heimildargildis þeirra; 

e) þegar um er að ræða eftirgerðir félagslegra stofnana á 
útvarpssendingum, með því skilyrði að rétthafar fái 
sanngjarnar bætur, enda séu þessar stofnanir, svo sem 
sjúkrahús eða fangelsi, ekki reknar í hagnaðarskyni. 

3. Aðildarríkin geta kveðið á um undanþágur eða 
takmarkanir á réttindunum, sem kveðið er á um í 2. og 3. gr., 
í eftirfarandi tilvikum: 
a) ef um er að ræða notkun sem einungis er til skýringar við 

kennslu eða við vísindarannsóknir, að því tilskildu að 
heimildar sé getið, þar á meðal nafns höfundar, nema það 
reynist ógerlegt, og að því marki sem telja má 
réttlætanlegt miðað við tilgang sem ekki er viðskiptalegs 
eðlis; 

b) ef um er að ræða notkun í þágu fólks sem er fatlað og 
notkunin er í beinu sambandi við fötlunina og ekki 
viðskiptalegs eðlis og að svo miklu leyti sem 
nauðsynlegt er vegna þessarar tilteknu fötlunar; 
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c) ef um er að ræða að birtar dægurgreinar um hagfræðileg 
efni, stjórnmál eða trúmál eða útvarpsefni eða annað efni 
af sama toga sé tekið upp í fréttamiðlum, miðlað til 
almennings eða gert aðgengilegt almenningi í tilvikum 
þar sem slík notkun er ekki bönnuð berum orðum og að 
því tilskildu að heimildar sé getið, þar á meðal nafns 
höfundar, eða, ef um er að ræða notkun verka eða annars 
efnis í tengslum við fréttir af dægurmálum, að því marki 
sem eðlilegt er í upplýsingaskyni og að því tilskildu að 
heimildar sé getið, þar á meðal nafns höfundar, nema það 
reynist ógerlegt;  

d) ef um er að ræða tilvitnanir vegna gagnrýni eða ritdóma, 
að því tilskildu að þær tengist verki eða öðru efni sem 
hefur verið gert aðgengilegt almenningi á löglegan hátt 
og að því tilskildu að heimildar sé getið, þar á meðal 
nafns höfundar, nema það reynist ógerlegt, og notkun 
þeirra sé í samræmi við góðar starfsvenjur og að því 
marki sem nauðsynlegt er í þessum sérstaka tilgangi; 

e) ef um er að ræða notkun vegna almannaöryggis eða til að 
tryggja rétta framkvæmd eða skýrslugjöf varðandi 
málsmeðferð í stjórnsýslu, fyrir þingi eða fyrir 
dómstólum; 

f) ef um er að ræða notkun á pólitískum ræðum og 
útdráttum úr opinberum fyrirlestrum eða svipuðum 
verkum eða efni, að því marki sem eðlilegt er í 
upplýsingaskyni og að því tilskildu að heimildar sé getið, 
þar á meðal nafns höfundar, nema það reynist ógerlegt; 

g) ef um er að ræða notkun við trúarhátíðir eða opinber 
hátíðahöld sem opinbert yfirvald skipuleggur; 

h) ef um er að ræða notkun verka, svo sem 
byggingarlistaverka eða höggmyndaverka, sem gerð eru 
með það fyrir augum að vera til frambúðar á 
almannafæri; 

i) ef um er að ræða að verk eða annað efni sé tilfallandi 
tekið með í enn annað efni; 

j) ef um er að ræða notkun í því skyni að auglýsa opinbera 
sýningu eða sölu á listaverkum, að því marki sem 
nauðsynlegt er til að kynna atburðinn og að 
undanskilinni hvers konar annarri notkun í 
viðskiptaskyni; 

k) ef um er að ræða notkun vegna skopmyndar, 
skopstælingar eða annarrar stælingar; 

l) ef um er að ræða notkun í tengslum við sýningu eða 
viðgerð á búnaði; 

m) ef um er að ræða notkun listaverks í formi byggingar eða 
teikningar eða uppdráttar af byggingu í því skyni að 
endurgera bygginguna; 

n) ef um er að ræða að verkum eða öðru efni í söfnum 
stofnananna, sem um getur í c-lið 2. mgr., sé miðlað til 
almennings eða þau gerð aðgengileg almenningi, til 
fræðistarfa eða einkarannsókna, með til þess gerðum 
endabúnaði á athafnasvæði stofnananna enda falli verkin 
og efnið ekki undir kaup- eða nytjaleyfisskilmála; 

o) ef um er að ræða notkun í ákveðnum öðrum tilvikum 
sem hafa óverulega þýðingu og þar sem landslög kveða 
þegar á um undanþágur og takmarkanir, að því tilskildu 
að aðeins sé um að ræða hliðræna notkun og þetta hafi 
ekki áhrif á frjálsa dreifingu vara og þjónustu í 
bandalaginu, sbr. þó aðrar undanþágur og takmarkanir 
samkvæmt þessari grein. 

4. Í tilvikum þar sem aðildarríkjunum er heimilt að kveða 
á um undanþágu eða takmörkun vegna réttar til eftirgerðar, 

skv. 2. og 3. mgr., er þeim á sama hátt heimilt að 
kveða á um undanþágu eða takmörkun vegna 
dreifingarréttar, eins og kveðið er á um í 4. gr., að því marki 
sem réttlætanlegt er miðað við tilganginn með hinni 
leyfilegu eftirgerð. 

5. Undanþágum og takmörkunum, sem kveðið er á um í 
1., 2., 3. og 4. mgr., skal aðeins beitt í tilteknum sértilvikum 
sem stríða ekki gegn eðlilegri hagnýtingu verks eða annars 
efnis og skerða ekki með ósanngjörnum hætti lögmæta 
hagsmuni rétthafa. 

 

III. KAFLI 

VERNDUN TÆKNILEGRA RÁÐSTAFANA OG UPPLÝSINGA 
FYRIR RÉTTINDAUMSÝSLU 

 

6. gr. 

Skyldur að því er varðar tæknilegar ráðstafanir 

1. Aðildarríkin skulu kveða á um fullnægjandi lögvernd 
gegn því að farið sé fram hjá hvers konar skilvirkum, 
tæknilegum ráðstöfunum enda viti viðkomandi aðili eða hafi 
fulla ástæðu til að vita að hann stefnir að því marki.  

2. Aðildarríkin skulu kveða á um fullnægjandi lögvernd 
gegn framleiðslu, innflutningi, dreifingu, sölu, leigu, 
auglýsingum um sölu eða leigu eða eign, í viðskiptaskyni, 
tækja, vara eða íhluta eða veitingu þjónustu: 

a) sem eru kynnt eða auglýst sem leið til að fara fram hjá 
hvers konar skilvirkum, tæknilegum ráðstöfunum, eða 

b) hafa aðeins takmarkað viðskiptalegt gildi eða notkunar-
möguleika nema sem leið til að fara fram hjá hvers konar 
skilvirkum, tæknilegum ráðstöfunum, eða 

c) eru fyrst og fremst hönnuð, framleidd, aðlöguð eða veitt í 
því skyni að gera kleift eða auðveldara að fara fram hjá 
hvers konar skilvirkum, tæknilegum ráðstöfunum. 

3.  Í þessari tilskipun er merking hugtaksins „tæknilegar 
ráðstafanir“ sem hér segir: hvers konar tækni, tæki eða 
íhlutur sem er hannaður með það fyrir augum að koma, við 
eðlilega notkun, í veg fyrir eða takmarka aðgerðir sem varða 
verk eða annað efni og hafa ekki fengið samþykki rétthafa 
höfundaréttar eða annarra réttinda, sem eru skyld 
höfundarétti, eins og kveðið er á um í lögum, eða rétthafa 
sinnar tegundar réttar (sui generis) eins og kveðið er á um í 
III. kafla tilskipunar 96/9/EB. Tæknilegar ráðstafanir teljast 
„skilvirkar“ ef rétthafa tekst að ná verndarmarkmiðinu með 
því að stýra notkun verndaðs verks eða annars efnis með 
aðgangsstjórn, verndaraðgerð, svo sem dulkóðun, brenglun 
eða annarri breytingu á verkinu eða öðru efni, eða með 
afritunarstjórn. 

4. Þrátt fyrir lögverndina, sem kveðið er á um í 1. mgr., og 
hafi rétthafar ekki gripið til valfrjálsra ráðstafana, svo sem 
samninga milli rétthafa og annarra hagsmunaaðila, skulu 
aðildarríkin gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 
rétthafar gefi þeim sem eiga rétt á undanþágu eða 
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takmörkun, sem kveðið er á um í landslögum í samræmi við 
a-, c-, d- eða e-lið 2. mgr. 5. gr. eða a-, b- eða e-lið 3. mgr. 
5. gr., kost á að nýta þessa undanþágu eða takmörkun í þeim 
mæli sem nauðsynlegt er til að nýta undanþáguna eða 
takmörkunina, að því tilskildu að sá sem nýtir hana hafi 
löglegan aðgang að viðkomandi verki eða efni. 
Aðildarríkjunum er einnig heimilt að gera slíkar ráðstafanir 
með tilliti til undanþágu eða takmörkunar sem kveðið er á 
um í samræmi við b-lið 2. mgr. 5. gr. nema rétthafi hafi 
þegar gert eftirgerð til einkanota mögulega að því marki sem 
nauðsynlegt er til að nýta viðkomandi undanþágu eða 
takmörkun og í samræmi við ákvæði b-liðar 2. mgr. 5. gr. og 
5. mgr. 5. gr. en án þess að koma í veg fyrir að rétthafar beiti 
fullnægjandi ráðstöfunum að því er varðar fjölda eftirgerða í 
samræmi við þessi ákvæði. 
Tæknilegar ráðstafanir, sem rétthafar beita af frjálsum vilja, 
þar á meðal ráðstafanir vegna framkvæmdar valfrjálsra 
samninga, og tæknilegar ráðstafanir vegna framkvæmdar 
ráðstafana, sem aðildarríkin hafa gripið til, skulu njóta 
lögverndar sem kveðið er á um í 1. mgr. 
Ákvæði fyrstu og annarrar undirgreinar gilda ekki um verk 
eða annað efni sem gert er aðgengilegt almenningi 
samkvæmt samningsskilmálum á þann hátt að hver og einn 
geti fengið aðgang að verkunum á þeim stað og á þeirri 
stund sem hann sjálfur kýs. 
Þegar þessari grein er beitt með skírskotun til tilskipana 
92/100/EBE og 96/9/EB gildir þessi málsgrein að breyttu 
breytanda. 

7. gr. 
Skyldur að því er varðar upplýsingar vegna 

réttindaumsýslu 
1. Aðildarríkin skulu kveða á um fullnægjandi lögvernd 
gegn hverjum þeim sem vitandi vits og án heimildar grípur 
til eftirfarandi aðgerða: 
a) fjarlægir eða breytir rafrænum upplýsingum um 

réttindaumsýslu; 
b) dreifir, flytur inn til dreifingar, útvarpar, miðlar eða gerir 

aðgengilegt almenningi verk eða annað efni sem nýtur 
verndar samkvæmt þessari tilskipun eða skv. III. kafla 
tilskipunar 96/9/EB þar sem rafrænar upplýsingar um 
réttindaumsýslu hafa verið fjarlægðar eða þeim breytt án 
heimildar, 

ef viðkomandi veit eða hefur fulla ástæðu til að vita að með 
þessum aðgerðum hvetur hann til brota á höfundarétti 
samkvæmt lögum eða hvers konar réttindum, sem eru skyld 
höfundarétti, samkvæmt lögum eða til brota á sinnar 
tegundar rétti, sem kveðið er á um í III. kafla tilskipunar 
96/9/EB, eða gerir brotin möguleg, auðveldar þau eða leynir 
þeim. 
2. Í þessari tilskipun er merking hugtaksins „upplýsingar 
um réttindaumsýslu“ sem hér segir: upplýsingar, sem 
rétthafar veita og sem auðkenna verkið eða annað efni, sem 
um getur í þessari tilskipun eða sem fellur undir sinnar 
tegundar rétt sem kveðið er á um í III. kafla tilskipunar 
96/9/EB, og sem auðkenna höfundinn eða aðra rétthafa, eða 
upplýsingar um skilyrði og skilmála fyrir notkun verkanna 
eða annars efnis og um allar tölur og kóða sem tákna slíkar 
upplýsingar.  

Fyrsta undirgrein gildir ef eitthvert þessara upplýsingaratriða 
tengist afriti af verkinu eða efninu eða birtist í tengslum við 
miðlun til almennings á verkinu eða öðru efni sem um getur 
í þessari tilskipun eða sem fellur undir sinnar tegundar rétt 
sem kveðið er á um í III. kafla tilskipunar 96/9/EB. 

IV. KAFLI 

SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI 

8. gr. 

Viðurlög og úrræði 

1. Aðildarríkin skulu kveða á um viðeigandi viðurlög og 
úrræði að því er varðar brot á réttindum og skyldum 
samkvæmt þessari tilskipun og gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að þessum viðurlögum og úrræðum 
sé beitt. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við 
brotið og letjandi. 

2. Hvert aðildarríki skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að rétthafar geti höfðað skaðabótamál og/eða 
krafist lögbanns, ef brotleg háttsemi á yfirráðasvæði þess 
skaðar hagsmuni þeirra, og krafist þess, þar sem það á við, 
að ólöglega efnið, sem og tæki, vörur eða íhlutir, sem um 
getur í 2. mgr. 6. gr., verði gert upptækt.  

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að rétthafar séu í aðstöðu 
til að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef þriðji aðili notar 
þjónustu þeirra til að brjóta gegn höfundarétti eða skyldum 
rétti. 

 9. gr. 

Áframhaldandi beiting annarra lagaákvæða 

Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á ákvæði sem varða einkum 
einkaleyfisréttindi, vörumerki, hönnunarréttindi, nytja-
mynstur, svæðislýsingar hálfleiðara, leturgerð, skilyrtan 
aðgang, aðgang að kapli til útvarpsútsendinga, vernd 
þjóðarverðmæta, skilaskyldu, lög um samkeppnishömlur og 
óréttmæta samkeppni, viðskiptaleyndarmál, öryggi, 
trúnaðarskyldu, gagnavernd og friðhelgi einkalífsins, aðgang 
að opinberum skjölum og samningalög. 

10. gr. 

Tímamörk 

1. Ákvæði þessarar tilskipunar skulu gilda að því er varðar 
öll verk og annað efni sem um getur í þessari tilskipun og 
njóta verndar 22. desember 2002 samkvæmt löggjöf 
aðildarríkjanna á sviði höfundaréttar og skyldra réttinda eða 
sem fullnægja viðmiðunum fyrir vernd samkvæmt ákvæðum 
þessarar tilskipunar eða ákvæðunum sem um getur í 2. mgr. 
1. gr. 

2. Tilskipun þessi hefur ekki áhrif á aðgerðir sem hafa 
verið samþykktar fyrir 22. desember 2002 og réttindi sem 
hefur verið aflað fyrir framangreindan dag. 
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11. gr. 
Tæknileg aðlögun 

1. Tilskipun 92/100/EBE er breytt sem hér segir: 
a) 7. gr. falli brott. 
b) Í stað 3. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Takmörkununum skal aðeins beitt í tilteknum 
sértilvikum sem stríða ekki gegn eðlilegri hagnýtingu 
efnisins og skerða ekki með ósanngjörnum hætti 
lögmæta hagsmuni rétthafa.“ 

2. Í stað 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 93/98/EBE komi 
eftirfarandi: 

„2. Réttindi framleiðenda hljóðrita falla niður 50 árum 
eftir að upptaka fer fram. Ef hljóðritið er gefið út á 
löglegan hátt á þessu tímabili falla réttindin þó niður 50 
árum eftir fyrsta dag löglegrar útgáfu. Ef ekki á sér stað 
lögleg útgáfa á tímabilinu sem nefnt er í fyrsta málslið 
og ef hljóðritinu hefur verið miðlað til almennings á 
löglegan hátt á þessu tímabili falla réttindin niður 50 
árum eftir fyrsta dag löglegrar miðlunar til almennings. 
Ef réttindi framleiðenda hljóðrita eru ekki lengur 
vernduð 22. desember 2002, vegna þess að þá er runninn 
út verndartíminn sem veittur var samkvæmt þeirri útgáfu 
þessarar málsgreinar sem er í gildi fyrir samþykkt 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/29/EB frá 
22. maí 2001 um samræmingu tiltekinna þátta 
höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsinga-
samfélaginu (*), felur þessi málsgrein þó ekki í sér að 
hljóðritið njóti verndar á ný. 

 

(*) Stjtíð. EB L 167, 22.6.2001, bls. 10.“ 
12. gr. 

Lokaákvæði 
1. Eigi síðar en 22. desember 2004 og á þriggja ára fresti 
eftir það skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir 
Evrópuþingið, ráðið og efnahags- og félagsmálanefndina um 
beitingu þessarar tilskipunar þar sem hún fjallar sérstaklega, 
m.a. á grundvelli tiltekinna upplýsinga sem aðildarríkin 
veita, um beitingu 5., 6., og 8. gr. í ljósi þróunarinnar á 
stafræna markaðinum. Að því er varðar 6. gr. skoðar 
framkvæmdastjórnin sérstaklega hvort sú grein veiti 
nægilega vernd og hvort aðgerðir, sem eru leyfðar 
samkvæmt lögum, verði fyrir skaðlegum áhrifum vegna 
notkunar skilvirkra tæknilegra ráðstafana. Ef nauðsyn krefur, 
einkum til að tryggja starfsemi innri markaðarins skv. 
14. gr. sáttmálans, skal hún leggja fram tillögur að 
breytingum á þessari tilskipun. 
2. Vernd réttinda, sem eru skyld höfundarétti, samkvæmt 
þessari tilskipun skal ekki skerða eða hafa á neinn hátt áhrif 
á vernd höfundaréttar. 

3. Tengslanefnd er hér með komið á fót. Hún skal skipuð 
fulltrúum lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna. Fulltrúi 
framkvæmdastjórnarinnar skal gegna formennsku í 
nefndinni og skal nefndin funda að frumkvæði formanns 
hennar eða að beiðni sendinefndar aðildarríkis. 

4. Hlutverk nefndarinnar er sem hér segir: 

a) að rannsaka áhrif þessarar tilskipunar á starfsemi innri 
markaðarins og vekja athygli á öllum vandkvæðum; 

b) að skipuleggja samráð um öll álitamál sem rísa vegna 
beitingar þessarar tilskipunar; 

c) að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um viðeigandi 
þróun á sviði löggjafar og dómaframkvæmdar og um 
viðeigandi þróun á sviði efnahags-, félags-, menningar- 
og tæknimála; 

d) að vera vettvangur mats á stafræna markaðinum fyrir 
verk og annað efni, þar með talið afritun til einkanota og 
notkun tæknilegra ráðstafana. 

13. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 
22. desember 2002. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þau 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

14. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

15. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. maí 2001. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

N. FONTAINE M. WINBERG 

forseti. forseti. 
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                                                           TILMÆLI RÁÐSINS                                                          2007/EES/16/29 

frá 18. febrúar 2003 

um að bæta heilsuvernd og auka öryggi á vinnustöðum hjá sjálfstætt starfandi 
einstaklingum (*) 

(2003/134/EB)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
308. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu um tilmæli framkvæmdastjórn-
arinnar, 
 
með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 
 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Samkvæmt orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar 

um áætlun Bandalagsins varðandi öryggi, hollustu-
hætti og heilbrigði á vinnustöðum (1996 til 2000) (3) 
skal athuga þörfina á tillögu um að ráðið setji fram 
tilmæli varðandi heilbrigði og öryggi sjálfstætt starf-
andi einstaklinga m.t.t. sívaxandi fjölda slíkra starfs-
manna. 

 
2) Í ályktun sinni (4) um almenna rammann um aðgerðir 

framkvæmdastjórnarinnar á sviði öryggis, hollustu-
hátta og heilsuverndar á vinnustöðum (1994 til 2000) 
leggur Evrópuþingið það til að þær feli í sér ráðstaf-
anir til að rýmka rammatilskipunina þannig að hún nái 
til sjálfstætt starfandi einstaklinga. Í ályktun sinni (5) 
um skýrslu um framkvæmd áætlunarinnar um miðbik 
hennar beinir Evrópuþingið athyglinni aftur að hópi 
sjálfstætt starfandi einstaklinga, sem lögin ná oft ekki 
til, og minnir á að aukin undirverktaka hafi leitt til 
þess að vinnuslysum hafi fjölgað. 

 
3) Bæði launafólk og sjálfstætt starfandi einstklingar 

skulu, ef unnt er, taka tillit til orðsendingar fram-
kvæmdastjórnarinnar frá 11. mars 2002 – „Aðlögun 
að breytingum í vinnu og samfélagi; ný áætlun 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 53, 28.2.2003, bls. 45. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 111/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á 
vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 
23.12.2004, bls. 31. 

(1) Álit frá 23. október 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB). 

(2) Stjtíð. EB C 241, 7.10.2002, bls. 139. 
(3) Stjtíð. EB C 262, 7.10.1995, bls. 18. 
(4) Stjtíð. EB C 205, 25.7.1994, bls. 478. 
(5) Ályktun Evrópuþingsins frá 25.2.1999 (A4-0050/1999). 

Bandalagsins um heilbrigði og öryggi á vinnustað 
2002 til 2006“ – og ályktunar ráðsins frá 3. júní 2002 
um nýja áætlun Bandalagsins um heilbrigði og öryggi 
á vinnustað (2002 til 2006), sem miðar að því að 
skapa viðhorf, sem eru fyrirbyggjandi og hafa áhrif á 
hegðun. 

 
4) Aðilar vinnumarkaðarins leggja sérstaka áherslu á 

heilsuvernd og öryggi bæði sjálfstætt starfandi ein-
staklinga og annarra sem vinna á sama vinnustað og 
nær allir eru hlynntir aðgerð Bandalagsins í formi 
tilmæla frá ráðinu þar sem áherslunni er beint að 
þáttum þar sem áhættan er mikil og einkum að 
ráðstöfunum til að veita upplýsingar og vekja menn til 
vitundar um að koma þurfi í veg fyrir áhættu og 
viðhalda viðeigandi þjálfun og heilbrigðiseftirliti. 

 
5) Almenna reglan er að starfsmenn, sem vinna störf sín 

án þess að vera í ráðningarsambandi við vinnuveit-
anda, eða, sem algengara er, án þess að vera í sam-
bandi sem gerir þá að undirmönnum þriðja aðila, falla 
ekki undir gildissvið tilskipana Bandalagsins um 
heilbrigði og öryggi á vinnustað, einkum að því er 
varðar rammatilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 
12. júní 1989 um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að 
bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum (6). 
Þessir starfsmenn falla heldur ekki undir gildandi lög í 
sumum aðildarríkjum á sviði heilbrigðis og öryggis á 
vinnustað. 

 
6) Sjálfstætt starfandi einstaklingar, hvort sem þeir vinna 

einir eða hafa menn í vinnu, geta verið í svipaðri 
áhættu varðandi heilbrigði og öryggi og starfsráðnir 
einstaklingar. 

 
7) Sjálfstætt starfandi einstaklingar geta, með starfsemi 

sinni, stefnt í hættu öryggi og heilbrigði annarra sem 
vinna á sama vinnustað. 

 
8) Einnig eru margar atvinnugreinar í Bandalaginu þar 

sem áhættan telst mjög mikil og fjölmargir sjálfstætt 
starfandi einstaklingar starfa (landbúnaður, fiskveiðar, 
byggingarvinna og flutningar). 

 

________________  

(6)   Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. 
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9) Í nýlegum tilmælum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

(ILO) í kjölfar samþykktar um heilbrigði og öryggi í 
landbúnaði (1) er mælt fyrir um að aðildarríki skuli 
smám saman auka vernd starfsmanna svo að hún nái 
til sjálfstætt starfandi bænda, að teknu tilliti til sjónar-
miða samtaka sem eru í fyrirsvari fyrir sjálfstætt 
starfandi bændur ef þörf krefur. 

10) Vinnuslys og atvinnusjúkdómar, sem sjálfstætt starf-
andi einstaklingar verða einkum fyrir, leiða af sér 
mikinn kostnað bæði í félagslegu og mannlegu tilliti. 

11) Af þessari ástæðu er rétt að taka tillit til sjálfstætt 
starfandi einstaklinga og leggja, í þessum tilmælum, 
áherslu á að koma í veg fyrir hættuna á vinnuslysum 
og atvinnusjúkdómum sem sjálfstætt starfandi 
einstaklingum er stofnað í. 

12) Að það er nauðsynlegt að taka tillit til sérstakra 
aðstæðna sjálfstætt starfandi einstaklinga hefur nú 
þegar verið viðurkennt í tengslum við vinnu sem er 
unnin á bráðabirgðabyggingarsvæðum eða færanleg-
um byggingarsvæðum þar eð kveðið er á um það í 
tilskipun 92/57/EBE (2) að rýmka skuli tiltekin 
ákvæði um notkun tækja á vinnustað og hlífðarbúnað 
svo að þau nái til sjálfstætt starfandi einstaklinga. 

13) Með bættum öryggis- og heilbrigðisviðmiðunum fyrir 
sjálfstætt starfandi einstaklinga er hægt að bæta 
samkeppnisskilyrði og samkeppnishæfni á vettvangi 
Bandalagsins. 

14) Einnig er nauðsynlegt að bæta aðgang sjálfstætt starf-
andi einstaklinga að þjálfun og upplýsingum svo að 
þeir geti bætt bæði eigið heilbrigði og öryggi og 
annarra sem vinna á sama vinnustað. 

15) Aðildarríkin skulu velja þær leiðir sem þau telja 
heppilegastar til að ná þessum markmiðum. 

16) Þessi tilmæli hafa ekki áhrif á gildandi, innlend 
ákvæði um hærra öryggisstig eða þau sem síðar verða 
sett. 

17) Við núverandi aðstæður eru aðildarríkin í bestri stöðu 
til að gera viðeigandi ráðstafanir en Bandalaginu ber 
einnig að leggja sitt af mörkum til að ná mark-
miðunum með þessum tilmælum. 

18) Þessi tilmæli voru samin að höfðu samráði við aðila 
vinnumarkaðarins, í samræmi við 2. og 3. mgr. 
138. gr. EB-sáttmálans, og við ráðgjafarnefndina um 
öryggi, hollustuhætti og heilsuvernd á vinnustöðum, 

LEGGUR TIL AÐ AÐILDARRÍKIN: 

1. stuðli að öryggi og heilbrigði sjálfstætt starfandi 
einstaklinga, í samræmi við þá stefnu sína að koma í veg 
fyrir vinnuslys og atvinnusjúkdóma, og taki um leið tillit til 
sérstakrar áhættu í tilteknum greinum og þess hve sérstaks 
eðlis sambandið er á milli verktakafyrirtækja og sjálfstætt 
starfandi einstaklinga, 

2. velji þær ráðstafanir sem þau telja heppilegastar þegar 
þau stuðla að heilbrigði og öryggi sjálfstætt starfandi 
einstaklinga s.s. eitthvað af eftirfarandi: löggjöf, ívilnanir, 
upplýsingaherferðir og hvatningu viðeigandi hagsmuna-
aðila, 

3. geri nauðsynlegar ráðstafanir, sem geta verið herferðir 
til vitundarvakningar, til að sjálfstætt starfandi einstaklingar 
geti fengið gagnlegar upplýsingar og ráð hjá þar til bærri 
þjónustu og/eða aðilum, svo og eigin samtökum, um það 
hvernig koma megi í veg fyrir vinnuslys og sjúkdóma, 

4. geri nauðsynlegar ráðstafanir til að sjálfstætt starfandi 
einstaklingar eigi kost á nægri þjálfun til að ná viðunandi 
færni með tilliti til öryggis og heilbrigðis, 

5. auðveldi greiðan aðgang að þessum upplýsingum og að 
þjálfun án þess að það hafi í för með sér óhóflegan kostnað 
fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga, 

6. veiti sjálfstætt starfandi einstaklingum, sem þess óska, 
aðgang að hæfilegu heilbrigðiseftirliti miðað við áhættu, í 
samræmi við landslög og/eða venjur, 

7. taki tillit til fáanlegra upplýsinga um reynsluna í öðrum 
aðildarríkjum er þau móta stefnu til að koma í veg fyrir 
vinnuslys og sjúkdóma, 

8. rannsaki skilvirkni gildandi innlendra ráðstafana eða 
ráðstafana, sem eru gerðar eftir samþykkt þessara tilmæla, 
við lok fjögurra ára tímabils sem hefst með samþykkt 
þessara tilmæla og veiti framkvæmdastjórninni upplýsingar 
um niðurstöður sínar. 

Gjört í Brussel 18. febrúar 2003. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

N. CHRISTODOULAKIS 

forseti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(1)   ILO-samþykkt 184/2001 frá 21.6.2001. 
(2)   Stjtíð. EB L 245, 26.8.1992, bls. 6. 
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                           TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/73/EB                       2007/EES/16/30 

frá 23. september 2002 

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti 
karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og 
 varðandi starfskjör (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
3. mgr. 141. gr., 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3) á grundvelli sameiginlegs texta sátta-
nefndarinnar frá 19. apríl 2002, 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í samræmi við 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið 

er Sambandið byggt á meginreglum um frelsi, 
lýðræði, virðingu fyrir mannréttindum og 
grundvallarfrelsi og á meginreglum réttarríkisins, en 
þessar meginreglur eru sameiginlegar öllum 
aðildarríkjunum, og ber Sambandinu að virða, sem 
almennar meginreglur Bandalagslaga, þau grund-
vallarréttindi sem eru tryggð í Evrópusáttmálanum um 
verndun mannréttinda og mannfrelsis og sem leiðir af 
sameiginlegum, stjórnskipunarhefðum aðildar-
ríkjanna. 

2) Réttur allra manna til jafnréttis að lögum og til 
verndar gegn mismunun er almennur réttur sem viður-
kenndur er í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna (almennu mannréttindayfirlýsingunni), 
samningi Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mis-
mununar gagnvart konum, alþjóðasamningnum um 
afnám alls kynþáttamisréttis, samningum Sameinuðu 
þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 
um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 
og í sáttmálanum um verndun mannréttinda og mann-
frelsis, sem öll aðildarríkin hafa undirritað. 

3) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra grundvallar-
réttinda og þeim meginreglum fylgt sem einkum eru 
viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um 
grundvallarréttindi. 

4) Jafnrétti karla og kvenna er grundvallarregla skv. 
2. gr. og 2. mgr. 3. gr. EB-sáttmálans og 
dómaframkvæmd dómstólsins. Með þessum 
ákvæðum sáttmálans er jafnrétti karla og kvenna gert

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 269, 5.10.2002, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á 
vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 65, 
23.12.2004, bls. 32. 

(1) Stjtíð. EB C 337 E, 28.11.2000, bls. 204 og Stjtíð. EB C 270 E, 
25.9.2001, bls. 9. 

(2) Stjtíð. EB C 123, 25.4.2001, bls. 81. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 31. maí 2001 (Stjtíð. EB C 47, 21.2.2002, 

bls. 19), sameiginleg afstaða ráðsins frá 23. júlí 2001 (Stjtíð. EB C 307, 
31.10.2001, bls. 5) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 24. október 2001 
(Stjtíð. EB C 112 E, 9.5.2002, bls. 14). Ákvörðun Evrópuþingsins frá 
12. júní 2002 og ákvörðun ráðsins frá 13. júní 2002. 

að „viðfangsefni“ og „markmiði“ Bandalagsins og 
lögð sú skylda (positive obligation) á Bandalagið að 
stuðla að framgangi þess á öllum athafnasviðum. 

 

5) Í 141. gr. sáttmálans, einkum í 3. mgr., er sérstaklega 
fjallað um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og 
kvenna að því er varðar atvinnu og störf. 

 

6) Í tilskipun ráðsins 76/207/EBE (4) eru hugtökin bein 
og óbein mismunun ekki skilgreind. Ráðið hefur, á 
grundvelli 13. gr. sáttmálans, samþykkt tilskipun 
2000/43/EB frá 29. júní 2000 um beitingu 
meginreglunnar um jafna meðferð manna án tillits til 
kynþáttar og þjóðernis (5) og tilskipun 2000/78/EB frá 
27. nóvember 2000 um almennan ramma um jafna 
meðferð með tilliti til atvinnu og starfa (6) þar sem 
bein og óbein mismunun er skilgreind. Því er rétt að 
bæta við skilgreiningum varðandi kynin í samræmi 
við þessar tilskipanir. 

 

7) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á félagafrelsi, þ.m.t. 
réttinn til að stofna stéttarfélög ásamt öðrum og ganga 
í slík félög til að verja eigin hagsmuni. Ráðstafanir, í 
skilningi 4. mgr. 141. gr. sáttmálans, geta falið í sér 
aðild að eða áframhaldandi starf í samtökum eða 
stéttarfélögum sem hafa það meginmarkmið að styðja 
í reynd framgang meginreglunnar um jafna meðferð 
kvenna og karla. 

 

8) Áreitni sem tengist kynferði einstaklings og 
kynferðisleg áreitni er andstæð meginreglunni um 
jafna meðferð kvenna og karla. Því er rétt að slík 
hugtök verði skilgreind og þess háttar mismunun 
bönnuð. Í þessu skyni ber að vekja athygli á því að 
mismunun af þessu tagi kemur ekki einungis fram á 
vinnustað heldur einnig í tengslum við aðgang að 
atvinnu og starfsþjálfun, í vinnu og við störf. 

 

9) Í þessu sambandi ber að hvetja vinnuveitendur og þá 
sem annast starfsþjálfun til að gera ráðstafanir til að 
berjast gegn hvers konar kynjamismunun og einkum

________________  

(4) Stjtíð. EB L 39, 14.2.1976, bls. 40. 
(5) Stjtíð. EB L 180, 19.7.2000, bls. 22. 
(6) Stjtíð. EB L 303, 2.12.2000, bls. 16. 



31.3.2007  Nr. 16/199EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir gegn áreitni og 
kynferðislegri áreitni á vinnustað í samræmi við 
landslög og venju.  

 

10) Það er í valdi dómstóla eða annarra lögbærra aðila 
einstakra ríkja að meta staðreyndir sem benda til þess 
að bein eða óbein mismunun hafi átt sér stað, í 
samræmi við innlendar réttarreglur eða venju. Þessar 
reglur geta m.a. kveðið á um að leita megi allra leiða 
til að fá úr því skorið hvort óbein mismunun hafi átt 
sér stað, þ.m.t. með tölulegum upplýsingum. 
Samkvæmt dómaframkvæmd dómstólsins (1) felur 
mismunun í sér að mismunandi reglum er beitt við 
sambærilegar aðstæður eða að sömu reglu er beitt við 
mismunandi aðstæður.  

 

11) Atvinnustarfsemi, sem aðildarríkin geta undanþegið 
gildissviði tilskipunar 76/207/EBE, skal takmarkast 
við starfsemi þar sem nauðsynlegt er, sökum eðlis 
viðkomandi starfsemi, að ráða annað hvort kynið til 
starfa, að því tilskildu að markmiðið, sem stefnt er að, 
sé löglegt og í samræmi við meðalhófsregluna eins og 
mælt er fyrir um í dómaframkvæmd dómstólsins (2). 

 

12) Dómstóllinn hefur ítrekað viðurkennt lögmæti þess 
að, á grundvelli meginreglunnar um meginreglunnar 
um jafna meðferð, skuli konur njóta verndar vegna 
líkamlegs ástands síns á meðgöngu og þar á eftir Þar 
að auki hefur dómstóllinn ítrekað úrskurðað að öll 
meðferð óhagstæð konum, sem tengist meðgöngu og 
fæðingu, sé bein kynjamismunun. Þessi tilskipun er 
því með fyrirvara um tilskipun ráðsins 92/85/EBE frá 
19. október 1992 um lögleiðingu ráðstafana til að 
auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir 
starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn 
eða hafa börn á brjósti (3) (tíunda sértilskipun í 
skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE), þar 
sem markmiðið er að tryggja líkamlega og andlega 
heilsuvernd þungaðra kvenna, kvenna sem hafa 
nýlega alið barn og kvenna sem eru með barn á 
brjósti. Í inngangsorðum tilskipunar 92/85/EBE er 
kveðið á um að vernd öryggis og heilsu þungaðra 
starfsmanna, sem hafa nýlega alið barn eða 
starfsmanna sem hafa barn á brjósti, skuli ekki fela í 
sér meðferð sem er óhagstæð konum á vinnumarkaði 
né heldur vinna gegn tilskipunum sem varða jafna 
meðferð karla og kvenna. Dómstóllinn hefur 
viðurkennt að vernda skuli rétt kvenna til atvinnu, 
einkum rétt þeirra til að hverfa aftur að sama eða 
jafngildu starfi þar sem vinnuskilyrði eru þeim ekki

________________  

(1) Mál C-394/96 Brown, [1998] dómasafn EB I-4185, mál C-342/93 
Gillespie, [1996] dómasafn EB I-475. 

(2) Mál C-222/84 Johnston, [1986] dómasafn EB 1651, mál C-273/97 Sirdar 
[1999] dómasafn EB I-7403 og mál C-285/98 Kreil [2000] dómasafn EB 
I-69. 

(3) Stjtíð. EB L 348, 28.11.1992, bls. 1. 

óhagstæðari og einnig að njóta góðs af hvers konar 
umbótum á vinnuskilyrðum í fjarveru sinni, sem þær 
hefðu átt rétt á. 

 
13) Í ályktun ráðsins og ráðherra atvinnumála og 

félagsmálastefnu, sem komu saman í ráðinu 29. júní 
2000, um jafnvægi í þátttöku kvenna og karla í 
fjölskyldu- og atvinnulífi (4), voru aðildarríkin hvött 
til þess að kanna hvert um sig hvort svigrúm væri til 
þess, í landslögum, að veita körlum í starfi 
einstaklingsbundinn og óframseljanlegan rétt til 
feðraorlofs og að þeir haldi jafnframt starfstengdum 
réttindum. Í þessu sambandi er mikilvægt að leggja 
áherslu á að það er í valdi aðildarríkjanna að ákveða 
hvort veita skuli þennan rétt og einnig að ákvarða 
skilyrði, að frátaldri brottvikningu og afturhvarfs til 
starfa, sem falla utan gildissviðs þessarar tilskipunar. 

 
14) Samkvæmt 4. mgr. 141. gr. sáttmálans geta 

aðildarríkin viðhaldið eða gert ráðstafanir til sérstakra 
hagsbóta sem auðvelda því kyninu sem er í 
minnihluta að stunda vinnu eða til að koma í veg fyrir 
eða bæta upp lakari aðstöðu til starfsframa. Miðað við 
núverandi aðstæður og með yfirlýsingu nr. 28 í 
Amsterdam-sáttmálanum í huga skulu aðildarríkin, til 
að byrja með, stefna að því að bæta stöðu kvenna í 
atvinnulífinu. 

 
15) Bann við mismunun skal vera með fyrirvara um 

viðhald eða samþykkt ráðstafana sem ætlað er að 
koma í veg fyrir eða bæta upp lakari stöðu hóps 
einstaklinga af sama kyni. Með slíkum ráðstöfunum 
eru samtök einstaklinga af sama kyni heimiluð ef 
meginmarkmið þeirra er að stuðla að því að mæta 
sérstökum þörfum þeirra og stuðla að jafnrétti kvenna 
og karla. 

 
16) Meginreglan um sömu laun karla og kvenna hefur 

þegar verið formlega ákveðin með 141. gr. sáttmálans 
og tilskipun ráðsins 75/117/EBE frá 10. febrúar 1975 
um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða 
beitingu meginreglunnar um sömu laun karla og 
kvenna (5) og er stöðugt haldið við lýði með 
dómaframkvæmd dómstólsins. Meginreglan felur í sér 
mikilvægan og ómissandi hluta af réttarreglum 
Bandalagsins varðandi kynjamismunun. 

 
17) Dómstóllinn hefur úrskurðað að starfsmenn skuli, 

með tilliti til meginreglunnar um réttinn til að njóta 
haldgóðrar réttarverndar, njóta slíkrar verndar, einnig 
eftir að ráðningarsambandi lýkur (6). Starfsmaður, 
sem er verjandi eða ber vitni í þágu einstaklings sem 
nýtur verndar samkvæmt þessari tilskipum, skal eiga 
rétt á sömu vernd. 

________________  

(4) Stjtíð. EB C 218, 31.7.2000, bls. 5. 
(5) Stjtíð. EB L 45, 19.2.1975, bls. 19. 
(6) Mál C-185/97 Coote [1998] dómasafn EB I-5199. 



Nr. 16/200  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

18) Dómstóllinn hefur úrskurðað að til þess að 
meginreglan um jafna meðferð skili tilætluðum 
árangri þurfi hún að fela í sér að í hvert skipti sem 
reglan er brotin skuli bætur til starfsmannsins, sem 
brotið er á, nægja til að bæta honum skaðann. 
Dómstóllinn hefur enn fremur skilgreint að skilvirkt 
bótakerfi geti orðið að engu ef efri mörk eru fyrir 
fram ákveðin og að óheimilt sé að útiloka 
vaxtagreiðslur vegna skaða sem þegar er orðinn (1). 

19) Samkvæmt dómaframkvæmd dómstólsins er leyfilegt 
að setja innlendar reglur um fresti til höfðunar máls 
að því tilskildu að þeir séu ekki óhagstæðari en frestir 
til svipaðra aðgerða innanlands og að þeir geri það 
ekki ómögulegt í reynd að nýta rétt sem kveðið er á 
um í lögum Bandalagsins. 

20) Tryggja ber þeim sem hefur verið mismunað á 
grundvelli kynferðis nauðsynlega réttarvernd. Til að 
tryggja enn skilvirkari vernd skal einnig veita 
félögum, samtökum og öðrum lögaðilum heimild, 
sem aðildarríkin ákvarða nánar, til að koma að máli, 
annaðhvort fyrir hönd þess sem sætir mismunun eða 
honum til stuðnings, sbr. þó málsmeðferðarreglur 
landslaga um fyrirsvar og málsvörn fyrir dómstólum. 

21) Aðildarríkjunum ber að stuðla að skoðanaskiptum 
milli aðila vinnumarkaðarins og við frjáls félaga-
samtök, í samræmi við innlenda venju, um hin ýmsu 
form kynjamismununar á vinnustað og berjast gegn 
slíkri mismunun. 

22) Aðildarríkjunum ber að kveða á um viðurlög við 
brotum gegn skyldum, samkvæmt tilskipun 
76/207/EBE, sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við 
brotið og letjandi. 

23) Í samræmi við dreifræðisregluna, eins og segir í 5. gr. 
sáttmálans, geta aðildarríkin ekki með góðu móti náð 
markmiðum fyrirhugaðra aðgerða og verður þeim 
betur náð á vettvangi Bandalagsins. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri 
grein, ganga ákvæði þessarar tilskipunar ekki lengra 
en nauðsynlegt er til að ná þessum markmiðum. 

24) Tilskipun 76/207/EBE skal því breytt í samræmi við 
það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 76/207/EBE er hér með breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi bætist við 1. gr.: 

„1a. Aðildarríkin skulu taka fullt tillit til markmiðsins 
um jafnrétti karla og kvenna þegar þau semja og 
innleiða lög, reglur, stjórnsýsluákvæði, stefnu og

________________  

(1) Mál C-180/95, Draehmpaehl, [1997] dómasafn EB I-2195, Mál C-
271/91, Marshall [1993] dómasafn EB I-4367. 

starfsemi á þeim sviðum sem um getur í 1. mgr.“ 

 
2. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 
 

„2. gr. 
 

1. Í eftirfarandi ákvæðum skal það felast í 
meginreglunni um jafnrétti að óheimilt sé að mismuna 
einstaklingum vegna kynferðis þeirra, hvort heldur er 
beint eða óbeint, einkum með tilvísun til hjúskapar- eða 
fjölskyldustöðu. 
 
2. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka 
sem hér segir: 
 
— bein mismunun: þegar einstaklingur fær óhagstæðari 

meðferð, á grundvelli kynferðis, en annar fær, hefur 
fengið eða myndi fá við sambærilegar aðstæður, 

 
— óbein mismunun: þegar að því er virðist hlutlaust 

ákvæði, viðmiðun eða venja setur fólk af öðru 
kyninu í verri stöðu en fólk af hinu kyninu nema 
viðkomandi ákvæði, viðmiðun eða venja sé réttlætt á 
hlutlægan hátt með lögmætu markmiði og 
aðferðirnar til að ná þessu markmiði séu viðeigandi 
og nauðsynlegar, 

 
— áreitni: þegar óæskilegt framferði, sem tengist 

kynferði einstaklings, á sér stað og hefur þann 
tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu 
einstaklings og skapa ógnandi, fjandsamlegt, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi 
andrúmsloft, 

 
— kynferðisleg áreitni: hvers kyns óæskilegt framferði, 

með orðum, án orða eða af kynferðislegum toga, 
sem á sér stað og hefur þann tilgang eða þau áhrif að 
misbjóða virðingu einstaklings, einkum þegar 
skapað er ógnandi, fjandsamlegt, niðurlægjandi, 
auðmýkjandi eða móðgandi andrúmsloft. 

 
3. Áreitni og kynferðisleg áreitni í skilningi þessarar 
tilskipunar skal teljast mismunun á grundvelli kynferðis 
og  því bannað. 

 
Ekki má leggja það til grundvallar ákvörðun, sem hefur 
áhrif á einstakling, hvort hann hafi vísað á bug eða sætt 
sig við slíkt framferði. 

 
4. Fyrirmæli um að mismuna mönnum á grundvelli 
kynferðis skal teljast mismunun í skilningi þessarar 
tilskipunar. 

 
5. Aðildarríkin skulu, í samræmi við landslög, 
kjarasamninga eða venju, hvetja vinnuveitendur og þá 
sem bera ábyrgð á aðgangi að starfsþjálfun til að gera 
ráðstafanir til að koma í veg fyrir mismunun á 
grundvelli kynferðis, í hvaða mynd sem er, einkum 
áreitni og kynferðislega áreitni á vinnustað. 
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6. Aðildarríkin geta, að því er varðar aðgang að 
atvinnu, þ.m.t. menntun sem eykur möguleika á atvinnu, 
kveðið á um að mismunandi meðferð, sem grundvallast 
á eiginleikum sem tengjast kynferði, skuli ekki teljast 
mismunun ef atvinnustarfsemin, sem um er að ræða, er 
þess eðlis eða stunduð í umhverfi þar sem þessi 
eiginleiki er raunveruleg og afgerandi krafa í starfi, að 
því tilskildu að markmiðið sé lögmætt og krafan sé í 
eðlilegu hlutfalli við það. 

7. Þessi tilskipun er með fyrirvara um ákvæði varðandi 
vernd kvenna, einkum með tilliti til meðgöngu og 
fæðingar. 

Kona í fæðingarorlofi skal eiga rétt á að hverfa aftur að 
starfi sínu þegar fæðingarorlofi hennar lýkur eða 
jafngildu starfi þar sem skilmálar og skilyrði eru henni 
ekki óhagstæðari og einnig að njóta góðs af hvers konar 
umbótum á vinnuskilyrðum í fjarveru sinni sem hún 
hefði átt rétt á. 

Meðferð óhagstæð konu á meðgöngu eða í 
fæðingarorlofi í skilningi tilskipunar 92/85/EBE telst 
vera mismunun í skilningi þessarar tilskipunar. 

Þessi tilskipun er einnig með fyrirvara um ákvæði 
tilskipunar ráðsins 96/34/EB frá 3. júní 1996 um 
rammasamninginn um foreldraorlof sem UNICE, CEEP 
og ETUC hafa gert (*) og ákvæði tilskipunar ráðsins 
92/85/EBE frá 19. október 1992 um lögleiðingu 
ráðstafana til að auka öryggi og heilbrigði á 
vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa 
nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti (tíunda 
sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 
89/391/EBE) (**). Hún er einnig með fyrirvara um rétt 
aðildarríkis til að viðurkenna sérstakan rétt til 
feðraorlofs og/eða orlofs vegna ættleiðingar. Þau 
aðildarríki sem viðurkenna slíkan rétt skulu gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda karla og konur í 
starfi gegn brottvikningu af þeirri ástæðu að þau neyta 
þessa réttar og tryggja að við lok slíks orlofs eigi þau 
rétt á að hverfa aftur að störfum sínum eða jafngildum 
störfum með skilmálum og skilyrðum sem eru þeim 
ekki óhagstæðari og að njóta góðs af hvers konar 
umbótum á vinnuskilyrðum í fjarveru sinni, sem þau 
hefðu átt rétt á. 

8. Aðildarríkin geta viðhaldið ráðstöfunum eða 
samþykkt ráðstafanir í skilningi 4. mgr. 141. gr. 
sáttmálans með það fyrir augum að tryggja fullt jafnræði 
karla og kvenna í reynd. 
 

(*) Stjtíð. EB L 145, 19.6.1996, bls. 4. 
(**) Stjtíð. EB L 348, 28.11.1992, bls. 1.“ 
 

3. Í stað 3. gr. komi eftirfarandi: 
 

„3. gr. 
 

1. Beiting meginreglunnar um jafna meðferð felur í sér 
að öll bein eða óbein mismunun á grundvelli kynferðis 
sé óheimil bæði í opinbera geiranum og einkageiranum, 
þ.m.t. í opinberum stofnunum, í tengslum við: 

a) skilyrði fyrir aðgangi að atvinnu og sjálfstæðri 
atvinnustarfsemi, þ.m.t. viðmiðanir um val og 
forsendur ráðningar, hver sem atvinnugreinin er og á 
öllum starfsstigum, þ.m.t. stöðuhækkun, 

 
b) aðgang að hvers konar starfsleiðbeiningum á öllum 

stigum, starfsmenntun, framhaldsstarfsmenntun og 
endurmenntun, að meðtalinni hagnýtri starfsreynslu, 

 
c) atvinnu- og vinnuskilyrði, þ.m.t, brottvikningar, svo 

og laun eins og kveðið er á um í tilskipun 
75/117/EBE, 

 
d) aðild að og þátttöku í samtökum launafólks eða 

vinnuveitenda eða samtökum þar sem félagarnir 
stunda tiltekið starf, að meðtöldum þeim 
hlunnindum sem slík samtök veita félögum sínum. 

 
2. Í þessu skyni skulu aðildarríkin gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja: 
 

a) að öll lög og stjórnsýslufyrirmæli, sem brjóta í bága 
við meginregluna um jafna meðferð, séu afnumin, 

 
b) að öll ákvæði, sem brjóta í bága við meginregluna 

um jafna meðferð og eru hluti af samningum eða 
kjarasamningum, eigin reglum fyrirtækja, reglum 
um sjálfstæða starfsemi og starfsgreinar og samtök 
launþega og vinnuveitenda, verði eða kunni að verða 
lýst ógild eða þeim breytt.“ 

 
4. Ákvæði 4. og 5. gr. falli brott, 
 
5. Í stað 6. gr. komi eftirfarandi: 
 

„6. gr. 
 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að allir þeir sem telja sig 
rangindum beitta vegna þess að meginreglunni um jafna 
meðferð hafi ekki verið fylgt í þeirra tilviki eigi kost á 
dóms- og stjórnsýslumeðferð, einnig sáttameðferð þegar 
þau telja það við hæfi, til að tryggja að skyldum 
samkvæmt þessari tilskipun sé framfylgt, þótt 
aðstæðurnar, sem mismununin á að hafa átt sér stað við, 
séu ekki lengur fyrir hendi. 

 
2. Aðildarríkin skulu innleiða í réttarkerfi sitt 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja raunverulegar 
bætur sem hafa áhrif eða endurgjald, sem aðildarríkin 
ákvarða, fyrir tap eða skaða sem einstaklingur verður 
fyrir vegna mismununar andstætt 3. gr. á þann hátt sem 
er letjandi og í réttu hlutfalli við skaðann; slíkar bætur 
eða endurgjald má ekki takmarka við fyrir fram ákveðin 
efri mörk, nema í þeim tilvikum að vinnuveitandinn geti 
sannað að eini skaðinn sem umsækjandinn hafi orðið 
fyrir af völdum mismununar, í skilningi þessarar 
tilskipunar, sé að starfsumsókn hans hafi ekki verið 
tekin til greina. 
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3. Aðildarríkin skulu tryggja að félög, samtök eða aðrir 
lögaðilar, sem í samræmi við viðmiðanir í landslögum, 
eiga lögmætra hagsmuna að gæta í því að tryggja að 
farið sé að ákvæðum þessarar tilskipunar, geti átt aðild 
að dóms- eða stjórnsýslumeðferð sem miðar að því að 
fullnægja þeim skyldum sem þessi tilskipun hefur í för 
með sér, annaðhvort fyrir hönd kæranda eða til 
stuðnings honum og með eða án hans samþykkis. 

4. Ákvæði 1. og 3. mgr. hafa ekki áhrif á reglur 
landsréttar um fresti til höfðunar máls með tilliti til 
meginreglunnar um jafna meðferð.“ 

6. Í stað 7. gr. komi eftirfarandi: 

„7. gr. 

Aðildarríkin skulu innleiða í réttarkerfi sitt nauðsynlegar 
ráðstafanir til að vernda starfsmenn, eða fulltrúa 
starfsmanna samkvæmt landslögum og/eða venju, gegn 
brottvikningu eða annarri óhagstæðri meðferð sem 
vinnuveitandi kann að beita til að bregðast við kvörtun 
innan fyrirtækisins eða við málarekstri sem ætlað er að 
knýja fram að meginreglan um jafnrétti sé virt.“ 

7. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„8. gr. a 

1. Aðildarríkin skulu tilnefna og gera nauðsynlegar 
ráðstafanir fyrir einn eða fleiri aðila sem eiga að stuðla 
að, greina, fylgjast með og styðja jafna meðferð allra 
manna án kynjamismununar. Þessir aðilar geta verið 
hluti af stofnunum sem hafa fengið það verkefni á 
landsvísu að verja mannréttindi eða standa vörð um 
réttindi einstaklinga. 

2. Aðildarríkin skulu tryggja að valdsvið þessara aðila 
taki m.a. til þess: 

a) með fyrirvara um rétt einstaklinga sem sæta 
mismunun og félaga, samtaka eða annarra 
lögpersóna, sem um getur í 3. mgr. 6. gr., að veita 
þeim sem sæta mismunun aðstoð við að reka 
kærumál vegna mismununar, 

b) að gera óháðar kannanir á mismunun, 

c) að birta óháðar skýrslur og setja fram tilmæli í 
málum er varða slíka mismunun. 

8. gr. b 

1. Aðildarríkin skulu, í samræmi við innlendar hefðir 
og venjur, gera viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að 
skoðanaskiptum milli aðila vinnumarkaðarins í því 
skyni að stuðla að jafnri meðferð, þ.m.t. eftirlit með 
starfsháttum á vinnustöðum, kjarasamningum og 
siðareglum, með rannsóknum eða miðlun reynslu og 
góðum starfsvenjum. 

2. Sé það í samræmi við innlendar hefðir og venjur 
skulu aðildarríkin hvetja aðila vinnumarkaðarins, án 
þess að það hafi áhrif á sjálfstæði þeirra, til að stuðla að 
jafnrétti kvenna og karla og að gera samninga á 
viðeigandi stigi þar sem settar eru reglur um bann við 
mismunun á sviðum sem um getur í 1. gr. og falla undir 
gildissvið kjarasamninga. Í þessum samningum skulu 
lágmarkskröfurnar, sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun, virtar svo og viðeigandi innlendar 
framkvæmdarráðstafanir. 

 
3. Aðildarríkin skulu, í samræmi við landslög, 
kjarasamninga eða venju, hvetja vinnuveitendur til að 
stuðla að jafnri meðferð karla og kvenna á vinnustað á 
skipulegan og kerfisbundinn hátt. 

 
4. Í þeim tilgangi skulu vinnuveitendur hvattir til að 
veita starfsmönnum og/eða fulltrúum þeirra viðeigandi 
upplýsingar með reglulegu millibili um jafna meðferð 
karla og kvenna í fyrirtækinu. 

 
Síkar upplýsingar geta m.a. verið tölulegar upplýsingar 
um hlutfall karla og kvenna í ólíkum stöðum innan 
fyrirtækis eða stofnunar og hugsanlega ráðstafanir til að 
bæta ástandið í samstarfi við fulltrúa starfsmanna. 

 
8. gr. c 

 
Aðildarríkin skulu hvetja til skoðanaskipta við 
viðeigandi frjáls félagasamtök sem eiga, í samræmi við 
landslög og venju, lögmætra hagsmuna að gæta í 
baráttunni gegn kynjamismunun, með það fyrir augum 
að vinna meginreglunni um jafna meðferð aukið fylgi. 

 
8. gr. d 

 
Aðildarríkin skulu setja reglur um viðurlög við brotum 
gegn innlendum lagaákvæðum sem eru samþykkt í 
samræmi við þessa tilskipun og gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. 

 
Viðurlögin, sem geta verið greiðsla skaðabóta til þess 
sem fyrir skaðanum verður, skulu vera skilvirk, í réttu 
hlutfalli við brotið og hafa letjandi áhrif. Aðildarríkin 
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði 
eigi síðar en 5. október 2005 og skulu tilkynna henni án 
tafar um síðari breytingar á þeim. 

 
8. gr. e 

 
1. Aðildarríkjunum er heimilt að setja eða viðhalda 
ákvæðum sem eru hagstæðari, að því er viðkemur vernd 
meginreglunnar um jafna meðferð, en ákvæði þessarar 
tilskipunar. 

 
2. Framkvæmd þessarar tilskipunar má aldrei verða til 
þess til að draga úr þeirri vernd gegn mismunun sem 
aðildarríkin veita nú þegar á sviðum sem tilskipun þessi 
tekur til.“ 
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2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
5. október 2005 eða sjá til þess að í síðasta lagi þann dag 
hafi aðilar vinnumarkaðarins gert nauðsynlegar ráðstafanir 
með samningi. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að geta ávallt ábyrgst að þau markmið, sem 
sett eru í þessari tilskipun, náist. Þau skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni það þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni, innan 
þriggja ára frá gildistöku þessarar tilskipunar, allar 
nauðsynlegar upplýsingar til að hún geti tekið saman 
skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu þessarar 
tilskipunar. 
 
3. Fjórða hvert ár skulu aðildarríkin, með fyrirvara um 
2. mgr., senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum sem tengjast ráðstöfunum sem hafa

verið samþykktar skv. 4. mgr. 141. gr. sáttmálans, svo og 
skýrslur um þær ráðstafanir og framkvæmd þeirra. Á 
grundvelli þeirra upplýsinga samþykkir framkvæmda-
stjórnin og birtir matsskýrslu fjórða hvert ár þar sem gerður 
er samanburður á ráðstöfununum í ljósi yfirlýsingar nr. 28 
sem er viðauki við lokagerð Amsterdam-sáttmálans. 
 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 23. september 2002. 
 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. FISCHER BOEL 

forseti. forseti. 
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                       TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/105/EB                         2007/EES/16/31 

frá 16. desember 2003 

um breytingu á tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af  
 völdum hættulegra efna (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 175. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

að höfðu samráði við svæðanefndina, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans á grundvelli sameiginlegs texta sem 
sáttanefndin samþykkti 22. október 2003 (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Markmið tilskipunar 96/82/EB (4) er að fyrirbyggja 
stórslys af völdum hættulegra efna og draga úr 
afleiðingum þeirra fyrir menn og umhverfi með það í 
huga að um gervallt Bandalagið sé vernd gegn slíku 
tryggð á samkvæman og áhrifaríkan hátt. 

2) Í ljósi nýlegra iðnaðarslysa og rannsókna á 
krabbameinsvöldum og efnum, sem eru hættuleg 
umhverfinu, sem gerðar voru á vegum 
framkvæmdastjórnarinnar að beiðni ráðsins skal víkka 
gildissvið tilskipunar 96/82/EB. 

3) Slysið, sem varð við Baia Mare í Rúmeníu í janúar 
2000 og leiddi til þess að sýaníð komst út í umhverfið 
og mengaði Dóná, hefur sýnt fram á að tiltekin 
starfsemi tengd geymslu og vinnslu efna í 
námugreftri, einkum förgun úrkasts, m.a. ef um er að 
ræða vatnsfylltar gryfjur undir úrkast eða stíflur í 
tengslum við úrkast, getur haft mjög alvarlegar 
afleiðingar. Í orðsendingum framkvæmdastjórnarinnar 
um öruggan námurekstur og sjöttu aðgerðaáætlun 
Evrópubandalagsins á sviði umhverfismála er lýst yfir 
þörf á því að víkka gildissvið tilskipunar 96/82/EB.  Í 
ályktun sinni frá 5. júlí 2001 (5) um orðsendingu 
framkvæmdastjórnarinnar um öruggan námugröft 
lýsti Evrópuráðið einnig lýst sig samþykkt víkkun á 
gildissviði tilskipunarinnar þannig að hún nái til hættu 
sem tengist geymslu og vinnslu efna í námugreftri. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 97. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2004,  
9. júli 2004 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 34. 

(1) Stjtíð. EB C 75 E, 26.3.2002, bls. 357 og Stjtíð. EB C 20 E, 28.1.2003, 
bls. 255. 

(2) Stjtíð. EB C 149, 21.6.2002, bls. 13. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 3. júlí 2002 (Stjtíð. EB C 271 E, 12.11.2003, 

bls. 315), sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. febrúar 2003 (Stjtíð. EB C 
102 E, 29.4.2003, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 19. júní 2003 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Lagaleg ályktun 
Evrópuþingsins frá 19. nóvember 2003 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB) og ákvörðun ráðsins frá 1. desember 2003. 

(4) Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls. 13. 
(5) Stjtíð. EB C 65 E, 14.3.2002, bls. 382. 

4) Tillagan um tilskipun um meðhöndlun úrgangs frá 
námuiðnaðinum getur orðið heppilegur rammi fyrir 
aðgerðir í tengslum við þær úrgangsmeðhöndlunar-
stöðvar, sem hafa í för með sér hættu á slysum, en 
falla ekki undir ákvæði þessarar tilskipunar. 

 
5) Flugeldaóhappið í Entschede í Hollandi í maí 2000 

leiddi í ljós þá miklu slysahættu sem hlýst af geymslu 
og framleiðslu skoteldaefna og sprengiefna. Því er rétt 
að skýra og einfalda skilgreiningarnar í tilskipun 
96/82/EB á þessum efnum. 

 
6) Sprengingin í áburðarverksmiðju í Toulouse í 

september 2001 hefur opnað augu manna fyrir þeirri 
hættu sem stafar af geymslu ammoníumnítrats og 
áburðar, sem er að stofni til úr ammoníumnítrati, 
einkum efna sem er ýtt til hliðar í framleiðsluferlinu 
eða skilað til framleiðandans vegna þess að þau 
standast ekki gæðakröfur. Núverandi flokkar 
ammoníumnítrats og áburðar, sem er að stofni til úr 
ammoníumnítrati, í tilskipun 96/82/EB skulu því 
endurskoðaðir með það í huga að þeir nái til efna sem 
ekki standast gæðakröfur. 

 
7) Tilskipun 96/82/EB gildir ekki um stöðvar fyrir 

notendur þar sem ammoníumnítrat eða áburður, sem 
er að stofni til úr ammoníumnítrati og sem við 
afhendingu uppfyllti gæðakröfur í þeirri tilskipun en 
rýrnaði síðar að gæðum eða mengaðist, er geymdur 
um tíma áður en hann er fjarlægður til endurvinnslu 
eða eyðingar. 

 
8) Rannsóknir, sem fóru fram á vegum 

framkvæmdastjórnarinnar í náinni samvinnu við 
aðildarríkin, styðja að aukið verði við skrána yfir 
krabbameinsvalda, að tilgreint verði viðeigandi 
þröskuldsmagn og að þröskuldsmagnið fyrir efni í 
tilskipun 96/82/EB, sem eru hættuleg umhverfinu, 
verði lækkað umtalsvert. 

 
9) Að því er varðar starfsstöðvar, sem á síðari stigum 

falla undir gildissvið tilskipunar 96/82/EB, hefur 
komið í ljós að nauðsynlegt er að innleiða 
lágmarkstímabil fyrir tilkynningar og til að marka 
stefnu í því skyni að koma í veg fyrir stórslys, svo og 
til að semja öryggisskýrslur og neyðaráætlanir. 

 
10) Reynsla og þekking viðkomandi starfsmanna í 

starfsstöðinni getur komið að góðum notum við að 
semja neyðaráætlanir og fræða skal alla starfsmenn 
starfsstöðvar og þá, sem líklegt er að verði fyrir 
áhrifum, á viðeigandi hátt um öryggisráðstafanir og  
-aðgerðir. 
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11) Samþykkt ákvörðunar ráðsins 2001/792/EB, KBE frá 

23. október 2001 um að koma á Bandalagskerfi til að 
stuðla að auknu samstarfi við hjálparaðgerðir á sviði 
almannavarna (1) undirstrikar nauðsyn þess að auka 
samvinnu við hjálparaðgerðir á sviði almannavarna. 

12) Gagnlegt er, til að greiða fyrir skipulagi landnotkunar, 
að semja leiðbeiningar með skilgreiningu á 
gagnagrunni, sem nota skal til að meta samhæfið milli 
starfsstöðvanna, sem falla undir tilskipun 96/82/EB, 
og svæðanna sem lýst er í 1. mgr. 12. gr. þeirrar 
tilskipunar. 

13) Aðildarríkjunum skal vera skylt að leggja fyrir 
framkvæmdastjórnina lágmarksupplýsingar um 
starfsstöðvarnar sem falla undir tilskipun 96/82/EB. 

14) Rétt er að skýra um leið tiltekna kafla í  
tilskipun 96/82/EB. 

15) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru gerðar í samráði við almenning með þátttöku 
hagsmunaaðila. 

16) Því ber að breyta tilskipun 96/82/EB til samræmis við 
þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á tilskipun 
96/82/EB: 

1. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað e- og f-liða komi eftirfarandi: 

„e) vinnsla (leit, nýting og úrvinnsla) jarðefna í 
námum eða gryfjum eða með borholum, að 
undanskilinni efnafræðilegri vinnslu og hita-
meðhöndlun og geymslu í tengslum við þessa 
starfsemi ef um er að ræða hættuleg efni sam-
kvæmt skilgreiningu í I. viðauka, 

f) leit á hafi úti að jarðefnum og nýting þeirra, 
þ.m.t. vetniskolefni,“. 

b) Eftirfarandi liður bætist við: 

„g) urðunarstaðir úrgangs, að undanskilinni aðstöðu 
í rekstri þar sem úrkasti er fargað, þ.m.t. gryfjur 
undir úrkast eða stíflur, þar sem eru hættuleg 
efni samkvæmt skilgreiningu í I. viðauka, 
einkum ef notkun þeirra er í tengslum við efna-
vinnslu eða hitameðhöndlun jarðefna.“ 

2. Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi undirliður bætist við 1. mgr.: 

„— vegna starfsstöðva, sem eiga eftir að falla undir 
gildissvið þessarar tilskipunar, innan þriggja 
mánaða frá þeim degi sem þessi tilskipun öðlast 
gildi að því er varðar viðkomandi starfsstöð eins 
og mælt er fyrir um í fyrstu undirgrein 1. mgr. 
2. gr.“ 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 297, 15.11.2001, bls. 7. 

b) Eftirfarandi undirliður bætist aftan við fyrsta 
undirlið 4. mgr. 6. gr.: 

„— að breyting verði á starfsstöð eða stöð sem gæti 
haft veruleg áhrif á hættu á stórslysum, eða“. 

3. Eftirfarandi málsgrein bætist við 7. gr.: 

„1a. Að því er varðar starfsstöðvar, sem eiga eftir að 
falla undir gildissvið þessarar tilskipunar, skal skjalið, 
sem um getur í 1. mgr., helst samið þegar í stað og í 
engum tilvikum síðar en innan þriggja mánaða frá þeim 
degi sem þessi tilskipun öðlast gildi að því er varðar 
viðkomandi starfsstöð eins og mælt er fyrir um í fyrstu 
undirgrein 1. mgr. 2. gr.“ 

4. Í stað b-liðar 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi: 

„b) séu gerðar ráðstafanir vegna samstarfs um miðlun 
upplýsinga til almennings og upplýsingaskil til þess 
yfirvalds sem ber ábyrgð á samningu neyðaráætlana 
til nota utan starfsstöðvarinnar.“ 

5. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr.: 

„2. Í öryggisskýrslunni skulu vera a.m.k. öll þau 
gögn og allar þær upplýsingar sem eru tilgreindar í 
II. viðauka. Þar skulu koma fram heiti þeirra 
stofnana sem standa að samningu skýrslunnar. Þar 
skal einnig vera uppfærð skrá um hættuleg efni sem 
er að finna í starfsstöðinni.“ 

b) Eftirfarandi undirlið er skotið inn milli þriðja og 
fjórða undirliðar 3. mgr.: 

„— vegna starfsstöðva, sem eiga eftir að falla undir 
gildissvið þessarar tilskipunar, helst þegar í stað 
en í öllum tilvikum innan eins árs frá þeim degi 
sem þessi tilskipun öðlast gildi að því er varðar 
viðkomandi starfsstöð eins og mælt er fyrir um í 
fyrstu undirgrein 1. mgr. 2. gr.“ 

c) Í 4. mgr. verður tilvísunin „öðrum, þriðja, fjórða og 
fimmta undirlið“ í stað „öðrum, þriðja og fjórða 
undirlið“. 

d) Eftirfarandi liður bætist við 6. mgr. 9. gr.: 

„d) Framkvæmdastjórnin er hvött til þess að endur-
skoða gildandi leiðbeiningar um samningu 
öryggisskýrslunnar eigi síðar en 31. desember 
2006 og í nánu samráði við aðildarríkin.“ 

6. Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi undirliður bætist bæði við a- og b-lið 1. 
mgr.: 

„— vegna starfsstöðva, sem eiga eftir að falla undir 
gildissvið þessarar tilskipunar, helst þegar í stað 
en í öllum tilvikum innan eins árs frá þeim degi 
sem þessi tilskipun öðlast gildi að því er varðar 
viðkomandi starfsstöð eins og mælt er fyrir um í 
fyrstu undirgrein 1. mgr. 2. gr.“ 
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b) Eftirfarandi komi í stað 3. mgr.: 
 

„3. Með fyrirvara um skyldur lögbærra yfirvalda 
skulu aðildarríkin tryggja að þær neyðaráætlanir til 
nota innan starfsstöðva, sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, séu gerðar í samráði við starfsfólk starfs-
stöðvarinnar, þ.m.t. starfsfólk sem er ráðið til langs 
tíma í undirverktöku og málið varðar, og að við 
samningu eða uppfærslu þeirra sé leitað samráðs við 
almenning um neyðaráætlanir til nota utan hennar.“ 

 
c) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 
„4a. Að því er varðar neyðaráætlanir til nota utan 
starfsstöðva skulu aðildarríkin taka tillit til nauð-
synjar þess að efla samvinnu um hjálparaðgerðir á 
sviði almannavarna ef kemur til meiri háttar neyðar-
ástands.“ 

 
7. Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir: 
 

a) Eftirfarandi komi í stað annarrar undirgreinar 
1. mgr.: 

 
„Aðildarríkin skulu tryggja að í stefnu þeirra í skipu-
lagsmálum og/eða öðrum skyldum málum og máls-
meðferð við framkvæmd þeirrar stefnu sé tekið mið 
af því að nauðsynlegt er að halda til frambúðar 
hæfilegri fjarlægð milli annars vegar starfsstöðva, 
sem þessi tilskipun nær til, og hins vegar íbúa-
byggðar, bygginga og svæða til almenningsnota, 
meiri háttar samgönguæða eftir því sem framast er 
kostur, útivistarsvæða og svæða, sem eru sérstaklega 
áhugaverð eða viðkvæm vegna náttúrufars, og að 
tekið sé mið af því að nauðsynlegt er, í starfs-
stöðvum sem fyrir eru, að grípa til viðbótarráð-
stafana á sviði tæknimála í samræmi við 5. gr. til 
þess að auka ekki áhættu íbúanna.“ 

 
b) Eftirfarandi málsgrein bætist við: 

 
„1a. Framkvæmdastjórnin er hvött til þess að 
semja, í nánu samráði við aðildarríkin og eigi síðar 
en 31. desember 2006, leiðbeiningar með skil-
greiningu á tæknilegum gagnagrunni, þ.m.t. gögn 
um áhættu og hættulegar aðstæður sem upp kunna 
að koma, sem nota skal til að meta samhæfið milli 
starfsstöðvanna, sem falla undir þessa tilskipun, og 
svæðanna sem lýst er í 1. mgr. Skilgreiningin á 
þessum gagnagrunni skal svo framast sem kostur er 
taka tillit til mats, sem lögbær yfirvöld hafa gert, 
upplýsinga, sem fást frá rekstraraðilum, og allra 
annarra upplýsinga sem skipta máli, s.s. félags-
hagfræðilegs ávinnings sem fylgir þróun og 
mildandi áhrifa neyðaráætlana.“ 

 
8. Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir: 
 

a) Eftirfarandi komi í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr.: 
 

„1. Aðildarríkin skulu tryggja að allir einstaklingar 
og allar stofnanir, sem starfa í þágu almennings (s.s. 
skólar og sjúkrahús), sem gætu orðið fyrir af-
leiðingum stórslyss í starfsstöð sem 9. gr. tekur til, 
fái óumbeðið og reglulega upplýsingar á 

heppilegasta formi um öryggisráðstafanir og hvernig 
rétt er að bregðast við ef slys verður.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað 6. mgr.: 

„6. Þegar um er að ræða starfsstöðvar, sem falla 
undir ákvæði 9. gr., skulu aðildarríkin tryggja að al-
menningur hafi aðgang að skránni um hættuleg efni, 
sem kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr., með fyrirvara 
um ákvæði 4. mgr. þessarar greinar og 20. gr.“ 

9. Eftirfarandi málsgrein bætist við 19. gr.: 

„1a. Aðildarríkin skulu leggja fyrir fram-
kvæmdastjórnina a.m.k. eftirfarandi upplýsingar um 
starfsstöðvar sem falla undir þessa tilskipun: 

a) nafn eða viðskiptaheiti rekstraraðila og fullt heim-
ilisfang viðkomandi starfsstöðvar og 

b) starfsemi starfsstöðvarinnar. 

Framkvæmdastjórn skal koma á og halda uppfærðan 
gagnagrunn með upplýsingum sem aðildarríkin leggja 
fram. Aðgangur að gagnagrunninum skal einskorðast 
við þá einstaklinga sem framkvæmdastjórn eða lögbær 
yfirvöld aðildarríkjanna gefa til þess leyfi.“ 

10. Ákvæðum I. viðauka er breytt eins og fram kemur í við-
aukanum. 

11. Í stað B-liðar IV. liðar í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„B. Mat á því hversu víðtækar og alvarlegar afleiðingar 
skilgreind stórslys gætu haft, þ.m.t. kort, myndir 
eða, eftir því sem við á, jafngildar lýsingar sem sýna 
svæði sem geta orðið fyrir áhrifum við slík slys sem 
rekja má til starfsstöðvarinnar, með fyrirvara um á-
kvæði 4. mgr. 13. gr. og 20. gr.“ 

12. Í III. viðauka breytist c-liður sem hér segir: 

a) í stað i-liðar komi eftirfarandi: 

„i) Skipulag og starfsfólk — hlutverk og ábyrgð 
starfsfólks vegna stórslysavarna á öllum stigum 
skipulagsins. Greina skal þörf starfsfólks fyrir 
þjálfun og bjóða því slíka þjálfun. Samstarf skal 
haft við starfsmenn svo og þá sem starfa í starfs-
stöðinni í undirverktöku.“ 

b) í stað v-liðar komi eftirfarandi: 

„v) Skipulag á neyðarstundu — taka skal upp og 
nota aðferðir við að sjá fyrir neyðartilvik með 
skipulagðri greiningu, við að semja, prófa og 
endurskoða neyðaráætlanir til að bregðast við 
slíkum neyðartilvikum og veita viðkomandi 
starfsmönnum sérhæfða þjálfun. Allir sem starfa 
í starfsstöðinni skulu hljóta slíka þjálfun, þ.m.t. 
starfsmenn í undirverktöku sem eiga hlut að 
máli. 
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2. gr. 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. júlí 
2005. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 
 
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 16. desember 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. ALEMANNO 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 
Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 96/82/EB er breytt sem hér segir: 
 
1. Í innganginum bætist við eftirfarandi liðir: 
 

„6. Í þessari tilskipun er lofttegund hvers kyns efni sem hefur raungufuþrýsting sem er jafn eða meiri en 101,3 
kPa við 20 °C. 

 
7. Í þessari tilskipun er vökvi hvers kyns efni sem er ekki skilgreint sem lofttegund og er ekki fast efni við 20 °C 

og staðalþrýsting 101,3 kPa.“ 
 
2. Í töflunni í 1. hluta: 
 

a) komi eftirfarandi í stað færslnanna sem varða ammoníumnítrat: 
 
„Ammoníumnítrat (sjá 1. athugasemd) 5 000 10 000 

Ammoníumnítrat (sjá 2. athugasemd) 1 250 5 000 

Ammoníumnítrat (sjá 3. athugasemd) 350 2 500 

Ammoníumnítrat (sjá 4. athugasemd) 10 50“ 
 

b) eftirfarandi færslur bætist við á eftir færslunum sem varða ammoníumnítrat: 
 
„Kalíumnítrat (sjá 5. aths.) 5 000 10 000 

Kalíumnítrat (sjá 6. aths.) 1 250 5 000“ 
 

c) eftirfarandi komi í stað færslunnar sem varðar „Eftirtaldir KRABBAMEINSVALDAR“: 
 
„Eftirtaldir KRABBAMEINSVALDAR í styrk yfir 5% 
miðað við þyngd: 
4-amínóbífenýl og/eða sölt þess, bensótríklóríð, 
bensidín og/eða sölt þess, bis-(klórmetýl)etri, 
klórmetýlmetýletri, 1,2-díbrómetan, díetýlsúlfat, 
dímetýlsúlfat, dímetýlkarbamóýlklóríð, 1,2-díbróm-3-
klórprópan, 1,2-dímetýlhýdrasín, dímetýlnítrósamín, 
hexametýlfosfórtríamíð, hýdrasín, 2-naptýlamín og/eða 
sölt þess, 4-nítródífenýl og 1,3-própansúlton 

0,5 2“ 

 
d) eftirfarandi komi í stað færslunnar sem varðar „Vélabensín og aðrar rokgjarnar hráolíuvörur“: 

 
„Jarðolíuafurðir: 
a) bensín og nafta, 
b) steinolía (þ.m.t. þotueldsneyti), 
c) gasolía (þ.m.t. dísileldsneyti, gasolía til upphitunar 

fyrir heimili og blöndunarþættir í gasolíu) 

2 500 25 000“ 

 
e) i) Eftirfarandi komi í stað 1. og 2. athugasemdar: 

 
„1. Ammoníumnítrat (5 000/10 000): áburður sem getur sundrast á sjálfbæran hátt 

 
Þetta gildir um fjölkorna/einkorna áburð með ammoníumnítrati (fjölkorna/einkorna áburð sem 
inniheldur ammoníumnítrat ásamt fosfati og/eða pottösku) þar sem niturinnihaldið, sem rekja má til 
ammoníumnítrats, er 

 
— frá 15,75% (1) til 24,5% (2) miðað við þyngd og annaðhvort er brennanlegt/lífrænt efni í því ekki 

í heild meira en 0,4% eða það samræmist kröfum í II. viðauka við tilskipun 80/876/EBE, 
 

— 15,75% (3) miðað við þyngd eða minna og magn brennanlegs efnis er ótakmarkað, 
 

og það getur sundrast sjálfkrafa samkvæmt trogprófun S.þ. (UN Trough Test) (sjá tilmæli Sameinuðu 
þjóðanna um flutning á hættulegum farmi: Handbók um prófanir og viðmiðanir, III. hluti, kafli 38.2). 
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2. Ammoníumnítrat (1250/5000): hreinleiki áburðar 

Þetta gildir um hreinan áburð með ammoníumnítrati og um fjölkorna/einkorna áburð sem inniheldur 
ammoníumnítrat þar sem niturinnihaldið, sem rekja má til ammoníumnítrats, er 

— meira en 24,5% miðað við þyngd, að undanskildum blöndum ammoníumnítrats og dólómíts, 
kalksteins og/eða kalsíumkarbónats með hreinleika sem er a.m.k. 90%, 

— meira en 15,75% miðað við þyngd að því er varðar blöndur ammoníumnítrats og 
ammoníumsúlfats, 

— meira en 28% (4) miðað við þyngd að því er varðar blöndur ammoníumnítrats og dólómíts, 
kalksteins og/eða kalsíumkarbónats með hreinleika sem er a.m.k. 90%, 

og samræmist kröfum í II. viðauka við tilskipun 80/876/EBE. 

3. Ammoníumnítrat (350/2500): tæknilegur hreinleiki 

Þetta gildir um: 

— ammoníumnítrat og efnablöndur ammoníumnítrats þar sem niturinnihaldið, sem rekja má til 
ammoníumnítratsins, er 

— frá 24,5% til 28% miðað við þyngd og brennanleg efni eru ekki yfir 0,4%, 

— meira en 28% miðað við þyngd og brennanleg efni eru ekki yfir 0,2%, 

— vatnskenndar ammoníumnítratlausnir þar sem styrkur ammoníumnítrats er ekki meiri en 80% 
miðað við þyngd. 

4. Ammoníumnítrat (10/50): efni sem stenst ekki gæðakröfur og áburður sem stenst ekki sprengiprófun 

Þetta gildir um: 

— efni, sem er hafnað í framleiðsluferlinu, og um ammoníumnítrat og efnablöndur með því, hreinan 
áburð, sem er að stofni til úr ammoníumnítrati, fjölkorna/einkorna áburð með ammoníumnítrati, 
sem um getur í 2. og 3. athugasemd og endanlegur notandi skilar eða hefur skilað til 
framleiðanda, á bráðabirgðageymslustað eða endurvinnslustöðvar til að vinna að nýju, til endur-
vinnslu eða meðhöndlunar til öruggrar notkunar, þar eð þau eru ekki lengur í samræmi við for-
skriftirnar í 2. og 3. athugasemd, 

— áburð sem um getur í fyrsta undirlið 1. athugasemdar og í 2. athugasemd og stenst ekki kröfur 
II. viðauka við tilskipun 80/876/EBE. 

5. Kalíumnítrat (5 000/10 000): einkorna áburður að stofni til úr kalíumnítrati þar sem kalíumnítratið er 
smákornað eða kornað. 

6. Kalíumnítrat (1 250/5 000): einkorna áburður að stofni til úr kalíumnítrati þar sem kalíumnítratið er 
kristallað.“ 

ii) Athugasemdin um pólýklórdíbensófúrön og pólýklórdíbensódíoxín verður 7. athugasemd. 

iii) Eftirfarandi neðanmálsgreinar verða fyrir neðan töfluna, sem er undir yfirskriftinni „Alþjóðlegir eitur-
jafngildisstuðlar (ITEF) fyrir skyld efni sem huga þarf að (NATO/CCMS)“: 

„1) Niturinnihald, sem er 15,75% miðað við þyngd og rekja má til ammoníumnítrats, svarar til 45% 
ammoníumnítrats. 

2) Niturinnihald, sem er 24,5% miðað við þyngd og rekja má til ammoníumnítrats, svarar til 70% 
ammoníumnítrats. 

3) Niturinnihald, sem er 15,75% miðað við þyngd og rekja má til ammoníumnítrats, svarar til 45% 
ammoníumnítrats. 

4) Niturinnihald, sem er 28% miðað við þyngd og rekja má til ammoníumnítrats, svarar til 80% 
ammoníumnítrats.“ 

3. Í 2. hluta: 

a) komi eftirfarandi komi í stað 4. og 5. færslu: 
 
„4. SPRENGIEFNI (sjá 2. athugasemd) 

ef efnið, efnablandan eða hluturinn falla undir 
S.þ./ADR, hættuflokk 1.4 

50 200 

5. Sprengiefni (sjá 2. athugasemd) 
ef efnið, efnablandan eða hluturinn falla undir ein-
hvern af eftirtöldum liðum S.þ./ADR: 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5 eða 1.6, eða hættusetningar H2 eða H3 

10 50“ 
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b) Eftirfarandi komi í stað 9. færslu: 
 
„9. EFNI SEM ERU HÆTTULEG UMHVERFINU 

með eftirtöldum hættusetningum: 
  

i) H50: „Mjög eitrað vatnalífverum“ (þ.m.t. 
H50/53) 

100 200 

ii) H51/53: „Eitrað vatnalífverum og getur haft 
skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni“ 

200 500“ 

c) Í athugasemdunum: 

i) Eftirfarandi komi í stað 1. athugasemdar: 

„1. Efni og efnablöndur eru flokkaðar samkvæmt eftirtöldum tilskipunum og síðustu aðlögun þeirra að 
tækniframförum: 

tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn-
sýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (¹), 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB frá 31. maí 1999 um samræmingu ákvæða í lögum 
og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna-
blandna (2). 

Þegar um er að ræða efni og efnablöndur, sem ekki teljast til hættulegra efna samkvæmt flokkuninni í 
annarri hvorri framantalinna tilskipana, t.d. úrgang, en er engu að síður að finna, eða getur verið að 
finna, í starfsstöð og hafa eða geta haft, við ríkjandi aðstæður í starfsstöðinni, jafngilda eiginleika 
hvað varðar hættu á stórslysum, skal fylgja málsmeðferð vegna bráðabirgðaflokkunar samkvæmt við-
eigandi grein í viðeigandi tilskipun. 

Þegar um er að ræða efni og efnablöndur, sem flokka má á mismunandi vegu vegna eiginleika þeirra, 
skal minnsta þröskuldsmagn gilda að því er tekur til þessarar tilskipunar. Að því er varðar beitingu 
reglunnar í 4. athugasemd skal þröskuldsmagnið, sem er notað, ávallt vera það sem svarar til við-
komandi flokkunar. 

Að því er varðar þessa tilskipun skal framkvæmdastjórnin, með samræmdri ákvörðun og í samræmi 
við tilskipun 67/548/EBE, taka saman skrá yfir efni, sem hafa verið flokkuð í ofangreinda flokka, og 
sjá til þess að hún sé uppfærð. 

ii) Eftirfarandi komi í stað 2. athugasemdar: 

2. Með „sprengifimu efni“ er átt við: 

— efni eða efnablöndu sem er sprengifim við högg, núning, eld eða aðra hita- og neistagjafa (hættu-
setning H2), 

— efni eða efnablöndu sem er afar sprengifim við högg, núning, eld eða aðra hita- og neistagjafa 
(hættusetning H3) eða 

— efni, efnablöndu eða hlut, sem fellur undir 1. flokk Evrópusamnings um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á vegum (S.þ./ADR), sem var samþykktur 30. september 1957, með 
breytingum, eins og hann var innleiddur með tilskipun ráðsins 94/55/EB frá 21. nóvember 1994 
um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum (3). 

Undir þessa skilgreiningu falla skoteldaefni sem eru í þessari tilskipun skilgreind sem efni (eða 
blanda efna) sem eru gerð til þess að framleiða varma, ljós, hljóð, lofttegund eða reyk eða sambland 
slíkra áhrifa með sjálfbærum, útvermnum efnahvörfum. Ef efni eða efnablanda er flokkuð bæði með 
S.þ./ADR og hættusetningunum H2 eða H3 verður S.þ./ADR-flokkunin rétthærri en flokkunin með 
hættusetningunum. 

Efni og hlutir í 1. flokki falla undir einhvern af liðum 1.1 til 1.6 í samræmi við S.þ./ADR-flokkunar-
kerfið. Liðirnir, sem um er að ræða, eru: 

Liður 1.1: „Efni og hlutir sem eru þess eðlis að þeim fylgir hætta á alsprengingu (mass explosion) 
(alsprenging er sprenging sem nær til því sem næst alls efnismagnsins nánast á augabragði).“ 

Liður 1.2: „Efni og hlutir sem eru þess eðlis að hætta er á að sprengjubrot og -flísar þeytist í burtu en 
búa ekki yfir hættu á alsprengingu.“ 
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Liður 1.3: „Efni og hlutir sem eru þess eðlis að hætta er á bruna og annaðhvort minni háttar hætta er 
á höggbylgju eða minni háttar hætta er á að sprengjubrot og -flísar þeytist í burtu en efnin búa ekki 
yfir hættu á alsprengingu: 

a) við bruna myndast talsverður geislunarvarmi eða 

b) þau brenna hvert á eftir öðru og skapa minni háttar höggbylgju eða minni háttar þeytingu 
sprengjubrota og -flísa eða hvort tveggja.“ 

Liður 1.4: „Efni og hlutir sem eru þess eðlis að aðeins skapast lítils háttar hætta ef í þeim kviknar eða 
kveiking verður í flutningi. Áhrifin takmarkast að mestu við pakkann sjálfan og aðeins er líklegt að 
smágerð brot eða flísar þeytist í burtu og þá aðeins skamman veg. Utanaðkomandi eldur má ekki 
valda sprengingu sem verður því sem næst á augabragði í nánast öllu innihaldi pakkans. 

Liður 1.5: „Mjög lítið viðkvæm efni, sem búa yfir hættu á alsprengingu, en eru svo lítt viðkvæm að 
mjög litlar líkur eru á kveikingu eða umbreytingu frá bruna yfir í sprengingu við venjuleg skilyrði í 
flutningi. Lágmarkskrafan skal vera sú að þau springi ekki í prófun með utanaðkomandi eldi.“ 

Liður 1.6: „Afar lítið viðkvæmir hlutir sem eru þess eðlis að ekki er hætta á alsprengingu. Í hlutunum 
eru aðeins afar lítið viðkvæm, sprengifim efni og þau eru þess eðlis að hverfandi líkur eru á 
kveikingu fyrir slysni og lítil hætta á að af hljótist annað og meira. Hættan takmarkast við sprengingu 
eins hlutar.“ 

Undir þessa skilgreiningu falla einnig sprengifim efni og skoteldaefni eða þess háttar efnablöndur 
sem hlutir innihalda. Ef um er að ræða hluti sem innihalda sprengifim efni eða skoteldaefni eða efna-
blöndur og magn efnanna er þekkt skal taka tillit til þess magns að því er varðar þessa tilskipun. Ef 
magnið er ekki þekkt skal farið með allan hlutinn sem sprengifimt efni að því er varðar þessa til-
skipun. 

iii) Eftirfarandi komi í stað annars undirliðar í 1. lið b-liðar 3. athugasemdar: 

„— efni og efnablöndur með lægra kveikjumark en 55 °C sem haldast fljótandi við þrýsting, ef þannig 
háttar til að sérstakar aðstæður við vinnslu þeirra, t.d. hár þrýstingur eða hátt hitastig, geta valdið 
hættu á stórslysi,“ 

iv) Í stað 2. undirliðar í c-lið 3. athugasemdar komi eftirfarandi: 

„2. lofttegundir sem eru eldfimar í snertingu við loft við umhverfishita og venjulegan þrýsting (hættu-
setning H12, annar undirliður), sem eru í loftkenndu ástandi eða yfirmarksástandi og“ 

v) Í stað 3. undirliðar í c-lið 3. athugasemdar komi eftirfarandi: 

„3. eldfim og mjög eldfim, fljótandi efni og efnablöndur sem er haldið við hærri hita en nemur suðu-
marki þeirra.“ 

vi) Eftirfarandi komi í stað 4. athugasemdar: 

„4. Ef um er að ræða starfsstöð þar sem ekkert eitt efni eða efnablanda er fyrir hendi í magni sem er yfir 
eða jafnt þröskuldsmagninu skal beita eftirfarandi reglu til þess að ákvarða hvort starfsstöðin falli 
undir viðkomandi kröfur í þessari reglugerð. 

Þessi tilskipun gildir ef summan 

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... er stærri en eða jöfn 1, 

þar sem qx = magn hættulega efnisins x (eða flokks hættulegra efna) sem heyra undir 1. eða 2. hluta 
þessa viðauka, 

og QUX = viðkomandi þröskuldsmagn efnis eða flokks x í 3. dálki 1. eða 2. hluta. 

Þessi tilskipun gildir, að undanskildum 9., 11. og 13. gr., ef summan 

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... er stærri en eða jöfn 1, 

þar sem qx = magn hættulega efnisins x (eða flokks hættulegra efna) sem heyra undir 1. eða 2. hluta 
þessa viðauka, 

og QLX = viðkomandi þröskuldsmagn efnis eða flokks x í 2. dálki 1. eða 2. hluta. 

Þessi regla skal notuð til þess að meta heildarhættuna í tengslum við eiturhrif, eldfimi og 
visteiturhrif. Því er nauðsynlegt að beita henni þrisvar sinnum: 

a) vegna samlagningar efna og efnablandna, sem eru tilgreind í 1. hluta og flokkuð sem eitruð eða 
mjög eitruð, og efna og efnablandna sem heyra undir 1. eða 2. flokk, 
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b) vegna samlagningar efna og efnablandna, sem eru tilgreind í 1. hluta og flokkuð sem oxandi, 
sprengifim, eldfim, mjög eldfim eða afar eldfim, og efna og efnablandna sem heyra undir 3., 4., 
5. eða 6. flokk, 7. flokk a, 7. flokk b eða 8. flokk, 

 
c) vegna samlagningar efna og efnablandna, sem eru tilgreind í 1. hluta og flokkuð sem hættuleg 

umhverfinu (H50 (þ.m.t. H50/53) eða H51/53), og efna og efnablandna sem heyra undir 9. flokk 
i eða 9. flokk ii, 

 
Ákvæði þessarar tilskipunar gilda eftir því sem við á ef einhver summanna sem fæst úr a-, b- eða c-
lið er stærri en eða jöfn 1.“ 

vii) Eftirfarandi neðanmálsgreinar bætist aftan við athugasemdirnar: 
 

„(1) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. l. Tilskipuninni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 807/2003 
(Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(2) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2001/60/EB (Stjtíð. EB L 226, 22.8.2001, bls. 5). 

(3) Stjtíð. EB L 319, 12.12.1994, bls. 7. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/28/EB (Stjtíð. EB L 90, 8.4.2003, bls. 45).“ 
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                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 210/2004              2007/EES/16/32 

frá 23. desember 2003 

um gerð vöruskráar EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2004 sem kveðið er á um í reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 3924/91 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 3924/91 frá 
19. desember 1991 um að hefja könnun á iðnaðarframleiðslu í 
Bandalaginu (1), einkum 6. mgr. 2. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 3924/91 skulu aðildar-
ríkin gera könnun á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu. 

 
2) Könnun á iðnaðarframleiðslu skal byggjast á vöruskrá 

þar sem tilgreind er sú iðnaðarframleiðsla sem ber að 
kanna. 

 
3) Vöruskrá er nauðsynleg samræmingu framleiðslutalna og 

hagskýrslna um utanríkisverlsun og til að gera 
samanburð við vöruflokkun Evrópubandalagsins (CPA) 
mögulegan. 

4) Vöruskráin, sem gerðar eru kröfur um í reglugerð (EBE) 
nr. 3924/91 og nefnist „vöruskrá EB“, gildir fyrir öll 
aðildarríkin og er nauðsynleg samanburði á gögnum 
milli aðildarríkja. 

 
5) Uppfæra þarf vöruskrá EB og því ber að semja skrá fyrir 

árið 2004. 
 
6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
sem komið var á fót með ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (2). 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. Senda á niðurstöður fyrir fyrstu kynningu á drögum að 
almennum fjárlögum Evrópusambandsins fyrir árin 2007 og 

2009 hvort um sig. 
 
Vöruskrá EB fyrir árið 2004 skal vera eins og sett er fram í 
viðaukanum. 
 

2. Senda á niðurstöður fyrir fyrstu kynningu á drögum að 
almennum fjárlögum Evrópusambandsins fyrir árin 2007 og 

2009 hvort um sig. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 
Reglugerð þessi gildir frá 1. janúar 2004. 

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
 
Gjört í Brussel 23. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 45, 14.2.2004, bls. 1. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2004, 9. júli 
2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 65, 23.12.2004, bls. 35. 

(1) Stjtíð. EB L 374, 31.12.1991, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1882/2003 Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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VIÐAUKI 
 

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr.. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2004 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

NACE 10.10: Steinkolanám og stykkjun steinkola 

10.10.11.30 Kokskol (steinkol með heildarbrennslugildi (GCV) 
> 23 865 kJ/kg á röku sýni sem er laust við ösku og í 
gæðaflokki sem hentar framleiðslu á koksi fyrir háofna) 

27011210 kg S  

10.10.11.50 Gufukol (steinkol með heildarbrennslugildi (GCV) 
> 23 865 kJ/kg á röku sýni sem er laust við ösku og er notað til 
að auka gufu og til upphitunar, þ.m.t. spænskt „Lignito 
Negro“) 

2701 (.11 +.12.90 +.19) kg S  

10.10.12.00 Kolakögglar (töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti, unnið úr 
steinkolum) 

270120 kg S  

NACE 10.20: Brúnkolanám og stykkjun brúnkola 

10.20.10.30 Brúnkol (kol með heildarbrennslugildi < 23 865 kJ/kg á röku 
sýni sem er laust við ösku) 

270210 kg S  

10.20.10.50 Brúnkolakögglar (töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti, unnið 
úr brúnkolum) 

270220 kg S  

NACE 10.30: Mótekja og stykkjun á mó 

10.30.10.00 Mór/mókögglar (brennanleg mjúk, gropin eða þjöppuð 
jarðefnaset úr jurtaríkinu, þ.m.t. mókögglar sem gerðir eru 
með því að mala mó við mikinn þrýsting) 

2703 kg S  

NACE 11.10: Vinnsla á hráolíu og jarðgasi 

11.10.10.30 Óhreinsuð olía (jarðefnaolía sem finnst í náttúrunni með 
mörgum gerðum af vetniskolefni, þ.m.t. olía úr olíuleir, 
asfaltsandur, o.s.frv.) 

27090090 kg S  

11.10.10.50 Jarðgasþétti (fljótandi jarðgas, jarðgashlutar endurnýttir í 
vökvaformi (fljótandi jarðolíugas, jarðbensín, gasolía) 
gasvinnslustöðvar) 

27090010 kg S  

11.10.20.00 Jarðgas (metanríkt, brennanlegt náttúrlegt gas) 2711 (.11 +.21) TJ T  

11.10.40.00 Olíuleir, asfaltsandur o.s.frv. setberg með lífrænu efni eða 
bikkennd eða annars konar jarðolía með mikilli seigju 

271410 kg S  

NACE 13.10: Járnnám 

13.10.10.30 Ómótað járngrýti og járnkirni (þó ekki brennt brennisteinskís) 260111 kg S  

13.10.10.50 Mótað járngrýti og járnkirni (þó ekki brennt brennisteinskís) 260112 kg S  

NACE 13.20: Nám annarra málma en járns, þó ekki úran- og þórínmálmgrýtis 

13.20.11.00 Kopargrýti og koparkirni 2603 kg S  

13.20.12.00 Nikkelgrýti og nikkelkirni 2604 kg S  
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VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2004 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

13.20.13.00 Álgrýti og álkirni 2606 kg S  

13.20.14.00 Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni 2616 kg S  

13.20.15.30 Tingrýti og tinkirni 2609 kg S  

13.20.15.50 Blýgrýti og blýkirni 2607 kg S  

13.20.15.70 Sinkgrýti og sinkkirni 2608 kg S  

13.20.16.30 Volframgrýti og volframkirni 2611 kg S  

13.20.16.50 Mangangrýti og mangankirni 2602 kg S  

13.20.16.90 Málmgrýti og málmkirni sem inniheldur ekki járn (þ.m.t. 
kóbalt, króm, mólýbden, títan, tantal, vanadíum, sirkon, 
antímon, beryllíum, bismút, germaníum, kvikasilfur) 

2605 + 2610 + 2613 + 
2614 + 2615 + 2617 

kg S  

NACE 14.11: Grjótnám til skrautsteinagerðar og til bygginga 

14.11.11.33 Marmari og travertín, óunnið eða grófhöggvið 251511 kg T  

14.11.11.35 Marmari og travertín einungis hlutað sundur í rétthyrningslaga 
eða ferningslaga blokkir eða hellur ≤ 25 cm þykkar 

2515.12 (.20 +.50) kg T  

14.11.11.37 Marmari og travertín einungis hlutað sundur í rétthyrningslaga 
eða ferningslaga blokkir eða hellur > 25 cm þykkar 

25151290 kg T  

14.11.11.50 Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða 
bygginga með eðlisþyngd ≥ 2,5 

251520 kg T  

14.11.12.33 Granít, óunnið eða grófhöggvið 251611 kg T  

14.11.12.35 Granít hlutað sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 
blokkir eða hellur ≤ 25 cm þykkar 

25161210 kg T  

14.11.12.37 Granít hlutað sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 
blokkir eða hellur > 25 cm þykkar 

25161290 kg T  

14.11.12.53 Sandsteinn, óunninn eða grófhöggvinn 251621 kg T  

14.11.12.56 Sandsteinn einungis hlutaður sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. 
ferningslaga) blokkir eða hellur 

251622 kg T  

14.11.12.90 Porfyr, basalt og annar steinn til höggmyndagerðar eða 
bygginga, óunninn, grófhöggvinn/einungis hlutaður sundur (þó 
ekki kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga með 
eðlisþyngd > 2,5 kg/10 m3, granít og sandsteinn) 

251690 kg T  

NACE 14.12: Kalksteins-, gifs- og krítarnám 

14.12.10.30 Gifs og anhýdrít 252010 kg T  

14.12.10.50 Kalksteinsflux, kalksteinn og annar kalkkenndur steinn sem 
notaður er til framleiðslu á kalki eða sementi (þó ekki 
kalksteinsmulningur og kalksteinshellur (calcareous dimension 
stone)) 

2521 kg T  

14.12.20.10 Krít 2509 kg T  

14.12.20.30 Dólómít, óunnið, grófhöggvið eða einungis hlutað sundur í 
rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða hellur (þó ekki 
íblöndunarefni úr brenndu, muldu dólómíti) 

251810 kg T  

14.12.20.50 Brennt og sindrað dólómít, óunnið, grófhöggvið eða einungis 
hlutað sundur í rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða 
hellur 

251820 kg T  

14.12.20.70 Mótað dólómít (þ.m.t. tjöruborið dólómít) 251830 kg T  

NACE 14.13: Flögubergsnám 

14.13.10.00 Flögusteinn, óunninn, grófhöggvinn eða einungis hlutaður 
sundur í rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða hellur 

2514 kg T  
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VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

NACE 14.21: Malar- og sandnám 

14.21.11.50 Kísilsandur (kvarssandur eða sandur til nota í iðnaði) 250510 kg S  

14.21.11.90 Sandur til bygginga s.s. leirkenndur sandsteinn (clayey sands), 
kaólínsandur, felspatsandur (þó ekki kísilsandur eða sandur 
sem inniheldur málma) 

250590 kg S  

14.21.12.10 Möl, steinvölur, fjörumöl og tinna notuð sem íblöndunarefni í 
steinsteypu, fyrir slitlag á vegi eða fyrir járnbrautir eða annað 
undirlag 

25171010 kg S  

14.21.12.30 Mulinn steinn notaður sem íblöndunarefni í steinsteypu, til 
vegagerðar eða annars konar bygginga (þó ekki möl, 
steinvölur, fjörumöl og tinna) 

2517.10 (.20 +.80) kg S  

14.21.12.50 Korn, flísar og duft úr marmara 251741 kg S  

14.21.12.90 Korn, flísar og duft úr travertíni, ekussíni, graníti, porfyri, 
basalti, sandsteini og öðrum steini til höggmyndagerðar 

251749 kg S  

14.21.13.30 Gjall til bygginga 251720 kg S  

14.21.13.50 Forhúðuð íblöndunarefni 251730 kg S  

NACE 14.22: Leir- og kaólínnám 

14.22.11.40 Kaólín 25070020 kg T  

14.22.11.60 Kaólínleir (mótunarleir og þjáll leir) 25070080 kg T  

14.22.12.10 Bentónít (natríum og kalsíum smektít), attapúlgít og sepíólít 2508 (.10 +.20) kg T  

14.22.12.30 Eldtraustur leir 250830 kg T  

14.22.12.50 Leir og leirsteinn til bygginga (þ.m.t. fyrir múrsteina, 
þaksteina, rör, sement, þó ekki bentónít, attapúlgít og sepíólít, 
eldtraustur leir, þaninn leir, kaólín og kaólínleir) 

250840 kg T  

14.22.12.70 Andalúsít, kyanít, sillímanít og múllít 2508 (.50 +.60) kg T  

14.22.12.90 Chamotte: brenndur, eldfastur leir 250870 kg T  

NACE 14.30: Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

14.30.11.30 Náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík 
krít 

2510 kg T  

14.30.11.50 Karnallít, silvít og önnur náttúrleg kalíumhrásölt sem 
jarðefnaáburður eða tilbúinn áburður (þó ekki áburður í töflum 
eða áþekku formi eða í umbúðum með heildarþyngd ≤ 10 kg) 

310410 kg K2O T  

14.30.12.30 Óbrennt járnkís 2502 kg T  

14.30.12.50 Óunninn eða óhreinsaður brennisteinn (þ.m.t. endurheimtur 
brennisteinn) 

25030010 kg T  

14.30.13.13 Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) 251110 kg S  

14.30.13.15 Náttúrlegt baríumkarbónat (witherít) (þó ekki baríumoxíð) 251120 kg T  

14.30.13.55 Náttúrleg natríumbóröt og kirni þeirra (þó ekki bóröt unnin úr 
náttúrlegum saltlegi) 

252810 kg T  
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14.30.13.59 Náttúrleg bóröt (þó ekki natríum) og kirni þeirra og náttúrleg 
bórsýra sem í er ≤ 85% af H3BO3 miðað við þurrefnið (þó ekki 
bóröt unnin úr náttúrlegum saltlegi) 

252890 kg T  

14.30.13.73 Flússpat sem í er ≤ 97% af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 252921 kg T  

14.30.13.75 Flússpat sem í er > 97% af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 252922 kg T  

14.30.13.83 Kíserít, epsomít (náttúrleg magnesíumsúlföt) 253020 kg S  

14.30.13.89 Önnur jarðefni, ót.a. 253090 kg T  

NACE 14.40: Saltvinnsla 

14.40.10.00 Salt (natríumklóríð), steinsalt, sjávarsalt, salt úr saltlegi, salt í 
saltlegi (þ.m.t. matarsalt og mengað salt) 

2501 kg T  

NACE 14.50: Námugröftur og vinnsla annarra hráefna úr jörðu ót.a. 

14.50.10.00 Náttúrlegt jarðbik og náttúrlegt asfalt, asfaltít og asfaltsteinar 271490 kg T  

14.50.21.50 Óflokkaðir demantar og demantar sem eru ekki til notkunar í 
iðnaði, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir 

7102 (.10 +.31) c/k T  

14.50.21.90 Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar óunnir eða aðeins sagaðir eða 
grófformaðir (þó ekki demantar) 

710310 c/k 

@ 

T  

14.50.22.50 Vikur, smergill, náttúrlegt kórund, náttúrlegt granat og önnur 
náttúrleg slípiefni 

2513 kg T  

14.50.22.70 Demantar til notkunar í iðnaði, óunnir eða aðeins sagaðir, 
klofnir eða brotnir 

710221 c/k T  

14.50.23.13 Náttúrlegt grafít 2504 kg T  

14.50.23.15 Kvars og kvarsít til notkunar í iðnaði (þó ekki náttúrlegur 
kvarssandur) 

2506 kg T  

14.50.23.20 Díatómít (þ.m.t. kísilsýrurík jarðefni og leirkenndur kísilgúr 
(moler earth), kísilgúr og trípólít) 

2512 kg T  

14.50.23.33 Magnesít, náttúrlegt magnesíumkarbónat 251910 kg T  

14.50.23.35 Magnesía úr náttúrlegu magnesíumkarbónati eða úr sjó eða 
saltlegi 

251990 kg T  

14.50.23.40 Asbest 2524 kg T  

14.50.23.53 Gljásteinn, óunninn, þynnur og flögur, duft og úrgangur 2525 kg T  

14.50.23.55 Talk (þ.m.t. steatít og klórít) 2526 kg T  

14.50.23.63 Feldspat og önnur efni sem innihalda feldspat 252910 kg T  

14.50.23.65 Lefsít, nefelín og nefelínsýenít 252930 kg T  

14.50.23.70 Vermikúlít og perlusteinn (óþaninn) 253010 kg T  

14.50.23.80 Gjall og aska þ.m.t. þörungaaska (þó ekki kvarnað gjall, aska 
og leifar sem í eru málmar eða málmsambönd, gjall til 
bygginga) 

262190 kg S  
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NACE 15.11: Framleiðsla og geymsla á kjöti 

15.11.11.40 Nýir eða kældir skrokkar, hálfir skrokkar og fjórðungar með 
beini af nauta- og kálfakjöti 

0201 (.10 +.20(.20 +.30 
+.50)) 

kg S  

15.11.11.90 Nýjar eða kældar nauta- og kálfakjötssneiðar 0201 (.20.90 +.30) kg S  

15.11.12.00 Frystir skrokkar, hálfir skrokkar og fjórðungar og sneiðar af 
nauta- og kálfakjöti 

0202 kg S  

15.11.13.30 Nýir eða kældir skrokkar og hálfir skrokkar af svínakjöti 
(þ.m.t. nýtt kjöt sem er pakkað með salti sem tímabundið 
rotvarnarefni) 

020311 kg S  

15.11.13.50 Ný eða kæld svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini 
(þ.m.t. nýtt kjöt sem er pakkað með salti sem rotvarnarefni til 
bráðabirgða) 

020312 kg S  

15.11.13.90 Nýtt eða kælt svínakjöt (þ.m.t. nýtt kjöt sem er pakkað með 
salti sem tímabundið rotvarnarefni, þó ekki skrokkar, hálfir 
skrokkar, læri, bógar og sneiðar af því með beini) 

020319 kg S  

15.11.14.30 Frystir skrokkar og hálfskrokkar af svínakjöti 020321 kg S  

15.11.14.50 Fryst svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini 020322 kg S  

15.11.14.90 Fryst svínakjöt (þó ekki skrokkar og hálfir skrokkar, læri, 
bógar og sneiðar af því með beini) 

020329 kg S  

15.11.15.00 Nýir eða kældir skrokkar, hálfir skrokkar og sneiðar af lamba- 
eða kindakjöti 

0204 (.10 +.2) kg S  

15.11.16.00 Frystir skrokkar, hálfir skrokkar og sneiðar af lamba- eða 
kindakjöti 

0204 (.30 +.4) kg S  

15.11.17.00 Nýtt, kælt eða fryst geitakjöt 020450 kg S  

15.11.18.00 Nýtt, kælt eða fryst hrossa-, asna-, múldýra- og múlasnakjöt 0205 kg S  

15.11.19.00 Nýr, kældur eða frystur ætur innmatur nautgripa, svína, kinda, 
geita, hrossa, asna, múldýra og múlasna 

0206 kg S  

15.11.21.00 Feit ull, hvorki kembd né greidd (þ.m.t. þvegin ull) (þó ekki 
reyfi) 

510119 kg S  

15.11.24.00 Heilar óunnar húði{r og skinn af dýrum af nautgripa- eða 
hrossaætt 

4101 (.20 +.50) p/st S  

15.11.25.00 Óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða hrossaætt 
(þó ekki heilar húðir og skinn) 

410190 kg S  

15.11.26.00 Skinn af sauðfé 4102 p/st S  

15.11.27.00 Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum en ekki 
sútaðar, nýjar eða varðar skemmdum 

410310 p/st S  

15.11.30.40 Svínafita án magurs kjöts, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi eða 
reykt (þó ekki brædd) 

0209.00 (.1 +.30) kg S  

15.11.30.60 Svínafeiti og önnur svínafita, brædd 1501.00.1 kg S  

15.11.30.70 Fita af dýrum af nautgripaætt, sauðfé eða geitum, óunnin eða 
brædd 

1502 kg S  

15.11.40.30 Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilir eða í hlutum (þó 
ekki úr fiskum) 

0504 kg S  
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15.11.40.90 Dýraúrgangur, óhæfur til manneldis (þó ekki fiskur, þarmar, 
blöðrur og magar) 

0502 + 0506 + 0507 + 
0510 + 0511.99 

kg S  

NACE 15.12: Framleiðsla og geymsla á alifuglakjöti 

15.12.11.13 Nýir eða kældir heilir kjúklingar 020711 kg S  

15.12.11.15 Nýir eða kældir heilir kalkúnar 020724 kg S  

15.12.11.17 Nýjar eða kældar heilar gæsir, endur og perluhænsn 020732 kg S  

15.12.11.30 Ný eða kæld fitulifur gæsa og anda 020734 kg S  

15.12.11.53 Nýjar eða kældar kjúklingasneiðar 0207.13 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70) 

kg S  

15.12.11.55 Nýjar eða kældar kalkúnasneiðar 0207.26 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70 
+.80) 

kg S  

15.12.11.57 Nýjar eða kældar sneiðar af gæsum, öndum og perluhænsnum 0207.35 (.1 +.2 +.31 
+.41 +.5 +.6 +.7) 

kg S  

15.12.11.70 Nýr eða kældur innmatur alifugla (þó ekki fitulifur gæsa og 
anda) 

0207 (.13.9 +.26.9 
+.35.9) 

kg S  

15.12.12.13 Frystir heilir kjúklingar 020712 kg S  

15.12.12.15 Frystir heilir kalkúnar 020725 kg S  

15.12.12.17 Frystar heilar gæsir, endur og perluhænsn 020733 kg S  

15.12.12.53 Frystar kjúklingasneiðar 0207.14 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70) 

kg S  

15.12.12.55 Frystar kalkúnasneiðar 0207.27 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.60 +.70 
+.80) 

kg S  

15.12.12.57 Frystar sneiðar af gæsum, öndum og perluhænsnum 0207.36 (.1 +.2 +.31 
+.41 +.5 +.6 +.7) 

kg S  

15.12.12.71 Frystur innmatur alifugla (þó ekki lifur) 0207 (.14.99 +.27.99 
+.36.90) 

kg S  

15.12.12.75 Fryst lifur alifugla 0207 (.14.91 +.27.91 
+.36.8) 

kg S  

15.12.13.00 Nýtt, kælt eða fryst neysluhæft kjöt og innmatur (þ.m.t. 
kanínur, hérar og veiðidýr, þó ekki alifuglar, nautgripir og 
hross, svín, kindur og geitur, froskafætur) 

0208 (.10 +.30 +.40 
+.50 +.90) 

kg S  

15.12.14.00 Fita af alifuglum 0209.00.90 + 
1501.00.90 

kg S  

NACE 15.13: Framleiðsla á kjötvörum og vörum úr alifuglakjöti 

15.13.11.10 Svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini, saltaðar, í 
saltlegi, þurrkaðar eða reyktar 

021011 kg S  

15.13.11.30 Svínaslög og sneiðar af því, saltaðar, í saltlegi, þurrkaðar eða 
reyktar 

021012 kg S  

15.13.11.50 Svínakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt (þ.m.t. flesk, 3/4 
síður/miðhlutar, framhlutar, hryggir og sneiðar af því, þó ekki 
læri, bógar og sneiðar af því með beini, slög og sneiðar af því) 

021019 kg S  

15.13.11.70 Nauta- og kálfakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 021020 kg S  

15.13.11.90 Kjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt, neysluhæft mjöl, fín- 
og grófmalað, úr kjöti eða innmat (þó ekki svína-, nauta- og 
kálfakjöt, saltað, í saltlegi eða reykt) 

0210.9 kg S  
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15.13.12.13 Pylsur og áþekkar framleiðsluvörur úr lifur (þ.m.t. kæfa og 
deig sem er sett í pylsugarnir eða pressað í pylsulögun) 

16010010 kg S  

15.13.12.15 Pylsur, ekki gerðar úr lifur 1601009 kg S  

15.13.12.23 Unnar vörur úr gæsa- eða andalifur þ.m.t. kæfa og deig sem er 
ekki í pylsugörnum eða -lögun — tilreidd matvæli þar sem kjöt 
er > 20% þó ekki pylsur — jafnblönduð matvæli 

1602201 kg S  

15.13.12.25 Unnar vörur úr dýralifur (þ.m.t. kæfa og deig sem er ekki í 
pylsugörnum eða -lögun) tilreidd matvæli þar sem kjöt er 
> 20% (þó ekki pylsur eða jafnblönduð matvæli úr gæsa- eða 
andalifur) 

16022090 kg S  

15.13.12.33 Annað kalkúnakjöt: unnið eða varið skemmdum 160231 kg S  

15.13.12.35 Annað alifuglakjöt: unnið eða varið skemmdum 1602 (.32 +.39) kg S  

15.13.12.43 Svínalæri eða lærissneiðar, unnar og varðar skemmdum (þó 
ekki bógur sem er saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur) 

160241 kg S  

15.13.12.45 Svínabógur eða bógsneiðar, unnar og varðar skemmdum (þó 
ekki nýjar, kældar, frystar, saltaðar, í saltlegi, þurrkaðar eða 
reyktar) 

160242 kg S  

15.13.12.53 Tilbúnar máltíðir úr svínakjöti þar sem kjöt eða innmatur er 
< 40% en > 20% (þ.m.t. blöndur, hvers konar fita/tilbúnar 
máltíðir, bökur og kjötbökur, þó ekki jafnblönduð matvæli) 

16024950 kg S  

15.13.12.59 Unnar kjötvörur úr svínakjöti (þ.m.t. blöndur, hvers konar fita, 
þó ekki pylsur og áþekkar framleiðsluvörur, kæfa og deig, 
jafnblönduð matvæli) 

1602.49 (.11 +.13 +.15 
+.19 +.30 +.90) 

kg S  

15.13.12.60 Unnar kjötvörur úr nauta- og kálfakjöti 160250 kg S  

15.13.12.70 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða 
öðrum vatnahryggleysingjum 

1603 kg S  

15.13.12.90 Aðrar unnar kjötvörur eða innmatur þ.m.t. blóð 160290 kg S  

15.13.13.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða innmat sem er 
óhæft til manneldis, mör og hamsar 

230110 kg S  

15.13.90.00 Matreiðsla og önnur forvinnsluþjónusta við framleiðslu 
kjötvara 

— — S  

NACE 15.20: Vinnsla og geymsla sjávarafurða 
15.20.11.30 Ný eða kæld fiskilifur og hrogn 030270 kg S  

15.20.11.90 Ný eða kæld fiskflök og annað beinlaust fiskkjöt 030410 kg S  

15.20.12.10 Frystur sjávarfiskur í heilu 0303 — 0303 (.79.11 
+.79.19 +.80) 

kg S  

15.20.12.30 Frystur ferskvatnsfiskur í heilu 0303.79 (.11 +.19) kg S  

15.20.12.50 Fryst fiskilifur og hrogn 030380 kg S  

15.20.12.70 Fryst fiskflök 030420 kg S  

15.20.12.90 Fryst, beinlaust fiskkjöt (þó ekki flök) 030490 kg S  

15.20.13.10 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr fiski sem er hæft til 
manneldis, fiskilifur og hrogn, þurrkuð, reykt, söltuð eða í 
saltlegi 

0305 (.10 +.20) kg S  

15.20.13.30 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi, en ekki reyktur 030530 kg S  

15.20.13.53 Reyktur Kyrrahafslax, Atlantshafslax og Dónárlax (þ.m.t. flök) 030541 kg S  
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15.20.13.55 Reykt síld (þ.m.t. flök) 030542 kg S  

15.20.13.59 Reyktur fiskur (þ.m.t. flök) (þó ekki kyrrahafslax, 
atlantshafslax og dónárlax, síld) 

030549 kg S  

15.20.13.70 Þurrkaður fiskur, einnig saltaður, saltaður, óþurrkaður fiskur, 
fiskur í saltlegi (þó ekki reykt flök) 

0305 (.5 +.6) kg S  

15.20.14.11 Lax unninn eða varinn skemmdum, í heilu eða í hlutum en 
ekki hakkaður (þ.m.t. í ediki, olíu, kryddlegi eða deigi) (þó 
ekki þurrkaður, saltaður, í saltlegi eða reyktur) 

160411 kg S  

15.20.14.12 Síld unnin eða varin skemmdum, í heilu eða í hlutum en ekki 
hökkuð (þ.m.t. í ediki, olíu, kryddlegi eða deigi) (þó ekki 
þurrkuð, söltuð, í saltlegi eða reykt) 

160412 kg S  

15.20.14.13 Sardínur, sardínellur, brislingur og spratti unnin eða varin 
skemmdum, í heilu eða í hlutum en ekki hökkuð (þ.m.t. í ediki, 
olíu, kryddlegi) eða deig, þó ekki þurrkuð, söltuð, í saltlegi eða 
reykt 

160413 kg S  

15.20.14.14 Túnfiskur, röndótti túnfiskur og rákungur unninn eða varinn 
skemmdum, í heilu eða í hlutum en ekki hakkaður (þ.m.t. í 
ediki, olíu, kryddlegi eða deigi) (þó ekki þurrkaður, saltaður, í 
saltlegi eða reyktur) 

160414 kg S  

15.20.14.15 Makríll unninn eða varinn skemmdum, í heilu eða í hlutum en 
ekki hakkaður (þ.m.t. í ediki, olíu, kryddlegi eða deigi) (þó 
ekki þurrkaður, saltaður, í saltlegi eða reyktur) 

160415 kg S  

15.20.14.16 Ansjósur unnar eða varðar skemmdum, í heilu eða í hlutum en 
ekki hakkaðar (þ.m.t. í ediki, olíu, kryddlegi eða deigi) (þó 
ekki þurrkaðar, saltaðar, í saltlegi eða reyktar) 

160416 kg S  

15.20.14.17 Fiskflök í soppu eða raspi, þ.m.t. fiskstautar 16041991 kg S  

15.20.14.19 Annar fiskur sem er unninn eða varinn skemmdum (þó ekki 
fiskstautar) 

1604.19 (.10 +.3 +.50 
+.92 +.93 +.94 +.95 
+.98) 

kg S  

15.20.14.30 Fiskur, unninn eða varinn skemmdum (þ.m.t. pylsur og deig, 
jafnblandaðar, tilbúnar máltíðir, hakkaður) (þó ekki reyktur 
þurrkaður, saltaður, í saltlegi, fiskstautar, kavíar) 

160420 kg S  

15.20.14.51 Kavíar (styrjuhrogn) 16043010 kg S  

15.20.14.59 Kavíarlíki 16043090 kg S  

15.20.15.30 Fryst krabbadýr, fryst mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr 
krabbadýrum, hæft til manneldis 

0306.1 kg S  

15.20.15.53 Diskur og kræklingur frystur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 0307 (.29 +.39) kg S  

15.20.15.59 Vatnahryggleysingjar (þó ekki krabbadýr og lindýr, frosin, 
þurrkuð, söltuð eða í saltlegi) mjöl, fín- og grófmalað og 
kögglar úr vatnahryggleysingjum til manneldis 

0307 (.49 +.59 +.99) kg S  

15.20.16.00 Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, unnir eða 
varðir skemmdum (þó ekki frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í 
saltlegi eða krabbadýr í skelinni soðin með gufu eða í vatni) 

1605 kg S  

15.20.17.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr fiski, krabbadýrum, 
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til 
manneldis 

230120 kg S  

15.20.18.00 Óætar fiskafurðir (þ.m.t. fiskúrgangur, þó ekki hvalskíði og 
skíðishár, kórallar og áþekk efni, skeljar og kolkrabbabein, 
óunnið eða lauslega forunnið, eða náttúrlegir svampar) 

051191 kg S  

NACE 15.31: Vinnsla og geymsla á kartöflum 
15.31.11.00 Frystar kartöflur, ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni 071010 kg C  

15.31.12.10 Þurrkaðar kartöflur einnig skornar eða sneiddar en ekki frekar 
unnar 

07129005 kg C  

15.31.12.30 Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kyrni eða kögglar úr 
þurrkuðum kartöflum 

1105 kg C  
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15.31.12.50 Frystar kartöflur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. 
kartöflur matreiddar eða hálfmatreiddar í olíu og síðan frystar, 
þó ekki með ediki eða ediksýru) 

200410 kg C  

15.31.12.70 Mjöl, fín- eða grófmalað, eða flögur úr kartöflum, unnar eða 
varðar skemmdum (þó ekki frystar eða þurrkaðar eða 
kartöfluflögur með ediki eða ediksýru) 

20052010 kg C  

15.31.12.90 Kartöflur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. kartöfluflögur, 
þó ekki frystar, þurrkaðar, varðar með ediki eða ediksýru, í fín- 
og grófmöluðu mjöli eða flögum) 

2005.20 (.20 +.80) kg C  

NACE 15.32: Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa 
15.32.10.13 Frystur óþykktur appelsínusafi 2009.11.9 kg C  
15.32.10.15 Óþykktur appelsínusafi (þó ekki frosinn) 2009 (.12 +.19.9) l 

@ 
C F 

15.32.10.21 Óþykktur greipaldinsafi 2009 (.21 +.29.9) l 
@ 

C F 

15.32.10.22 Óþykktur safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum (þó ekki 
appelsínum og greipaldinum) 

2009 (.31 +.39 (.3 +.5 
+.9)) 

l 
@ 

C F 

15.32.10.23 Óþykktur ananassafi 2009 (.41 +.49 (.30 +.9)) l 
@ 

C F 

15.32.10.24 Tómatsafi 200950 l 
@ 

C F 

15.32.10.25 Óþykktur þrúgusafi (þ.m.t. þrúgulögur) 2009 (.61 +.69 (.59 +.79 
+.90)) 

l 
@ 

C F 

15.32.10.26 Óþykktur eplasafi 2009 (.71 +.79 (.30 +.9)) l 
@ 

C F 

15.32.10.29 Óþykktur safi úr hvers konar öðrum ávöxtum/matjurtum, 
ógerjaður og án viðbætts áfengis (þó ekki appelsínu-, 
greipaldin-, ananas-, tómat-, þrúgu- og eplasafi) 

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 
+.9) 

l 
@ 

C F 

15.32.10.30 Blöndur óþykktra ávaxta- og matjurtasafa 2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 
+.9) 

l 
@ 

C F 

15.32.10.40 Ávaxta- og matjurtaþykkni (þ.m.t. safablöndur, þó ekki 
tómatsafi) 

2009 (.11.1 +.19.1 
+.29.1 +.39.1 +.49.1 
+.69(.1 +.51 +.71) 
+.79.1 +.80(.1 +.3) 
+.90(.1 +.2)) 

l 
@ 

C  

NACE 15.33: Vinnsla og geymsla ávaxta og matjurta, ót.a. 
15.33.11.00 Frystar matjurtir og matjurtablöndur ósoðnar eða soðnar með 

gufu eða í vatni (þó ekki kartöflur) 
0710 (.2 +.30 +.40 +.80 
+.90) 

kg C  

15.33.12.00 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða með brennisteins-
tvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi 
upplausnum, en óhæfar í því ástandi til manneldis 

0711 kg C  

15.33.13.30 Þurrkaður laukur, heill, skorinn, sneiddur, mulinn eða í dufti, 
en ekki frekar unninn 

071220 kg C  

15.33.13.50 Þurrkaðir sveppir og jarðsveppir, heilir, skornir, sneiddir, 
muldir eða í dufti, en ekki frekar unnir 

0712.3 kg C  

15.33.13.90 Þurrkaðar matjurtir, aðrar en kartöflur, laukur, sveppir og 
jarðsveppir, heilar, skornar, sneiddar, muldar eða steyttar í 
duft, en ekki frekar unnar 

0712.90 (.1 +.30 +.50 
+.90) 

kg C  

15.33.14.23 Tómatar, varðir skemmdum (þó ekki með ediki eða ediksýru) 200210 kg C  
15.33.14.25 Óþykkt tómatmauk 2002.90 (.11 +.19) kg C  
15.33.14.27 Þykkt tómatmauk 2002.90 (.31 +.39 +.91 

+.99) 
kg C  

15.33.14.30 Sveppir og jarðsveppir, unnið eða varið skemmdum á annan 
hátt en með ediki eða ediksýru 

2003 kg C  
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15.33.14.40 Frystar matjurtir og matjurtablöndur (þ.m.t. matjurtaréttir, þó 
ekki unnir eða varðir með ediki eða ediksýru, einnig soðnir 
með gufu eða í vatni) 

200490 kg C  

15.33.14.61 Súrkál, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með ediki 
eða ediksýru (þó ekki þurrkað eða fryst) 

20059075 kg C  

15.33.14.62 Ertur, unnar eða varðar skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaðar, frystar) 

200540 kg C  

15.33.14.63 Afhýdd belgaldin, unnin eða varin skemmdum (þó ekki með 
ediki eða ediksýru, þurrkuð eða fryst) 

200551 kg C  

15.33.14.64 Belgaldin með hýði, unnin eða varin skemmdum (þó ekki með 
ediki eða ediksýru, þurrkuð eða fryst) 

200559 kg C  

15.33.14.65 Spergill, unninn eða varinn skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaður eða frystur) 

200560 kg C  

15.33.14.66 Ólífur, unnar eða varðar skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaðar eða frystar) 

200570 kg C  

15.33.14.67 Sykurmaís, unninn eða varinn skemmdum (þó ekki með ediki 
eða ediksýru, þurrkaður eða frystur) 

200580 kg C  

15.33.14.90 Matjurtir eða matjurtablöndur, ófrystar, ót.a. 2005.90 (.10 +.30 +.50 
+.60 +.70 +.80) 

kg C  

15.33.15.00 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, 
unnið eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru 

2001 kg C  

15.33.21.00 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið með gufu eða í vatni, fryst 0811 kg C  

15.33.22.30 Sulta, ávaxtahlaup, mauk eða deig úr sítrusávöxtum, fengið 
með suðu (þó ekki jafnblandað) 

200791 kg C  

15.33.22.90 Sulta, mauk, ávaxtahlaup, ávaxta- eða hnetudeig, fengið með 
suðu (þó ekki úr sítrusávöxtum eða jafnblandað) 

200799 kg C  

15.33.23.30 Jarðhnetur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. hnetusmjör þó 
ekki varið með ediki eða ediksýru, fryst deig) 

200811 kg C  

15.33.23.90 Hnetur, aðrar en jarðhnetur, og önnur fræ og blöndur, unnar 
eða varðar skemmdum (þó ekki með ediki eða ediksýru, fryst 
deig, rotvarið með sykri) 

200819 kg C  

15.33.24.00 Ávextir og hnetur, varðið skemmdum til bráðabirgða með 
brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða 
öðrum verndandi upplausnum, en óhæfar í því ástandi til 
manneldis 

0812 kg C  

15.33.25.10 Þurrkaðar þrúgur 080620 kg S  

15.33.25.20 Þurrkaðir ávextir, aðrir en bananar, döðlur, fíkjur, ananas, 
lárperur, gvavaber, mangóaldin, mangóstínaldin, sítrusávextir 
og þrúgur, blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum 

0813 kg S  

15.33.25.30 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum, nýtt, fryst, þurrkað eða 
varið skemmdum til bráðabirgða með saltlegi, brennisteins-
sýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum 

0814 kg C  

15.33.25.50 Ávextir, unnir eða varðir skemmdum, ót.a. (þó ekki múslí) 2008 (.20 +.30 +.40 
+.50 +.60 +.70 +.80 + 9) 

kg C  

15.33.26.00 Apríkósu-, ferskju- og plómusteinar og -kjarnar til manneldis 121230 kg C  

15.33.30.00 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifat og aukaafurðir, sem 
notað er til dýraeldis, ót.a. 

2308 kg C  

15.33.90.00 Suða og önnur forvinnsla (þykking o.þ.h.) til að verja ávexti og 
grænmeti skemmdum 

— — S  
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NACE 15.41: Framleiðsla á óhreinsaðri olíu og feiti 

15.41.11.30 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía 
(þó ekki gert að fleyti, blandað eða unnið á annan hátt) 

1503 kg S  

15.41.11.50 Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávarspendýrum (þó 
ekki efnafræðilega umbreytt) 

1504 kg S  

15.41.11.90 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, ekki efnafræðilega 
umbreytt 

1506 kg S  

15.41.12.10 Hrá sojabaunaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

150710 kg S  

15.41.12.20 Óhreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

150810 kg S  

15.41.12.30 Jómfrúrólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

150910 kg S  

15.41.12.40 Óhreinsuð sólblóma- og saffranolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151211 kg S  

15.41.12.50 Óhreinsuð baðmullarfræjaolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151221 kg S  

15.41.12.60 Óhreinsuð repju-, fóðurrepju- eða mustarðsolía og þættir 
hennar (þó ekki efnafræðilega umbreytt) 

1514 (.11 +.91) kg S  

15.41.13.10 Óhreinsuð pálmaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151110 kg S  

15.41.13.30 Óhreinsuð kókosfeiti (kópra) og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151311 kg S  

15.41.13.50 Óhreinsuð pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar (þó 
ekki efnafræðilega umbreytt) 

151321 kg S  

15.41.13.70 Óhreinsuð hörfræolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151511 kg S  

15.41.20.00 Baðmullardúnn (linters) 140420 kg S  

15.41.31.30 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnum sojabaunaolíu 2304 kg S  

15.41.31.50 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnum sólblómafeiti eða 
-olíu 

230630 kg S  

15.41.31.70 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnum repju- eða 
fóðurrepjufeiti eða -olíu 

2306.4 kg S  

15.41.31.90 Olíukökur og aðrar fastar leifar frá kjörnum jurtafeiti eða -
olíum (þ.m.t. baðmullarfræ, hörfræ, kókoshnetur, kókoshnetu-
kjarnar, pálmahnetur eða -kjarnar, þó ekki sojabaunir, 
sólblóma-, repju- eða fóðurrepjufræ) 

2305 + 2306 (.10 +.20 
+.50 +.60 +.70 +.90) 

kg S  

15.41.32.00 Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum 
(þó ekki mustarðsmjöl) 

1208 kg S  

NACE 15.42: Framleiðsla á hreinsaðri olíu og feiti 

15.42.11.10 Hreinsuð sojabaunaolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

150790 kg S  

15.42.11.20 Hreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

150890 kg S  
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15.42.11.31 Hreinsuð ólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

150990 kg S  

15.42.11.39 Olíur og þættir þeirra, unnið eingöngu úr ólífum (þ.m.t. þættir 
blandaðir við hreinsaða jómfrúrólífuolíu) (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt jómfrúrólífuolía) 

1510 kg S  

15.42.11.40 Hreinsuð sólblóma- og saffranolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151219 kg S  

15.42.11.50 Olía úr fræi baðmullar og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151229 kg S  

15.42.11.60 Hreinsuð repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar (þó 
ekki efnafræðilega umbreytt) 

1514 (.19 +.99) kg S  

15.42.11.70 Sesamolía og þættir hennar (þ.m.t. hreinsuð en þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151550 kg S  

15.42.12.10 Hreinsuð pálmaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151190 kg S  

15.42.12.20 Hreinsuð kókoshnetuolía (kópra) og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151319 kg S  

15.42.12.30 Hreinsuð pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar (þó 
ekki efnafræðilega umbreytt) 

151329 kg S  

15.42.12.40 Hreinsuð hörfræolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151519 kg S  

15.42.12.50 Laxerolía og þættir hennar (þ.m.t. hreinsuð en þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

151530 kg S  

15.42.12.60 Tungolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega umbreytt) 151540 kg S  

15.42.12.80 Önnur órokgjörn jurtafeiti og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) ót.a. 

151590 kg S  

15.42.13.30 Dýrafeiti eða -olíur og þættir þeirra, hert að fullu eða að hluta, 
víxlesterað, enduresterað eða elaídínerað, en ekki 
efnafræðilega umbreytt (þ.m.t. hreinsað) 

151610 kg S  

15.42.13.50 Jurtafeiti eða -olíur og þættir þeirra, hert að fullu eða að hluta, 
víxlesterað, enduresterað eða elaídínerað, en ekki 
efnafræðilega umbreytt (þ.m.t. hreinsað) 

151620 kg S  

15.42.20.30 Jurtavax (þ.m.t. hreinsað) (þó ekki tríglýseríð) 152110 kg S  

15.42.20.50 Degras, leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- 
eða jurtavaxi 

1522 kg S  

NACE 15.43: Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis 

15.43.10.30 Smjörlíki og létt og fituskert smurálegg (þó ekki fljótandi 
smjörlíki) 

151710 kg S  

15.43.10.50 Önnur framleiðsla til manneldis úr feiti og olíum, þ.m.t. 
fljótandi smjörlíki 

151790 kg S  

NACE 15.51: Rekstur mjólkurbúa og ostagerð 

15.51.11.30 Undanrenna (mjólk og rjómi með fituinnihald ≤ 1% miðað við 
þyngd, ekki niðurseydd eða með viðbættum sætuefnum) (þó 
ekki hleypt, gerjuð eða sýrð) 

040110 l 

@ 

S  

15.51.11.40 Léttmjólk (mjólk og rjómi með fituinnihald >1% en ≤ 3% 
miðað við þyngd, ekki niðurseydd eða með viðbættum 
sætuefnum) 

0401.20.1 l 

@ 

S  
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15.51.11.60 Nýmjólk (mjólk og rjómi með fituinnihald > 3% en ≤ 6% 
miðað við þyngd, ekki niðurseydd eða með viðbættum 
sætuefnum) 

0401.20.9 l 

@ 

S  

15.51.12.00 Rjómi með > 6% fitu, þó ekki niðurseyddur eða með 
viðbættum sætuefnum 

040130 l 

@ 

S  

15.51.20.30 Undanrennuduft (mjólk eða rjómi í föstu formi með 
fituinnihald ≤ 1,5% miðað við þyngd) 

040210 kg S  

15.51.20.60 Nýmjólkurduft (mjólk eða rjómi í föstu formi með fituinnihald 
> 1,5% miðað við þyngd) 

0402.2 kg S  

15.51.30.30 Smjör með fituinnihald ≤ 85% miðað við þyngd 0405 (.10(.11 +.19 +.30 
+.50)) 

kg S  

15.51.30.50 Smjör með fituinnihald > 85% og önnur feiti og olíur fengnar 
úr mjólk (þó ekki mjólkursmurálegg með fituinnihald < 80% 
miðað við þyngd) 

0405 (.10.90 +.90) kg S  

15.51.30.70 Mjólkursmurálegg með fituinnihald < 80 % miðað við þyngd 040520 kg S  

15.51.40.30 Óþroskaður eða ógerjaður ostur (nýr ostur) (þ.m.t. mysuostur 
og ystingur) 

040610 kg S  

15.51.40.50 Rifinn eða mulinn ostur, gráðaostur og annar óunninn ostur (þó 
ekki ferskostur, mysuostur og ystingur) 

0406 (.20 +.40 +.90) kg S  

15.51.40.70 Unninn ostur (þó ekki rifinn eða mulinn) 040630 kg S  

15.51.51.04 Þykkt eða niðurseydd mjólk, án viðbættra sætuefna 040291 kg S  

15.51.51.08 Þykkt eða niðurseydd mjólk, með viðbættum sætuefnum 040299 kg S  

15.51.52.43 

z 

Hrein fljótandi jógúrt eða sýrð mjólk (hleypt mjólk, rjómi, 
jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir sem eru hvorki bragðbættar né 
innihalda viðbætta ávexti, hnetur eða kakó) 

0403 (.10(.1 +.3)a 
+.90(.53 +.59 +.6)) 

kg S  

15.51.52.45 Bragðbætt fljótandi jógúrt eða sýrð mjólk (hleypt mjólk, rjómi, 
jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir sem eru bragðbættar eða 
innihalda viðbætta ávexti, hnetur eða kakó) 

0403 (10.9 +.90.9) kg S  

15.51.52.47 

z 

Jógúrt eða sýrð mjólk í duftformi einnig bragðbætt (hleypt 
mjólk, rjómi, jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir sem eru í formi 
dufts, korns eða í öðru föstu formi) 

0403 (10(.1b +.3b +.5) 
+.90(.13 +.19 +.3 +.7)) 

kg S  

15.51.52.63 Áfaduft 04039011 kg S  

15.51.52.65 Áfir 04039051 kg S  

15.51.53.00 Kasín og kasínöt 350110 kg S  

15.51.54.00 Laktósi og laktósasýróp (þ.m.t. efnafræðilega hreinn laktósi) 1702.1 kg S  

15.51.55.33 Mysa og umbreytt mysa í formi dufts, korns eða í öðru föstu 
formi, einnig niðurseydd eða með viðbættum sætuefnum 

0404.10 (.02 +.04 +.06 
+.1 +.2 +.3) 

kg S  

15.51.55.40 Mysa og umbreytt mysa, fljótandi eða í mauki, einnig niður-
seydd eða með viðbættum sætuefnum 

0404.10 (.48 +.5 +.62 
+.7 +.8) 

kg S  

15.51.55.90 Vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, ót.a. 040490 kg S  

NACE 15.52: Ísgerð 

15.52.10.00 Rjómaís og annar ís til manneldis (þ.m.t. frauðís, sleikibrjóst-
sykur) (þó ekki blöndur og grunnur fyrir rjómaís) 

2105 l 

@ 

S  
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NACE 15.61: Framleiðsla á kornvöru 

15.61.10.00 Afhýddur (brúnn) rís 100620 kg S  

15.61.21.00 Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað 1101 kg S  

15.61.22.00 Mjöl úr korni, fínmalað (þó ekki úr hveiti eða meslíni) 1102 kg S  

15.61.23.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og duft úr þurrkuðum belgávöxtum, 
úr þurrkuðum ertum, linsubaunum, sagó, manjókarótum, 
örvarrótum, saleprótum, ætifíflum, sætuhnúðum eða áþekkum 
rótum eða hnýðum, mjöl, fín- eða grófmalað eða duft úr ætum 
ávöxtum eða hnetum 

1106 kg S  

15.61.24.00 Blöndur og deig til framleiðslu á brauði, kökum, sætabrauði, 
hrökkbrauði, kexi og smákökum, vöfflum, kexþynnum, 
tvíbökum, ristuðu brauði og áþekkum ristuðum vörum og 
öðrum bökuðum vörum 

190120 kg S  

15.61.31.33 Klíðislaust korn og harðhveitimjöl 11031110 kg S  

15.61.31.35 Klíðislaust korn og mjöl úr hveiti og speldi 11031190 kg S  

15.61.32.30 Klíðislaust korn og mjöl úr höfrum, maís, rís, rúgi, byggi og 
öðru korni (þó ekki hveiti) 

1103 (.13 +.19) kg S  

15.61.32.40 Hveitikögglar 11032060 kg S  

15.61.32.50 Kögglar úr höfrum, maís, rís, rúgi, byggi og öðru korni (þó 
ekki hveiti) 

1103.20 (.10 +.20 +.30 
+.40 +.50 +.90) 

kg S  

15.61.33.33 Valsað, flagað, afhýtt, perlað, sneitt eða kurlað korn (þó ekki 
rís) 

1104 (.12 +.19 +.2) kg S  

15.61.33.35 Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir (þó ekki 
rís) 

110430 kg S  

15.61.33.51 Blöndur af múslígerð úr ósteiktum kornflögum 19042010 kg S  

15.61.33.53 Önnur matvæli úr belgdu eða steiktu korni 1904 (.10 +.20.9) kg S  

15.61.33.55 Korn sem grjón, forsoðið eða unnið á annan hátt (þó ekki 
maís) 

1904 (.30 +.90) kg S  

15.61.40.30 Hálf- eða fullslípaður (bleiktur) rís (þ.m.t. kamólínórís) 100630 kg S  

15.61.40.50 Brotinn rís (þ.m.t. efnabættur rís, forsoðinn rís) 100640 kg S  

15.61.50.10 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu maís 

230210 kg S  

15.61.50.30 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu ríss 

230220 kg S  

15.61.50.50 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu hveitis 

230230 kg S  

15.61.50.90 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu korns (þó ekki maís, ríss eða hveitis) 

2302 (.40 +.50) kg S  

NACE 15.62: Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru 

15.62.10.30 Óhreinsuð maísolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151521 kg S  

15.62.10.50 Hreinsuð maísolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

151529 kg S  

15.62.21.10 Glúkósi og glúkósasýróp (án bragð- eða litarefna) 1702 (.30 +.40) kg S  

15.62.21.20 Kemískt hreinn frúktósi í föstu formi, frúktósi og 
frúktósasýróp, sem inniheldur sem þurrefni > 50% af frúktósa, 
ísglúkósi, án bragð- eða litarefna 

1702 (.50 +.60 +.90.30) kg S  
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15.62.21.30 Malótdextrín og maltódextrínsýróp (án bragð- eða litarefna) 17029050 kg S  

15.62.21.40 Karamella gerð úr sykri 17029071 kg S  

15.62.21.50 Karamella gerð úr sterkju 1702.90 (.75 +.79) kg S  

15.62.21.90 Kemískt hreinn maltósi og hunangslíki 1702.90 (.10 +.60 +.80 
+.99) 

kg S  

15.62.22.11 Hveitisterkja 110811 kg S  

15.62.22.13 Maíssterkja 110812 kg S  

15.62.22.15 Kartöflusterkja 110813 kg S  

15.62.22.19 Sterkja (þ.m.t. úr rís, manjókarót, örvarrót og merg sagópálma) 
(þó ekki hveiti-, maís- og kartöflusterkja) 

1108 (.14 +.19) kg S  

15.62.22.30 Inúlín 110820 kg S  

15.62.22.50 Hveitiglúten (þó ekki hveitiglúten sem er notað sem lím eða til 
glerjunar eða í umbúðir í textíliðnaðinum) 

1109 kg S  

15.62.22.70 Dextrín og önnur umbreytt sterkja (þ.m.t. esteruð eða eteruð, 
leysanleg sterkja, forgelatíneruð eða þrútin sterkja, 
díaldehýðsterkja, sterkja meðhöndluð með formaldehýði eða 
epíklórhýdríni) 

350510 kg S  

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

1903 kg S  

15.62.30.00 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 230310 kg S  

NACE 15.71: Framleiðsla á tilbúnu húsdýrafóðri 

15.71.10.10 

z 

Forblöndur fyrir húsdýrafóður 2309.90 (.3 +.4 +.5 +.70 
+.95 +.99)a 

kg S  

15.71.10.30 

z 

Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur) 2309.90 (.10a +.20a 
+.3b +.4b +.5b +.70b 
+.91a +.95b +.99b) 

kg S  

NACE 15.72: Framleiðsla á unnu gæludýrafóðri 

15.72.10.30 Hunda- eða kattafóður, í smásöluumbúðum 230910 kg S  

15.72.10.60 

z 

Framleiðsla til gæludýrafóðurs (þó ekki framleiðsla fyrir ketti 
eða hunda, í smásöluumbúðum) 

2309.90 (.10b +.20b 
+.3c +.4c +.5c +.70c 
+.91b +.95c +.99c) 

kg S  

NACE 15.81: Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum 

15.81.11.00 Nýtt brauð sem inniheldur sem þurrefni ≤ 5% af sykri og ≤ 5% 
af fitu miðað við þyngd (þó ekki með hunangi, eggjum, osti 
eða ávöxtum) 

19059030 kg S  

15.81.12.00 Kökur og sætabrauð, aðrar bakaðar brauðvörur með viðbættum 
sætuefnum 

19059060 kg S  

NACE 15.82: Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu sætabrauði og kökum 

15.82.11.30 Hrökkbrauð 190510 kg S  

15.82.11.50 Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 190540 kg S  

15.82.12.30 Hunangskökur (engiferkökur) o.þ.h. 190520 kg S  
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15.82.12.53 Sætakex, vöfflur og kexþynnur, húðaðar eða hjúpaðar í heild 
eða að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda 
kakó 

1905 (.31.1 +.32.1) kg S  

15.82.12.55 Sætakex (þ.m.t. kremkex, þó ekki húðað eða hjúpað í heild eða 
að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda kakó) 

1905.31 (.30 +.9) kg S  

15.82.12.59 Vöfflur og kexþynnur (þ.m.t. saltaðar) (þó ekki húðaðar eða 
hjúpaðar í heild eða að hluta með súkkulaði eða öðrum vörum 
sem innihalda kakó) 

1905329 kg S  

15.82.13.10 Matsóbrauð 19059010 kg S  

15.82.13.20 Altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og 
áþekkar vörur 

19059020 kg S  

15.82.13.30 Vöfflur og kexþynnur sem innihalda > 10% af vatni miðað við 
þyngd fullunninnar vöru (þó ekki kramarhús fyrir rjómaís, 
vöfflur sem eru lagðar saman eða aðrar áþekkar vörur) 

19059040 kg S  

15.82.13.40 Kex (þó ekki húðað eða hjúpað í heild eða að hluta með 
súkkulaði eða öðrum vörum sem innihalda kakó, sætakex, 
vöfflur eða kexþynnur) 

19059045 kg S  

15.82.13.50 Kryddaðar eða saltaðar vörur sem eru útblásnar eða þandar 19059055 kg S  

15.82.13.90 Bakaðar brauðvörur, án viðbættra sætuefna (þ.m.t. franskar 
pönnukökur, pönnukökur, bökur, flatbökur, þó ekki samlokur, 
hrökkbrauð, vöfflur, kexþynnur, tvíbökur eða ristaðar, 
kryddaðar eða saltaðar vörur sem eru útblásnar eða þandar) 

19059090 kg S  

NACE 15.83: Sykurframleiðsla 
15.83.11.00 Hrár reyr- eða rófusykur, í föstu formi, án bragð- eða litarefna 1701.1 kg S  

15.83.12.30 Hreinsaður hvítur reyr- eða rófusykur, í föstu formi 17019910 kg S  

15.83.12.90 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, í föstu formi (þó ekki hvítur 
sykur) 

17019990 kg S  

15.83.13.30 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, í föstu formi, með bragð- eða 
litarefnum 

170191 kg S  

15.83.13.50 Hlynsykur og hlynsýróp, án viðbættra bragð- eða litarefna 170220 kg S  

15.83.14.30 Reyrmelassi 170310 kg S  

15.83.14.50 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs (þó ekki 
reyrmelassi) 

170390 kg S  

15.83.20.00 Rófusneiðar, bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu 
(þ.m.t. skán við hreinsun og leifar frá síupressun) 

230320 kg S  

NACE 15.84: Framleiðsla á kakói, súkkulaði og sælgæti 
15.84.11.00 Kakódeig (þó ekki með viðbættum sykri eða öðrum 

sætuefnum) 
1803 kg S  

15.84.12.00 Kakaósmjör, kakaófeiti og kakaóolía 1804 kg S  

15.84.13.00 Kakóduft (þó ekki með viðbættum sykri eða öðrum 
sætuefnum) 

1805 kg S  

15.84.14.00 Kakóduft með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum 180610 kg S  

15.84.21.33 Súkkulaði o.þ.h. sem inniheldur kakó, í blokkum, plötum eða 
stöngum > 2 kg, > 31 % af kakósmjöri 

18062010 kg S  

15.84.21.35 Súkkulaði o.s.frv. sem inniheldur kakó, í blokkum, plötum eða 
stöngum > 2 kg, > 25% en < 31% af kakósmjöri 

18062030 kg S  

15.84.21.37 Súkkulaði o.s.frv. sem inniheldur kakó, í blokkum, plötum eða 
stöngum > 2 kg, > 18 % af kakósmjöri 

18062050 kg S  

15.84.21.50 Súkkulaðimjólkurduft sem inniheldur a.m.k. 18% af 
kakósmjöri miðað við þyngd og vegur í umbúðum > 2 kg 

18062070 kg S  
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15.84.21.70 Hjúpur með súkkulaðibragði sem inniheldur a.m.k. 18% af 
kakósmjöri miðað við þyngd og vegur í umbúðum > 2 kg 

18062080 kg S  

15.84.21.90 Matvæli sem innihalda a.m.k. 18% af kakósmjöri miðað við 
þyngd og vega í umbúðum > 2 kg (þó ekki hjúpur með 
súkkulaðibragði eða súkkulaðimjólkurduft) 

18062095 kg S  

15.84.22.33 Fyllt súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þ.m.t. með 
rjóma, líkjör eða ávaxtamauki, þó ekki súkkulaðikex) 

180631 kg S  

15.84.22.35 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum með viðbættu 
korni, ávöxtum eða hnetum (þó ekki fyllt súkkulaði eða 
súkkulaðikex) 

18063210 kg S  

15.84.22.39 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þó ekki fyllt 
súkkulaði, með viðbættu korni, ávöxtum eða hnetum eða 
súkkulaðikex) 

18063290 kg S  

15.84.22.43 Súkkulaði sem inniheldur alkóhól (þó ekki í blokkum, plötum 
eða stöngum) 

18069011 kg S  

15.84.22.45 Súkkulaði (þó ekki sem inniheldur alkóhól, í blokkum, plötum 
eða stöngum) 

18069019 kg S  

15.84.22.53 Fyllt súkkulaðisælgæti (þó ekki í blokkum, plötum eða 
stöngum, súkkulaðikex eða súkkulaði) 

18069031 kg S  

15.84.22.55 Súkkulaðisælgæti (þó ekki fyllt, í blokkum, plötum eða 
stöngum, súkkulaðikex eða súkkulaði) 

18069039 kg S  

15.84.22.60 Sælgæti og sælgætislíki úr gervisykri sem inniheldur kakó 
(þ.m.t. súkkulaðinúggat) (þó ekki hvítt súkkulaði) 

18069050 kg S  

15.84.22.70 Súkkulaðismurálegg 18069060 kg S  

15.84.22.80 Framleiðsla sem inniheldur kakó til framleiðslu á 
drykkjarvörum: 

18069070 kg S  

15.84.22.90 Matvæli með kakói (þó ekki kakódeig, -smjör, -duft, -blokkir, 
-plötur, -stangir, -vökvi, -kirni eða önnur heild í umbúðum 
> 2 kg, til framleiðslu á drykkjarvörum eða 
súkkulaðismurálegg) 

18069090 kg S  

15.84.23.10 Tyggigúmmí 170410 kg S  

15.84.23.20 Lakkrískökur, -blokkir, -stangir og -brjóstsykur sem inniheldur 
> 10% af súkrósa miðað við þyngd, en engin önnur efni 

17049010 kg S  

15.84.23.30 Hvítt súkkulaði 17049030 kg S  

15.84.23.53 Sætindamassi í neytendaumbúðum að nettóþyngd ≥ 1 kg 
(þ.m.t. marsipan, krem, núggat og möndlumassi) 

17049051 kg S  

15.84.23.55 Hálstöflur og hóstatöflur sem innihalda aðallega sykur og 
bragðefni (þ.m.t. töflur með bragðefnum sem hafa 
lyfjaeiginleika) 

17049055 kg S  

15.84.23.63 Sykurhúðaðar vörur (á pönnu) (þ.m.t. sykurmöndlur) 17049061 kg S  

15.84.23.65 Gúmkvoða, ávaxtagel og ávaxtadeig sem sætindi (þó ekki 
tyggigúmmí) 

17049065 kg S  

15.84.23.73 Brjóstsykur 17049071 kg S  

15.84.23.75 Smjörkaramellur, karamellur og áþekk sætindi 17049075 kg S  

15.84.23.83 Þjappaðar sætindatöflur (þ.m.t. andremmutöflur) 17049081 kg S  

15.84.23.90 Sætindi, ótalið annars staðar 17049099 kg S  

15.84.24.00 Gegndreyptir, gljásykraðir eða kristallaðir ávextir, hnetur, 
ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar (þó ekki vörur varðar 
skemmdum með sykri eða settar í sýróp eða þurrkaðir ávextir) 

2006 kg S  
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NACE 15.85: Framleiðsla á makkarónum, núðlum, couscous og svipaðri mjölvöru 

15.85.11.30 Ósoðið pasta sem inniheldur egg (þó ekki fyllt eða unnin á 
annan hátt) 

190211 kg S  

15.85.11.50 Ósoðið pasta (þó ekki sem inniheldur egg, fyllt eða unnin á 
annan hátt) 

190219 kg S  

15.85.12.33 Soðið eða ósoðið pasta fyllt með kjöti, fiski, osti eða einhverju 
öðru efni 

190220 kg S  

15.85.12.35 Þurrkuð, óþurrkuð og fryst pasta og pastavörur (þ.m.t. tilbúnir 
réttir) (þó ekki ósoðin pasta eða fyllt pasta) 

190230 kg S  

15.85.12.50 Couscous, soðið eða unnið á annan hátt (þ.m.t. með kjöti, 
matjurtum og öðrum innihaldsefnum sem tilbúinn 
kúskúsréttur) 

190240 kg S  

NACE 15.86: Te- og kaffivinnsla 

15.86.11.30 Kaffínsneytt kaffi, óbrennt 090112 kg S  

15.86.11.50 Brennt kaffi, ekki kaffínsneytt 090121 kg S  

15.86.11.70 Brennt, kaffínsneytt kaffi 090122 kg S  

15.86.12.10 Kaffilíki sem inniheldur kaffi 09019090 kg S  

15.86.12.30 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi í föstu formi (þ.m.t. 
skyndikaffi) 

21011111 kg S  

15.86.12.50 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi í fljótandi formi, og 
framleiðsla að stofni til úr kjarna, krafti eða seyði úr kaffi eða 
að stofni til úr kaffi 

2101 (.11.19 +.12(.92 
+.98)) 

kg S  

15.86.12.70 Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki og kjarni, 
kraftur eða seyði úr þeim 

210130 kg S  

15.86.13.00 Te í skyndiumbúðum sem innihalda ≤ 3 kg 0902 (.10 +.30) kg S  

15.86.14.00 Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla að 
stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr 
tei eða  maté 

210120 kg S  

NACE 15.87: Framleiðsla á bragðefnum og kryddi 

15.87.11.30 Edik og edikslíki gert úr víni 2209.00.1 l S  

15.87.11.90 Edik og edikslíki (þó ekki gert úr víni) 2209.00.9 l S  

15.87.12.10 Sojasósa 210310 kg S  

15.87.12.30 Tómatsósur 210320 kg S  

15.87.12.53 Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað 21033010 kg S  

15.87.12.55 Unninn mustarður 21033090 kg S  

15.87.12.70 Sósur og framleiðsla í þær, blönduð bragðefni og blönduð 
bragðbætiefni (þó ekki sojasósa, tómatsósur, mustarðsmjöl, 
fín- eða grófmalað, og unninn mustarður) 

210390 kg S  

NACE 15.88: Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum og sjúkra- og sérfæði 

15.88.10.10 Framleiðsla á jafnblönduðum matvælum úr kjöti, innmat eða 
blóði (þó ekki pylsur og áþekk matvæli úr kjöti eða matvæli 
sem eru að stofni til úr þessum afurðum) 

160210 kg S  

15.88.10.30 Jafnblandaðar matjurtir (þó ekki frystar eða varðar skemmdum 
með ediki eða ediksýru) 

200510 kg S  
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15.88.10.50 Jafnblönduð framleiðsla úr sultu, ávaxtageli, mauki og ávaxta- 
eða hnetudeigi 

200710 kg S  

15.88.10.60 Jafnblandaður, samsettur barnamatur eða sérfæða, umbúið til 
smásölu í ílátum ≤ 250 g 

210420 kg S  

15.88.10.70 Barnamatur, umbúinn til smásölu (þó ekki jafnblönduð, 
samsett matvæli) 

190110 kg S  

NACE 15.89: Önnur matvælaframleiðsla, ót.a. 

15.89.11.00 Súpur og seyði og framleiðsla í það 210410 kg S  

15.89.12.30 Eggjaafurðir, nýjar, þurrkaðar, soðnar í gufu eða í vatni, 
mótaðar, frystar eða varðar skemmdum með öðrum hætti (þó 
ekki albúmín, með skurn) 

0408 kg S  

15.89.12.50 Eggjaalbúmín 3502.1 kg S  

15.89.13.33 Þurrger til baksturs 21021031 kg S  

15.89.13.35 Fljótandi ger eða pressuger til baksturs 21021039 kg S  

15.89.13.39 Lifandi ger (þó ekki brauðger) 2102.10 (.10 +.90) kg S  

15.89.13.50 Dautt ger og aðrar einfruma örverur 210220 kg S  

15.89.13.70 Unnið bökunarduft 210230 kg S  

15.89.14.31 Maltkjarni 1901.90.1 kg S  

15.89.14.39 Matvæli úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, sterkju o.s.frv. 1901.90.9 kg S  

15.89.14.91 Prótínseyði og sýróp með bragðefnum eða litarefnum 2106.10 + 2106.90 (.30 
+.5) 

kg S  

15.89.14.99 Ostafondú eða önnur matvæli, ót.a. 2106.90 (.10 +.20 +.9) kg S  

NACE 15.91: Framleiðsla á eimuðum, drykkjarhæfum, áfengum drykkjum 

15.91.10.20 Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati 
(mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 

220820 l alc 100 % S  

15.91.10.30 Viskí (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 220830 l alc 100 % S  

15.91.10.40 Romm og tafía (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 220840 l alc 100 % S  

15.91.10.50 Gin og genever (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 220850 l alc 100 % S  

15.91.10.63 Vodka með ≤ 45,4% vínanda að rúmmáli (mikilvægt: þó ekki 
tollskylt áfengi)  

2208.60.1 l alc 100 % S  

15.91.10.65 Áfengir vökvar eimaðir úr ávöxtum (þó ekki líkjörar, gin, 
genever, þrúguvín eða þrúguhrat (mikilvægt: þó ekki tollskylt 
áfengi)) 

2208.90 (.33 +.38 +.45 
+.48 +.71) 

l alc 100 % S  

15.91.10.70 Hreint áfengi (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 2208.90.9 l alc 100 % S  

15.91.10.80 Brenndir drykkir, líkjörar og aðrir áfengir drykkir (þó ekki 
brenndir drykkir úr þrúguvíni, þrúguhrati eða ávöxtum/viskí, 
romm, tafía, gin og genever og sterkt áfengi eimað úr 
ávöxtum) 

2208 (.60.9 +.70 +.90(.1 
+.41 +.5 +.69 +.75 +.77 
+.78)) 

l alc 100 % S  
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NACE 15.92: Framleiðsla á etanóli úr gerjuðum efnum 

15.92.11.00 Ómengað etylalkóhól með ≥ 80% vínanda (mikilvægt: þó ekki 
tollskylt áfengi) 

220710 l S  

15.92.12.00 Mengað etanól og aðrir mengaðir áfengir vökvar að hvaða 
styrkleika sem er 

220720 l S  

NACE 15.93: Framleiðsla á léttu víni 

15.93.11.30 Kampavín (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 22041011 l S  

15.93.11.93 Freyðivín úr nýjum þrúgum með > 8,5 % vínanda að rúmmáli 22041019 l C  

15.93.11.95 Freyðivín úr nýjum þrúgum með ≤ 8,5 % vínanda að rúmmáli 2204.10 (.91 +.99) l C  

15.93.12.11 Hvítvín á tilteknum svæðum (vqprd) 2204 (.21(.1 +.2 +.3 
+.81) +.29(.12 +.13 +.17 
+.18 +.81)) 

l C  

15.93.12.13 Hvítvín (annað), ekki vqprd 2204 (.21(.79 +.83) 
+.29(.6 +.83)) 

l C  

15.93.12.15 Léttvín/þrúgumust sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð 
í með íblöndun alkóhóls, með ≥ 1 bars < 3 bara þrýsting af 
CO2 í lausn við 20 °C (þó ekki freyðivín) 

2204 (.21.10 +.29.10) l C  

15.93.12.17 Gæðavín/þrúgusafi sem gerjun hefur verið hindruð eða 
stöðvuð í með íblöndun alkóhóls, vqprd með ≥ 15% vínanda 
þó ekki hvítvín eða freyðivín 

2204 (.21(.4 +.6 +.71 
+.74 +.76 +.77 +.78 
+.82) +.29(.4 +.58 
+.82)) 

l C  

15.93.12.19 Léttvín/þrúgusafi sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls með ≥ 15% vínanda (þó ekki hvítvín 
eða freyðivín vqprd) 

2204 (.21(.80 +.84) 
+.29(.7 +.84)) 

l C  

15.93.12.30 Púrtvín, Madeira, sérrí, Tokay og annað áfengi > 15% 2204 (.21(.87 +.88 +.89 
+.9) +.29(.87 +.88 +.89 
+.9)) 

l C  

15.93.12.53 Þrúgusafi sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í (þó 
ekki með íblöndun alkóhóls, tollskylt áfengi) 

22043010 l C  

15.93.12.59 Þrúgusafi (þó ekki sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð 
í, ógerjaður eða tollskylt áfengi) 

2204.30.9 l C  

NACE 15.94: Framleiðsla á eplavíni og öðru ávaxtavíni 

15.94.10.00 Gerjaðar drykkjarvörur og blöndur þeirra (þ.m.t. óáfengir 
drykkir eplavín, peruvín og mjöður, þó ekki maltbjór eða vín 
úr þrúgum bragðbættum með plöntum eða ilmefnum 

2206 l C  

NACE 15.95: Framleiðsla á öðrum óeimuðum, gerjuðum drykkjarvörum 

15.95.10.00 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt með 
plöntum eða ilmefnum 

2205 l S  

NACE 15.96: Bjórgerð 

15.96.10.00 Öl gert úr malti (þó ekki óáfengt öl, öl með 0,5% vínanda að 
rúmmáli eða tollskylt áfengi) 

2203 l S  

15.96.20.00 Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu 230330 kg C  
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NACE 15.97: Maltgerð 

15.97.10.30 Malt, óbrennt 110710 kg S  

15.97.10.50 Malt, einnig brennt 110720 kg S  

NACE 15.98: Framleiðsla á ölkelduvatni og gosdrykkjum 

15.98.11.30 Ölkelduvatn og loftblandað vatn, ekki með viðbættum 
sætuefnum 

220110 l S  

15.98.11.50 Vatn, ís og snjór ekki með viðbættum sætuefnum og bragð-
efnum (þó ekki ölkelduvatn og loftblandað vatn) 

220190 l 

@ 

S  

15.98.12.30 Vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt 
þ.e. gosdrykkir (þ.m.t. ölkeldudrykkir og loftblandaðir drykkir) 

220210 l S  

15.98.12.50 Óáfengir drykkir sem innhalda ekki mjólkurfitur (þó ekki 
sódavatn með eða án sætuefna og loftblandað eða bragðbætt 
vatn) 

22029010 l S  

15.98.12.70 Óáfengir drykkir sem innihalda mjólkurfitu 2202.90.9 l S  

NACE 16.00: Framleiðsla á tóbaksvörum 

16.00.11.30 Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar úr tóbaki, 
tóbaksblöndu eða tóbakslíki 

240210 p/st 

@ 

S  

16.00.11.50 Vindlingar úr tóbaki, tóbaksblöndu eða tóbakslíki 240220 p/st 

@ 

S  

16.00.11.70 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, 
einungis úr tóbakslíki 

240290 kg S  

16.00.12.30 Reyktóbak 240310 kg S  

16.00.12.90 Önnur framleiðsla úr tóbaki, tóbakskjarnar og tóbaksseyði, 
annað jafnblandað eða endurunnið tóbak, ekki skilgreint 
annars staðar 

2403.9 kg S  

NACE 17.1: Forvinnsla og spuni á textíltrefjum 

17.10.10.00 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni, þ.m.t. lanólín 1505 kg T  

17.10.20.11 Hrásilki (óspunnið) 5002 kg T  

17.10.20.19 Silkiúrgangur, kembdur eða greiddur 500390 kg T  

17.10.20.21 Hreinsuð ull, hvorki kembd né greidd eða kolhreinsuð 5101.2 kg T Q 

17.10.20.23 Kolhreinsuð ull, hvorki kembd né greidd 510130 kg T  

17.10.20.25 Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári 510310 kg T  

17.10.20.27 Ull eða dýrahár, kembt eða greitt (þ.m.t. ullartoppar) 5105 kg T Q 

17.10.20.30 Baðmull, kembd eða greidd 5203 kg T  

17.10.20.40 Hör, mulinn, barinn, táinn eða forunninn á annan hátt, en ekki 
spunninn, hörruddi og -úrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt 
hráefni) 

5301 (.2 +.30) kg T Q 

17.10.20.50 Plöntubasttrefjar (þó ekki hör) forunnar en ekki spunnar (þ.m.t. 
garnúrgangur og tætt hráefni) 

5302.90 + 5303.90 + 
5304.90 + 5305 (.19 
+.29) 

kg T  
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17.10.30.30 

q N 

Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti 
unnar undir spuna 

5506 kg T Q 

17.10.30.50 

q 

Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar 
undir spuna 

5507 kg T Q 

17.10.41.50 Silkigarn, ekki umbúið til smásölu (þó ekki spunnið úr 
silkiúrgangi) 

5004 kg T Q 

17.10.41.90 Silkigarn spunnið úr silkiúrgangi, ekki umbúið til smásölu 5005 kg T Q 

17.10.42.31 

z 

Garn úr kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í gólfteppi og gólfábreiður 

5106a + 5108.10a kg T Q 

17.10.42.33 

z 

Garn úr kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í prjónles og sokkavörur 

5106b + 5108.10b kg T Q 

17.10.42.35 

z 

Garn úr kembdri ull eða fíngerðu grófgerðu dýrahári, ekki 
umbúið til smásölu, til annarrar notkunar 

5106c + 5108.10c kg T Q 

17.10.42.51 

z 

Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í gólfteppi og gólfábreiður 

5107a + 5108.20a kg T Q 

17.10.42.52 

z 

Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í ofinn dúk (þó ekki í gólfteppi og gólfábreiður) 

5107b + 5108.20b kg T Q 

17.10.42.53 

z 

Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í prjónles og sokkavörur 

5107c + 5108.20c kg T Q 

17.10.42.59 

z 

Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, til annarrar notkunar (þó ekki í gólfteppi og 
gólfábreiður, ofinn dúk, prjónles eða sokkavörur) 

5107d + 5108.20d kg T Q 

17.10.43.32 

z N 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, fyrir ofinn 
dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)a + 5206 
(.1 +.3)a 

kg T Q 

17.10.43.33 

z N 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5205 (.1 +.3)b + 5206 
(.1 +.3)b 

kg T Q 

17.10.43.35 

z N 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)c + 5206 
(.1 +.3)c 

kg T Q 

17.10.43.52 

z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, fyrir ofinn 
dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.2 +.4)a + 5206 
(.2 +.4)a 

kg T Q 

17.10.43.53 

z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5205 (.2 +.4)b + 5206 
(.2 +.4)b 

kg T Q 

17.10.43.55 

z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki umbúið til smásölu, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.2 +.4)c + 5206 
(.2 +.4)c 

kg T Q 

17.10.44.00 Garn úr hör, ekki umbúið til smásölu 5306 (.10(.10 +.30 +.50) 
+.20.10) 

kg T Q 

17.10.45.10 

q 

Silkigarn og garn úr silkiúrgangi, umbúið til smásölu, 
silkiormaþarmar 

5006 kg T Q 

17.10.45.30 

q 

Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til smásölu 5109 kg T Q 
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17.10.45.53 

q 

Saumþráður úr baðmull, ekki til smásölu 5204.1 kg T Q 

17.10.45.55 

q 

Saumþráður úr baðmull, til smásölu 520420 kg T Q 

17.10.45.57 

q 

Garn úr baðmull, umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 5207 kg T Q 

17.10.45.70 

q 

Garn úr hör, umbúið til smásölu 5306 (.10.90 +.20.90) kg T Q 

17.10.46.00 Garn úr plöntu- eða basttrefjum (þó ekki hör), pappírsgarn 5307 + 5308 kg T  

17.10.51.30 

N 

Margþráða eða kaðalbrugðið syntetískt þráðgarn, ekki umbúið 
til smásölu 

5402.6 kg T Q 

17.10.51.50 

N 

Margþráða eða kaðalbrugðið gerviþráðgarn, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður) 

5403.4 kg T Q 

17.10.52.32 

q z N 

Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum stutttrefjum miðað við 
þyngd, ekki umbúið til smásölu, í ofinn dúk (þó ekki gólfteppi) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)a kg T Q 

17.10.52.33 

q z N 

Garn sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
ekki umbúið til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)b kg T Q 

17.10.52.35 

q z N 

Garn sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
ekki umbúið til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. fyrir 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)c kg T Q 

17.10.52.52 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af pólýestrastutttrefjum sem er 
aðallega eða eingöngu blandað með gervitrefjum, ekki umbúið 
til smásölu, í ofinn dúk (þó ekki gólfteppi) 

5509.51a kg T Q 

17.10.52.53 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af pólýestrastutttrefjum, 
aðallega eða eingöngu blandað með gervitrefjum, ekki umbúið 
til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509.51b kg T Q 

17.10.52.55 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af pólýestrastutttrefjum 
aðallega eða eingöngu blandað með gervitrefjum, ekki umbúið 
til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. í gólfteppi) 

5509.51c kg T Q 

17.10.52.72 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum 
aðallega eða eingöngu blandað með baðmull, ekki umbúið til 
smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)a kg T Q 

17.10.52.73 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
aðallega eða eingöngu blandað með baðmull, ekki umbúið til 
smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509 (.53 +.62 +.92)b kg T Q 
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17.10.52.75 

q z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
aðallega eða eingöngu blandað með baðmull, ekki umbúið til 
smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)c kg T Q 

17.10.52.92 

q z N 

Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki umbúið til 
smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki í gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)a kg T Q 

17.10.52.93 

q z N 

Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki umbúið til 
smásölu, í prjónles og sokkavörur 

5509 (.59 +.69 +.99)b kg T Q 

17.10.52.95 

q z N 

Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki umbúið til 
smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. í gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)c kg T Q 

17.10.53.32 

z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið 
til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki í gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)aa kg T Q 

17.10.53.33 

z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið 
til smásölu, í prjónles og sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)ab kg T Q 

17.10.53.35 

z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið 
til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. í gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ac kg T Q 

17.10.53.52 

z N 

Garn sem í er < 85% af syntetískum stutttrefjum miðað við 
þyngd, blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki 
umbúið til smásölu, í ofinn dúk (þó ekki gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ba kg T Q 

17.10.53.53 

z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, í prjónles og sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)bb kg T Q 

17.10.53.55 

z N 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. í gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)bc kg T Q 

17.10.54.02 

z N 

Garn úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til smásölu, í ofinn dúk 
(þó ekki í gólfteppi og gólfábreiður eða sokkavörur) 

5510a kg T Q 

17.10.54.03 

z N 

Garn úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til smásölu, í prjónles 
og sokkavörur 

5510b kg T Q 

17.10.54.05 

z N 

Garn úr gervistutttrefjum, ekki umbúið til smásölu, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. í gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5510c kg T Q 

17.10.55.13 

q 

Saumþráður úr tilbúnum þráðum, ekki umbúinn til smásölu 5401 (.10(.11 +.19) 
+.20.10) 

kg T Q 
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17.10.55.15 

q 

Saumþráður úr tilbúnum þráðum, umbúinn til smásölu 5401 (.10.90 +.20.90) kg T Q 

17.10.55.30 

q 

Tilbúið þráðgarn, umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 5406 kg T Q 

17.10.55.53 

q 

Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, ekki umbúinn til 
smásölu 

5508 (.10(.11 +.19) 
+.20.10) 

kg T Q 

17.10.55.55 

q 

Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, umbúinn til smásölu 5508 (.10.90 +.20.90) kg T Q 

17.10.55.70 

q 

Garn úr tilbúnum stutttrefjum, umbúið til smásölu (þó ekki 
saumþráður) 

5511 kg T Q 

NACE 17.2: Textílvefnaður 

17.20.10.10 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi 5007 kg + m2 S Q 

17.20.10.22 

z 

Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári, í 
fatnað 

5111a kg + m2 T Q 

17.20.10.25 

z 

Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári, í 
spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5111b kg + m2 T Q 

17.20.10.29 

z 

Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári, til 
tækni- eða iðnaðarnota 

5111c kg + m2 T Q 

17.20.10.32 

z 

Ofinn dúkur úr greiddri ull, greiddu, fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári eða hrosshári, í fatnað 

5112a + 5113a kg + m2 T Q 

17.20.10.35 

z 

Ofinn dúkur úr greiddri ull, greiddu, fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári eða hrosshári, í spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5112b + 5113b kg + m2 T Q 

17.20.10.39 

z 

Ofinn dúkur úr greiddri ull, greiddu, fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári eða hrosshári, til tækni- eða iðnaðarnota 

5112c + 5113c kg + m2 T Q 

17.20.10.42 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er ≥ 85% að þyngd af hör, fyrir 
fatnað 

5309.1a kg + m2 T Q 

17.20.10.45 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er ≥ 85% að þyngd af hör, fyrir 
spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5309.1b kg + m2 T Q 

17.20.10.49 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er ≥85% að þyngd af hör, til tækni- 
eða iðnaðarnota 

5309.1c kg + m2 T Q 

17.20.10.70 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum (þó ekki úr 
hör, hampi eða ramí) 

5310 kg + m2 T  

17.20.10.82 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er < 85% að þyngd af hör, í fatnað 5309.2a kg + m2 T Q 

17.20.10.85 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er < 85% að þyngd af hör, í 
spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5309.2b kg + m2 T Q 
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17.20.10.89 

q z 

Ofinn dúkur úr hör sem í er < 85% að þyngd af hör, til tækni- 
eða iðnaðarnota 

5309.2c kg + m2 T Q 

17.20.10.90 Ofinn dúkur úr hampi, ramí eða öðrum spunatrefjum úr 
jurtaríkinu (þó ekki úr hör, jútu eða öðrum bastspunatrefjum), 
úr pappírsgarni 

5311 kg + m2 T  

17.20.20.11 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í skyrtur og blússur 

5208 (.1 +.2 +.3 +.5)a + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5)a + 
5212.1a - 5208 (.11.10 
+.21.10)a - 5212.14a 

kg + m2 T Q 

17.20.20.12 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í fatnað (þó ekki skyrtur og blússur) 

5208 (.1 +.2 +.3 +.5)b + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5)b + 
5212.1b - 5208 (.11.10 
+.21.10)b - 5212.14b 

kg + m2 T Q 

17.20.20.13 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í lín til heimilisnota 

5208 (.1 +.2 +.3 +.5)c + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5)c + 
5212.1c - 5208 (.11.10 
+.21.10)c - 5212.14c 

kg + m2 T Q 

17.20.20.15 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í spunaáklæði til heimilisnota 

5208 (.1 +.2 +.3 +.5)d + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5)d + 
5212.1d - 5208 (.11.10 
+.21.10)d - 5212.14d 

kg + m2 T Q 

17.20.20.19 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, til tækni- og iðnaðarnota (þó ekki grisjur 
eða sárabindi) 

5208 (.1 +.2 +.3 +.5)e + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5)e + 
5212.1e - 5208 (.11.10 
+.21.10)e - 5212.14e 

kg + m2 T Q 

17.20.20.20 Ofinn dúkur úr baðmull ≤ 100 g/m2 að þyngd, í grisjur, bindi 
og sáraumbúðir 

5208 (.11.10 +.21.10) kg + m2 S Q 

17.20.20.31 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í skyrtur og blússur 

5208.4a + 5210.4a + 
5212.14a 

kg + m2 T Q 

17.20.20.42 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í fatnað 

5209 (.1 +.2 +.3 +.5)a + 
5211 (.1 +.2 +.3 +.5)a + 
5212 (.21 +.22 +.23 
+.25)a 

kg + m2 T Q 

17.20.20.43 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
> 200 g/m2 að þyngd, í lín til heimilisnota 

5209 (.1 +.2 +.3 +.5)b + 
5211 (.1 +.2 +.3 +.5)b + 
5212 (.21 +.22 +.23 
+.25)b 

kg + m2 T Q 

17.20.20.45 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
> 200 g/m2 að þyngd, í spunaáklæði til heimilisnota 

5209 (.1 +.2 +.3 +.5)c + 
5211 (.1 +.2 +.3 +.5)c + 
5212 (.21 +.22 +.23 
+.25)c 

kg + m2 T Q 

17.20.20.49 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
> 200 g/m2 að þyngd, til tækni- eða iðnaðarnota 

5209 (.1 +.2 +.3 +.5)d + 
5211 (.1 +.2 +.3 +.5)d + 
5212 (.21 +.22 +.23 
+.25)d 

kg + m2 T Q 

17.20.20.60 Ofinn dúkur úr denímbaðmull > 200 g/m2 að þyngd, (þ.m.t. 
annað dením en blátt) 

5209.42 + 5211.42 kg + m2 S Q 
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17.20.20.72 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, í annars 
konar fatnað 

5208.4b + 5209 (.41 
+.43 +.49)a + 5210.4b + 
5211 (.41 +.43 +.49)a + 
5212.14b + 5212.24a 

kg + m2 T Q 

17.20.20.73 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, í lín til 
heimilisnota 

5208.4c + 5209 (.41 
+.43 +.49)b + 5210.4c + 
5211 (.41 +.43 +.49)b + 
5212.14c + 5212.24b 

kg + m2 T Q 

17.20.20.75 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, í 
spunaáklæði til heimilisnota 

5208.4d + 5209 (.41 
+.43 +.49)c + 5210.4d + 
5211 (.41 +.43 +.49)c + 
5212.14d + 5212.24c 

kg + m2 T Q 

17.20.20.79 

q z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, til tækni- 
og iðnaðarnota 

5208.4e + 5209 (.41 
+.43 +.49)d + 5210.4e + 
5211 (.41 +.43 +.49)d + 
5212.14e + 5212.24d 

kg + m2 T Q 

17.20.31.30 Ofinn dúkur úr tilbúnu þráðgarni gerður úr háþolnu garni, 
ræmum eða áþekku garni (þ.m.t. úr nyloni, öðrum 
pólýamíðum, pólýesterum eða viskósarayoni) 

5407 (.10 +.20 +.30) + 
5408.10 

kg + m2 S Q 

17.20.31.52 

z 

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, fyrir fatnað (þó ekki úr 
háþolnu garni, ræmum eða áþekku garni) 

5407 (.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9)a 

kg + m2 T Q 

17.20.31.54 

z 

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, í gluggatjöld og 
rúllugardínur (þó ekki úr háþolnu garni, ræmum eða áþekku 
garni) 

5407 (.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9)b 

kg + m2 T Q 

17.20.31.55 

z 

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, í spunaáklæði eða lín til 
heimilisnota (þó ekki úr háþolnu garni, ræmum eða áþekku 
garni, gluggatjöld eða rúllugardínur) 

5407 (.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9)c 

kg + m2 T Q 

17.20.31.59 

z 

Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, til tækni- eða iðnaðarnota 
(þó ekki úr háþolnu garni, ræmum eða áþekku garni) 

5407 (.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9)d 

kg + m2 T Q 

17.20.31.72 

z 

Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, í fatnað (þó ekki úr háþolnu 
garni eða viskósarayoni) 

5408 (.2 +.3)a kg + m2 T Q 

17.20.31.75 

z 

Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, í spunaáklæði eða lín til 
heimilisnota (þó ekki úr háþolnu garni eða viskósarayoni) 

5408 (.2 +.3)b kg + m2 T Q 

17.20.31.79 

z 

Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, til tækni- eða iðnaðarnota (þó 
ekki úr háþolnu garni eða viskósarayoni) 

5408 (.2 +.3)c kg + m2 T Q 

17.20.32.12 

q z N 

Ofinn dúkur sem í er ≥ 85%  að þyngd af syntetískum 
stutttrefjum, í fatnað 

5512a kg + m2 T Q 

17.20.32.13 

q z N 

Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum 
stutttrefjum, í lín til heimilisnota 

5512b kg + m2 T Q 
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17.20.32.14 

q z N 

Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum 
stutttrefjum, í gluggatjöld og rúllugardínur 

5512c kg + m2 T Q 

17.20.32.15 

q z N 

Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum 
stutttrefjum, í spunaáklæði til heimilisnota (þó ekki gluggatjöld 
og rúllugardínur) 

5512d kg + m2 T Q 

17.20.32.19 

q z N 

Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% að þyngd af syntetískum 
stutttrefjum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5512e kg + m2 T Q 

17.20.32.21 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, í skyrtur og blússur 

5513 (.1 +.2 +.4)a + 
5514 (.1 +.2 +.4)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.22 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, í fatnað (þó ekki 
skyrtur og blússur) 

5513 (.1 +.2 +.4)b + 
5514 (.1 +.2 +.4)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.24 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, í spunaáklæði eða 
lín til heimilisnota 

5513 (.1 +.2 +.4)c + 
5514 (.1 +.2 +.4)c 

kg + m2 T Q 

17.20.32.29 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, til tækni- eða 
iðnaðarnota 

5513 (.1 +.2 +.4)d + 
5514 (.1 +.2 +.4)d 

kg + m2 T Q 

17.20.32.31 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni í mismunandi litum, í skyrtur og blússur 

5513.3a + 5514.3a kg + m2 T Q 

17.20.32.32 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni í mismunandi litum, í fatnað (þó ekki skyrtur 
og blússur) 

5513.3b + 5514.3b kg + m2 T Q 

17.20.32.34 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni í mismunandi litum, í spunaáklæði eða lín til 
heimilisnota 

5513.3c + 5514.3c kg + m2 T Q 

17.20.32.39 

q z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er < 85% að 
þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni í mismunandi litum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5513.3d + 5514.3d kg + m2 T Q 

17.20.32.42 

z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, í 
fatnað 

5515 (.13.1 +.22.1 
+.92.1)a 

kg + m2 T Q 
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17.20.32.45 
z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, í 
spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5515 (.13.1 +.22.1 
+.92.1)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.49 
z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, til 
tækni- eða iðnaðarnota 

5515 (.13.1 +.22.1 
+.92.1)c 

kg + m2 T Q 

17.20.32.52 
z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, í 
fatnað 

5515 (.13.9 +.22.9 
+.92.9)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.55 
z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, í 
spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5515 (.13.9 +.22.9 
+.92.9)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.59 
z 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða 
eingöngu blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, til 
tækni- eða iðnaðarnota 

5515 (.13.9 +.22.9 
+.92.9)c 

kg + m2 T Q 

17.20.32.92 
q z N 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með öðru en 
ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, í fatnað 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.95 
q z N 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með öðru en 
ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, í spunaáklæði eða lín til 
heimilisnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.99 
q z N 

Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með öðru en 
ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, til tækni- eða iðnaðarnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.32 
q z N 

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í mismunandi 
litum, í fatnað 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)a 

kg + m2 T Q 

17.20.33.34 
z N 

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í mismunandi 
litum, í spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)b 

kg + m2 T Q 

17.20.33.39 
z N 

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í mismunandi 
litum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.50 
q 

Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, úr garni í mismunandi litum 5516 (.13 +.23 +.33 
+.43 +.93) 

kg + m2 S Q 

17.20.40.10 Uppistöðuflosdúkur og ívafsflosdúkur, chenilledúkur (þó ekki 
handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, límbundinn 
spunadúkur eða ofnir borðar) 

5801 kg + m2 S Q 
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17.20.40.33 
q 

Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur úr baðmull 5802.1 kg + m2 T Q 

17.20.40.35 
q 

Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki úr 
baðmull) 

580220 kg + m2 T Q 

17.20.40.50 Límbundinn spunadúkur (þó ekki límbundin gólfteppi og 
önnur gólfábreiður úr spunaefnum) 

580230 kg + m2 S  

17.20.40.70 Snúðofið efni (þó ekki sárabindi eða ofnir borðar) 5803 kg + m2 S  

17.20.40.90 Ofinn dúkur úr glertrefjum (þ.m.t. ofnir borðar og glerull) 7019 (.40 +.5) kg + m2 S Q 

NACE 17.30: Frágangur á textílum 

17.30.10.10 Litun trefja — kg S S1 

17.30.10.21 
q 

Litun silkigarns — kg S Q S1 

17.30.10.22 
q 

Litun garns úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári og 
hrosshári 

— kg S Q S1 

17.30.10.23 
q 

Litun baðmullargarns (þó ekki saumþráðar) — kg S Q S1 

17.30.10.24 
q 

Litun hörs, jútu eða annarra bastspunatrefja, garns úr öðrum 
spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarns 

— kg S Q S1 

17.30.10.25 
q 

Litun þráðar úr syntetískum þráðum (þó ekki saumþráðar) — kg S Q S1 

17.30.10.26 
q 

Litun þráðar úr gerviþráðum (þó ekki saumþráðar) — kg S Q S1 

17.30.10.27 
q 

Litun garns úr syntetískum stutttrefjum (þó ekki saumþráðar) — kg S Q S1 

17.30.10.28 
q 

Litun garns úr gervistutttrefjum (þó ekki saumþráðar) — kg S Q S1 

17.30.21.10 
q 

Bleiking ofins dúks úr silki — m2 S Q S1 

17.30.21.20 
q 

Bleiking ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— m2 S Q S1 

17.30.21.30 
q 

Bleiking ofins dúks úr baðmull sem í er 85% eða meira af 
baðmull miðað við þyngd 

— m2 S Q S1 

17.30.21.40 
q 

Bleiking ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

— m2 S Q S1 

17.30.21.50 
q 

Bleiking ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum 

— m2 S Q S1 
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17.30.21.60 
q 

Bleiking ofins dúks úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — m2 S Q S1 

17.30.21.70 
q 

Bleiking ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-
frottéefnis og áþekks ofins frottédúks úr baðmull eða ofninna 
borða) 

— m2 S Q S1 

17.30.21.80 
q 

Bleiking handklæðafrottéefnis og áþekks frottédúks (þó ekki 
límbundins spunadúks) 

— m2 S Q S1 

17.30.21.90 
q 

Bleiking prjónaðs eða heklaðs efnis — kg S Q S1 

17.30.22.10 
q 

Litun ofins dúks úr silki eða silkiúrgangi — m2 S Q S1 

17.30.22.20 
q 

Litun ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— m2 S Q S1 

17.30.22.30 
q 

Litun ofins dúks úr baðmull sem í er ≥ 85 % af baðmull miðað 
við þyngd 

— m2 S Q S1 

17.30.22.40 
q 

Litun ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

— m2 S Q S1 

17.30.22.50 
q 

Litun ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum 

— m2 S Q S1 

17.30.22.60 
q 

Litun ofins dúks úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — m2 S Q S1 

17.30.22.70 
q 

Litun ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-
frottéefnis og áþekks ofins frottédúks úr baðmull eða ofins 
borða) 

— m2 S Q S1 

17.30.22.80 
q 

Litun handklæðafrottéefnis og áþekks frottédúks (þó ekki 
límbundins spunadúks) 

— m2 S Q S1 

17.30.22.90 
q 

Litun hekl- og prjónless og vefleysu — kg S Q S1 

17.30.30.10 
q 

Prentun á ofinn dúk úr silki — m2 S Q S1 

17.30.30.20 
q 

Prentun á ofinn dúk úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— m2 S Q S1 

17.30.30.30 Prentun á ofinn dúk úr baðmull sem í er >= 85 % af baðmull 
miðað við þyngd 

— m2 S Q S1 

17.30.30.40 
q 

Prentun á ofinn dúk úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu og pappírsgarni 

— m2 S Q S1 

17.30.30.50 Prentun á ofinn dúk úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum 

— m2 S Q S1 

17.30.30.60 Prentun á ofinn dúk úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — m2 S Q S1 

17.30.30.70 
q 

Prentun á ofinn flosdúk og chenilledúk (þó ekki á handklæða-
frottéefni og áþekkan ofinn frottédúk úr baðmull eða ofna 
borða) 

— m2 S Q S1 
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17.30.30.80 
q 

Prentun á handklæðafrottéefni og áþekkan frottédúk (þó ekki 
límbundinn spunadúk) 

— m2 S Q S1 

17.30.30.90 Prentun á hekl- og prjónles og vefleysu — kg S Q S1 

17.30.40.10 
q 

Frágangur á ofnum dúk úr silki (þó ekki bleiking, litun eða 
prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.20 
q 

Frágangur á ofnum dúk úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 
eða hrosshári (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.30 Frágangur á ofnum dúk úr baðmull sem í er ≥ 85 % af baðmull 
miðað við þyngd (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.40 
q 

Frágangur á ofnum dúk úr höri, jútu eða öðrum bastspuna-
trefjum, garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða 
pappírsgarni (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.50 Frágangur á ofnum dúk úr syntetísku þráðgarni eða 
syntetískum trefjum (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.60 Frágangur á ofnum dúk úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum (þó 
ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.70 
q 

Frágangur á ofnum flosdúk og chenilledúk (þó ekki 
handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur úr baðmull 
eða ofnir borðar) (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.80 
q 

Frágangur á handklæðafrottéefni og áþekkum frottédúk (þó 
ekki límbundinn spunadúkur) (þó ekki bleiking, litun eða 
prentun) 

— m2 S Q S1 

17.30.40.90 Frágangur á hekl- eða prjónlesi og vefleysu (þó ekki bleiking, 
litun eða prentun) 

— kg S Q S1 

17.30.40.95 Frágangur á fatnaði — — S S1 

NACE 17.40: Framleiðsla á tilbúinni spunavöru, að undanskildum fatnaði 

17.40.11.30 
q N 

Ábreiður og ferðateppi, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki 
rafmagnsábreiður) 

630120 kg + p/st S Q 

17.40.11.50 
q N 

Ábreiður og ferðateppi, úr syntetískum trefjum (þó ekki 
rafmagnsábreiður) 

630140 kg + p/st S Q 

17.40.11.90 
q N 

Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi úr 
spunaefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári eða syntetískum 
trefjum) 

6301 (.30 +.90) kg + p/st S Q 

17.40.12.30 
N 

Sængurlín úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 630210 kg + p/st S Q 

17.40.12.53 
q N 

Sængurlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 6302 (.21 +.31) kg + p/st S Q 

17.40.12.55 
q N 

Sængurlín úr hör eða ramí (þó ekki prjónað eða heklað) 6302 (.29.10 +.39.10 
+.39.30) 

kg + p/st S Q 

17.40.12.59 
q N 

Sængurlín úr ofnu spunaefni (þó ekki úr baðmull, hör eða 
ramí) 

6302 (.22.90 +.29.90 
+.32.90 +.39.90) 

kg + p/st S Q 
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17.40.12.70 Sængurlín úr óofnum, tilbúnum trefjum (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

6302 (.22.10 +.32.10) kg + p/st S Q 

17.40.13.30 
q N 

Borðlín úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 630240 kg + p/st S Q 

17.40.13.53 
q N 

Borðlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 630251 kg + p/st S Q 

17.40.13.55 
q N 

Borðlín úr hör (þó ekki prjónað eða heklað) 630252 kg + p/st S Q 

17.40.13.59 
q N 

Borðlín úr ofnum, tilbúnum trefjum úr ofnu eða óofnu 
spunaefni (þó ekki úr baðmull eða hör) 

6302 (.53.90 +.59) kg + p/st S Q 

17.40.13.70 
q 

Borðlín úr óofnum, tilbúnum trefjum 63025310 kg + p/st S Q 

17.40.14.30 
q N 

Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða áþekkum 
frottédúk, úr baðmull 

630260 kg + p/st S Q 

17.40.14.50 
q N 

Ofið baðlín og eldhúslín, úr spunaefni (þó ekki úr handklæða-
frottéefni eða áþekkum frottédúk úr baðmull) 

6302 (.91 +.92 +.93.90 
+.99) 

kg + p/st S Q 

17.40.14.70 
q 

Baðlín og eldhúslín úr óofnum, tilbúnum trefjum 63029310 kg + p/st S Q 

17.40.15.30 Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða rúm-
svuntur, úr prjónuðu eða hekluðu efni 

6303.1 kg + m2 S Q 

17.40.15.50 
q 

Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða rúm-
svuntur, úr ofnu efni 

6303 (.91 +.92.90 
+.99.90) 

kg + m2 S Q 

17.40.15.70 
q 

Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða rúm-
svuntur, úr óofnu efni 

6303 (.92.10 +.99.10) kg + m2 S Q 

17.40.16.30 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, aubusson, 
beauvais og handsaumuð veggteppi (þ.m.t. góbelínsaumur, 
krosssaumur) einnig fullgerð 

5805 — S  

17.40.16.53 
N 

Rúmteppi (þó ekki úr æðardún) 6304.1 kg + p/st S  

17.40.16.59 Áklæði þ.m.t. húsgagna- og sessuáklæði sem og sætisáklæði, 
o.s.frv. fyrir bílsæti (þó ekki ábreiður, ferðateppi, sængurlín, 
borðlín, baðlín, eldhúslín, gluggatjöld, innanhústjöld, kappar 
og rúmteppi) 

6304.9 — S  

17.40.16.70 Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn til að búa til úr teppi, 
veggteppi, útsaumaða borðdúka, pentudúka eða áþekkar 
spunavörur, umbúið til smásölu 

6308 — S  

17.40.21.30 
q 

Sekkir og pokar úr baðmull til umbúða um vörur 630520 kg S Q 

17.40.21.50 
q 

Sekkir og pokar úr prjónuðum eða hekluðum pólýetýlen- eða 
pólýprópýlenræmum til umbúða um vörur 

6305 (.32.11 +.33.10) kg S Q 

17.40.21.73 
q 

Sekkir og pokar úr pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum 
≤ 120 g/m2 að þyngd til umbúða um vörur (þó ekki prjónaðar 
eða heklaðar) 

6305 (.32.81 +.33.91) kg S Q 
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17.40.21.75 
q 

Sekkir og pokar úr pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum 
> 120 g/m2 að þyngd til umbúða um vörur (þó ekki prjónaðar 
eða heklaðar) 

6305 (.32.89 +.33.99) kg S Q 

17.40.21.90 
q 

Sekkir og pokar til umbúða um vörur (þó ekki úr baðmull eða 
pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum) 

6305 (.10 +.32.90 +.39 
+.90) 

kg S Q 

17.40.22.10 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld (þó ekki skyggni fyrir 
hjólhýsi) 

6306.1 kg S  

17.40.22.30 Tjöld (þ.m.t. skyggni fyrir hjólhýsi) 6306.2 kg S  

17.40.22.50 Segl 6306.3 kg S  

17.40.22.70 Loftdýnur og annar viðlegubúnaður (þó ekki skyggni fyrir 
hjólhýsi, tjöld eða svefnpokar) 

6306 (.4 +.9) kg S  

17.40.23.00 Fallhlífar og hverfifallhlífar, hlutar þeirra og fylgihlutir (þ.m.t. 
stýrifallhlífar) 

8804 kg S  

17.40.24.30 Svefnpokar 940430 p/st S  

17.40.24.93 Rekkjubúnaður úr fiðri eða dúni (þ.m.t. stungnar ábreiður og 
æðardúnsængur, púðar, sessur og koddar) (þó ekki dýnur eða 
svefnpokar) 

94049010 p/st 
@ 

S  

17.40.24.99 Rekkjubúnaður úr öðru en fiðri eða dúni (þ.m.t. stungnar 
ábreiður og æðardúnsængur, púðar, sessur og koddar) (þó ekki 
dýnur eða svefnpokar) 

94049090 p/st 
@ 

S  

17.40.25.53 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsiklútar, úr óofnu spunaefni 

63071030 kg S  

17.40.25.57 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsiklútar (þó ekki prjónaðar eða heklaðar vörur úr óofnu 
spunaefni) 

63071090 kg S  

17.40.25.90 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsiklútar, prjónaðir eða heklaðir, björgunarvesti, 
björgunarbelti og aðrar tilbúnar vörur 

6307 (.10.10 +.20 +.90) kg S  

17.40.90.00 Viðgerðarþjónusta fyrir yfirbreiðslur, viðlegubúnað og aðrar 
tilbúnar spunavörur 

— — S  

NACE 17.51: Framleiðsla á gólfteppum og mottum 

17.51.11.00 Hnýtt gólfteppi og aðrar hnýttar gólfábreiður úr spunaefnum 5701 kg + m2 S  

17.51.12.00 Ofin gólfteppi og aðrar ofnar gólfábreiður út spunaefnum (þó 
ekki límbundin eða hnökruðr) 

5702 kg + m2 S Q 

17.51.13.00 Límbundin gólfteppi og aðrar límbundnar gólfábreiður úr 
spunaefnum 

5703 kg + m2 S Q 

17.51.14.30 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr stungnum 
flóka (þó ekki límbundin eða hnökruð) 

5704 kg + m2 S Q 

17.51.14.90 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum (þó ekki hnýtt, 
ofin, límbundin eða hnökruð eða úr stungnum flóka) 

5705 kg + m2 S Q 
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NACE 17.52: Framleiðsla á snæri, reipi, seglgarni og netefni 

17.52.11.33 
q 

Seglgarn, snæri, reipi eða kaðlar úr sísal eða öðrum 
spunatrefjum af agavaætt sem mælist > 100 000 decitex, úr 
jútu eða öðrum bastspunatrefjum og hörðum blaðtrefjum (þó 
ekki bindigarn eða baggagarn) 

5607 (.10 +.29.10 
+.90.10) 

kg S Q 

17.52.11.35 
q 

Seglgarn úr sísal sem mælist ≤ 100 000 decitex (10 g/m) (þó 
ekki bindigarn eða baggagarn) 

56072990 kg S Q 

17.52.11.53 
q 

Bindigarn eða baggagarn úr sísal (til nota í landbúnaði) 560721 kg S Q 

17.52.11.55 
q 

Bindigarn eða baggagarn úr pólýetýleni eða pólýprópýleni (til 
nota í landbúnaði) 

560741 kg S Q 

17.52.11.60 
q 

Snæri, reipi eða kaðlar úr pólýetýleni, pólýprópýleni, nyloni 
eða öðrum pólýamíðum eða pólýestra sem mælist > 50 000 
decitex, úr öðrum syntetískum trefjum (þó ekki bindigarn eða 
baggagarn) 

5607 (.49.1 +.50(.1 
+.90)) 

kg S Q 

17.52.11.70 
q 

Seglgarn úr pólýetýleni, pólýprópýleni, nyloni eða öðrum 
pólýamíðum eða pólýestra sem mælist ≤ 50 000 decitex 
(5 g/m) (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

5607 (.49.90 +.50.30) kg S Q 

17.52.11.90 
q 

Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr spunaefnum (þó ekki jútu 
og öðrum bastspunatrefjum, sísal, manilahampi eða öðrum 
hörðum blaðtrefjum eða syntetískum trefjum) 

56079090 kg S Q 

17.52.12.33 
q 

Uppsett fiskinet úr seglgarni, snæri eða reipi úr tilbúnum 
trefjum (þó ekki fiskháfar) 

5608.11 (.11 +.91) kg S Q 

17.52.12.35 
q 

Uppsett fiskinet úr garni úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
fiskháfar) 

5608.11 (.19 +.99) kg S Q 

17.52.12.53 Uppsett net úr seglgarni, kaðli eða reipi úr nyloni eða öðrum 
pólýamíðum (þó ekki net sem metravara, heklað, hárnet eða 
íþrótta- og fiskinet) 

56081911 kg S  

17.52.12.55 Uppsett net úr nyloni eða öðrum pólýamíðum (þó ekki net sem 
metravara, heklað, hárnet eða íþrótta- og fiskinet, úr seglgarni, 
kaðli eða reipi) 

56081919 kg S  

17.52.12.59 Hnýtt net út spunaefnum (þó ekki uppsett fiskinet úr tilbúnum 
spunaefnum eða annars konar net úr nyloni eða öðrum 
pólýamíðum) 

5608 (.19(.30 +.90) 
+.90) 

kg S  

17.52.12.80 Vörur úr seglgarni, snæri, reipum eða köðlum 5609 kg S  

17.52.90.00 Viðgerðarþjónusta fyrir net og kaðla — — S  

NACE 17.53: Framleiðsla á vefleysum og vörum úr þeim, að undanskildum fatnaði 

17.53.10.10 Vefleysur ≤ 25 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar úr vefleysu) 
(þó ekki fatnaður, húðaðar eða hjúpaðar) 

5603 (.11.90 +.91.90) kg S  

17.53.10.20 Vefleysur > 25 g/m2 en ≤ 70 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar 
úr vefleysu) (þó ekki fatnaður, húðaður eða hjúpaður) 
 

5603 (.12.90 +.92.90) kg S  

17.53.10.30 Vefleysur > 70 g/m2 en ≤ 150 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur 
unnar úr vefleysu) (þó ekki fatnaður, húðaður eða hjúpaður) 

5603 (.13.90 +.93.90) kg S  
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17.53.10.50 Vefleysur > 150 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar úr 
vefleysu) (þó ekki fatnaður, húðaður eða hjúpaður) 

5603 (.14.90 +.94.90) kg S  

17.53.10.70 Vefleysur, húðaðar eða hjúpaðar, (þ.m.t. vörur unnar úr 
vefleysu) (þó ekki fatnaður) 

5603 (.11.10 +.12.10 
+.13.10 +.14.10 +.91.10 
+.92.10 +.93.10 
+.94.10) 

kg S  

NACE 17.54: Framleiðsla á annarri spunavöru, ót.a. 

17.54.11.30 Ofnir borðar aðrir en merkimiðar, merki og aðrar áþekkar 
vörur 

5806 — S  

17.54.11.50 Merkimiðar, merki og áþekkar vörur úr spunaefnum (þó ekki 
útsaumað) 

5807 — S  

17.54.11.70 Fléttur sem metravara, skúfar, dúskar og skrautleggingar (þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar) 

5808 — S  

17.54.12.30 Tyll og annar netdúkur (þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður) 580410 — S  

17.54.12.50 Vélgerðir laufaborðar sem metravara, ræmur eða mótíf 5804.2 — S  

17.54.12.70 Handgerðir laufaborðar sem metravara, ræmur eða mótíf 580430 — S  

17.54.13.30 Útsaumur (á ósýnilegum grunni) sem metravara, ræmur eða 
mótíf 

581010 — S  

17.54.13.50 Útsaumur úr baðmull sem metravara, ræmur eða mótíf 581091 — S  

17.54.13.70 Útsaumur úr spunaefnum sem metravara, ræmur eða mótíf (á 
ósýnilegum grunni, þó ekki úr baðmull) 

5810 (.92 +.99) — S  

17.54.20.00 Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskiptur, 
ót.a. 

5602 kg S  

17.54.31.30 Vatt og vörur unnar úr því, í lækningaskyni 5601 (.21.10 +.22.10) kg S  

17.54.31.50 Annað vatt og vörur unnar úr því (ekki í lækningaskyni) 5601 (.10 +.21.90 +.22.9 
+.29 +.30) 

kg S  

17.54.32.00 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað með spunaefni, 
spunagarn og ræmur, gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt með 
gúmmíi eða plasti 

5604 kg S  

17.54.33.00 Málmgarn, ræmur o.þ.h. úr tilbúnum spunaefnum, í sambandi 
við málm sem er þráður, ræma eða duft, eða húðað með málmi 

5605 kg S  

17.54.34.00 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr málmgarni, 
notað í fatnað, áklæði eða í áþekkum tilgangi 

5809 kg + m2 S  

17.54.35.00 Yfirspunnið garn og yfirspunnar ræmur o.þ.h. úr tilbúnum 
spunaefnum sýnilega ≤ 5 mm að breidd, chenillegarn eða 
lykkjurifflað garn 

5606 kg S  

17.54.36.00 Hjólbarðadúkur, úr háþolnu garni úr nyloni eða öðrum pólýa-
míðum, pólýesterum eða viskósareyoni 

5902 kg + m2 S  

17.54.37.00 Spunaefni, hjúpuð 5901 + 5903 + 5907 kg + m2 S Q 
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17.54.38.30 Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr spunaefni, gegndreyptar 
eða hjúpaðar, einnig fóðraðar, með hlífðarbúnaði eða með 
fylgihlutum úr öðrum efnum 

5909 kg S  

17.54.38.50 Kveikir úr spunaefni, færibönd eða slöngur úr spunaefni 
(þ.m.t. styrkt með málmi eða öðru efni) 

5908 + 5910 + 5911 (.10 
+.20 +.40 +.90) 

kg S  

17.54.38.70 Spunadúkur og flóki, til nota í  pappírsgerðarvélum eða 
áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða asbestsement) 

5911.3 kg S  

17.54.39.00 Vatteraðar spunavörur sem metravara (þ.m.t. útsaumur) 5811 kg + m2 S  

NACE 17.60: Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk 

17.60.11.30 Langflosdúkur 600110 kg T Q 

17.60.11.50 Lykkjuflosdúkur 6001.2 kg T Q 

17.60.11.70 Prjónaður eða heklaður flosdúkur (þó ekki lang- eða 
lykkjuflosdúkur) 

6001.9 kg T Q 

17.60.12.00 Prjónaður eða heklaður dúkur (þó ekki flosdúkur) 6002 + 6003 + 6004 + 
6005 + 6006 

kg T Q 

NACE 17.71: Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum sokkavörum 

17.71.10.33 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum syntetískum trefjum 
sem mælast á einþráða garn < 67 decitex 

611511 p/st S  

17.71.10.35 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum syntetískum trefjum 
sem mælast á einþráða garn ≥ 67 decitex 

611512 p/st S  

17.71.10.37 Sokkabuxur úr spunaefnum (þó ekki úr prjónuðum eða 
hekluðum syntetískum trefjum) 

611519 p/st S  

17.71.10.50 Heil- eða hálfsokkar kvenna, prjónaðir eða heklaðir, sem 
mælast á einþráða garn < 67 decitex 

611520 pa S Q 

17.71.10.90 Prjónaðar eða heklaðar sokkavörur og skófatnaður (þ.m.t. 
sokkar, þó ekki heil- eða hálfsokkar kvenna, sem mælast 
< 67 decitex, sokkabuxur eða skófatnaður án viðfests sóla) 

6115.9 pa S Q 

NACE 17.72: Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum peysum, golftreyjum og áþekkum vörum 

17.72.10.31 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 
eða drengja, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki jersey-peysur 
og peysur sem í er ≥ 50% af ull og eru ≥ 600 g að þyngd) 

6110 (.11.30 +.12.10 
+.19.10) 

p/st S Q 

17.72.10.32 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 
kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki jersey-
peysur og peysur sem í er ≥ 50% af ull og er ≥ 600 g að þyngd) 

6110 (.11.90 +.12.90 
+.19.90) 

p/st S Q 

17.72.10.33 
q 

Jersey-peysur og peysur, sem í er ≥ 50% af ull miðað við 
þyngd og hver vara er ≥ 600 g að þyngd 

61101110 p/st S Q 

17.72.10.53 
q 

Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 
eða pólókraga, úr baðmull 

61102010 p/st S Q 
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17.72.10.55 
q 

Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 
eða pólókraga, úr tilbúnum trefjum 

61103010 p/st S Q 

17.72.10.61 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 
eða drengja, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar peysur 
með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

61102091 p/st S Q 

17.72.10.62 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 
kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar 
peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

61102099 p/st S Q 

17.72.10.71 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla 
eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó ekki léttar, fínprjónaðar 
peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

61103091 p/st S Q 

17.72.10.72 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur 
kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum, (þó ekki léttar, 
fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða 
pólókraga) 

61103099 p/st S Q 

17.72.10.90 
q 

Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur úr 
spunaefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári, baðmull eða 
tilbúnum trefjum) 

611090 p/st S Q 

NACE 18.10: Framleiðsla á leðurfatnaði 

18.10.10.00 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri (þó ekki fylgihlutir, höfuð- 
eða skófatnaður) 

420310 p/st 
@ 

S  

NACE 18.21: Framleiðsla á vinnufatnaði 

18.21.11.21 
q 

Fatasamstæður, karla eða drengja, úr baðmull, til notkunar í 
vinnu 

62032210 p/st S Q 

18.21.11.25 
q 

Fatasamstæður karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum, til 
notkunar í vinnu 

6203 (.23.10 +.29.11) p/st S Q 

18.21.11.31 
q 

Jakkar og sportjakkar karla eða drengja, úr baðmull, til 
notkunar í vinnu 

62033210 p/st S Q 

18.21.11.35 
q 

Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum, 
til notkunar í vinnu 

6203 (.33.10 +.39.11) p/st S Q 

18.21.12.41 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr baðmull, til notkunar 
í vinnu 

62034211 p/st S Q 

18.21.12.45 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr tilbúnu efni, til 
notkunar í vinnu 

6203 (.43.11 +.49.11) p/st S Q 

18.21.12.51 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja, úr baðmull, 
til notkunar í vinnu 

62034251 p/st S Q 

18.21.12.55 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja, úr tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6203 (.43.31 +.49.31) p/st S Q 

18.21.21.21 
q 

Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr baðmull, til notkunar í 
vinnu 

62042210 p/st S Q 
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18.21.21.25 
q 

Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum, til 
notkunar í vinnu 

6204 (.23.10 +.29.11) p/st S Q 

18.21.21.31 
q 

Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr baðmull, til 
notkunar í vinnu 

62043210 p/st S Q 

18.21.21.35 
q 

Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum, 
til notkunar í vinnu 

6204 (.33.10 +.39.11) p/st S Q 

18.21.22.41 
q 

Buxur og hnébuxur kvenna eða telpna, úr baðmull, , til 
notkunar í vinnu 

62046211 p/st S Q 

18.21.22.45 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum, til 
notkunar í vinnu 

6204 (.63.11 +.69.11) p/st S Q 

18.21.22.51 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr baðmull, 
til notkunar í vinnu 

62046251 p/st S Q 

18.21.22.55 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6204 (.63.31 +.69.31) p/st S Q 

18.21.30.13 Annar fatnaður, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6211 (.32.10 +.33.10) p/st 

@ 

S  

18.21.30.23 Annar fatnaður, kvenna eða telpna, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6211 (.42.10 +.43.10) p/st 

@ 

S  

NACE 18.22: Framleiðsla á öðrum yfirhöfnum 

18.22.11.10 
N 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur karla eða drengja og 
áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni, (þó ekki 
jakkar og sportjakkar, hettuúlpur, stormblússur og vindjakkar) 

6101 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.11.20 
N 

Hettuúlpur, skíðajakkar, stormblússur, vindjakkar karla eða 
drengja og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 
(þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6101 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.12.30 
N 

Jakkar og sportjakkar karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6103.3 p/st S Q 

18.22.12.60 
N 

Jakkaföt og fatasamstæður, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6103 (.1 +.2) p/st S Q 

18.22.12.70 
N 

Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 
karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6103.4 p/st S Q 

18.22.13.10 
N 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur kvenna eða telpna 
og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni (þó ekki 
jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.13.20 
N 

Hettuúlpur, skíðajakkar, stormblússur, vindjakkar kvenna eða 
telpna og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 
(þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.14.30 
N 

Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6104.3 p/st S Q 

18.22.14.60 
N 

Jakkaföt eða fatasamstæður kvenna eða telpna, úr prjónuðu 
eða hekluðu spunaefni 

6104 (.1 +.2) p/st S Q 
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18.22.14.70 
N 

Kjólar kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6104.4 p/st S Q 

18.22.14.80 
N 

Pils og buxnapils kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6104.5 p/st S Q 

18.22.14.90 
N 

Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 
úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni, kvenna eða telpna 

6104.6 p/st S Q 

18.22.21.11 
q 

Regnfrakkar, karla eða drengja, úr baðmull 62011210 p/st S Q 

18.22.21.14 
q 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár karla eða drengja o.s.frv., úr 
ull eða fíngerðu dýrahári 

620111 p/st S Q 

18.22.21.15 
q 

Regnfrakkar, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum 62011310 p/st S Q 

18.22.21.19 
q 

Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár karla eða drengja o.s.frv., úr 
öðrum efnum 

6201 (.12.90 +.13.90 
+.19) 

p/st S Q 

18.22.21.21 
q 

Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar karla eða drengja og 
áþekkar vörur, úr baðmull (þó ekki jakkar og sportjakkar, 
prjónaðir eða heklaðir, gegndreyptir, hjúpaðir, húðaðir, lag-
skiptir eða gúmbornir) 

620192 p/st S Q 

18.22.21.25 
q 

Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar karla eða drengja og 
áþekkar vörur, úr tilbúnum trefjum (þó ekki jakkar og 
sportjakkar, prjónaðir eða heklaðir, gegndreyptir, hjúpaðir, 
húðaðir, lagskiptir eða gúmborinn) 

620193 p/st S Q 

18.22.21.29 
q 

Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.s.frv., úr öðrum 
spunaefnum, ót.a. 

6201 (.91 +.99) p/st S Q 

18.22.22.11 
q 

Jakkaföt, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki prjónuð eða 
hekluð) 

62031910 p/st S Q 

18.22.22.14 
q 

Jakkaföt, karla eða drengja, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó 
ekki prjónuð eða hekluð) 

620311 p/st S Q 

18.22.22.19 
q 

Jakkaföt, karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull, 
ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð) 

6203 (.12 +.19(.30 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.22.21 
q 

Fatasamstæður, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

62032280 p/st S Q 

18.22.22.24 
q 

Fatasamstæður, karla eða drengja, úr ull eða fíngerðu dýrahári 
(þó ekki prjónuð eða hekluð) 

620321 p/st S Q 

18.22.22.29 
q 

Fatasamstæður, karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki úr 
baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð, eða til 
notkunar í vinnu) 

6203 (.23.80 +.29(.18 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.23.31 
q 

Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki 
prjónaðir eða heklaðir eða til notkunar í vinnu) 

62033290 p/st S Q 

18.22.23.34 
q 

Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) 

620331 p/st S Q 
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18.22.23.39 
q 

Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki 
úr baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðir eða heklaðir, 
eða til notkunar í vinnu) 

6203 (.33.90 +.39(.19 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.24.41 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr uppúrskornu riffluðu 
flaueli (þó ekki til notkunar í vinnu) 

62034233 p/st S Q 

18.22.24.42 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr deními (þó ekki til 
notkunar í vinnu) 

62034231 p/st S Q 

18.22.24.43 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki úr 
uppúrskornu riffluðu flaueli, prjónaðar eða heklaðar eða til 
notkunar í vinnu) 

62034235 p/st S Q 

18.22.24.44 
q 

Buxur, hnébuxur og stuttbuxur, karla eða drengja, úr ull eða 
fíngerðu dýrahári (þó ekki prjónaðar eða heklaðar, eða til 
notkunar í vinnu) 

6203.41 (.10 +.90) p/st S Q 

18.22.24.45 
q 

Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar, eða til notkunar í vinnu) 

6203 (.43.19 +.49.19) p/st S Q 

18.22.24.49 
q 

Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 
karla eða drengja (þó ekki úr ull, baðmull, og tilbúnum 
trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

62034990 p/st S Q 

18.22.24.55 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

6203 (.41.30 +.42.59 
+.43.39 +.49.39) 

p/st S Q 

18.22.24.61 
q 

Stuttbuxur, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki prjónaðar 
eða heklaðar) 

62034290 p/st S Q 

18.22.24.63 
q 

Stuttbuxur, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

6203 (.43.90 +.49.50) p/st S Q 

18.22.31.11 
q 

Regnfrakkar, kvenna eða telpna, úr baðmull 62021210 p/st S Q 

18.22.31.14 
q 

Yfirfrakkar o.s.frv. kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári 

620211 p/st S Q 

18.22.31.15 
q 

Regnfrakkar, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum 62021310 p/st S Q 

18.22.31.19 
q 

Yfirfrakkar, kvenna eða telpna, úr öðrum spunaefnum 6202 (.12.90 +.13.90 
+.19) 

p/st S Q 

18.22.31.21 
q 

Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar og áþekkar vörur, kvenna 
eða telpna, úr baðmull (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

620292 p/st S Q 

18.22.31.25 
q 

Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar og áþekkar vörur, kvenna 
eða telpna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

620293 p/st S Q 

18.22.31.29 
q 

Hettuúlpur, skíðajakkar, stormblússur, vindjakkar og áþekkar 
vörur, kvenna eða telpna, úr öðru spunaefni en baðmull eða 
tilbúnu efni 

6202 (.91 +.99) p/st S Q 

18.22.32.11 
q 

Jakkaföt, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki prjónuð eða 
hekluð) 

620412 p/st S Q 

18.22.32.14 
q 

Jakkaföt, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó 
ekki prjónuð eða hekluð) 

620411 p/st S Q 
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18.22.32.19 
q 

Jakkaföt, kvenna eða telpna, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull, 
ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð) 

6204 (.13 +.19) p/st S Q 

18.22.32.21 
q 

Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í starfi) 

62042280 p/st S Q 

18.22.32.24 
q 

Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári 
(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

620421 p/st S Q 

18.22.32.29 
q 

Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr spunaefni (þó ekki úr 
baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð, eða til 
notkunar í vinnu) 

6204 (.23.80 +.29(.18 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.33.31 
q 

Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki 
prjónaðir eða heklaðir eða til notkunar í vinnu) 

62043290 p/st S Q 

18.22.33.34 
q 

Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) 

620431 p/st S Q 

18.22.33.39 
q 

Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr spunaefni (þó 
ekki úr baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðir eða 
heklaðir, eða til notkunar í vinnu) 

6204 (.33.90 +.39(.19 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.34.71 
q 

Kjólar, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki prjónaðir eða 
heklaðir 

620442 p/st S Q 

18.22.34.74 
q 

Kjólar, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki 
prjónaðir eða heklaðir) 

620441 p/st S Q 

18.22.34.75 
q 

Kjólar, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
prjónaðir eða heklaðir) 

6204 (.43 +.44) p/st S Q 

18.22.34.78 
q 

Kjólar, kvenna eða telpna, úr silki (þó ekki prjónaðir eða 
heklaðir 

62044910 p/st S Q 

18.22.34.79 
q 

Kjólar, kvenna eða telpna, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull, 
ull eða fíngerðu dýrahári, tilbúnum trefjum eða silki, prjónaðir 
eða heklaðir) 

62044990 p/st S Q 

18.22.34.81 
q 

Pils og buxnapils, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki 
prjónuð eða hekluð) 

620452 p/st S Q 

18.22.34.84 
q 

Pils og buxnapils, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki prjónuð eða hekluð) 

620451 p/st S Q 

18.22.34.85 
q 

Pils, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki prjónuð 
eða hekluð) 

6204 (.53 +.59.10) p/st S Q 

18.22.34.89 
q 

Pils og buxnapils, kvenna eða telpna, úr spunaefni (þó ekki úr 
baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðar eða heklaðar) 

62045990 p/st S Q 

18.22.35.41 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr uppúrskornu 
riffluðu flaueli (þó ekki til notkunar í vinnu) 

62046233 p/st S Q 

18.22.35.42 
q 

Buxur og hnébuxur kvenna eða telpna, úr denimdúk (þó ekki 
til notkunar í vinnu) 

62046231 p/st S Q 

18.22.35.43 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki úr 
uppúrskornu riffluðu flaueli, prjónaðar eða heklaðar eða til 
notkunar í vinnu) 

62046239 p/st S Q 
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18.22.35.44 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

62046110 p/st S Q 

18.22.35.46 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr syntetískum trefjum 
(þó ekki prjónaðir eða heklaðir eða til notkunar í vinnu) 

62046318 p/st S Q 

18.22.35.47 
q 

Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr gervitrefjum (þó 
ekki prjónaðir eða heklaðir eða til notkunar í vinnu) 

62046918 p/st S Q 

18.22.35.51 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr baðmull 
(þó ekki prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

62046259 p/st S Q 

18.22.35.59 
q 

Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr 
spunaefni (þó ekki prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í 
vinnu) 

6204 (.61.80 +.63.39 
+.69.39) 

p/st S Q 

18.22.35.61 
q 

Stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki prjónaðar 
eða heklaðar) 

62046290 p/st S Q 

18.22.35.64 
q 

Stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar) 

62046190 p/st S Q 

18.22.35.65 
q 

Stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

6204 (.63.90 +.69.50) p/st S Q 

18.22.35.69 
q 

Buxur, hnébuxur og smekkbuxur með axlaböndum, kvenna 
eða telpna, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull, ull, fíngerðu 
dýrahári eða tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

62046990 p/st S Q 

NACE 18.23: Framleiðsla á nærfatnaði 

18.23.11.10 
N 

Skyrtur og nærskyrtur, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6105 p/st S Q 

18.23.12.20 
N 

Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni (þ.m.t. með skálmum) 

6107.1 p/st S Q 

18.23.12.30 
N 

Náttserkir og náttföt, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6107.2 p/st S Q 

18.23.12.40 
N 

Morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur, karla eða 
drengja, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6107.9 p/st S Q 

18.23.13.10 
N 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6106 p/st S Q 

18.23.14.20 
N 

Nærhöld og nærbuxur, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni (þ.m.t. með skálmum) 

6108.2 p/st S Q 

18.23.14.30 
N 

Náttkjólar og náttföt, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6108.3 p/st S Q 

18.23.14.40 
N 

Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar kvenna eða telpna og 
áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6108.9 p/st S Q 

18.23.14.50 
N 

Nærpils og millipils, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6108.1 p/st S Q 
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18.23.21.11 
q 

Skyrtur, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

620520 p/st S Q 

18.23.21.15 
q 

Skyrtur, karla eða drengja, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

620530 p/st S Q 

18.23.21.19 
q 

Skyrtur, karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull 
eða tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

6205 (.10 +.90) p/st S Q 

18.23.22.21 
q 

Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, úr baðmull (þ.m.t. 
með skálmum) (þó ekki prjónuð eða hekluð) 

620711 p/st S Q 

18.23.22.29 
q 

Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, úr spunaefni (þ.m.t. 
með skálmum) (þó ekki úr baðmull eða prjónuð eða hekluð) 

620719 p/st S Q 

18.23.22.31 
q 

Náttserkir og náttföt, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki 
prjónuð eða hekluð) 

620721 p/st S Q 

18.23.22.39 
q 

Náttserkir og náttföt, karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki 
úr baðmull eða prjónuð eða hekluð) 

6207 (.22 +.29) p/st S Q 

18.23.22.41 
q 

Nærbolir, bolir, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur, 
karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

620791 p/st 
@ 

S Q 

18.23.22.49 
q 

Nærbolir, bolir, morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur, 
karla eða drengja, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull eða 
prjónaðar eða heklaðar) 

6207 (.92 +.99) p/st 
@ 

S Q 

18.23.23.11 
q 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna, úr 
baðmull (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

620630 p/st S Q 

18.23.23.15 
q 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna, úr 
tilbúnum trefjum (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

620640 p/st S Q 

18.23.23.18 
q 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna, úr silki 
eða silkiúrgangi (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

620610 p/st S Q 

18.23.23.19 
q 

Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, úr 
spunaefni, (þó ekki baðmull, tilbúnum trefjum, silki eða silki-
úrgangi eða prjónaðar eða heklaðar) 

6206 (.20 +.90) p/st S Q 

18.23.24.31 
q 

Náttserkir og náttföt kvenna eða telpna úr baðmull (þó ekki 
prjónuð eða hekluð) 

620821 p/st S Q 

18.23.24.33 
q 

Náttserkir og náttföt, kvenna eða telpna, úr öðrum trefjum (þó 
ekki prjónuð eða hekluð) 

6208 (.22 +.29) p/st S Q 

18.23.24.51 
q 

Nærpils og millipils kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki 
prjónuð eða hekluð) 

62081910 p/st S Q 

18.23.24.52 
q 

Nærpils og millipils, kvenna eða telpna, úr öðrum trefjum (þó 
ekki prjónuð eða hekluð) 

6208 (.11 +.19.90) p/st S Q 

18.23.24.61 
q 

Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur, 
kvenna eða telpna, úr baðmull, (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

6208.91.1 p/st 
@ 

S Q 

18.23.24.71 
q 

Nærbolir, bolir, nærhöld og nærbuxur kvenna eða telpna 
(þ.m.t. með skálmum), úr baðmull, (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

62089190 p/st 
@ 

S Q 
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18.23.24.80 
q 

Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar, nærbolir, bolir, 
nærhöld og nærbuxur kvenna eða telpna, úr öðrum trefjum en 
baðmull, (þ.m.t. með skálmum) (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

620892 p/st 
@ 

S Q 

18.23.24.89 
q 

Nærbolir, bolir, nærhöld, nærbuxur, léttsloppar, baðsloppar, 
morgunsloppar kvenna eða telpna og áþekkar vörur úr 
spunaefni, (þó ekki úr baðmull eða tilbúnum trefjum eða 
prjónaðar eða heklaðar) 

620899 p/st 
@ 

S Q 

18.23.25.30 Brjóstahöld 621210 p/st S Q 

18.23.25.50 Magabelti, mjaðmabelti og lífstykki (þ.m.t. samfellur með 
stillanlegum hlýrum) 

6212 (.20 +.30) p/st S  

18.23.25.70 Axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og 
hlutar til þeirra 

621290 — S  

18.23.30.30 
q N 

T-bolir, nærbolir og bolir, úr prjónaðri eða heklaðri baðmull 
(þ.m.t. samfellur ermalausar eða með mjög stuttum ermum) 

610910 p/st S Q 

18.23.30.90 
q N 

T-bolir, nærbolir og bolir, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 
(þ.m.t. samfellur) (þó ekki vörur úr baðmull) 

610990 p/st S Q 

NACE 18.24: Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum, ót.a. 

18.24.11.00 
N 

Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónaðir eða heklaðir, þ.m.t. 
bolir, skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, bleiur, hanskar, 
belgvettlingar eða vettlingar, ytri fatnaður (fyrir börn ≤ 86 cm 
að hæð) 

6111 — S Q 

18.24.12.10 
N 

Æfingagallar, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.1 p/st S Q 

18.24.12.30 
N 

Skíðagallar, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 611220 p/st 
@ 

S Q 

18.24.12.40 
q N 

Sundföt karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.3 p/st S Q 

18.24.12.50 
q N 

Sundföt kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.4 p/st S Q 

18.24.12.90 
N 

Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður (þ.m.t. samfellur með 
ermum) 

6114 kg S Q 

18.24.13.73 
q N 

Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni, gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með plasti eða 
gúmmíi 

611610 pa S Q 

18.24.13.75 
q N 

Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni (þó ekki gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með 
plasti eða gúmmíi) 

6116.9 pa S Q 

18.24.14.30 
q N 

Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

611710 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.50 
q N 

Bindi, slaufur og slifsi, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 611720 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.90 
q N 

Fylgihlutir fatnaðar og hlutar til þeirra, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni (þó ekki hanskar, belgvettlingar, sjöl, 
klútar, treflar, möttlar, slör, bindi, slaufur og slifsi) 

6117 (.80 +.90) — S Q 
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18.24.21.00 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, úr spunaefni, ekki prjónaðir 
eða heklaðir (fyrir börn ≤ 86 cm að hæð) þ.m.t. bolir, 
skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, bleiur, hanskar, 
belgvettlingar og ytri fatnaður 

6209 — S  

18.24.22.11 Vesti, æfingagallar, íþróttagallar og sérstakur fatnaður til 
íþrótta-, dans- og leikfimiiðkunar, úr baðmull, karla eða 
drengja (þó ekki skíðagallar, prjónaðir eða heklaðir) 

6211.32 (.31 +.4 +.90) p/st 
@ 

S  

18.24.22.14 Vesti, æfingagallar og íþróttagallar karla eða drengja, úr ull 
eða fíngerðu dýrahári, (þó ekki skíðagallar, prjónaðir eða 
heklaðir) 

621131 p/st 
@ 

S  

18.24.22.15 Annar fatnaður, íþróttagallar karla eða drengja, úr tilbúnum 
trefjum, ekki til notkunar í starfi 

6211.33 (.31 +.4 +.90) p/st 
@ 

S  

18.24.22.19 Vesti, æfingagallar og íþróttagallar karla eða drengja, úr 
spunaefni (þó ekki skíðagallar eða úr baðmull, ull, fíngerðu 
dýrahári eða tilbúnum trefjum eða prjónaðir eða heklaðir) 

621139 p/st 
@ 

S  

18.24.22.21 Íþróttagallar og annar fatnaður kvenna eða telpna, úr baðmull, 6211.42 (.31 +.4 +.90) p/st 
@ 

S  

18.24.22.24 Vesti, æfingagallar og íþróttagallar kvenna eða telpna, úr ull 
eða fíngerðu dýrahári, (þó ekki skíðagallar, prjónaðir eða 
heklaðir) 

621141 p/st 
@ 

S  

18.24.22.25 Íþróttagallar og fatnaður, úr tilbúnum trefjum, kvenna eða 
telpna, ekki til notkunar í starfi 

6211.43 (.31 +.4 +.90) p/st 
@ 

S  

18.24.22.29 Vesti, æfingagallar, íþróttagallar og smekkbuxur kvenna eða 
telpna, úr spunaefni, (þó ekki skíðagallar eða úr baðmull, ull, 
fíngerðu dýrahári eða tilbúnum trefjum eða prjónaðar eða 
heklaðar) 

621149 p/st 
@ 

S  

18.24.22.30 Skíðagallar (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni) 621120 p/st S  

18.24.22.40 Sundföt karla eða drengja (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni) 

621111 p/st S  

18.24.22.50 Sundföt kvenna eða telpna (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni) 

621112 p/st S  

18.24.23.11 Vasaklútar úr baðmull 621320 p/st S  

18.24.23.19 Vasaklútar úr spunaefni (þó ekki úr baðmull) 6213 (.10 +.90) p/st S  

18.24.23.34 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki prjónað eða heklað) 

621420 p/st S  

18.24.23.38 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi 
(þó ekki prjónað eða heklað) 

621410 p/st S  

18.24.23.39 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr spunaefni (þó ekki úr 
ull, fíngerðu dýrahári, silki eða silkiúrgangi eða prjónað eða 
heklað) 

6214 (.30 +.40 +.90) p/st S  

18.24.23.55 Bindi, slaufur og slifsi, úr tilbúnum trefjum, (þó ekki prjónað 
eða heklað) 

621520 p/st S  

18.24.23.58 Bindi, slaufur og slifsi, úr silki eða silkiúrgangi (þó ekki 
prjónað eða heklað) 

621510 p/st S  
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18.24.23.59 Bindi, slaufur og slifsi, úr spunaefni (þó ekki úr tilbúnum 
trefjum, silki eða silkiúrgangi eða prjónað eða heklað) 

621590 p/st S  

18.24.23.70 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar (þó ekki prjónaðir eða 
heklaðir) 

6216 pa S  

18.24.23.93 Fylgihlutir fatnaðar úr spunaefni (þó ekki sjöl, klútar, treflar, 
slár, slæður, bindi, slaufur, slifsi, hanskar, belgvettlingar eða 
vettlingar eða prjónað eða heklað) 

621710 — S  

18.24.23.95 Hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, úr spunaefni (þ.m.t. 
brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti og 
sokkabönd, prjónuð eða hekluð) 

621790 — S  

18.24.31.73 Hlífðarhanskar, belgvettlingar og vettlingar fyrir allar atvinnu-
greinar, úr leðri eða samsettu leðri 

42032910 pa S  

18.24.31.75 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr leðri eða samsettu 
leðri (þó ekki íþrótta- eða hlífðarhanskar fyrir allar 
atvinnugreinar) 

4203.29.9 pa S  

18.24.31.80 Belti og axlarólar, úr leðri eða samsettu leðri 420330 p/st 
@ 

S  

18.24.31.90 Fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri (þó ekki hanskar, 
belgvettlingar, vettlingar, belti og axlarólar) 

420340 — S  

18.24.32.10 Fatnaður úr prjónuðum, hekluðum, húðuðum, gegndreyptum, 
hjúpuðum, lagskiptum eða gúmbornum spunadúk 

6113 — S Q 

18.24.32.33 Fatnaður úr flóka (þó ekki hattar) 62101010 p/st 
@ 

S  

18.24.32.35 Fatnaður úr annarri vefleysu 6210.10.9 p/st 
@ 

S  

18.24.32.53 Fatnaður í nr. 6201, 1 til 19, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 621020 p/st S  

18.24.32.55 Fatnaður í nr. 6202, 11 til 19, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 621030 p/st S  

18.24.32.73 Fatnaður fyrir karla eða drengi, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 
5907 

621040 p/st 
@ 

S  

18.24.32.75 Fatnaður fyrir konur eða stúlkur, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 
5907 

621050 p/st 
@ 

S  

18.24.41.30 Hattakollar, hattabolir, hettir, skífur og hólkar, úr flóka (þ.m.t. 
skornir hólkar) (þó ekki formpressaðir eða með tillöguðum 
börðum) 

6501 p/st S  

18.24.41.50 Hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni (þó ekki 
formpressað, með tillöguðum börðum, fóðrað eða með 
leggingum 

6502 p/st S  

18.24.42.30 Flókahattar og annar höfuðfatnaður, úr flóka, úr hattabolum, 
höttum eða skífum 

6503 p/st S  

18.24.42.50 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr ræmum úr 
hvers kyns efni 

6504 p/st S  

18.24.42.70 Hattar og annar höfuðfatnaður, prjónað eða heklað, eða úr 
laufaborðum, flóka eða öðrum spunadúk, sem metravara (en 
ekki í ræmum), hárnet úr hvers konar efni 

6505 p/st 
@ 

S  
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18.24.43.33 Hattar og höfuðfatnaður, úr loðskinni 650692 p/st S  

18.24.43.35 Hattar og annar höfuðfatnaður (þó ekki úr flóka, fléttað eða 
gert úr dúk, sem metravara, eða í ræmum, prjónað eða heklað, 
úr gúmmíi, plasti eða loðskinni, hlífðarhjálmar) 

650699 p/st S  

18.24.43.50 Svitagjarðir, fóður, hlífar, hattaform, hattagrindur, skyggni og 
hökubönd, fyrir höfuðfatnað 

6507 — S  

NACE 18.30: Sútun og litun loðskinna, framleiðsla á vörum úr loðskinni 

18.30.11.30 Sútuð eða verkuð heil loðskinn, ósamsett, af kanínu, héra eða 
lambi 

4302 (.13 +.19.35) p/st S  

18.30.11.50 Sútuð eða verkuð loðskinn og skinn (þó ekki af kanínu, héra 
eða lambi) 

4302 (.11 +.19 (.10 +.20 
+.30 +.4 +.50 +.60 +.70 
+.80 +.95) +.20 +.30) 

— S  

18.30.12.30 Fatnaður og fylgihlutir, úr loðskinnum (þó ekki hattar og 
höfuðfatnaður) 

430310 — S  

18.30.12.90 Vörur úr loðskinni (þó ekki fatnaður, fylgihlutir, hattar og 
höfuðfatnaður) 

430390 — S  

18.30.13.00 Gerviloðskinn og vörur úr því 4304 — S  

NACE 19.10: Sútun á leðri 

19.10.11.00 Þvottaskinn og hvítt þvottaskinn 411410 m2 
@ 

S  

19.10.12.00 Lakkleður, lagskipt lakkleður og málmhúðað leður 411420 m2 T  

19.10.21.00 Leður af dýrum nautgripaættar, heilum, án hára 4104 (.11 (.10 +.51) 
+.19 (.10 +.51) +.41 (.1 
+.51) +.49 (.1 +.51)) + 
4107 (.11.1 +.12 (.1 
+.91) +.19.10) 

kg T  

19.10.22.00 Leður af dýrum nautgripaættar, ekki heilum, án hára 4104 (.11.59 +.19.59 
+.41.59 +.49.59) + 4107 
(.91 +.92.10 +.99.10) 

kg T  

19.10.23.00 Leður af dýrum hrossaættar, án hára 4104 (.11.90 +.19.90 
+.41.90 +.49.90) + 4107 
(.11.90 +.12.99 +.19.90 
+.92.90 +.99.90) 

kg T  

19.10.31.30 Leður af kindum eða lömbum, án ullar, sútað en ekki frekar 
unnið (þó ekki þvottaskinn) 

4105 kg T  

19.10.31.50 Leður af kindum eða lömbum, án ullar, verkað sem bókfell eða 
unnið eftir sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt 
lakkleður og málmhúðað leður) 

4112 m2 T  

19.10.32.30 Leður af geitum eða kiðlingum, án hára, sútað eða endursútað 
en ekki frekar unnið (þó ekki þvottaskinn) 

4106.2 kg T  

19.10.32.50 Leður af geitum eða kiðlingum, án hára, verkað sem bókfell 
eða unnið eftir sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt 
lakkleður og málmhúðað leður) 

411310 m2 T  

19.10.33.30 Leður af svínum, án hára, sútað en ekki frekar unnið 4106.3 kg T  
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19.10.33.50 Leður af svínum, án hára, verkað sem bókfell eða unnið eftir 
sútun (þó ekki þvottaskinn, lakkleður, lagskipt lakkleður og 
málmhúðað leður) 

411320 m2 T  

19.10.41.30 Leður úr dýrahúðum, án hára, sútað en ekki frekar unnið (þó 
ekki þvottaleður, lakkleður, lagskipt lakkleður, málmhúðað 
leður, eða leður af dýrum nautgripa- eða hrossaættar, kindum 
eða lömbum, geitum eða kiðlingum eða  svínum) 

4106 (.40 +.9) kg T  

19.10.41.50 Leður úr dýrahúðum, án hára, verkað sem bókfell eða unnið 
eftir sútun, þó ekki þvottaskinn — lakkleður, lagskipt 
lakkleður og málmhúðað leður eða leður af dýrum nautgripa- 
eða hrossaættar, kindum eða lömbum, geitum eða kiðlingum 
eða  svínum 

4113 (.30 +.90) m2 T  

19.10.42.00 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum, í 
spjöldum, blöðum eða ræmum 

411510 m2 
@ 

T  

NACE 19.20: Framleiðsla á ferðatöskum, handtöskum og áþekkum vörum; reiðtygjum og aktygjum 

19.20.11.00 Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr úr hvers kyns efnum 
(þ.m.t. dráttarólar, ólar, hnéhlífar, mýli, söðulklæði, hnakk-
töskur, hundaklæði o.þ.h.) 

4201 — S  

19.20.12.10 Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, 
skólatöskur og áþekkar vörur úr leðri, samsettu leðri, lakkleðri, 
plasti, spunaefni, áli eða öðru efni 

4202.1 p/st 
@ 

S  

19.20.12.20 Handtöskur úr leðri, samsettu leðri, lakkleðri, plastþynnum, 
spunaefni eða öðru efni (þ.m.t. með axlaról) 

4202.2 p/st S  

19.20.12.30 Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku 4202.3 — S  

19.20.12.50 Töskur og ílát, ót.a. 4202.9 — S  

19.20.12.70 Hreinlætis-, sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað til nota á 
ferðalögum (þó ekki áhöld til handsnyrtingar) 

9605 p/st 
@ 

S  

19.20.13.00 Úrólar, -bönd og -festar og hlutar til þeirra (þ.m.t. úr leðri, 
samsettu leðri eða plasti, þó ekki úr eðalmálmum, málmi eða 
ódýrum málmi klæddum eða plettuðum eðalmálmi) 

911390 p/st 
@ 

S  

19.20.14.30 Vörur úr leðri eða samsettu leðri til notkunar í vélbúnaði eða 
vélrænum tækjum eða til annarra tækninota 

4204 kg S  

19.20.14.50 Vörur úr leðri eða samsettu leðri, ót.a. 4205 — S  

NACE 19.30: Framleiðsla á skófatnaði 

19.30.11.00 Vatnsþéttur skófatnaður með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti og 
(þó ekki með táhlíf úr málmi) 

6401 pa S  

19.30.12.10 Sandalar með ytri sóla eða yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 
(þ.m.t. sandalar með tábandi eða ilskór) 

6402 (.20 +.99(.31 
+.39)) 

pa S  

19.30.12.31 Götuskór með yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 6402 (.91 +.99(.10 +.9)) pa S  

19.30.12.37 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra með ytri sóla 
úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr plasti (þ.m.t. inniskór fyrir 
svefnherbergi og ballettskór og töfflur) 

64029950 pa S  

19.30.13.51 Götuskór með yfirhluta úr leðri, fyrir karla (þ.m.t. stígvél og 
skór, þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með 
táhlíf úr málmi) 

6403 (.51(.15 +.95) 
+.59.95 +.91(.16 +.96) 
+.99.96) 

pa S  

19.30.13.52 Götuskór kvenna, með yfirhluta úr leðri, (þ.m.t. stígvél og 
skór, þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með 
táhlíf úr málmi) 

6403 (.51(.19 +.99) 
+.59.99 +.91(.13 +.18 
+.93 +.98) +.99(.93 
+.98)) 

pa S  

19.30.13.53 Götuskór barna, með yfirhluta úr leðri, (þ.m.t. stígvél og skór, 
þó ekki vatnsþéttur skófatnaður eða skófatnaður með táhlíf úr 
málmi) 

6403 (.51(.11 +.91) 
+.59.91 +.91(.11 +.91) 
+.99.91) 

pa S  
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19.30.13.61 Sandalar karla, með yfirhluta úr leðri, (þ.m.t. sandalar með 
tábandi eða ilskór) 

6403 (.59.35 +.99.36) pa S  

19.30.13.62 Sandalar kvenna, með yfirhluta úr leðri, (þ.m.t. sandalar með 
tábandi eða ilskór) 

6403 (.59(.11 +.39) 
+.99(.11 +.33 +.38)) 

pa S  

19.30.13.63 Sandalar barna, með yfirhluta úr leðri, (þ.m.t. sandalar með 
tábandi eða ilskór) 

6403 (.59.31 +.99.31) pa S  

19.30.13.70 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra með ytri sóla 
úr gúmmíi, plasti eða leðri og yfirhluta úr leðri (þ.m.t. 
ballettskór, inniskór fyrir svefnherbergi og töfflur) 

6403 (.59.50 +.99.50) pa S  

19.30.13.80 Skófatnaður með ytri sóla úr tré, korki eða öðru efni og 
yfirhluta úr leðri (þó ekki með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða 
leðri) 

640510 pa S  

19.30.14.44 Inniskór og annar skófatnaður til nota innandyra (þ.m.t. 
balletskór, inniskór fyrir svefnherbergi og töfflur) 

6404 (.19.10 +.20.10) + 
6405.20.91 

pa S  

19.30.14.45 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og 
yfirhluta úr spunaefni (þó ekki inniskór og annar skófatnaður 
til nota innandyra eða íþróttaskór) 

6404 (.19.90 +.20.90) pa S  

19.30.14.48 Skófatnaður með ytri sóla úr tré eða korki og yfirhluta úr 
spunaefni 

64052010 pa S  

19.30.14.49 Skófatnaður með yfirhluta úr spunaefni (þó ekki með ytri sóla 
úr tré, korki, gúmmíi, plasti eða leðri, inniskór eða annar 
skófatnaður til nota innandyra) 

64052099 pa S  

19.30.21.10 Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór með ytri sóla og 
yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

640212 pa S  

19.30.21.50 Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór með yfirhluta úr 
leðri 

640312 pa S  

19.30.22.40 Íþróttaskór með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr 
spunaefni (þ.m.t. tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, 
æfingaskór o.þ.h.) 

640411 pa S  

19.30.23.10 Íþróttaskór með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti (þó 
ekki vatnsþéttur skófatnaður, skíðaskór, gönguskíðaskór eða 
snjóbrettaskór) 

640219 pa S  

19.30.23.50 Íþróttaskór með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og 
yfirhluta úr leðri (þó ekki skíðaskór, gönguskíðaskór eða 
snjóbrettaskór) 

640319 pa S  

19.30.31.25 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi 
og með táhlíf úr málmi 

64011010 pa S  

19.30.31.27 
z 

Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr 
gúmmíi og með táhlíf úr málmi (þó ekki vatnsþéttur skó-
fatnaður) 

6402.30a pa S  

19.30.31.35 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og 
yfirhluta úr gúmmíi, og með táhlíf úr málmi 

64011090 pa S  

19.30.31.37 
z 

Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr 
gúmmíi og með táhlíf úr málmi (þó ekki vatnsþéttur skó-
fatnaður) 

6402.30b pa S  

19.30.31.50 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og 
yfirhluta úr leðri, og með táhlíf úr málmi 

640340 pa S  

19.30.32.55 Sandalar með ytri sóla úr leðri og leðurband sem yfirhluta yfir 
rist og um stórutá (þ.m.t. indverskir sandalar) 

640320 pa S  
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19.30.32.57 Skófatnaður með trébotni og yfirhluta úr leðri (þ.m.t. klossar) 
(þó ekki með innri sóla eða með táhlíf úr málmi) 

640330 pa S  

19.30.32.90 Skófatnaður (þó ekki með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri 
eða með yfirhluta úr spunaefni) 

640590 pa S  

19.30.40.65 Yfirhlutar skófatnaðar úr leðri og hlutar til þeirra (þó ekki 
stífur) 

6406.10.1 — S  

19.30.40.69 Yfirhlutar skófatnaðar og hlutar til þeirra (þó ekki stífur eða úr 
leðri) 

64061090 — S  

19.30.40.70 Ytri sólar og hælar úr gúmmíi eða plasti 640620 p/st 
@ 

S  

19.30.40.91 Hlutar skófatnaðar úr tré (þó ekki yfirhlutar eða stífur) 640691 — S  

19.30.40.99 Hlutar skófatnaðar (þó ekki yfirhlutar) úr öðru efni 640699 — S  

NACE 20.10: Sögun, heflun og fúavörn á viði 

20.10.10.10 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, 
ekki gegndreyptir 

440610 m3 S  

20.10.10.32 Barrviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt, og endaskeyttur eða slípaður 

44071015 m3 S  

20.10.10.34 Barrviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt, heflaður (þó ekki endaskeyttur eða 
slípaður) 

4407.10.3 m3 S  

20.10.10.35 Rauðgreni (Picea abies Karst.), evrópuþinur (Abies alba Mill.) 44071091 m3 S  

20.10.10.37 Skógarfura: Pinus sylvestris L. 44071093 m3 S  

20.10.10.39 Mjúkur viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, > 6 mm 
að þykkt, þ.m.t. í plötur fyrir blýanta — viður ≤ 125 cm að 
lengd og < 12,5 mm að þykkt, þó ekki endaskeyttur — heflað 
eða slípað rauðgreni eða skógarfura 

44071098 m3 S  

20.10.10.50 Viður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt, þó ekki greni eða hitabeltisviður, 
eikarblokkir, lengjur eða myndræmur 

4407 (.91(.15 +.39 +.90) 
+.92 +.99) 

m3 
@ 

S  

20.10.10.71 Hitabeltisviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður 
eða birktur, endaskeyttur, heflaður eða slípaður, > 6 mm að 
þykkt 

4407.2 m3 
@ 

S  

20.10.10.77 Eikarblokkir, lengjur eða myndræmur í parketgólf eða viðar-
gólfefni, heflaðar en ósamsettar (þó ekki unnar til samfellu) 

44079131 m2 S  

20.10.21.10 Barrviður, unninn til samfellu 440910 kg S  

20.10.21.53 Annar viður en barrviður, unninn til samfellu (þó ekki blokkir, 
lengjur eða myndræmur í parketgólf eða viðargólfefni, 
ósamsettar) 

4409.20 (.11 +.98) kg S  

20.10.21.55 Blokkir, lengjur og myndræmur í parketgólf eða viðargólf úr 
öðrum við en barrvið, unnum til samfellu (þó ekki samsettar) 

44092091 m2 S  

20.10.22.00 Viðarull, viðarmjöl 4405 kg S  

20.10.23.03 Barrviður sem spænir eða agnir 440121 kg S  
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20.10.23.05 Annar viður en barrviður sem spænir eða agnir 440122 kg S  

20.10.31.16 Stangir úr óunnum, mjúkum viði, innsprautaðar eða 
gegndreyptar, málaðar, steindar, bornar kreósóti eða öðrum 
fúavara 

440310 m3 S  

20.10.32.00 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr 
gegndreyptum viði 

440690 m3 S  

20.10.40.05 Sag 44013010 kg S  

20.10.40.09 Viðarúrgangur og rusl (þ.m.t. mótað í boli, kubba, köggla eða 
áþekka mynd) (þó ekki sag) 

44013090 kg S  

20.10.90.00 Meðferð viðar, fúavörn og viðarvörn (þ.m.t. verkun og 
þurrkun) 

— — S  

NACE 20.20: Framleiðsla á viðarspæni, krossviði, límtré, spónaplötum, trefjaplötum og öðrum viðarplötum 

20.20.11.03 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum, þar sem hvert lag er 
≤ 6 mm að þykkt, með a.m.k. einu ytra lagi úr hitabeltisviði 

44121310 m3 S  

20.20.11.05 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum, þar sem hvert lag er 
≤ 6 mm að þykkt, með a.m.k. einu ytra lagi úr harðviði (þó 
ekki úr hitabeltisviði) 

4412 (.13.90 +.14) m3 S  

20.20.11.09 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum, þar sem hvert lag er 
= 6 mm að þykkt, með a.m.k. einu ytra lagi úr mjúkum viði 

441219 m3 S  

20.20.12.33 Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður, 
með a.m.k. einu ytra lagi úr harðviði, einu spónarplötum, þó 
ekki krossviður eingöngu úr viðarþynnum þar sem hvert lag er 
≤ 6 mm að þykkt 

4412 (.22.10 +.23) m3 S  

20.20.12.35 Annar krossviður, spónlagðar plötur, með ytra lagi úr öðrum 
viði en barrviði: límtré úr þunnum eða þykkum lögum eða 
blokkum 

4412 (.22.91 +.29.20) m3 S  

20.20.12.39 Annar krossviður, spónlagðar plötur, með a.m.k. einu ytra lagi 
úr viði sem er ekki barrviður 

4412 (.22.99 +.29.80) m3 S  

20.20.12.53 Annar krossviður, spónlagðar plötur, með a.m.k. einu ytra lagi 
úr spónarplötum 

4412 (.92.10 +.93) m3 S  

20.20.12.55 Annar krossviður, spónlagðar plötur, límtré úr þunnum eða 
þykkum lögum eða blokkum 

4412 (.92.91 +.99.20) m3 S  

20.20.12.59 Annar krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur 
viður 

4412 (.92.99 +.99.80) m3 S  

20.20.13.33 Spónarplötur og áþekkar plötur úr viði, óunnum eða slípuðum 
(þó ekki flöguplötur eða plötur með réttuðum flögum) 

441031 m3 S  

20.20.13.35 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði, með skrautflögum úr 
plasti á yfirborðinu (þó ekki flöguplötur eða plötur með 
réttuðum flögum) 

441033 m3 S  

20.20.13.37 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði, með gegndreyptum 
pappír í melamínresíni (þó ekki flöguplötur eða plötur með 
réttuðum flögum) 

441032 m3 S  

20.20.13.39 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði, annað, þ.m.t. 
flöguplötur 

4410 (.2 +.39) m3 S  

20.20.13.50 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viðarkenndum efnum (þó 
ekki úr viði) 

441090 m3 S  

20.20.14.13 Trefjaplötur > 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða 
hjúpaðar 

441111 m2 S  
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20.20.14.15 Trefjaplötur > 0,8 g/cm3 að þéttleika (þó ekki plötur sem eru 
ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

441119 m2 S  

20.20.14.33 Trefjaplötur > 0,5 g/cm3 en ≤ 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki 
unnar vélrænt eða hjúpaðar  

441121 m2 S  

20.20.14.35 Trefjaplötur > 0,5 g/cm3 en ≤ 0,8 g/cm3 að þéttleika (þó ekki 
plötur sem eru ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

441129 m2 S  

20.20.14.53 Trefjaplötur > 0,35 g/cm3 en ≤ 0,5 g/cm3 að þéttleika, ekki 
unnar vélrænt eða hjúpaðar 

441131 m2 S  

20.20.14.55 Trefjaplötur > 0,35 g/cm3 en ≤ 0,5 g/cm3 að þéttleika (þó ekki 
plötur sem eru ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

441139 m2 S  

20.20.14.73 Trefjaplötur ≤ 0,35 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða 
hjúpaðar 

441191 m2 S  

20.20.14.75 Trefjaplötur ≤ 0,35 g/cm3 að þéttleika (þó ekki plötur sem eru 
ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

441199 m2 S  

20.20.21.13 Viðarspónn og þynnur í krossvið og annar viður sagaður eftir 
endilöngu, flagaður eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt og 
endaskeyttur, heflaður, slípaður eða í litlum plötum til 
framleiðslu á blýöntum 

4408 (.10(.15 +.91) 
+.31(.11 +.2) +.39(.15 
+.21 +.55 +.70) +.90(.15 
+.35)) 

m3 
@ 

S  

20.20.21.18 Viðarspónn og þynnur fyrir krossvið úr barrviði og 
hitabeltisviði, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður 
eða birktur, ≤ 6 mm að þykkt, (þó ekki endaskeyttur, heflaður  
eða slípaður) 

4408 (.10(.93 +.99) 
+.31.30 +.39(.3 +.85 
+.95) +.90 (.85 +.95)) 

m3 S  

20.20.22.00 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga 4413 m3 S  

NACE 20.30: Framleiðsla á trésmíðavörum til bygginga 

20.30.11.10 Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra úr viði 441810 p/st 
@ 

S  

20.30.11.50 Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra úr viði 441820 p/st 
@ 

S  

20.30.12.15 Parketgólfborð úr viði fyrir mósaíkgólf 44183010 m2 S  

20.30.12.19 Parketgólfborð úr viði (þó ekki fyrir mósaíkgólf) 4418.30.9 m2 S  

20.30.12.30 Steinsteypumót úr viði 441840 kg S  

20.30.12.50 Þakspónn úr viði 441850 kg S  

20.30.13.00 Trésmíðavörur til bygginga, þó ekki gluggar, dyragluggar og 
hurðir, karmar eða þröskuldar til þeirra, parketgólfborð, stein-
steypumót — þakspónn 

441890 kg S  

20.30.20.00 Forsmíðaðar byggingar úr viði 9406.00 (.11 +.20) — S  

NACE 20.40: Framleiðsla á ílátum úr viði 

20.40.11.33 Flöt vörubretti og skjólborð fyrir vörubretti úr viði 44152020 p/st S  

20.40.11.35 Kassabretti og önnur farmbretti, úr viði (þó ekki flöt 
vörubretti) 

44152090 p/st 
@ 

S  
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20.40.12.13 Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði (þó 
ekki kapalkefli) 

44151010 kg S  

20.40.12.15 Kapalkefli úr viði 44151090 kg S  

20.40.12.50 Ámur, tunnur, ker, balar og beykisvörur og hlutar til þeirra, úr 
viði (þ.m.t. tunnustafir) 

4416 kg S  

NACE 20.51: Framleiðsla á annarri viðarvöru 

20.51.11.00 Verkfæri, verkfærahlutar og -handföng, burstatré og handföng 
fyrir sópa eða bursta úr viði, leistar og blokkir fyrir stígvél og 
skó, úr viði 

4417 kg S  

20.51.12.00 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr viði 4419 kg S  

20.51.13.00 Myndfelldur viður og innlagður viður, skrín og kassar undir 
skartgripi, hnífapör og áþekkar vörur, styttur og annað skraut, 
fata- og hattastandar, bréfabakkar, öskubakkar, pennabakkar 
og blekstandar 

4420 — S  

20.51.14.10 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka 
hluti 

4414 m 
@ 

S  

20.51.14.50 Aðrar vörur úr viði (þó ekki skjólborð fyrir vörubretti) 4421 — S  

NACE 20.52: Framleiðsla á vörum úr korki, hálmi og fléttiefnum 

20.52.11.30 Korkúrgangur, brotinn, kurlaður eða malaður korkur (þó ekki 
náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn) 

450190 kg S  

20.52.11.50 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn í ferhyrn-
ings- eða í rétthyrndum blokkum, plötum, þynnum eða ræmum 

4502 kg S  

20.52.12.50 Tappar og lok úr náttúrlegum korki 450310 kg S  

20.52.12.90 Vörur úr náttúrlegum korki, aðrar 450390 kg S  

20.52.13.30 Tappar og lok úr mótuðum korki, fyrir freyðivín vqprd (þ.m.t. 
skífur úr náttúrlegum korki) 

45041011 kg S  

20.52.13.50 Tappar og lok úr mótuðum korki, fyrir vín (þó ekki fyrir 
freyðivín vqprd) 

45041019 kg S  

20.52.13.70 Mótaður korkur — blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar 
hvernig sem er að lögun, gegnheilir sívalningar eða diskar, 
þ.m.t. mótaður, þaninn eða brenndur korkur, þó ekki tappar og 
lok 

4504.10.9 kg S  

20.52.14.00 Aðrar vörur úr mótuðum korki, ót.a. 450490 kg S  

20.52.15.10 Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum einnig sett saman í 
ræmur 

4601 (.91.05 +.99.05) kg S  

20.52.15.30 Mottur, ábreiður og skermar úr fléttiefnum úr jurtaefnum eða 
fléttum, bundnum saman í samhliða þætti eða ofnum í plötum 
einnig fullgerðar vörur 

460120 kg S  

20.52.15.55 Fléttiefni úr jurtaefnum, fléttur eða áþekk framleiðsla bundin 
saman í samhliða þætti eða ofin, í plötum, einnig fullgerðar 
vörur, þó ekki mottur, ábreiður eða skermar 

4601.91 (.10 +.90) kg S  

20.52.15.59 Fléttiefni ekki úr jurtaefnum, fléttur eða áþekk framleiðsla 
bundin saman í samhliða þætti eða ofin, í plötum, einnig 
fullgerðar vörur 

4601.99 (.10 +.90) kg S  

20.52.15.70 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr jurtaefnum 460210 kg S  

20.52.15.90 Vörur úr nr. 4601 (þó ekki úr jurtaefnum eða úr lúffu (loofah)) 460290 kg S  
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NACE 21.11: Framleiðsla á pappírsdeigi 

21.11.11.00 Kemískt viðardeig, í upplausnarstigum 4702 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.12.13 Óbleikt, kemískt viðardeig, sóda- eða súlfatbeðmi úr barrviði, 
(þó ekki í upplausnarstigum) 

470311 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.12.15 Hálfbleikt, efnafræðilega unnið viðardeig (natron- eða 
súlfatbeðmi) úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

470321 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.12.53 Óbleikt, efnafræðilega  unnið viðardeig (natron- eða 
súlfatbeðmi), ekki úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

470319 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.12.55 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega  unnið viðardeig (natron- 
eða súlfatbeðmi), ekki úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

470329 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.13.13 Óbleikt, kemískt, efnafræðilega  unnið súlfatbeðmi úr barrviði 
(þó ekki upplausnarmassi) 

470411 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.13.15 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega  unnið viðardeig (natron- 
eða súlfatbeðmi), úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

470421 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.13.53 Óbleikt, efnafræðilega  unnið súlfatbeðmi, ekki úr barrviði (þó 
ekki upplausnarmassi) 

470419 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.13.55 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega unnið súlfatbeðmi úr 
öðrum viði en barrviði  (þó ekki í upplausnarstigum) 

470429 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.14.15 Vélunnið og hitameðhöndlað viðardeig 47010010 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.14.19 Vélunnið viðardeig (þó ekki vélunnið og hitameðhöndlað 
viðardeig) 

47010090 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.14.30 Hálfefnafræðilega unnið viðardeig 4705 kg 
90 % 
sdt 

T  

21.11.14.50 Deig úr öðrum trefjakenndum sellulósaefnum 4706 kg 
90 % 
sdt 
@ 

T  

NACE 21.12: Framleiðsla á pappír- og pappa 

21.12.11.50 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum 4801 kg S  
21.12.12.00 Handgerður pappír og pappi, í rúllum eða örkum (þó ekki 

dagblaðapappír) 
480210 kg S  

21.12.13.10 Óhúðaður pappír og pappi í rúllum eða örkum, notaður í ljós-
næman, hitanæman eða rafnæman pappír eða pappa 

480220 kg S  

21.12.13.30 Óhúðað kalkipappírsefni í rúllum eða örkum, til að skrifa á, 
prenta á eða til annarra grafískra nota 

480230 kg S  

21.12.13.55 Óhúðað veggfóðursefni, í rúllum eða örkum sem í er ≤ 10 % 
miðað við þyngd af trefjum sem fást með vélrænni aðferð 

48024010 kg S  

21.12.13.59 Óhúðað veggfóðursefni, í rúllum eða örkum sem í er > 10 % 
miðað við þyngd af trefjum sem fást með vélrænni aðferð 

48024090 kg S  

21.12.14.10 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, þyngd 
< 40g/m2 

480254 kg S  

21.12.14.35 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, ≥ 40g/m2 
en ≤ 150 g/m2 að þyngd, í rúllum 

480255 kg S  
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21.12.14.39 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, ≥ 40g/m2 
en ≤ 150 g/m2 að þyngd, í örkum 

4802 (.56 +.57) kg S  

21.12.14.50 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10% og > 150 
g/m2 að þyngd 

480258 kg S  

21.12.14.70 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar > 10% 4802.6 kg S  
21.12.21.30 Sellulósavatt til heimilis- eða hreinlætisnota, í rúllum > 36 cm 

að breidd eða í rétthyrndum örkum (þ.m.t. ferningslaga) með 
a.m.k. einni hlið > 36 cm, ósamanbrotnum 

48030010 kg S  

21.12.21.55 Krepaður pappír og vefur úr beðmistrefjum til heimilis- eða 
hreinlætisnota, í rúllum, > 36 cm að breidd, rétthyrndum 
örkum með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotinni, 
≤ 25 g/m2/lag 

48030031 kg S  

21.12.21.57 Krepaður pappír og vefur úr beðmistrefjum til heimilis- eða 
hreinlætisnota, í rúllum, > 36 cm að breidd, rétthyrndum 
örkum að með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotinni, 
> 25 g/m2/lag 

48030039 kg S  

21.12.21.90 Pappírsbirgðir til heimilisnota: annað 48030090 kg S  
21.12.22.50 Óhúðaður, óbleiktur kraftpappír í rúllum eða örkum (þó ekki 

til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota eða 
gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

480411 kg S  

21.12.22.90 Óhúðaður kraftpappír í rúllum eða örkum (þó ekki óbleiktur, 
til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 
gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

480419 kg S  

21.12.23.15 Óhúðaður, óbleiktur sekkjakraftpappír í rúllum eða örkum (þó 
ekki til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota eða 
gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

480421 kg S  

21.12.23.19 Óhúðaður sekkjakraftpappír í rúllum eða örkum (þó ekki 
óbleiktur, til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota,  
gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

480429 kg S  

21.12.23.33 Óhúðaður kraftpappír og -pappi, ≤ 150 g/m2 að þyngd (þó ekki 
kraftpappír (kraftliner), sekkjakraftpappír, til að skrifa á, prenta 
á eða til annarra grafískra nota o.þ.h.) 

4804.3 kg S  

21.12.23.35 Óhúðaður kraftpappír og -pappi, 150 g/m2 til 225 g/m2 að 
þyngd (þó ekki kraftpappír (kraftliner), sekkjakraftpappír, til 
að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 
gataspjaldaefni eða gataræmupappír) 

4804.4 kg S  

21.12.23.37 Óhúðaður kraftpappír og -pappi, > 225 g/m2 að þyngd (þó ekki 
kraftpappír (kraftliner), sekkjakraftpappír, til að skrifa á, prenta 
á eða til annarra grafískra nota, gataspjaldaefni eða 
gataræmupappír) 

4804.5 kg S  

21.12.23.50 Krepaður eða felldur sekkjakraftpappír, í rúllum eða örkum 480820 kg S  
21.12.24.00 Óhúðaður bylgjupappír, í rúllum eða örkum 4805.1 kg S  
21.12.25.20 Óhúðaður testliner-pappi (endurunninn pappi), ≤ 150 g/m2 að 

þyngd, í rúllum eða örkum 
480524 kg S  

21.12.25.40 Óhúðaður testliner-pappi (endurunninn pappi), > 150 g/m2 að 
þyngd, í rúllum eða örkum 

480525 kg S  

21.12.30.10 Súlfítumbúðapappír, í rúllum eða örkum 480530 kg S  
21.12.30.20 Vindlingapappír (þó ekki sem hefti eða hólkar), í rúllum 

≤ 5 cm að breidd 
481390 kg S  

21.12.30.30 Óhúðaður síupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 480540 kg S  
21.12.30.40 Óhúðaður filtpappír og -pappi, í rúllum eða örkum 480550 kg S  
21.12.30.61 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum, ≤ 150 

g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4802, bylgjupappír, 
testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða filtpappír og -
pappi) 

480591 kg S  
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21.12.30.65 Annað óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum, 
> 150 g/m2 og < 225 g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4804, 
bylgjupappír, testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða 
filtpappír og -pappi) 

480592 kg S  

21.12.30.69 Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum, ≥ 225 
g/m2 að þyngd (þó ekki vörur í nr. 4802, bylgjupappír, 
testliner-pappi, súlfítumbúðapappír, síu- eða filtpappír og -
pappi) 

480593 kg S  

21.12.40.10 Jurtapergament, í rúllum eða örkum 480610 kg S  

21.12.40.30 Feitiheldur pappír, í rúllum eða örkum 480620 kg S  

21.12.40.50 Afritunarpappír, í rúllum eða örkum 480630 kg S  

21.12.40.70 Vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær 
pappír, í rúllum eða örkum 

480640 kg S  

21.12.51.00 Samsettur pappír eða pappir, í rúllum eða örkum, (þ.m.t. 
pappír og pappi úr hálmi) (þó ekki yfirborðshúðaður eða 
gegndreyptur eða lagskiptur með bitúmen, tjöru eða asfalti ) 

4807 kg S  

21.12.52.30 Krepaður eða felldur kraftpappír, í rúllum eða örkum (þó ekki 
sekkjakraftpappír) 

480830 kg S  

21.12.52.50 Upphleyptur eða gataður pappír eða pappi í rúllum eða örkum 
(þó ekki götuð pappírs- og pappaspjöld fyrir Jacquard-vélar 
eða áþekkar vélar, pappírsblúndur, nótnablöð, o.þ.h.) 

480890 kg S  

21.12.53.35 Húðað efni fyrir pappír, ljósnæmur, varmanæmur og rafnæmur 
pappír, ≤ 150 g/m2 að þyngd, ≤ 10% af vélunnum trefjum 

4810 (.13.11 +.14.11 
+.19.10) 

kg S  

21.12.53.37 Húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra nota 
(þó ekki húðað efni fyrir pappír, ≤ 150 g/m2 að þyngd) 

4810 (.13 (.19 +.9) +.14 
(.19 +.9) +.19.90) 

kg S  

21.12.53.60 Léttur, húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra 
nota, > 10% af vélunnum trefjum 

481022 kg S  

21.12.53.75 Annar húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra 
nota, > 10% af vélunnum trefjum, í rúllum 

48102930 kg S  

21.12.53.79 Annar húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra 
nota, > 10% af vélunnum trefjum, í örkum 

48102980 kg S  

21.12.54.30 Annar húðaður kraftpappír, annar en til að skrifa á, prenta á 
eða til grafískra nota 

4810.3 kg S  

21.12.54.53 Marglaga pappír og pappi, húðaður, þar sem öll lög eru bleikt 48109210 kg S  

21.12.54.55 Marglaga pappír og pappi, húðaður, þar sem eitt ytra lag er 
bleikt 

48109230 kg S  

21.12.54.59 Marglaga pappír og pappi, húðaður, annað 48109290 kg S  

21.12.54.70 Pappír eða pappi í rúllum eða örkum, húðaður á annarri eða 
báðum hliðum með kaólíni (Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, 
þó ekki til grafískra nota eða marglaga pappír eða pappi 

481099 kg S  

21.12.55.30 Kalkipappír eða áþekkur afritunarpappír í rúllum > 36 cm að 
breidd eða í rétthyrndum örkum (þ.m.t. ferningslaga) með 
a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotnum 

480910 kg S  

21.12.55.50 Sjálfafritunarpappír í rúllum > 36 cm að breidd eða í 
rétthyrndum örkum (þ.m.t. ferningslaga) með a.m.k. einni hlið 
> 36 cm, ósamanbrotnum 

480920 kg S  

21.12.55.90 Afritunar- eða færipappír í rúllum > 36 cm að breidd eða í 
rétthyrndum örkum, með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósaman-
brotnum, þó ekki kalkipappír eða áþekkur afritunarpappir eða 
sjálfafritunarpappír 

480990 kg S  

21.12.56.10 Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi, í rúllum eða 
örkum 

481110 kg S  
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21.12.56.33 Gúmmí- eða límborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum 481141 kg S  

21.12.56.35 Gúmmíborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum (þó ekki 
sjálflímandi) 

481149 kg S  

21.12.56.55 Bleiktur pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, 
gegndreyptur eða hjúpaður með plasti, > 150 g/m2 að þyngd 
(þó ekki með lími) 

481151 kg S  

21.12.56.59 Pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, gegndreyptur 
eða hjúpaður með plasti (þó ekki með lími, bleiktur eða 
> 150 g/m2 að þyngd) 

481159 kg S  

21.12.56.70 Pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, gegndreyptur 
eða hjúpaður með vaxi, parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli 

481160 kg S  

21.12.57.00 Annar pappír og pappi, húðaður ..., ót.a. 481190 kg S  

NACE 21.21: Framleiðsla á bylgjupappír og -pappa og pappírs- og pappaumbúðum 

21.21.11.00 Bylgjupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 480810 kg S  

21.21.12.30 Sekkir og pokar, ≥ 40 cm að grunnbreidd úr pappír, pappa, 
sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

481930 kg S  

21.21.12.50 Sekkir og pokar, úr pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum (þó ekki ≥ 40 cm að grunnbreidd) 

481940 kg S  

21.21.13.00 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða  -pappa 481910 kg S  

21.21.14.00 Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr 
bylgjupappír eða -pappa 

481920 kg S  

21.21.15.30 Aðrar umbúðir, þ.m.t. plötuumslög, ót.a. 481950 kg S  

21.21.15.50 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar 
vörur, sem notaðar eru á skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr 
pappír eða pappa 

481960 kg S  

NACE 21.22: Framleiðsla vöru til heimilis- og hreinlætisnota 

21.22.11.10 Salernispappír 481810 kg S  

21.22.11.33 Vasaklútar og hreinsi- eða andlitsþurrkuklútar úr pappírsdeigi, 
pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

48182010 kg S  

21.22.11.35 Handþurrkur úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum 

4818.20.9 kg S  

21.22.11.50 Borðdúkar og servíettur úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti 
eða vef úr sellulósatrefjum 

481830 kg S  

21.22.12.10 Dömubindir, tíðatappar og áþekkar vörur úr pappírsdeigi, 
pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

4818.40.1 kg S  

21.22.12.30 Barnableiur, bleiufóður og áþekkar hreinlætisvörur, úr pappírs-
deigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum, þó ekki 
salernispappír, dömubindi, tíðatappar og áþekkar vörur 

48184090 kg S  

21.22.12.50 Fatnaður og fylgihlutir, úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti 
eða vef úr sellulósatrefjum (þó ekki vasakútar eða 
höfuðfatnaður) 

481850 kg S  

21.22.12.90 Heimilis-, hreinlætis- eða sjúkrahúsvörur, úr pappír o.þ.h., ót.a. 481890 kg S  

21.22.13.00 Bakkar, diskar, föt, bollar o.þ.h. úr pappír eða pappa 482360 kg S  
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NACE 21.23: Framleiðsla á skrifpappír 

21.23.11.13 Kalkipappír eða áþekkur afritunarpappír (þó ekki í rúllum > 36 
cm að breidd eða í rétthyrndum örkum (þ.m.t. ferningslaga) 
með a.m.k. einni hlið > 36 cm ósamanbrotnum) 

481610 kg S  

21.23.11.15 Sjálfafritunarpappír (þó ekki í rúllum, > 36 cm að breidd eða í 
rétthyrndum eða ferningslaga örkum með a.m.k. einni hlið 
> 36 cm ósamanbrotnum) 

481620 kg S  

21.23.11.17 Fjölritunarstenslar úr pappír 481630 kg S  

21.23.11.19 Afritunar- eða færipappír, ót.a., offsettplötur, úr pappír 481690 kg S  

21.23.11.30 Sjálflímandi pappír í ræmum eða rúllum 482312 kg S  

21.23.11.50 Gúmmí- eða límborinn pappír og pappi, í ræmum eða rúllum 
(þó ekki sjálflímandi) 

482319 kg S  

21.23.12.30 Pappírs- eða pappaumslög 481710 kg S  

21.23.12.50 Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa 481720 kg S  

21.23.12.70 Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 
innihalda ýmiss konar bréfsefni 

481730 kg S  

21.23.13.50 Pappír eða pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra 
grafískra nota 

48239040 kg S  

NACE 21.24: Framleiðsla á veggfóðri 

21.24.11.10 Ísett veggfóður 481410 kg S  

21.24.11.30 Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr pappír húðuðum eða 
hjúpuðum á framhlið með æðóttu, upphleyptu, lituðu eða 
mynsturprentuðu plastlagi eða skreyttu á annan hátt 

481420 kg S  

21.24.11.50 Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr pappír hjúpuðum á 
framhlið með fléttiefnum, einnig sett saman í samsíða þætti 
eða ofið 

481430 kg S  

21.24.11.90 Veggfóður og önnur veggklæðning; gluggaglærur úr pappír, 
ót.a. 

481490 kg S  

21.24.12.00 Veggfóður úr spunaefni þar sem hvert lag er 45 cm eða meira 5905 kg S  

NACE 21.25: Framleiðsla á annarri pappírs- og pappavöru, ót.a. 

21.25.11.00 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa (þ.m.t. í rúllum, 
gólfflísar og mottur) 

4815 m2 S  

21.25.12.35 Sjálflímandi, áprentaðir pappírs- eða pappamiðar 48211010 kg S  

21.25.12.39 Áprentaðir pappírs- eða pappamiðar (þó ekki sjálflímandi) 48211090 kg S  

21.25.12.55 Sjálflímandi pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir) 48219010 kg S  

21.25.12.59 Pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir eða sjálflímandi) 48219090 kg S  

21.25.13.00 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi 4812 kg S  

21.25.14.13 Vindlingapappír sem hefti eða hólkar 481310 kg S  

21.25.14.15 Vindlingarpappír í rúllum, ≤ 5 cm að breidd 481320 kg S  
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21.25.14.20 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, 
pappír eða pappa, notaðar til að vinda textílgarn 

482210 kg S  

21.25.14.30 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, 
pappír eða pappa (þó ekki til að vinda textílgarn) 

482290 kg S  

21.25.14.51 Síupappír og -pappi, tilskorinn 482320 kg S  

21.25.14.55 Rúllur, arkir og skífur úr pappír eða pappa, áprentað fyrir 
sjálfrita 

482340 kg S  

21.25.14.57 Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsdeigi 482370 kg S  

21.25.14.70 Gaskets, washers and other seals 48239010 kg S  

21.25.14.80 Önnur pappírs- og pappavara: annað (þó ekki gegndreyptur 
með prófunarefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur) 

48239080 kg S  

NACE 22.11: Bókaútgáfa 

22.11.10.00 Bækur, bæklingar, pésar og ritlingar, einblöðungar, eigin 
útgáfa eða prentun 

490110 p/st 
@ 

S  

22.11.21.10 
z 

Kennslubækur, eigin útgáfa eða prentun 4901.99a p/st 
@ 

S  

22.11.21.20 
z 

Barnabækur, eigin útgáfa eða prentun(þó ekki myndabækur, 
teiknibækur eða litabækur fyrir börn) 

4901.99b p/st 
@ 

S  

22.11.21.30 
z 

Skáldsögur, bókmenntir og klassískar bókmenntir í bókum, 
bæklingum, pésum og ritlingum, eigin útgáfa eða prentun 

4901.99c p/st 
@ 

S  

22.11.21.40 
z 

Bækur, bæklingar, pésar og ritlingar um félagsvísindi, í eigin 
útgáfu eða prentun 

4901.99d p/st 
@ 

S  

22.11.21.50 
z 

Bækur, bæklingar, pésar og ritlingar um vísindi og tækni, eigin 
útgáfa eða prentun 

4901.99e p/st 
@ 

S  

22.11.21.60 
z 

Aðrar prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar 
prentvörur: öðru 

4901.99f p/st 
@ 

S  

22.11.21.80 Myndabækur, teiknibækur eða litabækur fyrir börn, sem þér 
gefið út eða sem þér prentið og gefið út 

4903 p/st 
@ 

S  

22.11.22.00 Rafrænar bækur, bæklingar, pésar, o.þ.h. — — S  

22.11.31.00 Orðabækur, alfræðirit og ritraðir þeirra, eigin útgáfa eða 
prentun 

490191 p/st 
@ 

S  

22.11.32.50 Rafrænar orðabækur, alfræðibækur og ritraðir þeirra — — S  

22.11.41.00 Prentuð landabréf, sjókort og þess konar kort, í bókarformi 490591 p/st 
@ 

S  

22.11.42.00 Rafrænar kortabækur og annars konar bækur með landabréfum 
eða kortum 

— — S  
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22.11.51.00 Prentuð hnattlíkön, landabréf, sjókort og þess konar kort, þó 
ekki í bókarformi 

4905 (.10 +.99) p/st 
@ 

S  

22.11.52.00 Rafræn landabréf, sjókort og þess konar kort, hnattlíkön, þó 
ekki í bókarformi 

— — S  

NACE 22.12: Dagblaðaútgáfa 

22.12.11.00 Fréttablöð, dagblöð og tímarit, sem koma út minnst fjórum 
sinnum í viku, eigin útgáfa eða prentun(þ.m.t. 
auglýsingatekjur) 

490210 p/st 
@ 

S  

22.12.12.00 Rafræn fréttablöð, dagblöð og tímarit sem koma út minnst 
fjórum sinnum í viku 

— — S  

NACE 22.13: Tímaritaútgáfa 

22.13.11.00 Fréttablöð, dagblöð og tímarit, sem koma út sjaldnar en fjórum 
sinnum í viku, sem þér gefið út eða sem þér prentið og gefið út 
(þ.m.t. auglýsingatekjur) 

490290 p/st 
@ 

S  

22.13.12.00 Rafræn fréttablöð, dagblöð og tímarit sem koma út sjaldnar en 
fjórum sinnum í viku 

— — S  

NACE 22.14: Útgáfa á hljóðrituðu efni 

22.14.11.30 Hljómplötur, með hljóðrituðu efni 852410 p/st S  

22.14.12.30 Segulbönd með hljóðrituðu efni, ≤ 4 mm að breidd 852451 p/st S  

22.14.12.50 Segulbönd með hljóðrituðu efni, > 4 mm en ≤ 6,5 mm að 
breidd 

852452 p/st S  

22.14.21.00 Nótur, prentaðar eða í handriti, einnig innbundnar eða með 
myndum, eigin útgáfa eða prentun (þ.m.t. nótur með 
blindraletri) 

4904 p/st 
@ 

S  

22.14.22.00 Prentaðar nótur, rafrænt — — S  

NACE 22.15: Önnur útgáfustarfsemi 

22.15.11.30 Prentuð eða myndskreytt póstkort, eigin útgáfa eða prentun (þó 
ekki prentuð eða upphleypt með frímerki eða póstkort án 
mynda) 

49090010 — S  

22.15.11.50 Önnur prentuð eða myndskreytt póstkort 49090090 — S  

22.15.12.50 Rafræn og myndskreytt póstkort, rafræn heillaóskakort, o.þ.h. — — S  

22.15.13.00 Myndir, snið og ljósmyndir, eigin útgáfa eða prentun 491191 — S  

22.15.14.00 Rafrænar myndir, snið og ljósmyndir — — S  

22.15.15.30 Færimyndir (decalcomanias) (hæfar til glerbrennslu) 4908 — S  
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22.15.15.50 Hvers konar almanök, prentuð, þ.m.t. dagatöl 4910 — S  

22.15.16.00 Rafrænar færimyndir (decalcomanias); rafræn almanök — — S  

NACE 22.21: Prentun dagblaða 

22.21.10.00 Prentun fréttablaða, dagblaða og tímarita sem koma út minnst 
fjórum sinnum í viku 

— — S S1 

NACE 22.22: Prentun, ót.a. 

22.22.11.00 Ný frímerki; pappír með frímerkjum, ávísanaeyðublöð, 
peningaseðlar o.þ.h. 

4907 — S  

22.22.12.30 Pöntunarlistar (þ.m.t. sala á prentuðu efni fyrir viðkomandi 
vörur) 

49111010 — S  

22.22.12.50 Annað prentað auglýsingaefni til nota í viðskiptum, o.þ.h. (þó 
ekki pöntunarlistar) 

49111090 — S  

22.22.13.00 Aðrar prentvörur ót.a. 491199 — S  

22.22.20.13 Skrár, reikningsskilabækur, pöntunarbækur og kvittanabækur, 
úr pappír eða pappa 

48201010 kg S  

22.22.20.15 Minnisbækur, skrifblokkir og minnisblokkir, úr pappír eða 
pappa 

48201030 kg S  

22.22.20.17 Dagbækur, úr pappír eða pappa 48201050 kg S  

22.22.20.19 Skipulagsbækur, heimilisfangabækur, símanúmerabækur og 
bækur með blöðum í margriti, úr pappír eða pappa (þó ekki 
dagbækur) 

48201090 — S  

22.22.20.30 Stílabækur, úr pappír eða pappa 482020 kg S  

22.22.20.50 Skjalabindi, bréfamöppur og skjalamöppur, úr pappír eða 
pappa (þó ekki bókaspjöld) 

482030 kg S  

22.22.20.75 Samfelld, marglaga eyðublöð, þ.m.t. samstæður með 
kalkipappír á milli, pappír og bækur án kalkipappírs 

48204010 kg S  

22.22.20.79 Marglaga eyðublöð, þ.m.t. í einblaðaformi, samstæður með 
kalkipappír á milli, pappír og bækur án kalkipappírs(þó ekki 
samfelld) 

48204090 kg S  

22.22.20.80 Albúm fyrir sýnishorn, söfn, frímerki eða ljósmyndir, úr pappír 
eða pappa 

482050 kg S  

22.22.20.90 Ritundirlög og bókaspjöld, úr pappír eða pappa 482090 — S  

22.22.31.00 Prentun bóka, kynningarrita, mynda- eða litabóka fyrir börn og 
nótna, prentaðra eða í handriti 

— — S S1 

22.22.32.20 Prentun fréttablaða, dagblaða og tímarita sem koma út sjaldnar 
en fjórum sinnum í viku, þ.m.t. aukablöð dagblaða, þó ekki 
innskotssíður 

— — S S1 

22.22.32.30 Prentun landabréfa, sjókorta og þess konar korta af öllum 
gerðum 

— — S S1 
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22.22.32.43 Prentun óstimplaðra, myndskreyttra póstkorta, persónulegra 
heillaóskakorta, skilaboða og tilkynninga þ.m.t. afmæliskort, 
jólakort o.þ.h. 

— — S S1 

22.22.32.45 Prentun færimynda (decalcomanias) — — S S1 

22.22.32.50 Prentun hvers konar almanaka, þ.m.t. dagatöl — — S S1 

22.22.32.70 Prentun mynda, sniða og ljósmynda — — S S1 

22.22.32.90 Prentun beint á önnur efni en pappír, vörur úr pappír eða 
spunaefni (þ.m.t. prentun á plast, gler, málm, við og postulín) 

— — S S1 

NACE 22.23: Bókband 

22.23.10.10 Bókband og frágangur á bókum og áþekkum vörum (brjóta, 
setja saman, sauma, líma, skera, klæða) 

— — S S1 

22.23.10.30 Bókband og frágangur á bæklingum, tímaritum, vörulistum, 
sýnishornum og auglýsingaefni, þ.m.t. að brjóta, setja saman, 
sauma, líma, skera og klæða 

— — S S1 

22.23.10.50 Bókband og frágangur þ.m.t. frágangur á prentuðum pappír 
eða pappa, þó ekki frágangur á bókum, bæklingum, tímaritum, 
vörulistum, sýnishornum eða auglýsingaefni 

— — S S1 

NACE 22.24: Undirbúningur fyrir prentun 

22.24.10.00 Samsetning og plötugerð, setning og ljóssetning — — S S1 

22.24.20.00 Prenthlutir 844250 — S  

NACE 22.25: Önnur starfsemi tengd prentiðnaði 

22.25.10.00 Önnur grafísk þjónusta — — S S1 

NACE 22.31: Fjölföldun á hljóðrituðu efni 

22.31.10.10 Fjölföldun á hljómplötum með hljóðupptökum — p/st S S1 

22.31.10.30 Fjölföldun á segulböndum með hljóð- eða myndupptökum 
≤ 4 mm að breidd 

— p/st S S1 

22.31.10.50 Fjölföldun á segulböndum með hljóð- eða myndupptökum 
> 4 mm en ≤ 6,5 mm að breidd 

— p/st S S1 

22.31.10.70 Fjölföldun á geisladiskum með hljóðupptökum — p/st S S1 

NACE 22.32: Fjölföldun á myndefni 

22.32.10.50 Fjölföldun á segulböndum með myndbandsupptökum á hljóði 
og mynd, > 6,5 mm að breidd 

— p/st S S1 

22.32.10.70 Fjölföldun á mynddiskum og öðrum miðlum með hljóði og 
mynd (þó ekki segulböndum) 

— p/st S S1 
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NACE 22.33: Fjölföldun á tölvuefni 

22.33.10.30 Fjölföldun á segulböndum með gögnum eða leiðbeiningum 
eins og notuð eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, ≤ 4 mm að 
breidd (þó ekki hljóð- eða myndupptökur) 

— p/st S S1 

22.33.10.50 Fjölföldun á segulböndum með gögnum eða leiðbeiningum 
eins og notuð eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, > 4 mm að 
breidd (þó ekki hljóð- eða myndupptökur) 

— p/st S S1 

22.33.10.70 Fjölföldun á tölvumiðlum með gögnum eða leiðbeiningum 
eins og notaðir eru í sjálfvirkum gagnavinnsluvélum, (þó ekki 
segulbönd eða hljóð- eða myndupptökur) 

— — S S1 

NACE 23.10: Framleiðsla á vörum fyrir koksofna 

23.10.10.30 Koks í koksofna (fengið með kolun kokskola við háan hita), 
gaskoks (aukaafurð gasvinnslustöðva) 

27040019 kg S  

23.10.10.50 Brúnkolskoks (brúnkolskoks fengið með eimingu brúnkola við 
lágan hita) 

27040030 kg S  

23.10.10.70 Koks, ekki til orkunotkunar (gervigrafít og -koks fyrir 
rafskaut), dauðhreinsað kolefni og koks fyrir rafskaut 

2704.00 (.11 +.90) kg S  

23.10.20.00 Tjara (blanda af arómatískum og alífatískum efnisþáttum, 
yfirleitt fengin með eimingu á kolum, brúnkolum eða mó) 

2706 kg S  

NACE 23.20: Framleiðsla á hreinsuðum jarðolíuvörum 

23.20.11.40 Flugvélabensín (jarðolíueimi (30°C til 220°C) unnið 
sérstaklega fyrir stimpilhreyfla í flugvélum) 

27101131 kg S  

23.20.11.50 Hreyfilbensín, blýlaust (jarðolíueimi (30°C til 220°C) unnið 
sérstaklega fyrir hreyfla með neistakveikju sem inniheldur ekki 
tetraetýlblý eða tetrametýlblý) 

2710.11.4 kg S  

23.20.11.70 Hreyfilbensín, með blýi (jarðolíueimi (30°C til 220°C) unnið 
sérstaklega fyrir hreyfla með neistakveikju sem inniheldur 
tetraetýlblý eða tetrametýlblý til að hækka oktantöluna) 

2710.11.5 kg S  

23.20.12.00 Bensínkennt þotueldsneyti (jarðolíueimi (100 C til 250°C) 
fengið með blöndun steinolíu og bensíns sem er unnið 
sérstaklega fyrir flugvélahverfla) 

27101170 kg S  

23.20.13.30 
e 

Hráefni fyrir hreinsunarstöðvar (léttolía), létt hálfunnið eimi, 
notað sem hráefni fyrir hreinsunarstöðvar 

27101111 kg S  

23.20.13.50 Létt nafta (létt eimi notað sem hráefni í jarðolíuefnaiðnaðinum 
(petrochemical industry) 

2710.11 (.15 +.90) kg S  

23.20.13.70 Lakkbensín (white spirit), iðnaðarbensín (industrial spirit) 
(hreinsað jarðolíueimi sem flokkast sem nafta eða steinolía) 

2710.11.2 kg S  

23.20.14.00 Steinolíukennt þotueldsneyti og önnur steinolía (jarðolíueimi, 
150 C til 300 °C, notað í flugvélahverfla og í öðrum geirum en 
flutningum í lofti) 

2710.19 (.21 +.25) kg S  
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23.20.15.30 
e 

Hráefni fyrir hreinsunarstöðvar (þung olía), þungt hálfunnið 
eimi, notað sem hráefni fyrir hreinsunarstöðvar 

27101931 kg S  

23.20.15.50 
z 

Dísileldsneyti (dísilolía fyrir vélknúin ökutæki, jarðolíueimi, 
180°C til 380°C, notað í flutningum á vegum og járnbrautum) 

2710.19.4a kg S  

23.20.15.70 
z 

Gasolía til upphitunar (jarðolíueimi, 180°C til 380°C, notað til 
upphitunar eða gufuframleiðslu) 

2710.19.4b kg S  

23.20.15.90 Gas- eða dísilolía, sem framleiðir ekki orku (þungt eimi notað 
sem hráefni í jarðolíuefnaiðnaðinum) 

27101935 kg S  

23.20.16.30 
e 

Hráefni fyrir hreinsunarstöðvar (meðalþung olía (medium oil), 
hálfunnið  eimi, notað sem hráefni fyrir hreinsunarstöðvar) 

27101911 kg S  

23.20.16.50 Meðalþungt nafta (meðalþungt eimi notað sem hráefni í 
jarðolíuefnaiðnaðinum) 

2710.19 (.15 +.29) kg S  

23.20.17.30 
e 

Hreinsað hráefni (brennsluolía, notuð sem hráefni fyrir 
hreinsunarstöðvar) 

27101951 kg S  

23.20.17.50 Brennsluolía með lágt brennisteinsinnihald, < 1% 27101961 kg S  

23.20.17.70 Brennsluolía með hátt brennisteinsinnihald, > 1% 2710.19 (.63 +.65 +.69) kg S  

23.20.17.90 Brennsluolía, sem framleiðir ekki orku (brennsluolía notuð 
sem hráefni í jarðolíuefnaiðnaðinum) 

27101955 kg S  

23.20.18.30 
e 

Hreinsað hráefni (smurolía, notuð sem hráefni fyrir 
hreinsunarstöðvar) 

27101971 kg S  

23.20.18.50 Smurolía (vatnskenndur eimaður vökvi, með ≥ 70% af jarðolíu 
miðað við þyngd, dregið út með eimingu óhreinsaðrar olíu, 
þ.m.t. vélarolía, iðnaðarolía og smurfeiti) 

2710.19 (.75 +.8 +.9) kg S  

23.20.21.20 Fljótandi jarðolíugas (blanda af léttu kolvatnsefni, sem haldið 
er í fljótandi formi með auknum þrýstingi, notað sem orka eða 
eldsneyti til upphitunar) 

2711 (.12 (1 +.94 +.97) 
+.13.9) 

kg T  

23.20.21.30 
e 

Hreinsað hráefni (fljótandi jarðolíugas, própan eða bútan, 
notað sem hráefni fyrir hreinsunarstöðvar) 

2711 (.12.91 +.13.10) kg T  

23.20.21.70 Fljótandi jarðolíugas, sem framleiðir ekki orku (própan eða 
bútan, notað sem hráefni í jarðolíuefnaiðnaðinum) 

2711 (.12.93 +.13.30) kg T  

23.20.22.00 Olíuhreinsunargas (blanda af gasi sem inniheldur aðallega 
vetni, metan, etan og alken) 

2711 (.14 +.19 +.29) TJ 
@ 

T  

23.20.31.00 Vaselín, paraffín og annað vax, þ.m.t. ósókerít (blanda af 
mettuðum kolvatnsefnum, föstum við stofuhita) 

2712 kg S  

23.20.32.40 Jarðolíukoks (svört framleiðsluvara í föstu formi, fengið 
aðallega með sundrun og kolun hráefnaleifa, aðallega með 
90% til 95% af kolefni) 

2713.1 kg S  
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23.20.32.50 Jarðolíubítumen (svart eða dökkbrúnt hitadeigt efni í föstu eða 
hálfföstu formi með vatnsþétti- og límeiginleikum) 

271320 kg S  

23.20.32.70 Aðrar jarðolíuvörur eða -leifar (jarðolíuvörur eða leifar ót.a.) 271390 kg S  

NACE 24.11: Framleiðsla á iðnaðargasi 

24.11.11.20 Argon 280421 m3 T Q 

24.11.11.30 Eðalgös (þó ekki argon) 280429 m3 T  

24.11.11.50 Vetni 280410 m3 T Q 

24.11.11.60 Köfnunarefni 280430 m3 T Q 

24.11.11.70 Súrefni 280440 m3 T Q 

24.11.12.30 Koltvísýringur 281121 kg T Q 

24.11.12.50 Brennisteinstríoxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsentríoxíð 28112910 kg T Q 

24.11.12.70 Köfnunarefnisoxíð 28112930 kg T Q 

24.11.12.90 Ólífræn súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki brennisteins-
oxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsentríoxíð, 
köfnunarefnisoxíð, kísildíoxíð, brennisteinsdíoxíð eða 
koltvísýringur) 

28112990 kg T  

24.11.13.00 Fljótandi og samþjappað andrúmsloft 28510030 kg T Q 

NACE 24.12: Framleiðsla á lit og litarefnum 

24.12.11.30 Sinkoxíð og sinkperoxíð 2817 kg T Q 

24.12.11.50 Títanoxíð 2823 kg TiO2 
@ 

T Q 

24.12.12.15 Krómtríoxíð 281910 kg T Q 

24.12.12.19 Krómoxíð og krómhydroxíð (þó ekki krómtríoxíð) 281990 kg T  

24.12.12.35 Mangandíoxíð 282010 kg T Q 

24.12.12.39 Manganoxíð (þó ekki mangadíoxíð) 282090 kg T  

24.12.12.53 Blýmónoxíð (litharge, massicot) 282410 kg T Q 

24.12.12.55 Blýmenja og gul menja 282420 kg PbO 
@ 

T Q 

24.12.12.57 Blýoxíð (þó ekki blýmónoxíð (litharge, massicot), blýmenja 
eða gulmenja) 

282490 kg T  

24.12.12.70 Koparoxíð og -hýdroxíð 282550 kg T Q 

24.12.13.13 Járnoxíð og -hýdroxíð 282110 kg T Q 
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24.12.13.15 Leirlitir sem innihalda ≥ 70% miðað við þyngd, af járn-
samböndum, reiknað sem Fe2O3 

282120 kg T  

24.12.13.30 Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð, kóbaltoxíð sem verslunarvara 2822 kg T Q 

24.12.13.53 Litíumoxíð og litíumhýdroxíð 282520 kg T Q 

24.12.13.55 Vanadíumoxíð og -hýdroxíð 282530 kg T  

24.12.13.63 Nikkeloxíð og nikkelhýdroxíð 282540 kg T Q 

24.12.13.65 Germaníumoxíð og sirkondíoxíð 282560 kg T  

24.12.13.73 Mólýbdenoxíð og mólýbdenhýdroxíð 282570 kg T  

24.12.13.75 Antímonoxíð 282580 kg T  

24.12.13.90 Aðrir ólífrænir basar, önnur málmoxíð, hýdroxíð og peroxíð, 
ót.a. 

282590 kg T  

24.12.21.10 Dreifuleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 320411 kg T Q 

24.12.21.20 Sýruleysilitir og festileysilitir og framleiðsla að meginstofni úr 
þeim 

320412 kg T Q 

24.12.21.30 Grunnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 320413 kg T Q 

24.12.21.40 Jafnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 320414 kg T Q 

24.12.21.50 Önnur syntetísk lífræn litunarefni 3204 (.15 +.16 +.17 
+.19 +.90) 

kg T  

24.12.21.60 Syntetísk lífræn efni notuð sem flúrbirtugjafar 320420 kg T Q 

24.12.21.70 Litlögur (colour lakes), framleiðsla að meginstofni úr litlegi 3205 kg T Q 

24.12.22.50 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, 
esterar og aðrar afleiður 

3201 kg T Q 

24.12.22.70 Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu og framleiðsla að 
meginstofni úr þeim (þ.m.t. litunarkjarnar) (þó ekki 
dýrasverta) 

3203 kg T Q 

24.12.23.30 Syntetísk lífræn sútunarefni 320210 kg T  

24.12.23.50 Ólífræn sútunarefni, framleiðsla til sútunar, ensímframleiðsla 
til forsútunar 

320290 kg T Q 

24.12.24.15 Litarefni og framleiðsla að meginstofni úr títandíoxíði, sem 
inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði 

320611 kg TiO2 
@ 

T Q 

24.12.24.19 Litarefni og framleiðsla að meginstofni úr títandíoxíði (þó ekki 
sem inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði) 

320619 kg TiO2 
@ 

T Q 

24.12.24.30 Litarefni og framleiðsla að meginstofni úr krómsamböndum 320620 kg T Q 

24.12.24.50 Litarefni og framleiðsla að meginstofni úr 
kadmíumsamböndum 

320630 kg T Q 

24.12.24.70 Önnur litunarefni, framleiðsla og ljóm 3206 (.4 +.50) kg T  
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NACE 24.13: Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar 

24.13.11.11 Klór 280110 kg T Q 

24.13.11.13 Joð 280120 kg T  

24.13.11.15 Flúr 28013010 kg T Q 

24.13.11.17 Bróm 28013090 kg T Q 

24.13.11.20 Brennisteinn, þurreimdur eða útfelldur, hlaupkenndur 
brennisteinn 

2802 kg T Q 

24.13.11.30 Kolefni (kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót.a.) 2803 kg T Q 

24.13.11.40 Bór og tellúr 280450 kg T Q 

24.13.11.53 Kísill, sem inniheldur ≥ 99,99% af kísli miðað við þyngd 280461 kg T Q 

24.13.11.55 Kísill, sem inniheldur < 99,99% af kísli miðað við þyngd 280469 kg T  

24.13.11.60 Fosfór 280470 kg T Q 

24.13.11.70 Arsen 280480 kg T  

24.13.11.90 Selen 280490 kg T  

24.13.12.35 Klór og klóroxíð úr fosfóri 2812.10.1 kg T  

24.13.12.37 Halíð og haloxíð málmleysingja (þó ekki klóríð og klóroxíð 
fosfórs) 

2812 (.10.9 +.90) kg T  

24.13.12.50 Koldísúlfíð 281310 kg T Q 

24.13.12.70 Súlfíð málmleysingja, fosfórtrísúlfúð sem verslunarvara (þó 
ekki kolefni) 

281390 kg T Q 

24.13.13.25 Natríum 280511 kg T Q 

24.13.13.29 Alkalímálmar (þó ekki natríum) 28051990 kg T  

24.13.13.30 Kalsíum 280512 kg T Q 

24.13.13.50 Strontíum og baríum 28051910 kg T Q 

24.13.13.70 Lantaníð, skandíum og yttríum 280530 kg T  

24.13.13.80 Kvikasilfur 280540 kg T Q 

24.13.14.13 Saltsýra 280610 kg HCl 
@ 

T Q 

24.13.14.15 Klórsúlforsýra 280620 kg T  
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24.13.14.33 Brennisteinssýra 28070010 kg SO2 
@ 

T Q 

24.13.14.35 Oleum 28070090 kg SO2 
@ 

T Q 

24.13.14.53 Dífosfórpentaoxíð 280910 kg P2O5 T  

24.13.14.55 Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur 280920 kg P2O5 T Q 

24.13.14.60 Bóroxíð, bórsýra, ólífrænar sýrur (þó ekki vetnisflúoríð) 2810 + 2811.19 kg T Q 

24.13.14.73 Vetnisflúoríð (flússýra) 281111 kg HF 
@ 

T Q 

24.13.14.75 Kísildíoxíð 281122 kg SiO2 
@ 

T Q 

24.13.14.77 Brennisteinsdíoxíð 281123 kg SO2 
@ 

T Q 

24.13.15.25 Natríumhýdroxíð (vítissóti), í föstu formi 281511 kg 
NaOH 

@ 

T Q 

24.13.15.27 Natríumhýdroxíð í vatnslausn (sótalútur eða sóti í vökvaformi) 281512 kg 
NaOH 

T Q 

24.13.15.35 Kalíumhýdroxíð (caustic potash), í föstu formi 28152010 kg 
KOH 

@ 

T Q 

24.13.15.37 Kalíumhýdroxíð í vatnslausn (kalíumlútur eða kalíum í vökva-
formi) 

28152090 kg 
KOH 

T Q 

24.13.15.50 Peroxíð natríns eða kalíns 281530 kg T  

24.13.15.60 Hýdroxíð og peroxíð magnesín, oxíð, hýdroxíð og peroxíð 
strontíums eða baríums 

2816 kg T  

24.13.15.70 Álhýdroxíð 281830 kg 
Al2O3 

@ 

T Q 

24.13.15.80 Hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra 282510 kg T Q 

24.13.21.10 Flúoríð, flúorsíliköt, flúorálöt og önnur flókin flúorsölt 2826 kg F 
@ 

T  

24.13.21.30 Klóríð (þó ekki ammoníumklóríð) 2827 (.20 +.3) kg T Q 

24.13.21.50 Klóroxíð og klórhýdroxíð kopars og annars málms 2827.4 kg T Q 

24.13.21.70 Brómíð og brómoxíð, joðíð og joðoxíð 2827 (.5 +.60) kg T  

24.13.22.35 Kalsíumklórít sem verslunarvara og kalsíumhýpóklórít 282810 kg Cl 
@ 

T Q 



31.3.2007  Nr. 16/283EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

24.13.22.39 Hýpóklóröt og klóröt, hýpóbrómöt (þó ekki kalsíums) 282890 kg Cl 
@ 

T  

24.13.22.55 Natríumklóröt 282911 kg T Q 

24.13.22.59 Klóröt, perklóröt, brómöt, perbrómöt, perjoðöt og joðöt (þó 
ekki natríums) 

2829 (.19 +.90) kg T Q 

24.13.31.13 Súlföt og pólýsúlföt 2830 kg S 
@ 

T  

24.13.31.15 Díþíonít og súlfoxýlöt 2831 kg T  

24.13.31.33 Súlföt 2832 (.10 +.20) kg 
Na2S2O

5 
@ 

T  

24.13.31.35 Þíósúlföt 283230 kg T  

24.13.31.53 Álsúlfat 283322 kg 
Al2O3 

@ 

T Q 

24.13.31.55 Baríumsúlfat 283327 kg T Q 

24.13.31.57 Súlföt (þó ekki ál og baríums) 2833 (.1 +.21 +.23 +.24 
+.25 +.26 +.29) 

kg T  

24.13.31.73 Álún 283330 kg T  

24.13.31.75 Peroxísúlföt (persúlföt) 283340 kg T  

24.13.32.10 Nítröt (þó ekki kalíums) 283429 kg N 
@ 

T  

24.13.32.20 Fosfínöt (hýpófosfít) og fosfónöt (fosfít) 283510 kg T  

24.13.32.30 Fosföt mónó- eða dínatríns 283522 kg P2O5 
@ 

T  

24.13.32.40 Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) 283525 kg P2O5 
@ 

T Q 

24.13.32.50 Trínatríns- og kalíumfosföt, kalsíumfosföt og önnur fosföt, 
fjölfosföt, þó ekki kalsíumvetnisortófosfat (tríammóníums, 
móno- eða dínatríums) natríumtrífosfat 

2835 (.23 +.24 +.26 
+.29.90 +.39) 

kg P2O5 
@ 

T  

24.13.32.60 Tríammóníumfosfat 28352910 kg T  

24.13.32.70 Natríumtrífosfat (natríumfjölfosföt) 283531 kg P2O5 
@ 

T Q 

24.13.33.10 Tvínatríumkarbónat 283620 kg 
Na2CO3 

@ 

T Q 

24.13.33.20 Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat) 283630 kg T  
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24.13.33.30 Kalíumkarbónöt 283640 kg 
K2CO3 

@ 

T Q 

24.13.33.40 Kalsíumkarbónat 283650 kg T Q 

24.13.33.50 Baríumkarbónat 283660 kg 
BaCO3 

@ 

T Q 

24.13.33.60 Blýkarbónöt 283670 kg T  

24.13.33.71 Litíumkarbónöt 283691 kg T  

24.13.33.73 Strontíumkarbónat 283692 kg T  

24.13.33.79 Karbónöt (þó ekki ammóníums, dínatríums, natríumvetnis-
karbónat, kalíums, kalsíums, baríums, blýs, litíums, strontíums 
eða bismúts) 

283699 kg T  

24.13.41.10 Álöt 284110 kg T  

24.13.41.20 Sinkkrómöt eða blýkrómöt 284120 kg T Q 

24.13.41.30 Natríumdíkrómöt, kalíumdíkrómöt og önnur díkrómöt, krómöt 
og peroxókrómöt (þó ekki sinks eða blýs) 

2841 (.30 +.50) kg T  

24.13.41.40 Manganít, manganöt og permanganöt 2841.6 kg S  

24.13.41.50 Mólýbdenöt 284170 kg S  

24.13.41.60 Volframöt 284180 kg S  

24.13.41.70 Sölt oxómálmsýrna og peroxómálmsýrna (þó ekki álöt, 
krómöt, díkrómöt, peroxókrómöt, manganít, manganöt, 
permanganöt, mólýbdenöt eða volframöt) 

284190 kg S  

24.13.41.83 Silfurnítrat 284321 kg S Q 

24.13.41.85 Hlaupkenndir góðmálmar, sambönd og amalgöm góðmálma, 
þó ekki silfurnítrat 

2843 (.10 +.29 +.30 
+.90) 

kg S  

24.13.42.50 Eimað vatn, vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af 
áþekkum hreinleika 

28510010 kg S Q 

24.13.42.90 Ólífræn efnasambönd, amalgöm (þó ekki eimað vatn, vatn til 
mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hreinleika, 
fljótandi og samþjappað andrúmsloft eða amalgöm góðmálma) 

2851.00 (.50 +.80) kg S  

24.13.51.00 Þungt vatn (tvívetnisoxíð), samsætur og sambönd þeirra (þó 
ekki geislavirkar eða kleyfar eða auðganlegar kemískar 
samsætur) 

2845 kg S  

24.13.52.20 Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð 2837 kg T  

24.13.52.30 Fúlmínöt, sýanöt og þíósýanöt 2838 kg T  

24.13.52.40 Silíköt, alkalímálmsilíköt sem verslunarvara 2839 kg SiO2 
@ 

T Q 

24.13.52.50 Dínatríntetrabóröt og önnur bóröt (þó ekki peroxóbóröt 
(perbóröt)) 

2840 (.1 +.20) kg B2O3 
@ 

T  

24.13.52.60 Peroxóbóröt (perbóröt) 284030 kg B2O3 
@ 

T Q 
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24.13.52.70 Tvöföld eða flókin silíköt 284210 kg T Q 

24.13.52.90 Sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna (þó ekki asíð eða tvöföld 
eða komplex silíköt) 

284290 kg T  

24.13.53.00 Vetnisperoxíð 2847 kg 
H2O2 

T Q 

24.13.54.30 Fosfíð (þó ekki járnfosfór) 2848 kg T  

24.13.54.50 Karbíð, einnig kemískt skýrgreind 2849 kg T Q 

24.13.54.70 Hýdríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð 2850 kg S  

24.13.55.00 Sambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríns eða skandíns eða 
blanda þeirra 

2846 kg S  

24.13.56.00 Brennisteinn (þó ekki óunninn, þurreimaður, útfelldur eða 
hlaupkenndur) 

25030090 kg S Q 

24.13.57.00 Brennt járnkís 260120 kg S Q 

24.13.58.50 Þrýstirafkvars 710410 g S  

24.13.58.70 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar 
óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir (þó ekki 
þrýstirafkvarts) 

710420 g S  

NACE 24.14: Framleiðsla á öðrum lífrænum grunníðefnum  

24.14.11.20 Mettuð, keðjulaga (alifatísk) vetniskolefni 290110 kg T  

24.14.11.30 Ómettað, raðtengd kolvatnsefni, etýlen 290121 kg T Q 

24.14.11.40 Ómettað, raðtengd kolvatnsefni, própan (própýlen) 290122 kg T Q 

24.14.11.50 Ómettað, raðtengd kolvatnsefni, bútan (bútýlen) og 
myndbrigði þess 

290123 kg T Q 

24.14.11.65 Ómettað, raðtengd kolvatnsefni, búta-1.3-díen 29012410 kg T Q 

24.14.11.67 Ómettað, raðtengt kolvatnsefni, ísópren 29012490 kg T Q 

24.14.11.90 Ómettað, raðtengd kolvatnsefni (þó ekki etýlen, própan, bútan, 
búta-1.3-díen eða ísópren) 

290129 kg T Q 

24.14.12.13 Sýklóhexan 290211 kg T Q 

24.14.12.15 Sýklan, sýklen og sýklóterpen (þó ekki sýklóhexan) 290219 kg T  

24.14.12.23 Bensen 290220 kg T Q 

24.14.12.25 Tólúen 290230 kg T Q 

24.14.12.43 o-Xýlen 290241 kg T Q 

24.14.12.45 p-Xýlen 290243 kg T Q 

24.14.12.47 m-Xýlen og blönduð myndbrigði xýlens 2902 (.42 +.44) kg T Q 
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24.14.12.50 Stýren 290250 kg T Q 

24.14.12.60 Etýlbensen 290260 kg T Q 

24.14.12.70 Ísóprópýlbensen 290270 kg T Q 

24.14.12.80 Naftalín og antrasen 29029010 kg T Q 

24.14.12.90 Bífenýl, terfenýl, vinýltólúen, raðtengd vetniskolefni, þó ekki 
sýklan, sýklen, sýklóterpen, bensen, tólúen, xýlen, stýren, 
etýlbensen, kúmen, naftalín eða antrasen 

2902.90 (.30 +.90) kg T  

24.14.13.13 Klórmetan (metýlklóríð) og klóretan (etýlklóríð) 290311 kg T Q 

24.14.13.15 Díklóretan (metýlklóríð) 290312 kg T  

24.14.13.23 Klóróform (tríklórómetan) 290313 kg T Q 

24.14.13.25 Koltetraklóríð 290314 kg T Q 

24.14.13.53 1.2-Díklóretan (etýldíklóríð) 290315 kg T Q 

24.14.13.57 Mettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna, ót.a. 290319 kg T Q 

24.14.13.71 Vinýlklóríð (klóretýlen) 290321 kg T Q 

24.14.13.73 Tríklóretýlen 290322 kg T Q 

24.14.13.75 Tetraklóretýlen (perklóretýlen) 290323 kg T Q 

24.14.13.79 Ómettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna (þó ekki 
vinýlklóríð, tríklóróetýlen eða tetraklóróetýlen) 

290329 kg T  

24.14.14.50 Afleiður kolvatnsefna sem innihalda einungis súlfóhópa, sölt 
þeirra og etýlestra 

290410 kg T  

24.14.14.70 Afleiður kolvatnsefna sem innihalda einungis nítróhópa eða 
nítrósóhópa 

290420 kg T  

24.14.14.90 Afleiður kolvatnsefna (þó ekki sem innihalda einungis súlfó-
hópa, sölt þeirra og etýlestra eða sem innihalda aðeins nítró-
hópa eða aðeins nítrósóhópa) 

290490 kg T  

24.14.15.10 Flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna 290330 kg S  

24.14.15.30 Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með færri en tveimur 
mismunandi halógenum 

2903.4 kg S Q 

24.14.15.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexaklórósýklóhexan 290351 kg S  

24.14.15.59 Halógenafleiður sýklan-, sýklen- eða sýklóterpenkolvatnsefna 
(þó ekki 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexaklórósýklóhexan) 

290359 kg S  

24.14.15.73 Klórbensen, o-díklórbenses og p-díklórbensen 290361 kg S  
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24.14.15.75 Hexaklórbensen og DDT (1,1,1-tríklór-2, 2-bis(p-
klórfenýl)etan) 

290362 kg S  

24.14.15.79 Halógenafleiður arómatískra vetniskolefna, þó ekki klór-, o-
díklór-, p-díklór- eða hexaklórbensen, DDT (1,2,3-tíklór-2,2-
bis(p-klórfenýl)etan) 

290369 kg S Q 

24.14.21.00 Iðnaðarfitualkóhól 382370 kg T Q 

24.14.22.10 Metanól (metýlalkóhól) 290511 kg T Q 

24.14.22.20 Própan-1-ol (própýlalkóhól) og própan-2-ol (ísóprópýlalkóhól) 290512 kg T Q 

24.14.22.30 Bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól) 290513 kg T Q 

24.14.22.40 Bútanól (þó ekki bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól)) 290514 kg T Q 

24.14.22.50 Pentanól (amýlalkóhól) og myndbrigði þess 290515 kg T  

24.14.22.63 Oktanól (oktýlalkóhól) og myndbrigði þess 290516 kg T Q 

24.14.22.69 Laurýlalkóhól, setýlalkóhól, sterýlalkóhól og önnur mettuð 
mónóhýdrísk alkóhól (þó ekki metýl, própýl og ísóprópýl, n-
bútíl, önnur bútanól, amýl eða oktýl) 

2905 (.17 +.19) kg T Q 

24.14.22.73 Raðtengd terpenalkóhól 290522 kg T  

24.14.22.75 Allýlalkóhól og önnur mettuð mónóhýdrísk alkóhól (þó ekki 
raðtengd terpenalkóhól) 

290529 kg T  

24.14.23.10 Etýlenglýkól (etandíól) 290531 kg T Q 

24.14.23.20 Própýlenglýkól (própan-1,2-díól) 290532 kg T Q 

24.14.23.33 D-glúkitól (sorbitól) 290544 kg T Q 

24.14.23.39 Díól og pólýhýdrísk alkóhól (þó ekki etýlenglýkól og 
própýlenglýkól, D-glúkitól) 

2905 (.39 +.41 +.42 
+.43 +.49) 

kg T  

24.14.23.50 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður raðtengdra alkóhóla 2905.5 kg T  

24.14.23.73 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

2906.1 kg T Q 

24.14.23.75 Arómatísk alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra 

2906.2 kg T  

24.14.24.15 Fenól (hýdroxýbensen) og sölt þess 290711 kg T Q 

24.14.24.17 Kresól og sölt þeirra 290712 kg T Q 

24.14.24.19 Mónófenól og sölt þeirra (þó ekki fenól og sölt þess, kresól og 
sölt þeirra) 

2907 (.13 +.14 +.15 
+.19) 

kg T  

24.14.24.33 4,4-Ísóprópýlídendífenól (bísfenól A, dífenýlólprópan) og sölt 
þess 

290723 kg T Q 

24.14.24.39 Pólýfenól (þ.m.t. sölt, þó ekki 4,4 ísóprópýlídendífenól) og 
fenólalkóhól 

2907 (.21 +.22 +.29) kg T Q 

24.14.24.53 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður með einungis halógen útskipti-
hópa (substituents) og sölt þeirra 

290810 kg T  

24.14.24.55 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður með einungis súlfóhópa, sölt 
þeirra og etra 

290820 kg T  
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24.14.24.59 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður (þó ekki með einungis halógen 
útskiptihópa og sölt þeirra eða einungis með súlfóhópa, sölt 
þeirra og etra) 

290890 kg T  

24.14.31.20 Sterínsýra frá iðnaði 382311 kg T Q 

24.14.31.30 Olíusýra frá iðnaði 382312 kg T Q 

24.14.31.50 Fitusýrur tallolíu frá iðnaði 382313 kg T Q 

24.14.31.95 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði, eimaðar (þó ekki 
sterínsýra eða olíusýra) 

38231910 kg T  

24.14.31.97 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði (þó ekki sterínsýra 
eða olíusýra eða eimaðar) 

3823.19 (.30 +.90) kg T  

24.14.32.15 Etýlasetat 291531 kg T Q 

24.14.32.17 Vinýlasetat 291532 kg T Q 

24.14.32.19 Estrar ediksýru (þó ekki etýlasetat eða vinýlasetat) 2915 (.33 +.34 +.35 
+.39) 

kg T  

24.14.32.20 Mónó-, dí- eða tríklórediksýrur, própíón-, bútan- og 
pentansýrur, sölt þeirra og estrar 

2915 (.40 +.50 +.60) kg T Q 

24.14.32.35 Palmitínsýra 29157015 kg T Q 

24.14.32.37 Sölt og estrat palmitínsýru 29157020 kg T Q 

24.14.32.43 Sölt sterínsýru 29157030 kg T Q 

24.14.32.45 Sterínsýra 29157025 kg T Q 

24.14.32.47 Estrar sterínsýru 29157080 kg T  

24.14.32.53 Maurasýra 291511 kg T Q 

24.14.32.55 Sölt og estrat maurasýru 2915 (.12 +.13) kg T  

24.14.32.71 Ediksýra 291521 kg T Q 

24.14.32.73 Natríumasetat 291522 kg T Q 

24.14.32.75 Kóbalasetat 291523 kg T  

24.14.32.77 Ediksýruanhýdríð 291524 kg T Q 

24.14.32.79 Sölt ediksýru (þó ekki natríums eða kóbalts) 291529 kg T  

24.14.32.80 Lárínsýra og annað, sölt og estrar 291590 kg T Q 

24.14.33.10 Raðtengdar sýrur og sölt þeirra og aðrar einbasískar 
karboxýlsýrur 

2916 (.11 +.19 +.20) kg T Q 

24.14.33.20 Estrar af akrýlsýru 291612 kg T  

24.14.33.30 Metakrýlsýra og sölt hennar 291613 kg T  

24.14.33.40 Estrar af metakrýlsýru 291614 kg T Q 
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24.14.33.50 Olíu-, línól- eða línólensýrur, sölt þeirra og estrar 291615 kg T Q 

24.14.33.63 Bensósýra, sölt hennar og estrar 291631 kg T Q 

24.14.33.65 Bensóýlperoxíð og bensóýlklóríð 291632 kg T Q 

24.14.33.67 Fenýlediksýra, sölt hennar og estrar 2916 (.34 +.35) kg T Q 

24.14.33.70 Arómatískar einbasískar karboxýlsýrur (anhýdríð), halíð, 
peroxíð, peroxýsýrur, afleiður þeirra, þó ekki bensósýra, 
fenýlediksýra, sölt þeirra og estrar, bensóýlperoxíð eða 
bensóýlklóríð 

291639 kg T  

24.14.33.83 Oxalsýra, axelasýra, malínsýra, annað, sýklan- og sýklensýrur, 
sölt 

2917 (.11 +.13 +.19 
+.20) 

kg T  

24.14.33.85 Adípsýra, sölt hennar og estrar 291712 kg T Q 

24.14.33.87 Malínsýruanhýdríð 291714 kg T Q 

24.14.34.13 Díbútýl ortóþalöt 291731 kg T Q 

24.14.34.15 Díoktýl ortóþalöt 291732 kg T Q 

24.14.34.23 Dínónýl eða dídesíl ortóþalöt 291733 kg T Q 

24.14.34.25 Estrar ortóþalsýru (þó ekki díbútýl ortóþalöt, díoktýl ortóþalöt, 
dínónýl og dídesýl ortóþalöt 

291734 kg T Q 

24.14.34.33 Þalsýruanhýdríð 291735 kg T Q 

24.14.34.35 Tereþalsýra og sölt hennar 291736 kg T Q 

24.14.34.43 Dímetýltereþalat 291737 kg T Q 

24.14.34.45 Arómatískar fjölbasískar karboxýlsýrur, anhýdríð þeirra og 
afleiður þeirra, ót.a. 

291739 kg T  

24.14.34.73 Sítrónuksýra, sölt hennar og estrar 2918 (.14 +.15) kg T Q 

24.14.34.75 Karboxýlsýrur með alkóhól-, fenól-, aldehýð- eða ketonivirkni 2918 (.11 +.12 +.13 
+.16 +.19 +.29 +.30 
+.90) 

kg T  

24.14.41.13 Metýlamín, dí- eða trímetýlamín og sölt þess 292111 kg T  

24.14.41.15 Díetýlamín og sölt þess 292112 kg T  

24.14.41.17 Raðtengd monoamín og afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki 
metýlamín, dí- eða trímetýlamín eða díetýlamín) 

292119 kg T  

24.14.41.23 Etýlendíamín og sölt þess 292121 kg T  

24.14.41.25 Hexametýlendíamín og sölt þess 292122 kg T Q 

24.14.41.27 Raðtengd pólýamín, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki 
etýlendíamín og sölt þess eða hexametýlendíamín og sölt 
þeirra) 

292129 kg T  

24.14.41.30 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenmónó- eða pólýamín, afleiður 
þeirra og sölt þeirra 

292130 kg T  

24.14.41.51 Anilín og sölt þess (þó ekki afleiður) 292141 kg T Q 
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24.14.41.53 Anilínafleiður og sölt þeirra 292142 kg T Q 

24.14.41.55 Tólúídín, afleiður þeirra og sölt þeirra 292143 kg T  

24.14.41.57 Arómatísk mónóamín, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki 
anilín eða tólúídín) 

2921 (.44 +.45 +.46 
+.49) 

kg T  

24.14.41.70 Arómatísk pólýamín, afleiður þeirra og sölt þeirra 2921.5 kg T  

24.14.42.33 Mónóetanólamín og sölt þess 292211 kg T Q 

24.14.42.35 Díetanólamín og sölt þess 292212 kg T  

24.14.42.37 Tríetanólamín og sölt þess 292213 kg T  

24.14.42.39 Amínóalkóhól, eterar og esterar þeirra, með einungis einni 
súrefnisvirkni, og sölt þeirra, þó ekki mónóetanólamín og sölt 
þess, díetanólamín og sölt þess og tríetanólamín og sölt þess 

2922 (.14 +.19) kg T  

24.14.42.90 Súrefnisvirk amínósambönd (þó ekki amínóalkóhól, esterar og 
eterar þeirra og salt þeirra, lýsín og salt þess og esterar, 
glútamínsýra, salt hennar og esterar) 

2922 (.2 +.3 +.43 +.44 
+.49 +.50) 

kg T  

24.14.43.10 Úreín, afleiður þeirra og sölt þeirra 292421 kg T  

24.14.43.20 Sakkarín og sölt þess 292511 kg T Q 

24.14.43.30 Imíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki sakkarín og sölt 
þess) 

2925 (.12 +.19) kg T  

24.14.43.40 Imín, afleiður þeirra og sölt þeirra 292520 kg T  

24.14.43.50 Akrýlnítríl 292610 kg T Q 

24.14.43.60 1-Sýanógúanidín (dísýandíamíð) 292620 kg T  

24.14.43.70 Nítrílvirk sambönd (þó ekki akrýlóntíríl, 1-sýanógúanídín 
(dísýandíamíð)) 

2926 (.30 +.90) kg T  

24.14.44.20 Díasó-, asó- eða asoxýsambönd 2927 kg T  

24.14.44.30 Lífrænar afleiður hýdrasíns eða hýdroxýlamíns 2928 kg T  

24.14.44.50 Ísósýanöt 292910 kg T Q 

24.14.44.90 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni (þó ekki ísósýanöt) 292990 kg T  

24.14.51.35 Díþíókarbónöt (xanþöt), þíókarbamöt, díþíókarbamöt, þíúram-, 
mónó, dí- eða tetrasúlfíð 

2930 (.10 +.20 +.30) kg T  

24.14.51.37 Meþíónín 293040 kg T Q 

24.14.51.39 Lífræn brennisteinssambönd (þó ekki díþíókarbónöt (xanþöt), 
þíókarbamöt, díþíókarbamöt, þíúram-, mónó, dí- eða 
tetrasúlfíð, metíónín) 

293090 kg T  

24.14.51.50 Lífræn-ólífræn sambönd (þó ekki lífræn brennisteinssambönd) 2931 kg T  

24.14.52.10 Heteróhringliða sambönd einungis með súrefnisheteró-
frumeindum (þ.m.t. kúmarín, metýlkúmarín og etýkúmarín) 
(þó ekki önnur lakton) 

2932 (.1 +.21 +.9) kg T  

24.14.52.30 Heteróhringliða sambönd, einungis með köfnunarefnisheteró-
frumeindum, með ósamruninn ímídasólhring (þó ekki 
hýdantóín og afleiður þess) 

293329 kg T  
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24.14.52.50 Sambönd með pýrídíni, (ísó)kínólínhring, önnur 
heteróhringliða sambönd, einungis með N 

2933 (.3 +.4 +.72 +.79 
+.9) 

kg T Q 

24.14.52.60 Melamín 293361 kg T  

24.14.52.70 6-Hexanlatkam (epsilon-kaprolaktam) 293371 kg T Q 

24.14.52.90 Kjarnasýrur og önnur heteróhringliða sambönd — þíasól, 
bensóþíasól og aðrir hringir 

2934 (.10 +.20 +.9) kg T  

24.14.53.50 Fosfóresterar og sölt þeirra (þ.m.t. laktósfosföt, halógen-, 
súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra) 

2919 kg T  

24.14.53.75 Þíófosfórestrar (fosfóróþíöt) og sölt þeirra og halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

292010 kg T  

24.14.53.79 Estrar annarra ólífrænna sýrna málmleysingja (þó ekki 
hýdrógenhalíð) o.þ.h., ót.a. 

292090 kg T  

24.14.61.11 Metanal (formaldehýð) 291211 kg T Q 

24.14.61.13 Etanal (asetaldehýð) 291212 kg T Q 

24.14.61.15 Bútanal (bútýraldehýð, venjuleg myndbrigði) 291213 kg T Q 

24.14.61.19 Raðtengd aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki metanal 
(formaldehýð), etanal (asetaldehýð), bútanal (bútýraldehýð, 
venjuleg myndbrigði)) 

291219 kg T  

24.14.61.20 Hringliða aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni 2912.2 kg S  

24.14.61.30 Aldehýðalkóhól 291230 kg S Q 

24.14.61.43 Vanillín (4-hýdroxý-3-metoxýbensaldehýð) 291241 kg S Q 

24.14.61.45 Etýlvanillín (3-etoxý-4-hýdroxýbensaldehýð) 291242 kg S  

24.14.61.47 Aldehýðetrar, aldehýðfenól, aldehýð (önnur súrefnisvirkni) þó 
ekki vanillín (4-hýdroxý-3-metoxýbensaldehýð), etýlvanillín 
(3-etoxý-4hýdroxýbensaldehýð) 

291249 kg S  

24.14.61.50 Hringliða fjölliður aldehýða 291250 kg S  

24.14.61.60 Paraformaldehýð 291260 kg T Q 

24.14.61.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósoafleiður aldehýða (þ.m.t. 
með annarri súrefnisvirkni, hringliða fjölliður aldehýða og 
paraformaldehýð) 

2913 kg S  

24.14.62.11 Aseton 291411 kg T Q 

24.14.62.13 Bútaton (metýletýlketón) 291412 kg T Q 

24.14.62.15 4-Metýlpentan-2-on (metýlísóbútýlketón) 291413 kg T Q 

24.14.62.19 Raðtend ketón, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki aseton, 
bútaton (metýletýlketón), 4-metýlpentan-2-on 
(metýlísóbútýlketón) 

291419 kg T  

24.14.62.31 Kamfóra, arómatísk ketón án annarrar súrefnisvirkni, 
ketónalkóhól, ketónaldehýð, ketónfenól og ketón án annarrar 
súrefnisvirkni 

2914 (.21 +.3 +.40 +.50) kg T  

24.14.62.33 Sýklóhexanón og metýlsýklóhexanón 291422 kg T  
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24.14.62.35 Jónon og metýljónon 291423 kg T  

24.14.62.39 Sýklan, sýklen eða sýklóterpen ketón án annarrar 
súrefnisvirkni (þó ekki kamfóra, sýklóhexanón og 
metýlsýklóhexanón, jónon og metýljónon) 

291429 kg T  

24.14.62.60 Kínon 2914.6 kg T Q 

24.14.62.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ketóns og kínons 291470 kg T  

24.14.63.13 Díetýl eter 290911 kg T Q 

24.14.63.19 Raðtengdir etrar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-
afleiðum þeirra (þó ekki díetýleter) 

290919 kg T  

24.14.63.23 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenetrar ásamt halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

290920 kg T  

24.14.63.25 Arómatískir etrar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra 

290930 kg T  

24.14.63.33 2,2-Oxýdíetanól (díetýlenglýsól, dígól) 290941 kg T Q 

24.14.63.39 Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 
þeirra (þó ekki 2,2-oxýdíetanól) 

2909 (.42 +.43 +.44 
+.49) 

kg T  

24.14.63.50 Eterfenól, eteralkóhólfenól og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra 

290950 kg S  

24.14.63.60 Alkóhól-, eter- og ketónperoxíð og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra 

290960 kg S  

24.14.63.73 Oxíran (etýlenoxíð) 291010 kg T Q 

24.14.63.75 Metýloxíran (própýlenoxíð) 291020 kg T Q 

24.14.63.79 Epoxíð, epoxýalkóhól, epoxýfenól og epoxýetrar, með 
þríliðuðum hring, og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra, þó ekki oxíran, metýloxíran 
(própýlenoxíð) 

2910 (.30 +.90) kg T  

24.14.63.80 Asetöl og hemiasetöl, og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra 

2911 kg T  

24.14.64.30 Önnur lífræn sambönd, ót.a. 2942 kg T  

24.14.64.50 Rennet og kirni þess 350710 kg S  

24.14.64.70 Ensím; unnin ensím (ót.a.) (þó ekki rennet og kirni þess) 350790 kg S  

24.14.71.20 Virk náttúrleg jarðefni, dýrasverta 380290 kg S Q 

24.14.71.30 Tallolía, einnig hreinsuð 3803 kg S Q 

24.14.71.40 Gúmkvoðu-, viðar eða súlfatterpentínolíur, furuolíur o.þ.h. 3805 kg S Q 

24.14.71.50 Rósín og resínsýrur og afleiður þeirra, rósínkjarni og 
rósínolíur, uppleysanleg gúmkvoða 

3806 kg S Q 

24.14.71.70 Viðartjara, viðartjöruolíur, viðarkreósót, viðarnafta, bik úr 
jurtaríkinu, bruggarabik og áþekk framleiðsla að stofni til úr 
rósíni, resínsýru eða biki úr jurtaríkinu 

3807 kg T Q 

24.14.72.00 Viðarkol einnig mótuð (þ.m.t. viðarkol úr skurn eða hnetum) 4402 kg S Q 

24.14.73.20 Bensól (bensen) 270710 kg T Q 
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24.14.73.30 Tólúól (tólúen) og xýlól (xýlen) 2707 (.20 +.30) kg T Q 

24.14.73.40 Naftalín og aðrar arómatískar kolvatnsefnablöndur (þó ekki 
bensól, tólúól eða xýlól) 

2707 (.40 +.50) kg T Q 

24.14.73.50 Fenól 270760 kg T Q 

24.14.73.65 Kreósótsolíur 270791 kg T Q 

24.14.73.67 Aðrar olíur og olíuframleiðsla, ót.a. 270799 kg T Q 

24.14.73.70 Bik og bikkoks, fengið úr kolatjöru eða annarri jarðtjöru 2708 kg T Q 

NACE 24.15: Framleiðsla á áburði og köfnunarefnissamböndum 

24.15.10.50 Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra 2808 kg N 
@ 

T Q 

24.15.10.75 Vatnsfrítt ammoníak 281410 kg N 
@ 

T Q 

24.15.10.77 Ammoníak í vatnslausn 281420 kg N 
@ 

T Q 

24.15.20.20 Ammoníumklóríð 282710 kg T Q 

24.15.20.30 Nítröt 283410 kg N 
@ 

T  

24.15.20.50 Kalínnítröt 283421 kg N 
@ 

T  

24.15.20.70 Ammoníumkarbónat sem verslunarvara og önnur 
ammoníumkarbónöt 

283610 kg N 
@ 

T  

24.15.30.13 Þvagefni sem inniheldur > 45% af köfnunarefni miðað við 
þyngd þurrefnisins (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

31021010 kg N T Q 

24.15.30.19 Þvagefni sem inniheldur ≤  45% af köfnunarefni miðað við 
þyngd þurrefnisins (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

31021090 kg N T Q 

24.15.30.23 Ammoníumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310221 kg N T Q 

24.15.30.29 Tvísölt og blöndur ammoníumsúlfats og ammoníumnítrats (þó 
ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 
þyngd) 

310229 kg N T Q 

24.15.30.30 Ammoníumnítrat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310230 kg N T Q 

24.15.30.43 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, ≤ 28% af 
köfnunarefni miðað við þyngd 

31024010 kg N T Q 

24.15.30.45 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, > 28% af 
köfnunarefni miðað við þyngd 

31024090 kg N T Q 

24.15.30.60 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammoníumnítrats (þó 
ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 
þyngd) 

310260 kg N T Q 

24.15.30.70 Kalsíumsýanamíð (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum  ≤ 10 kg að þyngd) 

310270 kg N T Q 
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24.15.30.80 Blöndur þvagefnis og ammoníumnítrats í vatns- eða 
ammoníaklausn (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310280 kg N T Q 

24.15.30.90 Köfnunarefnisáburður úr ólífrænn eða kemískur, ót.a. 310290 kg N T Q 

24.15.40.35 Súperfosföt (þó ekki með kalíum, í töflum eða áþekku formi 
eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310310 kg P2O5 T Q 

24.15.40.37 Basískt gjall (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310320 kg P2O5 T Q 

24.15.40.39 Fosfatáburður, ólífrænn eða kemískur (þó ekki súperfosföt eða 
basískt gjall, í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum 
≤ 10 kg að þyngd) 

310390 kg P2O5 T Q 

24.15.50.30 Kalíumklóríð (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310420 kg K2O T Q 

24.15.50.50 Kalíumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

310430 kg K2O T Q 

24.15.50.70 Kalíumáburður, ólífrænn eða kemískur (þó ekki kalíumklóríð 
eða kalíumsúlfat, í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum 
≤ 10 kg að þyngd) 

310490 kg K2O T Q 

24.15.60.00 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu 3101 kg T Q 

24.15.70.50 Náttúrlegt natríumnítrat (þó ekki í töflum eða áþekku formi 
eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

31025010 kg T  

24.15.70.70 Natríumnítrat (þó ekki náttúrlegt, í töflum eða áþekku formi 
eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

31025090 kg N T Q 

24.15.80.10 Áburður í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 
þyngd 

310510 kg T Q 

24.15.80.23 Áburður sem inniheldur köfnunarefni, fosfór og kalíum, 
> 10% af köfnunarefni 

31052010 kg T Q 

24.15.80.25 Áburður sem inniheldur köfnunarefni, fosfór og kalíum, ≤ 10% 
af köfnunarefni 

31052090 kg T Q 

24.15.80.30 Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) (þó 
ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 
þyngd) 

310530 kg T Q 

24.15.80.40 Ammóníumdíhýdrógenorþófosfat (mónóammóníumfosfat) 310540 kg T Q 

24.15.80.53 Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur nítröt og fosföt, 
ót.a. 

310551 kg T Q 

24.15.80.59 Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur köfnunarefni 
og fosfór, ót.a. 

310559 kg T Q 

24.15.80.63 Kalíumþrífosföt (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

31056010 kg T Q 

24.15.80.69 Lífrænn eða kemískur áburður með fosfór og kalíum þó ekki 
kalíumþrífosföt (í töflum, áþekku formi eða í umbúðum: 
≤ 10 kg fyrir áburð sem inniheldurköfnunarefni) 

31056090 kg T Q 

24.15.80.90 Annað áburður, ót.a. 310590 kg T Q 

NACE 24.16: Framleiðsla á plastefnum í frumgerðum 

24.16.10.35 Línulegt pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í frumgerðum 39011010 kg T Q 

24.16.10.39 Pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í frumgerðum (þó ekki 
línulegt) 

39011090 kg T Q 

24.16.10.50 Pólýetýlen að eðlisþyngd ≥ 0,94, í frumgerðum 390120 kg T Q 
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24.16.10.70 Samfjölliður etýlenvinýlasetats, í frumgerðum 390130 kg T Q 

24.16.10.90 Fjölliður etýlens, í frumgerðum (þó ekki pólýetýlen eða 
samfjölliður etýlenvinýlasetats) 

390190 kg T Q 

24.16.20.35 Þenjanlegt pólýstýren, í frumgerðum 390311 kg T Q 

24.16.20.39 Pólýstýren, í frumgerðum (þó ekki þenjanlegt pólýstýren) 390319 kg T Q 

24.16.20.50 Samfjölliður stýrenakrýlónítríls (SAN), í frumgerðum 390320 kg T Q 

24.16.20.70 Samfjölliður akrýlónítríl-bútadíenstýren (ABS), í frumgerðum 390330 kg T Q 

24.16.20.90 Fjölliður stýrens, í frumgerðurm (þó ekki pólýstýren, 
samfjölliður stýren-akrýlonítríls (SAN) eða samfjölliður 
akrýlónítríl-bútadíenstýrens (ABS)) 

390390 kg T  

24.16.30.10 Pólývinýlklóríð, ekki blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 390410 kg T Q 

24.16.30.23 Óplestin pólývinýlklóríð, blönduð öðrum efnum, í 
frumgerðum 

390421 kg T  

24.16.30.25 Plestin pólývinýlklóríð, blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 390422 kg T  

24.16.30.40 Samfjölliður vinýlklóríðvinýlasetats og samfjölliður annars 
vinýlklóríðs, í frumgerðum 

3904 (.30 +.40) kg T Q 

24.16.30.50 Fjölliður vinýlídenklóríðs, í frumgerðum 390450 kg T Q 

24.16.30.60 Pólýtetraflúóróetýlen í frumgerðum 390461 kg T Q 

24.16.30.63 Pólýtetraflúóróetýlen, mótaduft 3904.61a kg T  

24.16.30.65 Pólýtetraflúóróetýlen, í öðrum frumgerðum 3904.61b kg T  

24.16.30.70 Flúorfjölliður, í frumgerðum (þó ekki pólýtetraflúoretýlen) 390469 kg T Q 

24.16.30.90 Fjölliður halógenólefíns, í frumgerðum, ót.a. 390490 kg T  

24.16.40.13 Pólýasetöl, í frumgerðum 390710 kg T Q 

24.16.40.15 Pólýetýlenglýsól og önnur pólýeteralkóhól, í frumgerðum 3907.20 (.11 +.2) kg T Q 

24.16.40.20 Pólýeterar, í frumgerðum (þó ekki pólýasetöl og 
pólýeteralkóhól) 

3907.20.9 kg T  

24.16.40.30 Epoxýresín, í frumgerðum 390730 kg T Q 

24.16.40.40 Pólýakarbónöt, í frumgerðum 390740 kg T Q 

24.16.40.50 Alkýdresín, í frumgerðum 390750 kg T Q 

24.16.40.62 Pólýetýlentereftalat, með seigju ≥ 183 ml/g 39076020 kg T  

24.16.40.64 Annað pólýetýlentereftalat 39076080 kg T  

24.16.40.70 Ómettaðir fljótandi pólýesterar, í frumgerðum (þó ekki 
pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, 
pólýetýlenterefþalat) 

39079110 kg T Q 

24.16.40.80 Ómettaðir pólýestrar, í frumgerðum (þó ekki fljótandi 
pólýesterar, pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, 
alkýdresín, pólýetýlenterefþalat) 

39079190 kg T Q 

24.16.40.90 Pólýesterar, í frumgerðum (þó ekki pólýasetöl, pólýeterar, 
epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, pólýetýlenterefþalat og 
aðrir ómettaðir pólýesterar) 

390799 kg T  
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24.16.51.30 Pólýprópýlen, í frumgerðum 390210 kg T Q 

24.16.51.50 Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í frumgerðum (þó ekki 
pólýprópýlen) 

3902 (.20 +.30 +.90) kg T  

24.16.52.30 Fjölliður vinýlasetats, í vatnsdreifum, í frumgerðum 3905 (.12 +.21) kg T Q 

24.16.52.50 Fjölliður vinýlasetats, í frumgerðum (þó ekki í vatnsdreifum) 3905 (.19 +.29) kg T Q 

24.16.52.70 Fjölliður vínýlaestra og aðrar fjölliður vinýls, í frumgerðum 
(þó ekki vinýlasetats) 

3905 (.30 +.91 +.99) kg T Q 

24.16.53.50 Pólýmetýlmetacrýlat í frumgerðum 390610 kg T Q 

24.16.53.90 Akrýlfjölliður, í frumgerðum (þó ekki pólýmetýlmetakrýlat) 390690 kg T Q 

24.16.54.50 Pólýamíð -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 eða -6.12, í 
frumgerðum 

390810 kg T Q 

24.16.54.90 Pólýamíð í formgerðurm (þó ekki pólýamíð -6, -11, -12, -6.6, -
6.9, -6.10 eða -6.12= 

390890 kg T Q 

24.16.55.50 Þvagefnisresín og þíóþvagefnisresín, í frumgerðum 390910 kg T Q 

24.16.55.70 Melamínresín, í frumgerðum 390920 kg T Q 

24.16.56.30 Amínóresín, í frumgerðum (þó ekki þíóþvagefnisresín og 
melamínresín) 

390930 kg T Q 

24.16.56.50 Fenólresín, í frumgerðum 390940 kg T Q 

24.16.56.70 Pólýúretön, í frumgerðum 390950 kg T Q 

24.16.57.00 Sílikon, í frumgerðum 3910 kg T Q 

24.16.58.10 Jarðolíuresín, kúmarón-, inden- eða kúmarónindenresín og 
pólýterpen, í frumgerðum 

391110 kg T Q 

24.16.58.20 Pólýfúlfíð, pólýsúlfón, pólýxýlenresín, pólý (1,4 
díísóprópýlbensen), pólývinýlketón, pólýetýlenímin og 
pólýímíð, í frumgerðum 

391190 kg T  

24.16.58.30 Sellulósaasetat, í frumgerðum 3912.1 kg T Q 

24.16.58.40 Sellulósanítröt, í frumgerðum (þ.m.t kollodíum) 391220 kg T Q 

24.16.58.50 Sellulósaeterar og sellulósi og tengdar afleiður þeirra, í 
frumgerðum (þó ekki sellúlósaasetöt eða sellulósanítröt) 

3912 (.3 +.90) kg T  

24.16.58.60 Náttúrlegar og umbreyttar fjölliður, í frumgerðum (þ.m.t. 
algínsýra, hert prótín og kemískar afleiður náttúrlegs gúmmís) 

3913 kg T  

24.16.58.70 Jónskiptar að meginstofni úr syntetískum eða náttúrlegum 
fjölliðum 

3914 kg T Q 
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NACE 24.17: Framleiðsla á syntetísku gúmmíi í frumgerðum 

24.17.10.50 Gervilatexgúmmí 4002 (.11 +.41 +.51 
+.91) 

kg T Q 

24.17.10.90 Gervigúmmí (þó ekki latex) 4002 (.19 +.20 +.3 +.49 
+.59 +.60 +.70 +.80 
+.99) 

kg T Q 

NACE 24.20: Framleiðsla á varnarefnum og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði 

24.20.11.20 
z 

Skordýraeitur að meginstofni úr jurtavörum eða öðrum 
líffræðilegum vörum, í formi eða umbúðum til smásölu eða 
sem blöndur eða vörur 

3808.10.90a kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.11.30 Skordýraeitur að meginstofni til úr klóruðum kolvatnsefnum, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38081020 kg virkt 
efni 
@ 

S I 

24.20.11.40 Skordýraeitur að meginstofni til úr karbamötum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38081030 kg virkt 
efni 
@ 

S I 

24.20.11.50 Skordýraeitur að meginstofni til úr lífrænni fosfórframleiðslu, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38081040 kg virkt 
efni 
@ 

S I 

24.20.11.60 Skordýraeitur að meginstofni til úr pýretróíði, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38081010 kg virkt 
efni 
@ 

S I 

24.20.11.70 
z 

Skordýraeitur að meginstofni til úr jarðefnaolíum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.10.90b kg virkt 
efni 
@ 

S  

24.20.11.90 
z 

Skordýraeitur, til smásölu eða sem blöndur eða vörur (þó ekki 
að meginstofni úr jurtavörum, klóruðum kolvatnsefnum, 
karbamötum, lífrænni fosfórframleiðslu, pýretríóíði eða 
jarðefnaolíum) 

3808.10.90c kg virkt 
efni 
@ 

S I 

24.20.12.20 Illgresiseyðir að meginstofni til úr fenoxý-fýtóhormón-
framleiðslu, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur 
eða vörur 

38083011 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.30 Illgresiseyðir að meginstofni til úr tríasínum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38083013 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.40 Illgresiseyðir að meginstofni til úr amíðum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38083015 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.50 Illgresiseyðir að meginstofni til úr karbamötum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38083017 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.60 Illgresiseyðir að meginstofni til úr dínítróanilínafleiðum, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38083021 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.70 Illgresiseyðir að meginstofni til úr þvagefni, úrasíli og 
súlfónýlþvagefni, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

38083023 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.12.90 Illgresiseyðir, til smásölu eða sem blöndur eða vörur, þó ekki 
að meginstofni úr fenoxý-fýtóhormónum, tríasínum, amíðum. 
karbamötum, dínítróanalínafleiðum, þvagefni, úrasíli eða 
súlfónýlþvagefni 

38083027 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.13.50 Spírunareyðir, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

38083030 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
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24.20.13.70 Efni til að stjórna plöntuvexti, í formi eða umbúðum til 
smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38083090 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.14.30 Sótthreinsandi efni að meginstofni til úr fjórgreinóttum 
ammoníumsöltum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

38084010 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 

24.20.14.50 Sótthreinsandi efni að meginstofni til úr halógensamböndum, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38084020 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 

24.20.14.90 Sótthreinsandi efni, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur (þó ekki að meginstofni til úr fjórgreinóttum 
ammoníumsöltum eða halógensamböndum) 

38084090 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 

24.20.15.52 Ólífrænn sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.20.1 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.53 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 
úr díþíókarbamötum, í formi eða umbúðum til smásölu eða 
sem blöndur eða vörur 

38082030 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.55 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 
úr bensimídasólum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

38082040 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.56 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 
úr díasólum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

38082050 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.57 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni 
úr díassínum eða morfólínum, í formi eða umbúðum til 
smásölu eða sem blöndur eða vörur 

38082060 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.59 Annar sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun (þó ekki 
Captan ...) 

38082080 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.73 
z 

Nagdýraeitur með storknunarvörn, í formi eða umbúðum til 
smásölu eða sem blöndur eða vörur (þ.m.t. bródífakúm, 
klórófasínón og kúmatetralýl) 

3808.90a kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.75 
z 

Nagdýraeitur, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur (þó ekki með storknunarvörn) 

3808.90b kg virkt 
efni 
@ 

S Q 
I 

24.20.15.79 
z 

Aðrar áþekkar vörur 3808.90c kg virkt 
efni 
@ 

S Q 

NACE 24.30: Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum 

24.30.11.50 Málning og lökk, að meginstofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum, 
dreifðum eða uppleystum í vatnskenndum miðli 
(þ.m.t.smeltlökk og lakkmálning) 

320910 kg S Q 

24.30.11.70 Önnur málning og lökk, dreifð eða uppleyst í vatnskenndum 
miðli 

320990 kg S Q 

24.30.12.25 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýestrum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli, þar sem leysiefnið er > 50% 
lausnarinnar miðað við þyngd, þ.m.t. smeltlökk og 
lakkmálning 

32081010 kg S Q 

24.30.12.29 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýestrum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli, þ.m.t. smeltlökk og 
lakkmálning, þó ekki þar sem leysiefnið er > 50% lausnarinnar 
miðað við þyngd 

32081090 kg S Q 

24.30.12.30 Málning og lakk, að meginstofni úr akrýl eða vinýl, dreifðum 
eða uppleystum í vatnssnauðum miðli, þar sem leysiefnið er 
> 50% lausnarinnar miðað við þyngd, þ.m.t. smeltlökk og 
lakkmálning 

32082010 kg S Q 
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24.30.12.50 Önnur málning og lökk að meginstofni úr akrýl eða vinýl-
fjölliðum 

32082090 kg S Q 

24.30.12.70 Málning og lökk: lausnir, ót.a. 3208.90.1 kg S Q 

24.30.12.90 Önnur málning og lökk að meginstofni úr syntetískum 
fjölliðum, ót.a. 

3208.90.9 kg S Q 

24.30.21.30 Unnir dreifulitir, gruggunarefni, litir og áþekk framleiðsla fyrir 
leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

320710 kg S  

24.30.21.50 Bræðsluhæft smelt og greungur, engób (slips) og áþekk 
framleiðsla fyrir leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

320720 kg S  

24.30.21.70 Fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla, glerfrit og annað gler 
sem duft, korn eða flögur 

3207 (.30 +.40) kg S  

24.30.22.13 Olíumálning og -lökk, fyrir lokavinnslu á leðri (þ.m.t. 
smeltlökk, lakkmálning og límmálning) 

32100010 kg S Q 

24.30.22.15 Unnir vatnsdreifulitir, fyrir lokavinnslu á leðri, málning og 
lökk (þ.m.t. smeltlökk, lakkmálning og límmálning) (þó ekki 
úr olíu) 

32100090 kg S Q 

24.30.22.20 Unnin þurrkefni 3211 kg S  

24.30.22.30 Prentþynnur 321210 kg S  

24.30.22.40 Dreifulitir, þ.m.t. málmduft og –flögur, dreifðir í 
vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til 
framleiðslu á málningu, litgjöfum og litarefnum ót.a, umbúið 
til smásölu 

321290 kg S  

24.30.22.53 Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað 
kítti 

32141010 kg S Q 

24.30.22.55 Spartl 32141090 kg S Q 

24.30.22.60 Óeldföst efni til yfirborðslagningar til byggingar eða innanhúss 
á veggi, gólf, loft o.þ.h. 

321490 kg S  

24.30.22.73 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 
efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni úr 
bútýlasetati 

38140010 kg S Q 

24.30.22.79 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 
efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni (þó ekki 
úr bútýlasetati) 

38140090 kg S Q 

24.30.23.50 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægra-
dvalar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskurm eða skálum 

321310 kg S Q 

24.30.23.70 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, dægradvalar og 
blæbrigða, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum eða skálum 
(þó ekki í samstæðum) 

321390 kg S Q 

24.30.24.50 Svartir prentlitir 321511 kg S Q 

24.30.24.70 Prentlitir (þó ekki svartir) 321519 kg S Q 
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NACE 24.41: Framleiðsla á hráefnum til lyfjagerðar 

24.41.10.30 Salisýlsýra og sölt hennar 291821 kg T  

24.41.10.50 O-Asetýlsalisýlsýra, sölt hennar og estrar 291822 kg T Q 

24.41.10.70 Estrar salisýlsýru og sölt þeirra (þó ekki af O-asetýlsalisýlsýru) 291823 kg T  

24.41.20.10 Lýsín og estrar þess, og sölt þeirra 292241 kg T  

24.41.20.20 Glútamínsýra og sölt hennar 292242 kg T  

24.41.20.30 Kólín og sölt þess 292310 kg T  

24.41.20.40 Lesitín og önnur fosfóramínólípíð 292320 kg T Q 

24.41.20.50 Kvatern ammoníumsölt og hýdroxíð (þó ekki kólín og sölt 
þess, lesitín og önnur fosfóramínólípíð) 

292390 kg T  

24.41.20.60 Raðtengd amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. raðtengd 
karbamöt) 

2924.1 kg T  

24.41.20.70 Raðtengd amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. raðtengd 
karbamöt) (þó ekki úreín, afleiður þeirra og sölt þeirra ) 

2924 (.23 +.24 +.29) kg T  

24.41.31.10 Laktón (þó ekki kúmarín, metýlkúmarín eða etýlkúmarín) 293229 kg T  

24.41.31.20 Fenasón (antipýrín) og afleiður þess 293311 kg T  

24.41.31.30 Sambönd með ósamruninn pýridínhring í byggingu sinni 
(einnig afoxaðan) (þó ekki fenasón (antipýrín) og afleiður 
þess) 

293319 kg T  

24.41.31.40 Hýdantoín og afleiður þess 293321 kg T  

24.41.31.55 Malónýlþvagefni (barbítúrsýra), afleiður þeirra og sölt þeirra 2933 (.52 +.53 +.54) kg T Q 

24.41.31.59 Sambönd með pýrimídínhring (einnig afoxaðan) eða 
píperasínhring í byggingu sinni (þó ekki malónýlþvagefni 
(barbítúrsýra) og afleiður þess) 

2933 (.55 +.59) kg T  

24.41.31.70 Sambönd með ósamruninn tríasínhring í byggingu sinni 
(einnig afoxaðan) (þó ekki melamín) 

293369 kg T  

24.41.31.80 Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi (einnig afoxað), en ekki 
frekar samrunið 

293430 kg T  

24.41.32.00 Súlfonamíð 2935 kg T Q 

24.41.40.00 Sykrur, hreinar, (þó ekki glúkósi, o.þ.h.), sykruetrar og sölt 
þeirra, o.þ.h. 

2940 kg T  

24.41.51.10 Próvítamín, óblönduð 293610 — S  

24.41.51.23 A-vítamín og afleiður þeirra, óblönduð 293621 — S Q 

24.41.51.25 B1-vítamín og afleiður þess, óblandað 293622 — S  

24.41.51.33 B2-vítamín og afleiður þess, óblandað 293623 — S Q 

24.41.51.35 D- eða DL-pantónþensýra (B3- eða B5-vítamín) og afleiður 
hennar, óblönduð 

293624 — S  
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24.41.51.43 B6-vítamín og afleiður þess, óblandað 293625 — S  

24.41.51.45 B12-vítamín og afleiður þess, óblandað 293626 — S  

24.41.51.53 C-vítamín og afleiður þess, óblandað 293627 — S  

24.41.51.55 E-vítamín og afleiður þess, óblandað 293628 — S  

24.41.51.59 Vítamín og afleiður þeirra, óblönduð (þó ekki A-, B1-, B2-, 
B3-, B5-, B6-, B12-, C og E-vítamín, kjarnar, blöndur og 
próvítamín) 

293629 — S  

24.41.51.90 Blandaðir og náttúrlegir kjarnar vítamína 293690 — S  

24.41.52.50 Insúlín og sölt þess 293712 — S Q 

24.41.52.61 Pólýpeptíð, prótín og glýkóprótínhormón,, afleiður þeirra og 
hliðstæður byggingar þess (þó ekki insúlín og sölt þess) 

2937 (.11 +.19) g S  

24.41.52.63 Kortísón, hýdrókortíosón, prednisón (dehýdrókortísón) og 
prednisólo(dehýdróhýdrócortísón) 

293721 g S Q 

24.41.52.65 Halógenafleiður barkstera 293722 g S  

24.41.52.70 Estrógen og prógestógen 293723 g S Q 

24.41.52.81 Sterahormón, afleiður þeirra og hliðstæður byggingar þeirra 
(þó ekki kortísón, hýdrókortísón, prednísón og prednísólón, 
halógenafleiður barkstera, estrógen og prógestógen) 

293729 g S  

24.41.52.83 Katekólamínhormón, afleiður þeirra og hliðstæður þeirra 2937 (.3 +.40 +.50 +.90) g S  

24.41.53.13 Rútósíð (rútín) og afleiður þess 293810 — S Q 

24.41.53.15 Glýkósíð og sölt þeirra, etrar, estrar og aðrar afleiður (þó ekki 
rútósíð (rútín)) 

293890 — S  

24.41.53.23 Ópíumalkalóíð, afleiður þeirra og sölt þeirra 2939.1 — S  

24.41.53.25 Kínín og sölt þess 293921 — S  

24.41.53.29 Kínabarkaralkalóíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki kínín 
og sölt þess) 

293929 — S  

24.41.53.30 Kaffín og sölt þess 293930 — S  

24.41.53.40 Efedrín og sölt þeirra 2939.4 — S  

24.41.53.50 Þeófýllín og amónífýllín (þeófýllínetýlendíamín), afleiður 
þeirra og sölt þeirra 

2939.5 — S  

24.41.53.60 Alkalóíð grasdrjólasvepps, afleiður þeirra og sölt þeirra 2939.6 — S  

24.41.53.80 Jurtaalkalóíð og sölt þeirra, etrar, estrar og aðrar afleiður þeirra 
(þó ekki ópíums, kínabarkar, kaffíns, efedríns, þeófýllíns og 
amínófýllíns eða grasdrjólasvepps) 

2939.9 — S  

24.41.54.30 Penisillín, afleiður þeirra og sölt þeirra 294110 kg T Q 
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24.41.54.40 Streptímýsín, afleiður þeirra og sölt þeirra 294120 kg T Q 

24.41.54.50 Tetrasýkín, afleiður þeirra og sölt þeirra 294130 kg T Q 

24.41.54.60 Klóramfeníkól, afleiður þeirra og sölt þeirra 294140 kg T Q 

24.41.54.70 Erýþrómýsín, afleiður þeirra og sölt þeirra 294150 kg T Q 

24.41.54.90 Önnur sýklalyf, ót.a. 294190 kg T Q 

24.41.60.10 Kirtlar og önnu líffæri, þurrkuð (til lækninga) 300110 — S  

24.41.60.20 Kjarnar úr kirtlum og öðrum líffærum eða úr seyti þeirra (til 
lækninga) 

300120 — S  

24.41.60.30 Efni úr mönnum eða dýrum framleidd til lækninga eða varnar 
gegn sjúkdómum, heparín og sölt þess (þó ekki kirtlar, líffæri 
eða blóð) 

300190 — S  

24.41.60.50 Mannsblóð, dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn 
sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar, ræktaðar örverur og toxín 
(þó ekki ger) 

300290 — S  

NACE 24.42: Lyfjaframleiðsla 

24.42.11.30 Lyf sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með byggingu 
penisillínsýru eða streptómýsín eða afleiður þeirra, til 
lækninga eða varnar gegn sjúkdómum 

300310 — S  

24.42.11.50 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, ekki til smásölu 300320 — S  

24.42.11.60 Lyf úr penisillínum, streptómýsínum eða afleiðum þeirra , í 
skömmtum eða til smásölu 

300410 — S  

24.42.11.80 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, til smásölu 300420 — S  

24.42.12.30 Lyf sem innihalda insúlín en ekki sýklalyf, til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, en ekki í afmældum skömmtum eða 
til smásölu 

300331 — S  

24.42.12.50 Lyf sem innihalda hormón en ekki sýklalyf, til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, en ekki í afmældum skömmtum eða 
til smásölu (þó ekki insúlín) 

300339 — S  

24.42.12.60 Lyf sem innihalda insúlín en ekki sýklalyf, til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum eða til 
smásölu 

300431 — S  

24.42.12.65 Lyf sem innihalda barsterahormón, afleiður þeirra og 
hliðstæður byggingar þeirra, í afmældum skömmtum eða til 
smásölu 

3004 (.32 +.39) — S  

24.42.13.10 Lyf úr alkalóíðum eða afleiðum þeirra, ekki til smásölu 300340 — S  

24.42.13.20 Lyf til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, önnur en í 
nr. 3003, ekki til smásölu 

300390 — S  

24.42.13.40 Lyf úr alkalóíðum eða afleiðum þeirra, til smásölu 300440 — S  

24.42.13.60 Lyf sem innihalda vítamín, próvítamín, afleiður þeirra og 
innbyrðis blöndur þeirra, til lækninga eða varnar gegn 
sjúkdómum, í afmældum skömmtum eða til smásölu 

300450 — S  
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24.42.13.80 Önnur lyf úr blönduðum eða óblönduðum vörur, til smásölu, 
ót.a. 

300490 — S  

24.42.21.20 Mótsermi og aðrir blóðþættir 300210 — S  

24.42.21.40 Bóluefni í mannalyf 300220 — S  

24.42.21.60 Bóluefni til dýralækninga 300230 — S  

24.42.22.00 Efnafræðilegt getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormónum 
eða sæðiseyði 

300660 — S  

24.42.23.20 Prófefni til blóðflokkunar 300620 — S  

24.42.23.40 Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir, prófunarefni til 
læknisskoðunar sem gefin eru sjúklingum 

300630 — S  

24.42.23.60 Tannsement og annað tallfyllingarefni, beinmyndunarsement 300640 — S  

24.42.23.70 Hlaupkennd vara til notkunar í manna- eða dýralyf sem 
smurefni í skurðaðgerðum eða við læknisskoðun eða sem 
tengslaefni milli líkama og lækningatækis 

300670 — S  

24.42.24.10 Sáraumbúðir og áþekkar vörur með límlagi, gegndreyptar eða 
húðaðar með efnum til lækninga, eða í smásöluumbúðum 

300510 — S  

24.42.24.30 Vatt, grisjur o.þ.h. með efnum til lækninga, til smásölu, ót.a. 300590 — S  

24.42.24.50 Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt seymi og 
vefjalím til lækninga, laminaría og laminaríastifti, skurð- eða 
tannlækningaefni til að stöðva blæðingar 

300610 — S  

24.42.24.70 Kassar og töskur til skyndhjálpar 300650 — S  

NACE 24.51: Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerninga- og fægiefnum 

24.51.10.50 Glýseról (glýserín), hrátt, glýserólvatn og glýserollútur 1520 kg T Q 

24.51.10.70 Glýseról (þ.m.t. syntetískt) (þó ekki hrátt glýserólvatn eða 
glýserollútur) 

290545 kg T Q 

24.51.20.20 Mínushlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 340211 kg T  

24.51.20.30 Plúshlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 340212 kg T  

24.51.20.50 Óhlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 340213 kg T  

24.51.20.90 Lífræn yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa, mínushlaðin, 
plúshlaðin eða óhlaðin) 

340219 kg T  

24.51.31.20 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum, o.þ.h., sem 
handsápa 

340111 kg S Q 

24.51.31.50 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum, o.þ.h., ót.a. 340119 kg S  
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24.51.31.73 Sápa sem spænir, flögur, kyrni eða duft 34012010 kg S  

24.51.31.79 Sápa, ekki í stöngum, kökum eða mótuðum myndum eða 
pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt eða hjúpað sápu 
eða hreinsiefni, flögur, kyrni eða duft 

34012090 kg S  

24.51.31.83 Lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til húðþvottar, 
einnig með sápuinnihaldi, til smásölu 

340130 kg S  

24.51.32.40 Yfirborðsvirk framleiðsla, einnig með sápuinnihaldi, til 
smásölu (þó ekki til notkunar sem sápa) 

34022020 kg S  

24.51.32.50 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, til 
smásölu, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til notkunar sem 
sápa, og yfirborðsvirk framleiðsla 

34022090 kg S Q 

24.51.32.60 Yfirborðsvirk framleiðsla, einnig sem innihalda sápu, ekki til 
smásölu (þó ekki til notkunar sem sápa) 

34029010 kg S  

24.51.32.70 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, ekki til 
smásölu, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til notkunar sem 
sápa, og yfirborðsvirk framleiðsla 

34029090 kg S  

24.51.41.00 Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt (þ.m.t. 
lyktarefni notuð við trúarlegar athafnir) 

3307.4 — S  

24.51.42.50 Gervivax og unnið vax úr kemískt umbreyttum brúnkolum 340410 kg S  

24.51.42.70 Gervivax og unnið vax úr pólýetýlenglýsóli 340420 kg S  

24.51.42.90 Gervivax og unnið vax (þ.m.t. innsiglisvax) (þó ekki úr 
kemískt umbreyttum brúnkolum eða pólýetýlenglýsóli) 

340490 kg S Q 

24.51.43.30 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað eða 
leður (þó ekki gervivax eða unnið vax) 

340510 kg S  

24.51.43.50 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds á viðar-
húsgögnum, viðargólfi eða öðru tréverki (þó ekki gervivax eða 
unnið vax) 

340520 kg S  

24.51.43.70 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir vagna (þó ekki 
gervivax eða unnið vax eða málmfægiefni) 

340530 kg S  

24.51.43.83 Málmfægiefni 34059010 kg S  

24.51.43.89 Önnur fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla, ót.a. 34059090 kg S  

24.51.44.00 Ræstikrem og -duft og annað ræstiefni 340540 kg S  

NACE 24.52: Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum 

24.52.11.50 Ilmvötn 33030010 l 
@ 

S Q 

24.52.11.70 Steinkvatn (kölnarvatn) 33030090 l 
@ 

S Q 

24.52.12.50 Varafarði 330410 — S Q 
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24.52.12.70 Augnfarði 330420 — S  

24.52.13.00 Hand- eða fótsnyrtivörur 330430 — S Q 

24.52.14.00 Púður, einnig þjappað, sem farði (þ.m.t. talkúm) 330491 — S Q 

24.52.15.00 Fegrunar- og förðunarvörur og framleiðsla til að vernda 
húðina, þ.m.t. sólbrúnkuvörur, þó ekki lyf, varafarði, 
augnfarði, hand- og fótsnyrtivörur, duft sem farði eða talkúm 

330499 — S Q 

24.52.16.30 Hárþvottalögur 330510 — S Q 

24.52.16.50 Framleiðsla til að liða eða afliða hár 330520 — S Q 

24.52.16.70 Hárlakk 330530 — S Q 

24.52.17.00 Vörur fyrir hár (þó ekki hárþvottalögur, vörur til að liða og 
afliða hár eða hárlakk) 

330590 — S Q 

24.52.18.50 Tannsnyrtiefni (þ.m.t. tannkrem, efn til að hreinsa gervigóma) 330610 p/st 
@ 

S Q 

24.52.18.90 Vörur til munn- eða tannhirðu, (þar með talið deig, duft og 
töflur til að festa gervigóma, munnskol og lyktarefni gegn 
andremmu og tannþráður) (þó ekki tannsnyrtiefni) 

3306 (.20 +.90) — S Q 

24.52.19.30 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur (þó ekki raksápa í 
blokkum) 

330710 — S Q 

24.52.19.50 Lyktareyðir og svitalyktareyðir 330720 — S Q 

24.52.19.70 Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur 330730 — S  

24.52.19.90 Aðrar vörur til persónulegra nota (ilm-, hreinlætis- eða 
háreyðingarvörur...) 

330790 — S Q 

NACE 24.61: Framleiðsla á sprengiefnum 

24.61.11.30 Púður 3601 kg S Q 

24.61.11.50 Unnið sprengiefni (þó ekki púður) 3602 kg S Q 

24.61.12.50 Kveikiþráður, sprengiþráður 36030010 km 
@ 

S Q 

24.61.12.70 Hvell- eða sprengihettur; kveikibúnaður (igniters) og 
rafmagnshvellhettur (detonators) 

36030090 p/st 
@ 

S Q 

24.61.13.00 Flugeldar 360410 kg S Q 

24.61.14.00 Merkjablys, regnrakettur, þokublys og aðrar flugeldavörur (þó 
ekki flugeldar) 

360490 kg S Q 

NACE 24.62: Framleiðsla á lími og gelatíni 

24.62.10.13 Kasínlím 35019010 kg S Q 

24.62.10.15 Kasínöt og aðrar kasínafleiður (þó ekki kasínlím) 35019090 kg S Q 

24.62.10.20 Albúmín, albúmínöt og aðrar afleiður (þó ekki eggjaalbúmín) 3502 (.20 +.90) kg S  
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24.62.10.30 Gelatín og afleiður þess, fiskilím (þó ekki kasínlím eða 
beinalím) 

35030010 kg S Q 

24.62.10.50 Beinalím, annað lím úr dýraríkinu (þó ekki kasínlím) 35030080 kg S Q 

24.62.10.60 Lím að meginstofni úr sterkju, dextríni eða annarri umbreyttri 
sterkju 

350520 kg S Q 

24.62.10.95 Unnið lím og önnur heftiefni, ót.a. 3506 kg S  

NACE 24.63: Framleiðsla á ilmkjarnaolíum 

24.63.10.20 Rokgjarnar olíur 3301 (.1 +.2) kg S Q 

24.63.10.30 Resínóíð 330130 kg S Q 

24.63.10.50 Kjarnar úr ilmkjarnaolíum í feiti, vatnskennt eimi o.þ.h. 330190 kg S Q 

24.63.10.75 Blöndur af ilmandi efnum, til nota í matvæla- eða drykkjar-
vöruiðnaði 

330210 kg S Q 

24.63.10.79 Blöndur af ilmandi efnum (þó ekki til nota í matvæla- eða 
drykkjarvöruiðnaði) 

330290 kg S Q 

NACE 24.64: Framleiðsla á efni til ljósmyndagerðar 

24.64.11.30 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ljósnæmar og ólýstar, úr 
hvers konar efni, filmur til skyndiframköllunar, flatar, 
ljósnæmar og ólýstar (þó ekki úr pappír, pappa eða textílefni) 

3701 m2 
@ 

S Q 

24.64.11.50 Ljósnæmar filmur í rúllum, ljósnæmar og ólýstar, úr hvers 
konar efni, filmur til skyndiframköllunar, í rúllum, ljósnæmar 
og ólýstar (þó ekki úr pappír, pappa eða textílefni) 

3702 m2 
@ 

S Q 

24.64.11.70 Ljósmyndapappír, -pappi og -textílefni, ljósnæmt og ólýst 3703 m2 
@ 

S Q 

24.64.12.00 Efnafræðileg framleiðsla til ljósmyndunar, óblandaðar vörur til 
ljósmyndunar í afmældum skömmtun eða í smásöluumbúðum 
tilbúnar til notkunar 

3707 kg S Q 

NACE 24.65: Framleiðsla óátekinna miðla 

24.65.10.00 Óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku (þó 
ekki ljósmynda- eða kvikmyndavörur) 

8523 kg S Q 

NACE 24.66: Annar efnaiðnaður ót.a. 

24.66.10.00 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, kemískt umbreyttar 1518 kg S Q 

24.66.20.00 Blek (þó ekki prentlitur) 321590 kg S Q 

24.66.31.55 Smurefni sem innihalda sem meginefni < 70% miðað við 
þyngd af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum 
steinefnum, fyrir spunaefni, leður, húðir og loðskinn 

340311 kg S Q 

24.66.31.57 Smurefni sem innihalda < 70% jarðolíum eða olíum fengnum 
úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki framleiðsla notuð við 
meðferð á spunaefni, leðri, húðum og loðskinni 

340319 kg S Q 

24.66.31.75 Smurefni fyrir spunaefni, leður, húðir og loðskinn þó ekki efni 
sem innihalda < 70% af jarðolíum eða olíum fengnum úr 
tjörukenndum steinefnum 

340391 kg S  
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24.66.31.79 Smurefni, þó ekki sem innihalda < 70% jarðolíum eða olíum 
fengnum úr tjörukenndum steinefnum eða framleiðsla notuð 
við meðferð á spunaefni, leðri, húðum og loðskinni 

340399 kg S  

24.66.32.55 Efni til varnar vélabanki að meginstofni úr blýsamböndum 381111 kg S Q 

24.66.32.59 Efni til varnar vélabanki (þó ekki að meginstofni úr blýi) 381119 kg S  

24.66.32.70 Íblöndunarefni fyrir smurolíur 38112 kg S Q 

24.66.32.90 Íblöndunarefni fyrir jarðefnaolíur eða aðra vökva sem eru 
notaðir í sama tilgangi og jarðefnaolíur (þ.m.t. bensín) (þó ekki 
efni til varnar vélabanki eða íblöndunarefni fyrir smurolíur) 

381190 kg S  

24.66.33.30 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskipt drif sem 
inniheldur ekki eða inniheldur < 70% af jarðolíu eða olíu úr 
tjörukenndum steinefnum miðað við þyngd 

3819 kg S  

24.66.33.50 Frostlögur og unninn afísingarvökvi 3820 kg S Q 

24.66.41.00 Peptón og afleiður þeirra, önnur prótínefni og afleiður þeirra, 
duft úr húðm þ.m.t. glútelín og prólamín, glóbúlín, glýsínín, 
keratín, núkleópróteíð og prótíneinangur 

3504 kg S Q 

24.66.42.10 Samsett prófefni til greininga eða fyrir rannsóknarstofur, þ.m.t. 
pappír, gegndreyptur eða húðaður með prófefnum til greininga 
eða fyrir rannsóknarstofur 

3822 kg S  

24.66.42.30 Mótunarefni, tannvax og tannmátefni (dental impression 
compounds), önnur framleiðsla til nota við tannlækningar að 
meginstofni úr gipsefnum (þ.m.t. mótunarefni fyrir börn til 
dægradvalar) 

3407 kg S Q 

24.66.42.50 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki; hlaðin slökkvihylki 3813 kg S Q 

24.66.42.70 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur 3821 kg S Q 

24.66.43.50 Kemísk frumefni í skífum, þynnum eða áþekkri lögun efnabætt 
með kísli, kemísk sambönd efnabætt með kísli til nota í 
rafeindatækni 

38180010 kg S Q 

24.66.43.70 Kemísk frumefni sem diskar, þynnur eða í áþekku formi, 
efnabætt, kemísk sambönd efnabætt til nota í rafeindatækni (þó 
ekki með kísli) 

38180090 kg S  

24.66.44.00 Virk kolefni 380210 kg S Q 

24.66.45.52 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (< 55%) 

38091010 kg S Q 

24.66.45.53 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h. að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 55 % < 70 %) 

38091030 kg S Q 

24.66.45.55 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 70 % < 83 %) 

38091050 kg S Q 

24.66.45.57 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 83 %) 

38091090 kg S Q 

24.66.45.70 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., til nota í spunaiðnaði 380991 kg S Q 

24.66.45.80 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., til nota í pappírsiðnaði 380992 kg S Q 

24.66.45.90 Áferðar- og íburðarefni, litberar og önnur framleiðsla, ót.a. 380993 kg S Q 



Nr. 16/308  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

24.66.46.20 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum 3810 kg S Q 

24.66.46.30 Unnir gúmmíhvatar 381210 kg S Q 

24.66.46.40 Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast 381220 kg S Q 

24.66.46.50 Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni (stabilisers) 
fyrir gúmmí eða plast 

381230 kg S Q 

24.66.46.60 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf og unnir hvatar 3815 kg S Q 

24.66.46.70 Blönduð alkýbensen, blönduð alkýlnaftalín önnur en í nr. 2707 
eða 2902 

3817 kg S Q 

24.66.47.20 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna 382410 kg S Q 

24.66.47.30 Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg í vatni og esterar þeirra 382420 kg S Q 

24.66.47.40 Ómótuð málmkarbít sem blandað hefur verið saman eða eru 
með málmbindiefni 

382430 kg S  

24.66.47.50 Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu 382440 kg S Q 

24.66.47.70 Sorbitól (þó ekki D-glúkitól) 382460 kg S Q 

24.66.48.13 Jarðolíusúlfónöt, þíófenaðar súlfónsýrur úr olíum úr 
bikkenndum steinefnum og sölt þeirra, þó ekki 
jarðolíusúlfónöt úr alkalímálmum, ammóníum eða etanólamíð 

38249010 kg S Q 

24.66.48.15 Jónaskiptar 38249015 kg S Q 

24.66.48.17 Flýtar fyrir lofttæmipípur 38249020 kg S  

24.66.48.23 Pýrólignít, óunnið kalsíumtartrat og óunnið kalsíumsítrat 38249025 kg S Q 

24.66.48.25 Alkalísk járnoxíð til gashreinsunar 38259010 kg S Q 

24.66.48.27 Ryðvarnarolía sem inniheldur amín sem virk innihaldsefni 38249035 kg S Q 

24.66.48.30 Ólífræn samsett upplausnarefni og þynnar fyrir lökk og 
áþekkar vörur 

38249040 kg S Q 

24.66.48.40 Hrúðurvarnarefni og áþekk sambönd 38249045 kg S Q 

24.66.48.53 Framleiðsla fyrir rafhúðun 38249050 kg S Q 

24.66.48.57 Blöndur mónó-, dí- og trí-, fitusýruestrar glýseróls (ýruefni 
fyrir fitu) 

38249055 kg S  

24.66.48.63 Vörur og framleiðsla til nota í lyf eða við skurðlækningar 3824.90 (.61 +.62 +.64) kg S Q 

24.66.48.65 Aukabúnaður fyrir málmsteypu (þó ekki tilbúin bindiefni fyrir 
málmsteypumót eða málmsteypukjarna) 

38249065 kg S Q 

24.66.48.67 Eldvarnar- og vatnsþéttiefni og áþekk varnarefni notuð í 
byggingariðnaðinum 

38249070 kg S Q 

24.66.48.73 Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra vetniskolefna 
með flúor eða klór 

382471 kg S  
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24.66.48.79 Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra vetniskolefna 
með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum (þó ekki 
perhalógenafleiður einungis með flúor og klór) 

382479 kg S  

24.66.48.93 
z 

Lífrænt eldsneyti (staðgönguefni fyrir dísilolíu (díester) unnið 
úr olíuríkum plöntum með olíuútdrætti og ummyndun, etanól 
unnið með gerjun á sykri og/eða sterkjuríkum plöntum, notað í 
flutningum) 

3824.90.99a kg S  

24.66.48.99 
z 

Aðrar efnavörur, framleiðsla og úrgangsafurðir úr efna-
iðnaðinum eða skyldum iðnaði 

3824.90 (.75 +.80 +.85 
+.99b) 

kg S  

NACE 24.70: Framleiðsla á tilbúnum trefjum 

24.70.11.95 Syntetískar pólýprópýlen vöndul- og stutttrefjar ekki kembdar 
eða greiddar eða unnar á annan hátt undir spuna 

5501.90.10 + 5503.40 kg T  

24.70.11.97 Aðrar vöndul- og stutttrefjar ekki kembdar eða greiddar eða 
unnar á annan hátt undir spuna 

5501 (.10 +.20 +.30 
+.90.90) + 5503 (.10 
+.20 +.30 +.90) 

kg T  

24.70.12.40 
q N 

Háþolið syntetískt þráðgarn 5402 (.10 +.20) kg S Q 

24.70.13.13 
q N 

Hrýft garn úr nyloni eða öðrum pólýamíðum, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.31 +.32) kg S Q 

24.70.13.15 
q N 

Hrýft garn úr pólýestrum, ekki umbúið til smásölu (þó ekki 
saumþráður) 

540233 kg S Q 

24.70.13.23 
q N 

Hrýft garn úr pólýprópýlen, ekki umbúið til smásölu (þó ekki 
saumþráður) 

54023910 kg S Q 

24.70.13.25 
q N 

Hrýft garn, ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður, úr 
nyloni eða öðrum pólýamíðum, eða pólýestrum) 

54023990 kg S Q 

24.70.13.30 
q N 

Nylon eða önnur pólýamíð og pólýestrar, óhrýft þráðgarn, ekki 
umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.41 +.51) kg S Q 

24.70.13.50 
q N 

Einþráðagarn úr pólýestra, ekki umbúið til smásölu (þó ekki 
saumþráður, háþolið, hrýft, margþráða- eða kaðalbrugðið garn) 

5402 (.42 +.43 +.52) kg S Q 

24.70.13.70 
q N 

Óhrýft þráðgarn úr pólýprópýlen, ekki umbúið til smásölu (þó 
ekki saumþráður) 

5402 (.49.91 +.59.10) kg S Q 

24.70.13.90 
q N 

Annað syntetískt, óhrýft þráðgarn, ekki umbúið til smásölu (þó 
ekki saumþráður) 

5402 (.49(.10 +.99) 
+.59.90) 

kg S Q 

24.70.14.00 Syntetískir einþáttungar ≥ 67 desitex sem eru ≤ 1 mm í 
þvermál, ræmur o.þ.h. úr syntetísku textílefni, ≤ 5 mm að 
breiðar 

5404 kg S  

24.70.21.00 Gervivöndul- og stutttrefjar ekki kembdar eða greiddar eða 
unnar á annan hátt undir spuna 

5502 + 5504 kg S  

24.70.22.00 
q 

Háþolið þráðgarn úr viskósareioni, ekki til smásölu (þó ekki 
saumþráður) 

540310 kg S Q 

24.70.23.30 
q 

Óhrýft gerviþráðgarn, ekki til smásölu (þó ekki saumþráður) 540320 kg S Q 
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24.70.23.90 
q 

Óhrýft gerviþráðgarn < 67 decitex, ekki til smásölu (þó ekki 
saumþráður) 

5403.3 kg S Q 

24.70.24.00 Gervieinþáttungar ≥ 67 desitex sem eru ≤ 1 mm í þvermál, 
ræmur o.þ.h. úr gervitextílefni, ≤ 5 mm  breiðar 

5405 kg S  

24.70.30.50 Úrgangur úr syntetískum trefjum (einnig afkembur, 
garnúrgangur og forkembd textílefni) 

550510 kg S  

24.70.30.70 Úrgangur úr gervitrefjum (einnig afkembur, garnúrgangur og 
forkembd textílefni) 

550520 kg S  

NACE 25.11: Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og -slöngum 

25.11.11.00 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir fólksbifreiðar (þ.m.t. fyrir 
kappakstursbíla) 

401110 p/st S  

25.11.12.35 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól og hlaupahjól með 
felgum > 33 cm í þvermál 

40114080 p/st S  

25.11.12.37 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól og hlaupahjól með 
felgum ≤ 33 cm í þvermál 

40114020 p/st S  

25.11.12.60 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir reiðhjól 401150 p/st S  

25.11.13.55 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 
vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu ≤ 121 

40112010 p/st S  

25.11.13.57 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 
vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu > 121 

40112090 p/st S  

25.11.13.70 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir loftför 401130 p/st S  

25.11.14.04 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir ökutæki og vélbúnað 
landbúnaðar- og skógræktarnota 

4011 (.61 +.92) p/st S  

25.11.14.06 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir ökutæki og vélbúnað til 
byggingar- og iðnaðarnota 

4011 (.62 +.63 +.93 
+.94) 

p/st S  

25.11.14.08 Nýir hjólbarðar, beinteinóttir eða með áþekku mynstri (þó ekki 
fyrir ökutæki og vélar til nota í landbúnaði, skógrækt, 
byggingarstarfsemi eða iðnaði) 

401169 p/st S  

25.11.14.10 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi (þó ekki fyrir fólksbifreiðar, 
bifhjól, reiðhjól, almenningsvagna, vörubifreiðar, loftför eða 
ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar-, skógræktar-, byggingar- 
eða iðnaðarnota, eða beinteinóttir eða með áþekku mynstri) 

401199 p/st S  

25.11.15.30 Gegnheilir eða púðahjólbarðar, skiptanlegir hjólbarðaskilfletir 
úr gúmmíi 

4012.90 (.20 +.30) p/st 
@ 

S  

25.11.15.50 Hjólbarðafelgubönd úr gúmmíi 40129090 p/st 
@ 

S  

25.11.15.73 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi, fyrir bifreiðar, almenningsvagna 
og vörubifreiðar 

401310 p/st S  
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25.11.15.75 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi fyrir reiðhjól 401320 p/st S  

25.11.15.78 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi (þó ekki fyrir bifreiðar, bifhjól, 
hlaupahjól, almenningsvagna eða vörubifreiðar) 

401390 p/st S  

25.11.16.00 Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á hjólbörðum úr 
gúmmíi 

400610 kg S  

NACE 25.12: Sólun notaðra hjólbarða úr gúmmíi 

25.12.10.30 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir fólksbifreiðar 401211 p/st S  

25.12.10.50 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna og 
vörubifreiðar 

401212 p/st S  

25.12.10.90 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi (þ.m.t. fyrir loftför, þó ekki fyrir 
bifreiðar, almenningsvagna eða vörubifreiðar) 

4012 (.13 +.19) p/st S  

NACE 25.13: Önnur gúmmívöruframleiðsla 

25.13.10.00 Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 
ræmum 

4003 kg T  

25.13.20.13 Gúmmí blandað með kolefnissvertu eða kísli, ósúlfað 400510 kg S  

25.13.20.15 Gúmmílausnir og -dreifur, ósúlfaðar 400520 kg S  

25.13.20.19 Blandað gúmmí, ósúlfað (þó ekki með kolefnissvertu eða kísli 
eða gúmmílausnir eða -dreifur) 

4005.9 kg S  

25.13.20.30 Form og vörur úr ósúlfuðu gúmmíi (þ.m.t stangir, pípur, 
prófílar, skífur og hringir) (þó ekki ræmur af 
álagningargúmmíi til sólunar á hjólbörðum) 

400690 kg S  

25.13.20.50 Þræðir og snúrur úr vúlkaníseruðu gúmmíi 4007 kg S  

25.13.20.70 Plötur, blöð og ræmur úr súlfuðu gúmmíi 4008 (.11 +.21.90) kg S  

25.13.20.83 Pressaðar stangir og prófílar úr súlfuðu gropgúmmíi 400819 kg S  

25.13.20.85 Plötur, blöð og ræmur úr súlfuðu gúmmíi fyrir gólfábreiður 40082110 kg S  

25.13.20.87 Pressaðar stangir og prófílar úr gegnheilu gúmmíi 400829 kg S  

25.13.30.30 Gúmmípípur, ekki styrktar 400911 kg S  

25.13.30.55 Gúmmíbarkar, styrktir með málmi 400921 kg S  

25.13.30.57 Gúmmíbarkar, styrktar með textílefni 400931 kg S  

25.13.30.59 Gúmmíbarkar, styrktir eða í sambandi við önnur efni (þó ekki 
gúmmíbarkar styrktir með málmi eða textílefni) 

400941 kg S  

25.13.30.70 Samstæður gúmmíbarka 4009 (.12 +.22 +.32 
+.42) 

kg S  
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25.13.40.30 Belti fyrir drifbúnað úr gúmmíi, trapisulaga og/eða í lengjum 
(þ.m.t. V-belti) 

4010 (.31 +.32 +.33 
+.34) 

kg S  

25.13.40.50 Færibönd úr gúmmíi 4010 (.11 +.12 +.13 
+.19) 

kg S  

25.13.40.75 Samstillt belti úr gúmmíi 4010 (.35 +.36) kg S  

25.13.40.79 Belti fyrir drifbúnað úr gúmmíi (þó ekki V-belti eða V-reimar, 
trapisulaga og/eða í lengjum, færibönd eða samstillt belti) 

401039 kg S  

25.13.50.50 Límband úr gúmbornum textílefnum ≤ 20 að breidd 590610 kg S  

25.13.50.70 Gúmborin textílefni (þó ekki límband ≤ 20cm að breidd) 5906.9 kg S  

25.13.60.30 Hanskar úr súlfuðu gúmmíi til skurðlækninga 401511 pa S  

25.13.60.55 Hanskar úr súlfuðu gúmmíi til heimilisnota 40151910 pa S  

25.13.60.59 Gúmmíhanskar úr súlfuðu gúmmíi, ekki til skurðlækninga eða 
til heimilisnota 

40151990 pa S  

25.13.60.70 Fatnaður og fylgihlutir (þó ekki hanskar úr súlfuðu gúmmíi) 401590 kg S  

25.13.71.50 Smokkar (verjur) 401410 p/st 
@ 

S  

25.13.71.70 Túttur, geirvörtuhlífar og áþekkar vörur fyrir börn 40149010 kg S  

25.13.71.90 Vörur til heilsuverndar eða lækninga úr gúmmíi (þó ekki 
slíðraðar getnaðarverjur eða túttur, geirvörtuhlífar og áþekkar 
vörur fyrir börn) 

40149090 kg S  

25.13.72.00 Gólfábreiður og mottur úr súlfuðu gúmmíi, ekki gropgúmmíi 401691 kg S  

25.13.73.10 Vörur úr súlfuðu gropgúmmíi til tækninota 401610 kg S  

25.13.73.21 Strokleður, úr súlfuðu gúmmíi 401692 kg S  

25.13.73.23 Þétti, úr súlfuðu gúmmíi 401693 kg S  

25.13.73.25 Báta- eða bryggjufríholt, úr súlfuðu gúmmíi 401694 kg S  

25.13.73.27 Uppblásanlegar vörur, úr súlfuðu gúmmíi 401695 kg S  

25.13.73.30 Vörur úr súlfuðu gúmmíi til tækninota, til nota í almennings-
loftför 

40169910 kg S  

25.13.73.43 Þenslusamskeyti fyrir rör 40169930 kg S  

25.13.73.45 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi fyrir dráttarvélar og 
vélknúin ökutæki 

40169952 kg S  

25.13.73.47 Vörur úr mótuðu gúmmíi fyrir dráttarvélar og vélknúin 
ökutæki 

40169958 kg S  
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25.13.73.49 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi til annarra nota en fyrir 
dráttarvélar og vélknúin ökutæki 

40169982 kg S  

25.13.73.60 Vörur úr súfluðu, gegnheilu gúmmíi (þ.m.t. gúmmíteygjur, 
tóbakspungar, rittákn fyrir dagstimpla o.þ.h., lok og hringir 
fyrir flöskur, þó ekki úr harðgúmmíi) 

40169988 kg S  

25.13.73.79 Harðgúmmí, rusl, úrgangur, duft og vörur úr harðgúmmíi 4017 kg S  

NACE 25.21: Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr plasti 

25.21.10.50 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stengur, 
stafir og prófílar, úr etýlenfjölliðum (þ.m.t. yfirborðsunnið en 
ekki unnið á annan hátt) 

391610 kg S  

25.21.10.70 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stengur, 
stafir og prófílar, úr vinýlklóríðfjölliðum (þ.m.t. 
yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt) 

391620 kg S  

25.21.10.90 Einþáttungar sem hvarvetna eru > 1 mm í þvermál, stengur, 
stafir og prófílar, úr plasti (þó ekki úr etýlen- eða vinýlklóríð-
fjölliðum) 

391690 kg S  

25.21.21.30 Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu prótíni eða sellulósaefnum 391710 kg S  

25.21.21.53 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr etýlenfjölliðum 391721 kg S  

25.21.21.55 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr própýlenfjölliðum 391722 kg S  

25.21.21.57 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr vinýlklóríðfjölliðum 391723 kg S  

25.21.21.70 Stífar slöngur, pípur og barkar úr plasti (þó ekki úr etýlen-
fjölliðum, própýlenfjölliðum eða vinýlfjölliðum) 

391729 kg S  

25.21.22.20 Sveigjanlegar slöngur, pípur og barkar úr plasti, með 
sprengiþrýsting ≥ 27,6 MPa 

391731 kg S  

25.21.22.35 Plastslöngur, -pípur og -barkar, þó ekki stífar eða sveigjanlegar 
slöngur, pípur eða barkar með lágmarkssprengiþrýsting við 
27,6 MPa, styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur efni 
— með tengihlutum 

391732 kg S  

25.21.22.37 Plastslöngur, -pípur og -barkar með tengihlutum, þó ekki stífar 
eða sveigjanlegar slöngur, pípur eða barkar með lágmarks-
sprengiþrýsting við 27,6 MPa, styrktar eða á annan hátt í 
sambandi við önnur efni 

391733 kg S  

25.21.22.50 Plaststlöngur, -pípur og -barkar (þó ekki gervigarnir (pylsu-
hólkar), stífar eða sveigjanlegar slöngur og pípur með 
lágmarkssprengiþrýsting við 27,6 MPa) 

391739 kg S  

25.21.22.70 Tengihlutir úr plasti fyrir plastslöngur, -pípur og -barka (þ.m.t. 
tengi, hné og flansar) 

391740 kg S  

25.21.30.10 Aðrar plötur ..., úr etýlenfjölliðum, ekki styrktar,  ≤ 0,125 mm 
að þykkt 

3920.10 (.23 +.24 +.26 
+.27 +.28 +.40) 

kg S  

25.21.30.17 Aðrar plötur ..., úr etýlenfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv., 
> 0,125 mm að þykkt 

3920.10.8 kg S  

25.21.30.21 Aðrar plötur ..., úr tvíása própýlenfjölliðum, ekki styrktar, 
≤ 0,10 mm að þykkt 

39202021 kg S  

25.21.30.23 Aðrar plötur ..., úr própýlenfjölliðum, ekki styrktar, ≤ 0,10 mm 
að þykkt, annað 

39202029 kg S  
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25.21.30.25 Ræmur til skreytinga og umbúða, > 5 mm < 20 mm að breidd, 
> 0,10 mm að þykkt 

39202071 kg S  

25.21.30.27 Aðrar ræmur, > 5 mm ≤ 20 mm að breidd, > 0,10 mm að þykkt 39202079 kg S  

25.21.30.29 Aðrar ræmur, > 0,10 mm að þykkt 39202090 kg S  

25.21.30.30 Aðrar plötur ..., úr stýrenfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv. 392030 kg S  

25.21.30.35 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum, 
≤ 1 mm að þykkt 

39204310 kg S  

25.21.30.36 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum, 
> 1 mm að þykkt 

39204390 kg S  

25.21.30.37 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda < 6% af mýkiefnum, 
≤ 1 mm að þykkt 

39204910 kg S  

25.21.30.38 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda < 6% af mýkiefnum, 
> 1 mm að þykkt 

39204990 kg S  

25.21.30.53 Plötur ..., úr pólýmetýlmetakrýlati, ekki styrktar o.s.frv. 392051 kg S  

25.21.30.59 Plötur ..., úr öðrum akrýlfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv., ót.a. 392059 kg S  

25.21.30.61 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýkarbónötum, 
ekki með holrúmi, þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður — 
sjálflímandi, styrkt, lagskipt eða á hliðstæðan hátt í sambandi 
við önnur efni 

392061 kg S  

25.21.30.63 Plötur ..., úr ómettuðum pólýestrum, ekki styrktar o.s.frv. 392063 kg S  

25.21.30.69 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýestrum, ekki 
með holrúmi, þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður, 
sjálflímandi, — út pólýkarbónötum, pólýetýlentereftalati eða 
ómettuðum pýestrum 

392069 kg S  

25.21.30.71 
z 

Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, < 0,75 mm 
að þykkt, ekki áprentaðar 

3920.71.10a kg S  

25.21.30.72 
z 

Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, < 0,75 mm 
að þykkt, áprentaðar 

3920.71.10b kg S  

25.21.30.73 Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, annað 39207190 kg S  

25.21.30.74 Plötur ..., úr súlfuðum trefjum, ekki styrktar o.s.frv. 392072 kg S  

25.21.30.76 Filmur í rúllum eða ræmum úr sellulósaasetati, ekki með 
holrúm, til kvikmynda- eða ljósmyndagerðar (þó ekki styrkt, 
lagskipt eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni) 

39207310 kg S  
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25.21.30.77 Aðrar plötur, filmur í rúllum ..., sellulósasetat 3920.73 (.50 +.90) kg S  

25.21.30.79 Plötur ..., úr öðrum sellulósaafleiðum, ekki styrktar o.s.frv., 
ót.a. 

392079 kg S  

25.21.30.81 Plötur ..., úr pólývinýlbútýrali, ekki styrktar o.s.frv. 392091 kg S  

25.21.30.82 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýamíðum, ekki 
með holrúmi (þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður — 
sjálflímandi, styrkt, lagskipt eða á hliðstæðan hátt í sambandi 
við önnur efni) 

392092 kg S  

25.21.30.83 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr amínóresínum, ekki 
með holrúmi (þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður, 
sjálflímandi, styrkt, lagskipt eða á hliðstæðan hátt í sambandi 
við önnur efni) 

392093 kg S  

25.21.30.84 Plötur ..., úr fenólresíni, ekki styrktar o.s.frv. 392094 kg S  

25.21.30.86 Plötur ..., úr öðrum fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu 3920.99.2 kg S  

25.21.30.87 Plötur ..., úr frekari fjölliðunarvörum 3920.99.5 kg S  

25.21.30.90 Plötur ..., úr öðru plasti, ekki styrktar, annað 39209990 kg S  

25.21.41.20 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr stýrenfjölliðum 392111 kg S  

25.21.41.30 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum 

392112 kg S  

25.21.41.50 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýúretönum 392113 kg S  

25.21.41.70 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr endurunnum 
sellósa 

392114 kg S  

25.21.41.80 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti (þó ekki 
stýrenfjölliðum, vinýlklóríðfjölliðum, pólýúretönum eða 
endurunnum sellósa) 

392119 kg S  

25.21.42.30 Plötur, ekki með holrúmi, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu eða enduruppröðun, 
pólýestrum, styrktar, lagskiptar eða á hliðstæðan hátt í 
sambandi við önnur efni 

3921.90.1 kg S  

25.21.42.50 Plötur, ekki með holrúmi, ræmur ... úr fenólresínum 39219030 kg S  

25.21.42.75 Plötur, ekki með holrúmi, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu eða enduruppröðun, 
amínóresínum (samlímt plast við háan þrýsting, 
yfirborðsskraut á annarri eða báðum hliðum) 

39219041 kg S  

25.21.42.79 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
fjölliðunarvörum 

3921.90 (.43 +.49 +.55 
+.60) 

kg S  

25.21.42.80 Aðrar plötur ..., ekki með holrúmi, úr öðru plasti en framleitt 
með fjölliðun 

39219090 kg S  
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NACE 25.22: Framleiðsla á umbúðaplasti 

25.22.11.00 Sekkir og pokar úr etýlenfjölliðum (þ.m.t. keilulaga umbúðir) 392321 kg S  

25.22.12.00 Plastsekkir og -pokar (þ.m.t. kramarhús) (þó ekki úr etýlen-
fjölliðum) 

392329 kg S  

25.22.13.00 Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur úr plasti, til 
flutnings eða pökkunar á vörum 

392310 kg S  

25.22.14.50 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti, til 
flutnings eða pökkunar á vörum, ≤ 2 lítrar að rúmtaki 

39233010 p/st S  

25.22.14.70 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkur varningur úr plasti, til 
flutnings eða pökkunar á vörum, > 2 lítrar að rúmtaki 

39233090 p/st S  

25.22.15.21 Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður úr plasti fyrir 
ljósmynda- eða kvikmyndafilmur eða fyrir hljómbönd fyrir 
hljóðritun eða þess háttar 

39234010 kg S  

25.22.15.23 Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður úr plasti (þó ekki 
fyrir ljósmynda- eða kvikmyndafilmur eða fyrir hljómbönd 
fyrir hljóðritun eða þess háttar) 

39234090 kg S  

25.22.15.25 Plasthettur og -hylki fyrir flöskur 39235010 kg S  

25.22.15.27 Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður úr plasti (þó ekki 
fyrir flöskur) 

39235090 kg S  

25.22.15.28 Plastnet pressað í pípulaga form 39239010 kg S  

25.22.15.40 Aðrar vörur úr plasti til flutning eða pökkunar á vörum 39239090 p/st 
@ 

S  

NACE 25.23: Framleiðsla á byggingarvörum úr plasti 

25.23.11.55 Gólfefni í rúllum eða flísum, og vegg- eða loftklæðning með 
undirlagi sem er gegndreypt, húðað eða hjúpað með pólývinýl-
klóríði 

39181010 m2 S  

25.23.11.59 Annað gólfefni, vegg- og loftlæðningar úr fjölliðum 
vinýlklóríðs 

39181090 m2 S  

25.23.11.90 Gólfefni í rúllum eða flísum, og vegg- eða loftklæðning úr 
plasti (þó ekki úr fjölliðum vinýlklóríðs) 

391890 m2 S  

25.23.12.50 Baðker, sturtubaðker, vaskar og handlaugar úr plasti 392210 p/st 
@ 

S  

25.23.12.70 Salernissetur og -lok úr plasti 392220 p/st 
@ 

S  

25.23.12.90 Skolskálar, salernisskálar, vatnsgeymar til að skola niður og 
áþekk hreinlætistæki, úr plasti (þó ekki baðker, sturtubaðker, 
vaskar, handlaugar eða salernissetur og -lok) 

392290 p/st 
@ 

S  
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25.23.13.00 Geymar, ker, tankar og meðalstór magnílát og áþekk ílát, úr 
plasti, með > 300 lítra rúmtaki 

392510 kg S  

25.23.14.50 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr 
plasti 

392520 kg S  

25.23.14.70 Hlerar, gluggahlerar og áþekkar vörur úr plasti og hlutar til 
þeirra 

392530 kg S  

25.23.15.50 Tengihlutir og festingar til bygginga, ætlað til varanlegrar 
uppsetningar á plasti 

39259010 kg S  

25.23.15.90 Aðrar vörur úr plasti til mannvirkjagerðar, þ.m.t. tappar og 
aðrar veggfestingar, stokkar, lagnir og kapalbakkar fyrir 
rafrásir 

3925.90 (.20 +.80) kg S  

25.23.20.00 Forsmíðaðar byggingar, úr plasti 9406.00.80a — S  

NACE 25.24: Önnur plastvöruframleiðsla 

25.24.10.00 Fatnaður og hlutar til hans, úr plasti (þ.m.t. hanskar, 
regnfrakkar, svuntur, belti og smekkir fyrir börn) (þó ekki 
höfuðfatnaður) 

392620 kg S  

25.24.21.30 Sjálflímandi plastræmur með hjúp úr ósúlfuðu, náttúrlegu eða 
syntetísku gúmmíi, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 

3919.10.1 kg S  

25.24.21.55 Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræmur og 
annað flatt, úr pólýestrum, í rúllum ≤ 20cm að breidd, þó ekki 
ræmur með hjúp úr ósúlfuðu, náttúrlegu eða syntetísku gúmmíi 

39191031 kg S  

25.24.21.59 Ræmur úr öðrum fjölliðunarvörum fengnum með 
enduruppröðun, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 

39191038 kg S  

25.24.21.75 Ræmur úr fjölliðum vinýlklóríðs, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 39191061 kg S  

25.24.21.79 Ræmur úr öðrum vörum unnum með fjölliðun, í rúllum 
≤ 20 cm að breidd 

39191069 kg S  

25.24.21.90 Ræmur úr öðru plastefni, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 39191090 kg S  

25.24.22.30 Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og 
annað flatt, úr plasti, frekar unnið en yfirborðsunnið, tilsniðið, 
þó ekki í rúllum ≤ 20 cm að breidd, rétthyrnings- eða fernings-
laga 

39199010 kg S  

25.24.22.55 Aðrar plötur ..., úr pólýkarbónötum, alkýðresínum, pólýallýl-
estrum eða öðrum pólýestrum 

39199031 kg S  

25.24.22.59 Aðrar plötur ..., úr öðrum fjölliðunarvörum 39199038 kg S  

25.24.22.70 Aðrar plötur ..., úr frekari fjölliðunarvörum 3919.90 (.61 +.69) kg S  

25.24.22.90 Aðrar plötur ..., úr öðru plasti 39199090 kg S  

25.24.23.20 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr plasti 392410 kg S  
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25.24.23.30 Svampar úr endurunnum sellulósa 39249011 kg S  

25.24.23.50 Búsáhöld og baðbúnaður úr endurunnum sellulósa (þó ekki 
svampar) 

39249019 kg S  

25.24.23.70 Annar baðbúnaður og búsáhöld úr plasti ,ót.a. 39249090 kg S  

25.24.24.00 Plasthlutar í lampa, ljósabúnað, ljósaskilti og nafnskilti 940592 — S  

25.24.25.50 Hlífðarhjálmar úr plasti 650610 p/st S  

25.24.25.90 Höfuðfatnaður úr gúmmíi eða plasti (þó ekki hlífðarhjálmar) 650691 p/st S  

25.24.26.00 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar, -hjálpartæki 
eða -búnað (þó ekki rafmagnseinangrarar) 

854720 kg S  

25.24.27.00 Skrifstofu- eða skólavarningur úr plasti (þ.m.t. bréfpressur, 
bréfahnífar, ritundirlög, pennastandar og bókamerki) 

392610 kg S  

25.24.28.20 Plastfestingar fyrir húsgögn, yfirbyggingu eða þess háttar 392630 kg S  

25.24.28.30 Styttur og aðrar vörur til skreytinga, úr plasti (þó ekki 
ljósmynda- eða myndarammar og áþekkir rammar) 

392640 kg S  

25.24.28.40 Gataðar fötur og áþekkar vörur úr plasti, notaðar til að sía vatn 
við innstreymisop holræsa 

39269050 kg S  

25.24.28.50 Aðrar vörur úr blöðum 39269091 kg S  

25.24.28.70 Aðrar vörur úr plasti eða öðru efni 39269099 — S  

25.24.90.10 Plasthlutar fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki fyrir 
brunahreyfla eða gashverfla 

— kg S S1 

25.24.90.25 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8509 og 8516 — kg S S1 

25.24.90.27 Plasthlutar fyrir snúða, plötuspilara, snælduspilara, 
segulbandsupptökutæki, önnur hljóð- eða myndupptökutæki 
eða -flutningstæki, þó ekki nemar (pick-up cartridges) 

— kg S S1 

25.24.90.30 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8525 til 8528 — kg S S1 

25.24.90.40 Plastvörur og -hlutar til tækjabúnaðar í nr. 8535 til 8537 og 
8542 

— kg S S1 

25.24.90.50 Plasthlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna, sporbúnaður 
og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, vélrænn 
merkjabúnaður og öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður 

— kg S S1 

25.24.90.60 Plasthlutir og -aukahlutir fyrir ökutæki til notkunar á landi (þó 
ekki fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna) 

— kg S S1 

25.24.90.80 Plasthlutir fyrir loftför og geimför — kg S S1 
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25.24.90.93 Framleiðsla á plasthlutum fyrir rafbúnað og -tæki, 
hljóðupptökutæki og -flutningstæki, mynd- og 
hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

— kg S S1 

25.24.90.97 Plasthlutir fyrir áhöld og tækjabúnað til ljósfræðilegra nota, 
ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar, nákvæmni-
vinnu, lyflækninga eða skurðlækninga 

— kg S S1 

NACE 26.11: Framleiðsla á flotgleri 

26.11.11.13 Steypt eða valsað ljóstæknigler í vírlausum skífum, einnig 
gegnumlitað, ógagnsætt, glerhúðað eða með íseygu eða 
speglandi lagi, en ekki frekar unnið 

7003 (.12.10 +.19.10) m2 S  

26.11.11.15 Steypt eða valsað gler í vírlausum skífum, litað en ekki 
gegnumlitað, ógagnsætt, glerhúðað eða með íseygu eða 
speglandi lagi, en ekki frekar unnið (þó ekki ljóstæknigler) 

7003 (.12.9 +.19.90) m2 S  

26.11.11.30 Steypt eða valsað gler í vírskífum, einnig gegnumlitað, ógagn-
sætt, glerhúðað eða með íseygu eða speglandi lagi, en ekki 
frekar unnið 

700320 m2 S  

26.11.11.50 Steypt eða valsað gler í prófílum, einnig með íseygu eða 
speglandi lagi, en ekki frekar unnið 

700330 kg S  

26.11.11.75 Dregið eða blásið ljóstæknigler í skífum, einnig gegnumlitað, 
ógagnsætt, glerhúðað eða með íseygu eða speglandi lagi, en 
ekki frekar unnið 

7004 (.20.10 +.90.10) m2 S  

26.11.11.79 Fornmunir úr dregnu eða blásnu gleri eða dregið eða blásið 
gler til garðyrkju og annað gler 

7004 (.20.9 +.90(.70 
+.9)) 

m2 S  

26.11.12.12 Flotgler og slípað eða fágað gler, í vírlausum skífum, með 
óspeglandi lagi 

70051005 m2 S  

26.11.12.14 Flotgler og slípað eða fágað gler, í vírlausum skífum, með 
íseygu eða speglandi lagi, ≤ 3,5 mm að þykkt 

70051025 m2 S  

26.11.12.17 Flotgler og slípað eða fágað gler, í vírlausum skífum, með 
íseygu eða speglandi lagi, en ekki frekar unnið,  3,5 mm að 
þykkt, þó ekki rúðugler til garðyrkju 

7005.10 (.30 +.80) m2 S  

26.11.12.30 Flotgler og slípað eða fágað gler, í vírlausum skífum, 
gegnumlitað, ógagnsætt, glerhúðað eða einungis slípað, þó 
ekki rúðugler til garðyrkju 

700521 m2 S  

26.11.12.80 Flotgler, slípað eða fágað gler í annar konar skífum, ót.a. 7005 (.29 +.30) m2 S  

NACE 26.12: Skurður og vinnsla á flotgleri 

26.12.11.50 Sjóntæknigler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á 
köntum, greypt o.s.frv. 

70060010 kg S  

26.12.11.90 Annað gler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á köntum, 
greypt o.s.frv. 

70060090 kg S  

26.12.12.15 Hert öryggisgler til nota í vélknúin ökutæki 70071110 m2 
@ 

S  

26.12.12.19 Hert öryggisgler til nota í loftför, geimför, skip eða báta 70071190 m2 
@ 

S  

26.12.12.30 Hert (tempered) öryggisgler, ót.a. 700719 m2 S  

26.12.12.53 Lagskipt öryggisgler til nota í loftför, geimför, skip eða báta 7007.21 (.10 +.99) kg S  



Nr. 16/320  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

26.12.12.55 Lagskipt öryggisgler til nota í vélknúin ökutæki 70072191 kg S  

26.12.12.70 Lagskipt öryggisgler, ót.a. 700729 m2 S  

26.12.13.30 Marglaga einangrunargler 7008 m2 S  

26.12.13.50 Baksýnisspeglar úr gleri í ökutæki 700910 p/st S  

26.12.13.90 Aðrir glerspeglar, einnig í römmum 7009.9 kg S  

NACE 26.13: Framleiðsla á glerílátum 

26.13.11.10 Niðursuðukrukkur, tappar, lok og annar lokunarbúnaður úr 
gleri (þ.m.t. tappar og lok sem fylgja ílátunum sem þau eru 
ætluð fyrir) 

7010 (.20 +.90.10) kg S  

26.13.11.16 Ílát gerð úr glerrörum (þó ekki niðursuðukrukkur) 70109021 p/st S  

26.13.11.22 Glerílát, ≥ 2,5 lítra að nafnrúmtaki (þó ekki niðursuðukrukkur) 70109031 p/st S  

26.13.11.28 Ólitaðar glerflöskur, < 2,5 lítra að nafnrúmtaki, undir 
drykkjarvöru og matvæli (þó ekki flöskur hjúpaðar leðri eða 
samsettu leðri eða barnapelar) 

7010.90.4 p/st S  

26.13.11.34 Litaðar glerflöskur, <2,5 lítra að nafnrúmtaki, undir 
drykkjarvöru og matvæli (þó ekki flöskur hjúpaðar leðri eða 
samsettu leðri eða barnapelar) 

7010.90.5 p/st S  

26.13.11.40 Glerílát, undir drykkjarvöru og matvæli, <2,5 lítra að 
nafnrúmtaki (þó ekki flöskur eða pelar hjúpaðir leðri eða 
samsettu leðri, glermunir til heimilisnota, hitaflöskur eða 
hitageymar) 

7010.90.6 p/st S  

26.13.11.46 Glerílát undir lyfjavörur, < 2,5 lítra að nafnrúmtaki 7010.90.7 p/st S  

26.13.11.52 Glerílát, < 2,5 lítra að rúmtaki, til flutnings eða pökkunar á 
vörum (þó ekki undir drykkjarvöru, matvæli eða lyfjavörur eða 
glerrör) 

7010.90.9 p/st S  

26.13.12.15 Skorin glös eða skreytt á annan hátt, úr  blýkristal, handunnið 70132111 p/st S  

26.13.12.19 Glös, úr blýkristal, handunnið (þó ekki skorin eða skreytt á 
annan hátt) 

70132119 p/st S  

26.13.12.35 Skorin glös eða skreytt á annan hátt, úr blýkristal, vélunnið 70132191 p/st S  

26.13.12.39 Glös, úr vélunnum blýkristal (þó ekki skorin eða skreytt á 
annan hátt) 

70132199 p/st S  

26.13.12.53 Handunnin glös (þ.m.t skorin eða skreytt á annan hátt) (þó ekki 
úr blýkristal, hertu gleri eða keramíkgleri) 

7013.29.5 p/st S  

26.13.12.55 Glös, úr hertu gleri, handunnið (þ.m.t. skorin eða skreytt á 
annan hátt) (þó ekki úr blýkristal) 

7013.29 (.10 +.9) p/st S  
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26.13.13.10 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður úr blýkristal, 
handunnið (þó ekki úr keramíkgleri eða hertu gleri eða glös) 

7013 (.31.10 +.91.10) p/st S  

26.13.13.30 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður úr blýkristal, vélunnið 
(þó ekki úr keramíkgleri eða hertu gleri eða glös) 

7013 (.31.90 +.91.90) p/st S  

26.13.13.50 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður með línulegum 
þanstuðli ≤ 5x10-6/K, miðað við hita á bilinu 0°C til 300°C, þó 
ekki úr keramíkgleri, blýkristal eða hertu gleri eða glös 

701332 p/st S  

26.13.13.60 Borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða skreytingar 
innanhúss úr keramíkgleri eða áþekkar glervörur 

701310 p/st S  

26.13.13.70 
z 

Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður úr hertu gleri, 
vélunnið (þ.m.t. fiskabúr) (þó ekki úr keramíkgleri eða 
blýkristal eða glös) 

7013 (.39.10 +.39.99 
+.99a) 

p/st S  

26.13.13.80 
z 

Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður, handunnið (þó ekki 
úr keramíkgleri, blýkristal eða hertu gleri eða glös) 

7013 (.39.91 +.99b) p/st S  

26.13.14.00 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát (þ.m.t. 
frágengið og ófrágengið) 

7012 p/st 
@ 

S  

NACE 26.14: Glertrefjaframleiðsla 

26.14.11.10 Þræðir úr glertrefjum, skornir í a.m.k. 3 mm lengjur en 
≤ 50 mm (saxaðir þræðir) 

701911 kg S  

26.14.11.30 Samfelldar glertrefjar (þ.m.t.vafningar) 701912 kg S  

26.14.11.50 Vöndlar, garn og saxaðir þræðir úr samfelldum glertrefjum (þó 
ekki þræðir úr glertrefjum, skornir í a.m.k. 3 mm lengjur en 
≤ 50 mm) 

70191910 kg S  

26.14.11.70 Vörur úr stuttum glertrefjum 70191990 kg S  

26.14.12.10 Mottur úr glertrefjum (þ.m.t. úr glerull) 701931 kg S  

26.14.12.30 Þunnar skífur úr glertrefjum (þ.m.t. úr glerull) 701932 kg S  

26.14.12.50 Vefir, flóki, dýnur og plötur úr óofnum glertrefjum 701939 kg S  

26.14.12.93 Aðrar vörur úr glertrefjum, úr öðrum trefjum en textíltrefjum, í 
búlkum eða hnoðrum, annað 

7019.90 (.10 +.99) kg S  

26.14.12.95 Aðrar vörur úr glertrefjum, púðar, hlífar fyrir einangrunarpípur 
eða -rör 

70199030 kg S  

26.14.12.99 Vörur úr glertrefjum, úr textíltrefjum 70199091 kg S  

NACE 26.15: Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota 

26.15.11.10 Frákast og annar úrgangur og rusl úr gleri, glermassi (þó ekki 
gler sem duft, korn eða flögur) 

7001 kg S  

26.15.11.30 Óunnið gler í kúlum eða stöngum (þó ekki glerkúlur sem 
leikföng, glerkúlur sem hafa verið malaðar eftir mótun eða 
notaðar sem tappar í flöskur eða örkúlur úr gleri ≤ 1 mm í 
þvermál) 

7002 (.10 +.20) kg S  

26.15.11.50 Óunnar glerpípur (þ.m.t. pípur með viðbættu flúrljómandi efni 
í massa) (þó ekki pípur húðaðar að innan með flúrljómandi 
efni) 

7002.3 kg S  
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26.15.12.00 Gangstéttarblokkir ... úr gleri, til bygginga eða 
mannvirkjagerðar, ót.a. 

701690 kg S  

26.15.21.00 Opin glerhylki, fyrir rafmagnslampa, rafeindalampa eða þess 
háttar 

7011 kg S  

26.15.22.00 Klukkugler eða úrgler, gler í gleraugu, ekki fullunnin sem 
sjóngler 

7015 kg S  

26.15.23.30 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og 
lyfjagerðar, einnig kvarðaðar 

7017 kg S  

26.15.23.50 Lyfjahylki úr gleri, til flutning eða pökkunar á vörum 701010 p/st S  

26.15.24.00 Glerhlutar til lampa og ljósabúnaðar o.s.frv. 940591 — S  

26.15.25.00 Rafmagnseinangrarar úr gleri (þó ekki einangrandi tengihlutir 
(aðrir en einangrarar) í rafmagnsvélar, -hjálpartæki eða -
búnað) 

854610 kg S  

26.15.26.30 Endurkastsbúnaður og optískar vörur úr gleri, ekki optískt 
unnið 

7014 kg S  

26.15.26.50 Glerteningar og annar smávarningur úr gleri, í mósaík eða 
áþekkar skreytingar, þó ekki fullunnar þiljur eða önnur mótíf 
til skreytinga úr mósaíkteningum 

701610 kg S  

26.15.26.70 Smávarningur úr gleri (þ.m.t. glerperlur, eftirlíkingar af perlum 
eða steinum ...) 

7018 kg S  

26.15.26.90 Aðrar glervörur, ót.a. 7020 — S  

NACE 26.21: Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir 

26.21.11.30 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr postulíni (þó ekki 
rafmagnshitunartæki, kaffi- eða kryddkvarnir með slitflötum úr 
málmi) 

691110 kg S  

26.21.11.50 Búsáhöld og baðbúnaður, ót.a., úr postulíni 691190 kg S  

26.21.12.10 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara 69120010 kg S  

26.21.12.30 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara úr steinleir 69120030 kg S  

26.21.12.50 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara úr jarðleir eða 
fíngerðum leir 

69120050 kg S  

26.21.12.90 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: annað 69120090 kg S  

26.21.13.30 Styttur og aðrir skrautmunir úr postulíni 691310 — S  

26.21.13.50 Styttur og aðrir skrautmunir úr leir 691390 — S  

NACE 26.22: Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir 

26.22.10.30 Leirvaskar ... og áþekk hreinlætistæki, úr postulíni 691010 p/st 
@ 

S  

26.22.10.50 Vaskar, handlaugar, baðker ... og önnur hreinlætistæki úr leir, 
ót.a. 

691090 p/st 
@ 

S  
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NACE 26.23: Framleiðsla á einangrunarefnum og -tengjum úr leir 

26.23.10.33 Rafmagnseinangrarar úr leir (þó ekki með málmhlutum) 85462010 kg S  

26.23.10.35 Rafmagnseinangrarar úr leir fyrir háspennu- eða dráttarloftlínu 
(þ.m.t. með málmhlutum) (þó ekki eldingarvarar) 

85462091 kg S  

26.23.10.39 Rafmagnseinangrarar úr leir (þ.m.t. með málmhlutum) (þó 
ekki fyrir háspennu- eða dráttarloftlínu eða eldingarvarar) 

85462099 kg S  

26.23.10.53 Einangrandi tengihlutir úr leir í rafmagnsvélar, -tæki eða -
búnað, með ≥ 80% af málmoxíð miðað við þyngd 

85471010 kg S  

26.23.10.55 Einangrandi tengihlutir úr leir í rafmagnsvélar, -tæki eða -
búnað (þó ekki með ≥ 80% af málmoxíði miðað við þyngd) 

85471090 kg S  

NACE 26.24: Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota 

26.24.11.00 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða  
tæknilegra nota, úr postulíni 

690911 kg S  

26.24.12.00 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til kemískra eða  
tæknilegra nota, úr öðru efni en postulíni 

6909 (.12 +.19) kg S  

NACE 26.25: Framleiðsla á annarri leirvöru 

26.25.11.00 Leirtrog (til landbúnaðarnota), leirker ..., leirpottar, leirkrukkur 
..., ót.a. 

690990 kg S  

26.25.12.30 Aðrar leirvörur úr postulíni, þ.m.t. óeldfastir stólpar eldfastra 
steina, hlutar ofna eða arna, blómapottar, handföng og húnar, 
skilti og mótíf fyrir verslanir og hita- og rakatæki 

691410 kg S  

26.25.12.55 Aðrir leirmunir (almennar leirvörur) þ.m.t. hitunarbúnaður, 
óeldfastir stólpar eldfastra steina, hlutar ofna eða arna, 
blómapottar, handföng og húnar, skilti fyrir verslanir og hita- 
og rakatæki 

69149010 kg S  

26.25.12.59 Leirmunir, ót.a.: aðrir en postulín eða almennar leirvörur 69149090 kg S  

NACE 26.26: Framleiðsla á eldfastri leirvöru 

26.26.11.00 Leirvörur úr kísilsalla eða jarðefnum, þ.m.t. múrsteinar, 
blokkir, hellur, þiljur, holir múrsteinar, sívalningshlutar hólks 
og rör, þó ekki síuplötur sem innihalda kísilgúr og kvars 

6901 kg S  

26.26.12.10 Eldfastar leirvörur til mannvirkjagerðar sem innihalda > 50% 
af MgO, CaO eða Cr2O3, þ.m.t. múrsteinar, blokkir og 
þaksteinar, þó ekki vörur úr kísilsalla eða jarðefnum, pípur og 
rör 

690210 kg S  

26.26.12.33 Eldfastir múrsteinar, blokkir ..., > 50% af Al2O3 og/eða SiO2 
miðað við þyngd: ≥ 93% kísl (SiO2) 

69022010 kg S  

26.26.12.35 Eldfastir múrsteinar, blokkir ..., > 50% af Al2O3 og/eða SiO2 
miðað við þyngd:  7% < súrál (Al2O3) ≤ 45% 

69022091 kg S  

26.26.12.37 Eldfastir múrsteinar, blokkir ..., > 50% af Al2O3 og/eða SiO2 
miðað við þyngd: annað 

69022099 kg S  

26.26.12.90 Eldfastir múrsteinar, blokkir, þaksteinar o.s.frv., ót.a. 690290 kg S  
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26.26.13.00 Eldfast sement, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar 
vörur (þ.m.t. eldfast plast, blöndur í höggstykki og blöndur í 
sementsprautur) (þó ekki kolefniskennt deig) 

3816 kg S  

26.26.14.10 Vörur sem innihalda magnesít, dólómít eða krómít (þ.m.t. 
múrsteinar og önnur form, prófsteinar til að prófa eðalmálma, 
gagnstéttarblokkir og -hellur) (þó ekki eldfastar vörur) 

681591 kg S  

26.26.14.30 Eldfastar leirvörur, ót.a. > 25% af grafít eða öðrum gerðum 
kolefnis, miðað við þyngd 

6903 (.10 +.90.10) kg S  

26.26.14.55 Eldfastar leirvörur, ót.a., súrál eða kísill eða blanda þeirra 
> 50%: súrál < 45% 

69032010 kg S  

26.26.14.59 Eldfastar leirvörur, ót.a., súrál eða kísill eða blanda þeirra 
> 50%: súrál ≥ 45% 

69032090 kg S  

26.26.14.90 Eldfastar leirvörur, ót.a. 69039090 kg S  

NACE 26.30: Framleiðsla á flísum og skífum úr leir 

26.30.10.10 Mósaíkflísar og -teningar og áþekkar vörur úr leir, ekki 
gljábrenndar, með < 49 cm2 yfirborðsfleti 

690710 m2 S  

26.30.10.20 Mósaíkflísar og -teningar og áþekkar vörur úr leir, 
gljábrenndar, með < 49 cm2 yfirborðsfleti 

690810 m2 S  

26.30.10.30 Tvöfaldar leirflísar af Spaltplatten-gerð, ekki gljábrenndar 69079010 m2 S  

26.30.10.53 Leirflögur, leirhellur og leirflísar úr steinleir, ekki 
gljábrenndar, fyrir gangstíga, eldstór eða veggi (þó ekki 
tvöfaldar flísar af Spaltplatten-gerð) 

69079091 m2 S  

26.30.10.55 Leirflögur, leirhellur og leirflísar úr jarðleir eða fíngerðum leir, 
ekki gljábrenndar, fyrir gangstíga, eldstór eða veggi (þó ekki 
tvöfaldar flísar af Spaltplatten-gerð) 

69079093 m2 S  

26.30.10.59 Leirflögur, leirhellur og leirflísar, ekki gljábrenndar, fyrir 
gangstíga, eldstór eða veggi (þó ekki úr steinleir, jarðleir eða 
fíngerðum leir eða tvöfaldar flísar af Spaltplatten-gerð) 

69079099 m2 S  

26.30.10.71 Tvöfaldar leirflísar af Spaltplatten-gerð, gljábrenndar 6908.90 (.11 +.31) m2 S  

26.30.10.73 Leirflögur, leirhellur og leirflísar úr steinleir, gljábrenndar, 
fyrir gangstíga, eldstór eða veggi, með ≥ 90 cm2 yfirborðsfleti 

69089091  S  

26.30.10.75 Leirflögur, leirhellur og leirflísar úr jarðleir eða fíngerðum leir, 
gljábrenndar, fyrir gangstíga, eldstór eða veggi, með ≥ 90 cm2 
yfirborðsfleti 

69089093 m2 S  

26.30.10.79 Leirflögur, leirhellur og leirflísar, gljábrenndar, fyrir gangstíga, 
eldstór eða veggi, þó ekki tvöfaldar flísar af Spaltplatten-gerð, 
úr steinleir, jarðleir eða fíngerðum leir eða hellur eða flísar 
ekki með > 90 cm2 yfirborðsfleti 

6908.90 (.21 +.29 +.51 
+.99) 

m2 S  
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NACE 26.40: Framleiðsla á múrsteinum, tígulsteinum og byggingarvörum úr brenndum leir 

26.40.11.10 Óeldfastir leirsteinar til bygginga (þó ekki úr kísilsalla eða 
jarðefnum) 

690410 m3 
@ 

S  

26.40.11.30 Óeldfastir leirsteinar á gólf, uppistöður- eða undirlagsflísar 
o.þ.h. (þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum) 

690490 kg S  

26.40.12.50 Óeldfastar þakflísar úr leir 690510 p/st S  

26.40.12.70 Óeldfastar leirvörur til mannvirkjagerðar (þ.m.t. reykháfsrör, 
reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, skrautsteinar, viftugrindur, 
leirrimlar, þó ekki rör, rennur o.þ.h.) 

690590 kg S  

26.40.13.00 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra: 
frárennslisrör og -rennur með tengihlutum 

6906 kg S  

NACE 26.51: Sementsframleiðsla 

26.51.11.00 Sementsgjall 252310 kg S  

26.51.12.10 Hvítt Portlandsement 252321 kg S  

26.51.12.30 Grátt Portlandsement (þ.m.t. blandað sement) 252329 kg S  

26.51.12.50 Álsement 252330 kg S  

26.51.12.90 Annað hydrólískt sement 252390 kg S  

NACE 26.52: Kalkframleiðsla 

26.52.10.33 Óleskjað kalk 252210 kg S  

26.52.10.35 Leskjað kalk 252220 kg S  

26.52.10.50 Hýdrólískt kalk 252230 kg S  

NACE 26.53: Gifsframleiðsla 

26.53.10.00 Gipsefni úr brenndu gipsi eða kalsíumsúlfati (þ.m.t. til nota í 
byggingum, í ofinn dúk fyrir umbúðir eða yfirborðspappír eða 
til nota í tannlækningum) 

252020 kg S  

NACE 26.61: Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu 

26.61.11.30 Byggingarblokkir og -steinar úr sementi, steinsteypu eða 
gervisteini 

681011 kg S  

26.61.11.50 Flísar, hellisteinn og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu 
eða gervisteini (þó ekki byggingarhellur eða -steinar) 

681019 kg S  

26.61.12.00 Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar, ... úr sementi ... 681091 kg S  

26.61.13.00 
z 

Rör úr sementi, steinsteypu eða gervisteini 6810.99a kg S  

26.61.20.00 
z 

Forsmíðaðar byggingar úr sementi 9406.00.90b — S  
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NACE 26.62: Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi 

26.62.10.50 Plötur, þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr gifsefni eða 
blöndu að meginstofni úr gifsefni, einungis með pappír eða 
pappa á yfirborði eða styrktar með pappír eða pappa, þó ekki 
mótaðar með gifsefni eða skreyttar 

680911 m2 S  

26.62.10.90 Plötur, þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr gifsefni eða 
blöndu að meginstofni úr gifsefni, ekki með pappír eða pappa 
á yfirborði eða styrktar með pappír eða pappa, þó ekki mótaðar 
með gifsefni eða skreyttar 

680919 m2 S  

NACE 26.63: Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu 

26.63.10.00 Tilbúin steinsteypa 38245010 kg S  

NACE 26.64: Framleiðsla á steinlími 

26.64.10.00 Verksmiðjuframleitt steinlím 38245090 kg S  

NACE 26.65: Framleiðsla á trefjasementi 

26.65.11.00 Þiljur, plötur, flísar, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, 
strái eða úr spæni, flísum, ögnum, sagi eða öðrum úrgangi úr 
viði, mótað með sementi, gipsefni eða öðru bindiefni úr 
steinaríkinu 

6808 m2 
@ 

S  

26.65.12.30 Þynnur, þiljur, flísar og áþekkar vörur úr asbestsementi, 
beðmistrefjasementi, jurtatrefjum, syntetískum fjölliðum, gleri 
eða málmtrefjum 

6811 (.10 +.20) m2 
@ 

S  

26.65.12.50 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr 
asbestsementi, sellulósatrefjasementi, jurtatrefjum, 
syntetískum fjölliðum, gleri eða málmtrefjum 

681130 kg S  

26.65.12.90 Vörur úr asbestsementi, beðmistrefjasementi, ... ót.a. 681190 kg S  

NACE 26.66: Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi 

26.66.11.00 Vörur úr gifsefni eða blöndu að meginstofni úr gifsefni, ót.a. 680990 kg S  

26.66.12.00 
z 

Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ekki til 
mannvirkjagerðar (þ.m.t. vasar, blómapottar, skrautmunir í 
byggingar eða garða, styttur og skrautvörur) 

6810.99b kg S  

NACE 26.70: Skurður, meitlun og frágangur steina til skrauts og til bygginga 

26.70.11.00 Unnin steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 
honum, úr marmara, travertíni og mjólkursteini, þó ekki flísar, 
teningar eða áþekkar vörur, stærsti yfirborðsflötur < 7 cm2, 
götuhellur, kantsteinar, hellusteinn 

6802 (.21 +.91) kg S  

26.70.12.10 Götuhellur, kantsteinn og hellusteinn, úr náttúrusteini (þó ekki 
úr flögusteini) 

6801 kg S  

26.70.12.30 Flísar, teningar, ..., gervilitaðar agnir, ..., fyrir mósaík 680210 kg S  

26.70.12.40 Annar kalkborinn steinn, ót.a., skorinn eða sagaður, með flötu 
eða jöfnu yfirborði eða unninn á annan hátt 

6802 (.22 +.92) kg S  

26.70.12.60 Unnin steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 
honum, úr graníti, þó ekki flísar, teningar eða áþekkar vörur, 
meða stærsta yfirborðsfleti < 7 cm2, götuhellur, kantsteinar og 
hellusteinn 

6802 (.23 +.93) kg S  
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26.70.12.80 Unnin steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 
honum (þó eki úr kalkbornum steini, graníti eða flögusteini, 
flísar, teningar eða áþekkar vörur, með stærsta yfirborðsfleti 
< 7 cm2) 

6802 (.29 +.99) kg S  

26.70.12.90 Unnin flögusteinn og vörur úr flögusteini eða mótuðum 
flögusteini 

6803 kg S  

NACE 26.81: Framleiðsla á vörum til slípunar 

26.81.11.10 Kvarnarsteinar og hverfisteinar, án grindar, til að mala, steyta 
eða stappa með 

680410 kg S  

26.81.11.20 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slíkihjól o.þ.h., án grindar, úr 
mótuðum syntetískum eða náttúrlegum demanti, þó ekki 
kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa 
með 

680421 kg S  

26.81.11.30 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, úr 
styrktu syntetísku eða gerviresíni, með bindiefni, þó ekki 
kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa 
með 

68042218 kg S  

26.81.11.40 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., án grindar, úr 
óstyrktu syntetísku eða gerviresíni, með bindiefni, þó ekki 
kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa 
með 

68042212 kg S  

26.81.11.50 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slíkihjól o.þ.h., án grindar, leir 
eða silíkötum (þó ekki kvarnarsteinar og hverfisteinar til að 
mala, steyta eða stappa með) 

68042230 kg S  

26.81.11.60 Aðrir kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o.þ.h., úr öðrum 
mótuðum slípiefnum 

6804.22 (.50 +.90) kg S  

26.81.11.70 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slíkihjól o.þ.h., án grindar, úr 
náttúrusteini (þó ekki kvarnarsteinar og hverfisteinar til að 
mala, steyta eða stappa með) 

680423 kg S  

26.81.11.80 Fægisteinar, brýni, olíubrýni, heini o.þ.h., handhelt, til að 
skerpa, brýna, hreinsa eða fægja 

680430 kg S  

26.81.12.30 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á 
undirlagi úr ofnum textíldúk 

680510 m2 
@ 

S  

26.81.12.50 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á 
undirlagi úr pappír eða pappa 

680520 m2 
@ 

S  

26.81.12.90 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á 
undirlagi (þó ekki einungis úr ofnu textílefni, pappír eða 
pappa) 

680530 m2 
@ 

S  

NACE 26.82: Framleiðsla á öðrum málmlausum jarðefnum, ót.a. 

26.82.11.68 Unnar asbesttrefjar, blöndur að meginstofni úr asbesti eða að 
meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati 

68129030 kg S  

26.82.11.70 Pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum 681270 kg S  

26.82.11.80 Vörur úr asbesti eða úr blöndum að meginstofni úr asbesti eða 
að meginstofni úr asbesti og magnesíumkarbónati (þó ekki 
pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum) 

6812 (.50 +.60 +.90 (.10 
+.80)) 

kg S  

26.82.11.93 Bremsuborðar og bremsupúðar úr asbesti eða öðrum 
jarðefnum 

681310 kg S  

26.82.11.95 Vörur úr núningsþolnu efni (þó ekki bremsur, o.s.frv.), ót.a., út 
asbesti, o.s.frv. 

681390 kg S  

26.82.12.53 Þakefni eða vatnsþéttiflóki, að meginstofni úr jarðbiki (í 
rúllum) 

68071010 m2 S  
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26.82.12.59 Aðrar vörur að meginstofni úr jarðbiki (í rúllum) 68071090 m2 
@ 

S  

26.82.12.90 Vörur að meginstofni úr jarðbiki (þó ekki í rúllum) 6807.9 kg S  

26.82.13.00 Jarðbiksblöndur, að meginstofni úr náttúrlegum eða gervi-
íblöndunarefnum og jarðbiki eða náttúrlegu asfalti sem 
bindiefni 

2715 kg S  

26.82.14.00 Gervigrafít, hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít og 
framleiðsla úr því 

3801 kg S  

26.82.15.00 Gervikórund (þó ekki vélrænar blöndur) 281810 kg S  

26.82.16.10 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum og blöndur þeirra, í 
lausu, þynnum eða rúllum 

680610 kg S  

26.82.16.20 Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 
jarðefni og blöndur þeirra 

680620 kg S  

26.82.16.30 Blöndur og vörur úr hita- eða hljóðeinangrandi efni, ót.a. 680690 kg S  

26.82.16.50 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini 6814 kg S  

26.82.16.70 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn 681510 kg S  

26.82.16.80 Vörur úr mó (þ.m.t. blöð, sívalningshlutar hólks og 
blómabottar) (þó ekki textílvörur úr mótrefjum 

681520 kg S  

26.82.16.90 Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum, ót.a. 681599 kg S  

NACE 27.10: Framleiðsla járns og stáls og járnblendis 

27.10.11.00 Steypujárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða 
öðrum frumgerðum. Járnvörur fengnar með beinni skerðingu 
járngrýtis og aðrar gropnar járnvörur 

7201 + 7203 kg S M/A 

27.10.12.50 Völur og duft úr steypujárni, úr hrájárni, spegiljárni, járni eða 
stáli 

7205 kg S M/A 

27.10.13.10 Gjall og sindur 2618 + 2619 kg S M/A 

27.10.13.20 Járnrusl 7204 kg S M/A 

27.10.20.10 Manganjárn 7202.1 kg S A/A 

27.10.20.20 Kísiljárn 7202.2 kg S A/A 

27.10.20.30 Mangankísiljárn 720230 kg S A/A 

27.10.20.40 Krómjárn 7202.4 kg S A/A 

27.10.20.50 Mólybdenjárn 720270 kg S A/A 

27.10.20.90 Annað járnblendi, ót.a. 7202 (.50 +.60 +.80 +.9) kg S A/A 
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27.10.31.10 Flatar hálfunnar vörur (úr óblendnu stáli) 7207 (.12 +.20.3) kg S M/A 

27.10.31.21 
z 

Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 
saumlaus rör (úr óblendnu stáli) 

7206.10 + 7207 [.11(.11 
+.14 +.16) +.19.12a 
+.20(.11 +.15 +.17 
+.52)]a 

kg S M/A 

27.10.31.22 
z 

Aðrir hleifar, frumgerðir og langar hálfunnar vörur, þ.m.t. efni 
(úr óblendnu stáli) 

7206.90 + 7207 
[.11(.11b +.14b +.16b 
+.90) +.19 (.12b +.19 
+.19 +.80) +.20(.11b 
+.15b +.17b +.19 +.52b 
+.59 +.80)] 

kg S M/A 

27.10.32.10 Flatar hálfunnar vörur (gjall) (úr ryðfríu stáli) 721891 kg S M/A 

27.10.32.21 
z 

Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 
saumlaus rör (úr ryðfríu stáli) 

7218 (.10 +.99(.11 
+.20))a 

kg S M/A 

27.10.32.22 
z 

Aðrir hleifar, frumgerðir og langar hálfunnar vörur (úr ryðfríu 
stáli) 

7218 (.10b +.99(.11b 
+.19 +.20b +.80)) 

kg S M/A 

27.10.33.10 Flatar hálfunnar vörur (úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) 72249014 kg S M/A 

27.10.33.21 
z 

Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur fyrir 
saumlaus rör (úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) 

7224 (.10 +.90(.0 +.3))a kg S M/A 

27.10.33.22 
z 

Aðrir hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur (úr 
stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli) 

7224 (.10b +.90(.0b 
+.19 +.3b +.90)) 

kg S M/A 

27.10.41.11 
z 

Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum til endurvölsunar, a.m.k. 
600 mm að breidd (úr ryðfríu stáli) 

7219.1a kg S M/A 

27.10.41.12 
z 

Aðrar heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum, a.m.k. 600 mm að 
breidd (úr ryðfríu stáli) 

7219.1b kg S M/A 

27.10.41.21 
z 

Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum til endurvölsunar, 
600 mm eða minna að breidd (úr ryðfríu stáli) 

7220.1a kg S M/A 

27.10.41.22 
z 

Aðrar heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum, 600 mm eða 
minna að breidd (úr ryðfríu stáli) 

7220.1b kg S M/A 

27.10.41.30 Plötur og þynnur skornar út úr heitvalsaðri breiðri ræmu , 
a.m.k. 600 mm að breidd (úr ryðfríu stáli) 

7219 (.22 +.23 +.24) kg S M/A 

27.10.41.40 Plötur og þynnur gerðar í vendifræsara, a.m.k. 600 mm að 
breidd (úr ryðfríu stáli) 

721921 kg S M/A 

27.10.41.50 Kaldvalsaðar þynnur, plötur og breiðar ræmur, a.m.k. 600 mm 
að breidd (úr ryðfríu stáli) 

7219 (.3 +.90) kg S M/A 

27.10.42.00 Heitvalsaðar stálstengur í vafningi (úr ryðfríu stáli) 7221 kg S M/A 

27.10.43.10 Heitvalsaðir, sívalir teinar (úr ryðfríu stáli) 722211 kg S M/A 
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27.10.43.20 Heitvalsaðir teinar aðrir en sívalir teinar og prófílar (úr ryðfríu 
stáli) 

7222 (.19 +.40.10) kg S M/A 

27.10.43.30 Þrýstimótaðir teinar (úr ryðfríu stáli) 7222 30 (.51 +.91) kg S M/A 

27.10.50.00 Heitvalsaðar flatar og ílangar vörur úr háhraðastáli 7225.20 + 7226.20.20 + 
7227.10 + 7228.10(.20 
+.50) 

kg S M/A 

27.10.60.20 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum (breiðar ræmur), a.m.k. 
600 mm að breidd (úr öðru stáli en ryðfríu stáli eða 
háhraðastáli) 

7208 (.10 +.2 +.3) + 
7225 (.19.10 +.30) + 
7226 (.93 +.94) 

kg S M/A 

27.10.60.30 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum (mjótt eða raufað járn), 
600 mm eða minna að breidd (úr öðru stáli en ryðfríu stáli eða 
háhraðastáli) 

7211 (.14 +.19) + 7226 
(.19.10 +.91 +.99) 

kg S M/A 

27.10.60.60 Plötur og þynnur, a.m.k. 600 mm að breidd og breiðar, 
flatvalsaðar vörur (úr öðru stáli en ryðfríu stáli eða 
háhraðastáli) 

7208 [.40 +.5 +.90] + 
7210.90.30 + 7211.13 + 
7225 [.40 +.99] 

kg S M/A 

27.10.71.11 
z 

Óhúðaðar, kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur, a.m.k. 
600 mm að breidd (úr öðru stáli en ryðfríu stáli eða 
háhraðastáli) 

7209 (.15 + 16.90a 
+.17.90a +.18.9a +.25 
+.26.90a +.27.90a 
+.28.90a +.90a) + 
7225.50 

kg S M/A 

27.10.71.12 
z 

Þynnur, plötur og ræmur, til nota í rafmagnsvörur, ekki 
fullhertar, a.m.k. 600 mm að breidd 

7209 (.16.90 +.17.90 
+.18.9 +.26.90 +.27.90 
+.28.90 +.90)b 

kg S M/A 

27.10.71.20 Þynnur, plötur og ræmur, til nota í rafmagnsvörur, ekki með 
réttaðri áferð, a.m.k. 600 mm að breidd 

7209 (.16.10 +.17.10 
+.18.10 +.26.10 +.27.10 
+.28.10) + 7225.19.90 

kg S M/A 

27.10.71.30 Þynnur, plötur og ræmur, til nota í rafmagnsvörur, með réttaðri 
áferð, a.m.k. 600 mm að breidd 

722511 kg S M/A 

27.10.72.10 Blikkplötur, aðrar blikkþynnur og -ræmur, þ.m.t. stál rafhúðað 
með krómi 

7210 (.1 +.50 +.70.10 
+.90.40) + 7212.10.10 

kg S M/A 

27.10.72.20 Málmhúðaðar plötur og ræmur í málmhúðunarbaði, a.m.k. 
600 mm að breidd 

7210 (.20 +.4 +.6 
+.90.80) + 7225.92 

kg S M/A 

27.10.72.30 Plötur og ræmur, rafhúðaðar með málmi, a.m.k. 600 mm að 
breidd 

7210.30 + 7225.91 kg S M/A 

27.10.72.40 Plötur og ræmur, húðaðar með lífrænum efnum, a.m.k. 
600 mm að breidd 

72107080 kg S M/A 

27.10.81.10 Rifflaðar stálstengur eða formbreyttar á annan hátt (úr 
óblendnu stáli) 

721310 kg S M/A 

27.10.81.20 Stálstengur, úr frískurðarstáli 721320 kg S M/A 

27.10.81.30 Stálstengur til steypustyrktar (net eða kaldrifflaðir teinar) 72139110 kg S M/A 
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27.10.81.40 Valsaðir þræðir fyrir hjólbarðavír 72139120 kg S M/A 

27.10.81.90 Aðrar stálstengur (úr óblendnu stáli) 7213 (.91 (.4 +.70 +.90) 
+.99) 

kg S M/A 

27.10.82.10 Heitvalsaðar stálstengur (úr legustáli) 72279050 kg S M/A 

27.10.82.90 Heitvalsaðar stálstengur (úr stöngum úr öðru óblendnu stáli en 
legustáli, háhraðastáli og ryðfríu stáli) 

7227 (.20 +.90(.10 
+.95)) 

kg S M/A 

27.10.83.10 Heitvalsaðir teinar til steypustyrkingar 7214 (.20 +.99.10) kg S M/A 

27.10.83.20 Heitvalsaðir teinar úr frískurðarstáli 721430 kg S M/A 

27.10.83.30 Heitvalsaðir teinar úr legustáli 7228.30.4 kg S M/A 

27.10.83.40 Heitvalsaðir teinar úr verkfærastáli 7228 (.30.20 +.40.10) kg S M/A 

27.10.83.50 Heitvalsaðir og þrýstimótaðir léttir prófílar, minni en 80 mm á 
hæð. 

7216 (.10 +.2 +.40 +.50 
+.99) + 7228.70.10 

kg S M/A 

27.10.83.61 Holir borteinar og borstengur 722880 kg S M/A 

27.10.83.64 Heitvalsaðir teinar (þó ekki holir borteinar og stengur) úr 
óblendnu stáli (úr öðru stáli en frískurðarstáli) 

7214 (.10 +.91 +.99 (.3 
+.50 +.7 +.95)) 

kg S M/A 

27.10.83.67 Heitvalsaðir teinar (þó ekki holir  borteinar og -stengur) úr 
blendnu stáli (úr öðru stáli en ryðfríu stáli, verkfærastáli, 
legustáli og háhraðastáli) 

7228 (.20 (.10 +.91) 
+.30 (.6 +.70 +.89) 
+.40.90 +.60.20) 

kg S M/A 

27.10.91.10 U-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) 721631 kg S M/A 

27.10.91.20 I-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) 721632 kg S M/A 

27.10.91.30 H-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) 721633 kg S M/A 

27.10.92.10 Þilstál (úr stáli) 730110 kg S M/A 

27.10.92.20 Soðnir og kaldmótaðir prófílar (úr stáli) 730120 kg S M/A 

27.10.92.30 Efni fyrir járnbrautir (úr stáli) 7302 kg S M/A 

NACE 27.21: Framleiðsla á steypujárnsrörum 

27.21.10.00 Rör, pípur og holir prófílar úr steypujárni þó ekki rör, pípur og 
holir prófílar sem eru sérhlutar fyrir vörur eins og prófílar fyrir 
miðstöðvarofna og hlutar til vélbúnaðar. 

7303 kg T  

27.21.20.33 Rör- eða pípuhlutar úr ómótanlegu steypujárni sem notað er í 
þrýstikerfi 

73071110 kg T  

27.21.20.35 Leiðslu- eða píputengi úr ómótanlegu steypujárni (þó ekki sem 
notað er í þrýstikerfi) 

73071190 kg T  
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27.21.20.50 Leiðslu- og píputengi úr mótanlegu steypujárni 73071910 kg T  

27.21.20.70 Leiðslu- og píputengi úr steypustáli 73071990 kg T  

NACE 27.22: Framleiðsla á stálrörum 

27.22.10.10 Saumlausar leiðslur, pípur og holir prófílar, úr ryðfríu stáli 7304 (.41 +.49) kg S  

27.22.10.21 Saumlaus rör, pípur og holir prófílar, kalddregnir eða 
kaldvalsaðir, til nákvæmninotkunar, ekki úr ryðfríu stáli 

7304 (.31.91 +.51(.1 
+.91)) 

kg S  

27.22.10.23 Saumlaus rör, pípur og holir prófílar, kaldfágaðir en ekki 
kalddregnir eða kaldvalsaðir til nákvæmninotkunar, ekki úr 
ryðfríu stáli 

7304 (.31.99 +.51.99) kg S  

27.22.10.41 Saumlaus rör, pípur og holir prófílar, ekki úr ryðfríu stáli, ekki 
kaldfágaðir, ≤ 168,3 mm að ytra þvermáli 

7304 (.10.10 +.21. 
+.39(.10 +.51 +.59 +.91) 
+.59(.10 +.3 +.91)) 

kg S  

27.22.10.43 Saumlaus rör, pípur og holir prófílar, ekki úr ryðfríu stáli, ekki 
kaldfágaðir, > 168,3 mm en ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli 

7304 (.10.30 +.29.11 
+.39.93 +.59.93) 

kg S  

27.22.10.45 Saumlaus rör, pípur og holir prófílar, ekki úr ryðfríu stáli, ekki 
kaldfágaðir, > 406,4 mm að ytra þvermáli 

7304 (.10.90 +.29.19 
+.39(.30 +.99) +.59.99) 

kg S  

27.22.10.60 Rör og pípur með hringlaga þverskurði, > 406,4 mm að ytra 
þvermáli, úr kaldvölsuðum járn- eða stálvörum , t.d. soðnar, 
hnoðaðar eða settar saman með áþekkum hætti: 

7305 kg S  

27.22.10.70 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, úr ryðfríu stáli, ≤ 406,4 mm að ytra 
þvermáli 

730640 kg S  

27.22.10.81 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, ekki úr ryðfríu stáli, ≤ 406,4 mm 
að ytra þvermáli, með hringlaga þverskurði, ≤ 2 mm að 
efnisþykkt, kalddregnir eða kaldfágaðir á annan hátt, til 
nákvæmninotkunar 

73063021 kg S  

27.22.10.83 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, úr ryðfríu stáli, ≤ 406,4 mm að ytra 
þvermáli, með hringlaga þverskurði, > 2 mm að efnisþykkt, 
kalddregnir eða kaldfágaðir á annan hátt, til 
nákvæmninotkunar 

7306 (.30.29 +.50.91) kg S  

27.22.10.85 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, ekki með hringlaga þverskurði, 
ekki kalddregnir eða kaldfágaðir á annan hátt, til 
nákvæmninotkunar 

7306 (.32 +.34 +.9) kg S  

27.22.10.91 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, ekki úr ryðfríu stáli, ≤ 406,4 mm 
að ytra þvermáli, með hringlaga þverskurði, ekki kalddregnir 
eða kaldfágaðir á annan hátt, ekki til nákvæmninotkunar 

7306 (.10 +.20 +.30 (.5 
+.7 +.90) +.50.99) 

kg S  

27.22.10.93 Rör, pípur og holir prófílar, brúnskeyttir, hnoðaðir eða settir 
saman með áþekkum hætti, ekki með hringlaga þverskurði, 
ekki kalddregnir eða kaldfágaðir á annan hátt, ekki til 
nákvæmninotkunar 

7306 (.60(.36 +.38) 
+.90) 

kg S  
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27.22.20.10 Stálflansar (þ.m.t. úr ryðfríu stáli) (þó ekki steypt tengi) 7307 (.21 +.91) kg S  

27.22.20.30 Rör- eða pípuhlutar með skrúfgangi úr stáli (þ.m.t úr ryðfríu 
stáli, hné, beygjur og múffur) (þó ekki steypt tengi) 

7307 (.22 +.29.10 +.92 
+.99.10) 

kg S  

27.22.20.50 Rör- eða pípuhlutar úr stáli (þ.m.t úr ryðfríu stáli) (þó ekki 
stúfsoðin tengi, tengi með skrúfgangi, steypt tengi eða flansar) 

7307 (.29(.30 +.90) 
+.99(.30 +.90)) 

kg S  

27.22.20.73 Stúfsoðin hné og beygjur fyrir rör eða pípur úr stáli (þ.m.t úr 
ryðfríu stáli) (þó ekki steypt tengi) 

7307 (.23.10 +.93(.11 
+.91)) 

kg S  

27.22.20.75 Stúfsoðin tengi fyrir rör eða pípur úr stáli (þ.m.t úr ryðfríu 
stáli) (þó ekki steypt tengi, hné og beygjur) 

7307 (.23.90 +.93(.19 
+.99)) 

kg S  

NACE 27.31: Kalddráttur 

27.31.10.13 Teinar og stengur úr óblendnu frískurðarstáli, ekki frekar 
unnið en kaldmótað eða kaldfágað (t.d. með kalddrætti) 

721510 kg T  

27.31.10.15 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur úr járni 
eða óblendnu stáli, sem innihalda < 0,25% af kolefni miðað 
við þyngd, ekki frekar unnið (t.d. með kalddrætti), með 
rétthyrndum þverskurði (þó ekki úr frískurðarstáli) 

72155019 kg T  

27.31.10.30 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur úr járni 
eða óblendnu stáli, sem innihalda < 0,25% af kolefni miðað 
við þyngd, ekki frekar unnið (t.d. með kalddrætti), með 
rétthyrndum þverskurði öðrum en ferningslaga (þó ekki úr 
frískurðarstáli) 

72155011 kg T  

27.31.10.50 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur úr járni 
eða óblendnu stáli og frekar unnið eða heitmótað og frekar 
unnið ót.a. (þó ekki heitvalsað, heitdregið eða heitþrykkt og 
ekki frekar unnið en húðaðar vörur og smíðajárnsvörur) 

721590 kg T  

27.31.10.80 Aðrir kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur úr járni 
eða óblendnu stáli, sem innihalda ≥ 0,25% af kolefni miðað 
við þyngd, ekki frekar unnið (t.d. með kalddrætti) (þó ekki úr 
frískurðarstáli) 

72155080 kg T  

27.31.20.10 Vinkiljárn, formaðir hlutir og prófílar úr járni eða óblendnu 
stáli, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað (t.d. með 
kalddrætti) (þó ekki bylgjulaga þakplötur) 

721669 kg T  

27.31.20.20 Teinar og stengur úr háhraðastáli, ekki frekar unnið en 
kaldmótað eða kaldfágað, einnig frekar unnið eða heitformað 
og frekar unnið (þó ekki smíðajárn, hálffágað eða flatvalsað, 
heitvalsað og teinar í óreglulega undnum vafningum) 

72281090 kg T  

27.31.20.30 Teinar/stengur úr mangankísilstáli, aðeins kaldmótað, 
kaldfágað eða heitvalsað, þ.m.t. frekar unnið (þó ekki 
heitvalsað, heitdregið eða heitþrykkt, aðeins húðaðar, 
hálfunnar vörur, flatvalsaðar vörur, heitvalsaðir teinar/stengur í 
óreglulega undnum vafningum) 

72282099 kg T  

27.31.20.53 Teinar/stengur með .kolefnishlutfallið 0,9% til 1,15%, með 
krómhlutfallið 0,5% til 2% og, ef um það er að ræða, með 
mólýbdenhlutfallið ≤ 0,5%, aðeins kaldmótað eða kaldfágað 
(t.d. með kalddrætti) (þó ekki hálfunnar/flatvalsaðar vörur, 
heitvalsaðir teinar/stengur í óreglulega undnum vafningum) 

72285040 kg T  

27.31.20.55 Teinar og stengur úr stáli, aðeins kaldmótað eða kaldfágað (t.d. 
með kalddrætti) (þó ekki hálfunnar/flatvalsaðar vörur, 
heitvalsaðir teinar og stengur í óreglulega undnum vafningum) 

72285020 kg T  
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27.31.20.57 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur, úr blendnu stáli 
(þó ekki úr ryðfríu stáli, háhraðastáli, mangankísilstáli, 
blendnu legustáli eða verkfærastáli) 

7228.50 (6. + .80) kg T  

27.31.20.70 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur óblendnu stáli, 
málaðar, plettaðar, klæddar, húðaðar eða unnar frekar (þó ekki 
úr ryðfríu stáli) 

72286080 kg T  

27.31.30.30 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar, stengur og prófílar úr 
ryðfríu stáli (þ.m.t. málaðir, klæddir, húðaðir eða unnir frekar) 

7222 (.20 +.30.97 
+.40.90) 

kg T  

27.31.30.50 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir prófílar, úr blendnu stáli, ekki 
ryðfríu 

72287090 kg T  

NACE 27.32: Kaldvölsun mjórra ræma 

27.32.10.11 
z 

Kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli, sem inniheldur < 0,25% 
af kolefni miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

7211 [.23 (.20 +.30 
+.80)a +.90a] 

kg S  

27.32.10.12 
z 

Kaldvalsað flatstál úr óblendnu stáli, sem inniheldur ≥ 0,25% 
af kolefni en < 0,6% miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

7211.29 (.20 +.50)a kg S  

27.32.10.14 
z 

Kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli, sem inniheldur 0,6 % af 
kolefni eða meira miðað við þyngd, < 600 mm að breidd 

7211.29 (.20b +.90a) kg S  

27.32.10.16 
z 

Kaldvalsað flatjárn úr blendnu stáli, öðru en ryðfríu stáli og 
rafstáli, < 600 mm að breidd 

7226.92a kg S  

27.32.10.18 
z 

Kaldvalsað flatjárn úr ryðfríu stáli (þó ekki úr einöngruðu 
rafstáli eða bylgjuðu flatstáli með einni sagtenntri brún eða 
sniðbrún) < 600 mm að breidd 

7220 (.20 +.90))a kg S  

27.32.10.22 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli og blendnu stáli, öðru 
en ryðfríu stáli og rafstáli, < 600 mm að breidd 

7211 (.23 +.20 +.30 
+.80)b +.29 (.20c +.50b 
+.90b) +.90b) + 
7226.92b 

kg S  

27.32.10.24 Kaldvalsað flatjárn og kaldvalsað raufarjárn úr rafstáli, ekki 
með réttaðri áferð, úr óblendnu stáli og kísilstálblendi, 
< 600 mm að breidd 

72261980 kg S  

27.32.10.26 Kaldvalsað raufarjárn úr rafstáli, með réttaðri áferð, úr 
kísilstálblendi, < 600 mm að breidd 

722611 kg S  

27.32.10.28 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr ryðfríu stáli, < 600 mm að breidd 7220 (.20 .90)b kg S  

27.32.20.12 Húðað, kaldvalsað flatjárn úr óblendnu stáli (þó ekki 
einangraðar rafræmur) < 600 mm að breidd 

721260 kg S  

27.32.20.14 
z 

Stálplötur og -ræmur, málmhúðaðar í málmhúðunarbaði, 
< 600 mm að breidd 

7212 (.10.90 +.30 +.50 
(.20 +.90)a 

kg S  

27.32.20.16 
z 

Stálplötur og -ræmur, rafhúðaðar með málmi, < 600 mm að 
breidd 

7212 (.20a +.50 (.20b 
+.30a +.40a +80a 
+.90b)) 

kg S  

27.32.20.18 
z 

Stálplötur, húðaðar með lífrænum efnum, < 600 mm að breidd 7212.40 (.91 +.93 +.98)a kg S  
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27.32.20.22 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli, málmhúðað í 
málmhúðunarbaði, < 600 mm að breidd 

7212 (.10.9b +.30b 
+.50(.20c +.30b +.40b 
+.6a +.80b +.90c)) 

kg S  

27.32.20.24 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli, rafhúðað, < 600 mm 
að breidd 

7212 (.20b +.50(.20d 
+.30c +.40c +.90d)) 

kg S  

27.32.20.26 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr stálplötum húðuðum með lífrænum 
efnum, < 600 mm að breidd 

7212.40.80b kg S  

NACE 27.33: Kaldmótun eða kaldbeyging 

27.33.11.30 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, óblendnu 
stáli, óhúðað 

721661 kg S  

27.33.11.50 Kaldbylgjaðar (rifflaðar) plötur, úr óblendnu stáli 72169110 kg S  

27.33.11.70 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, óblendnu 
stáli, húðaðir með sinki 

72169180 kg S  

27.33.12.00 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, ryðfríu 
stáli 

72224030 kg S  

NACE 27.34: Vírdráttur 

27.34.11.30 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur < 0,25% af 
kolefni, þ.m.t. krumpuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 
girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða 
rafmagnseinangraður vír 

7217 (.10(.10 +.3) 
+.20(.10 +.30) +.30.4 
+.90.20) 

kg S  

27.34.11.50 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur 0,25% til 0,6% 
af kolefni, þ.m.t. bylgjuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 
girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða 
rafmagnseinangraður vír 

7217 (.10.50 +.20.50 
+.30.50 +.90.50) 

kg S  

27.34.11.70 Vír úr járni eða óblendnu stáli sem inniheldur ≥ 0,6 % af 
kolefni, þ.m.t. bylgjuvír, þó ekki margþættur vír, gaddavír í 
girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír eða einangraður 
rafmagnsvír 

7217 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

kg S  

27.34.12.30 Vír úr ryðfríu stáli (þó ekki mjög fíngerður dauðhreinsaður vír 
úr ryðfríu stáli til nota í seymi til skurðlækninga) 

7223 kg S  

27.34.12.50 Vír úr öðru stálblendi (þó ekki margþættur vír, gaddavír í 
girðingar, tvöfaldur vír, sagtenntur vír, einangraður 
rafmagnsvír úr ryðfríu stáli) 

7229 kg S  

NACE 27.41: Framleiðsla góðmálma 

27.41.10.30 Silfur, óunnið eða í duftformi (þ.m.t. plettað með gulli eða 
platínu) 

7106 (.10 +.91) kg T  

27.41.10.50 Silfur, hálfunnið (þ.m.t. plettað með gulli eða platínu) (þó ekki 
óvunnið eða í duftformi) 

710692 kg T  

27.41.20.30 Gull, óunnið eða í duftformi ekki til myntsláttu (þ.m.t. plettað 
með platínu) 

7108 (.11 +.12) kg T  

27.41.20.50 Gull, hálfunnið ekki til myntsláttu (þ.m.t. plettað með platínu) 
(þó ekki óunnið eða í duftformi) 

710813 kg T  

27.41.20.70 Gull til myntsláttu (þ.m.t. plettað með platínu) 710820 kg T  

27.41.30.30 Platína, palladíum, rodíum, irídíum, osmíum og rúteníum, 
óunnið eða í duftformi 

7110 (.11 +.21 +.31 
+.41) 

kg T  

27.41.30.50 Platína, palladíum, rodíum, irídíum, osmíum og rúteníum, 
hálfunnið (þó ekki óunnið eða í duftformi) 

7110 (.19 +.29 +.39 
+.49) 

kg T  
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27.41.40.00 Ódýr málmur eða silfur, gullhúðað, ekki frekar unnið en 
hálfunnið 

7109 kg T  

27.41.50.30 Ódýr málmur, silfurhúðaður, ekki frekar unninn en hálfunninn 7107 kg T  
27.41.50.50 Ódýr málmur, silfur eða gull, platínuhúðað, ekki frekar unnið 

en hálfunnið 
7111 kg T  

NACE 27.42: Álframleiðsla 
27.42.11.30 Óunnið óblendið ál (þó ekki duft og flögur) 760110 kg T  
27.42.11.53 Óunnið álblendi, frumframleitt (þó ekki álduft og álflögur) 76012010 kg T  
27.42.11.55 Óunnið álblendi, endurframleitt (þó ekki álduft og álflögur) 7601.20.9 kg T  
27.42.12.00 Áloxíð (þó ekki gervikórund) 281820 kg T  
27.42.21.00 Álduft og álflögur 7603 kg T  
27.42.22.30 Álteinar, álstengur og prófílar (þó ekki stengur og prófílar til 

notkunar í mannvirki) 
760410 kg T  

27.42.22.50 Teinar, stengur, prófílar og holir prófílar úr álblendi (þó ekki 
stengur og prófílar til notkunar í mannvirki) 

7604.2 kg T  

27.42.23.30 Álvír úr óblendnu áli (þó ekki rafmagnseinangraður vír og 
kapall, seglgarn og kaðlar styrktir með álvír, margþættum vír 
eða kapli) 

7605.1 kg T  

27.42.23.50 Álvír úr álblendi (þó ekki rafmagnseinangraður vír og kapall, 
seglgarn og kaðlar styrktir með álvír, margþættum vír eða 
kapli) 

7605.2 kg T  

27.42.24.30 Álplötur, álblöð og álræmur, > 0,2 mm að þykkt 7606 (.11 +.91) kg T  
27.42.24.50 Álplötur, álblöð og álræmur úr álblendi, > 0,2 mm að þykkt 7606 (.12 +.92) kg T  
27.42.25.00 Álþynnur ≤ 0,2 mm að þykkt (án undirlags) 7607 kg T  
27.42.26.30 Álleiðslur og álpípur (þó ekki holir prófílar, leiðslu- eða 

píputengi, sveigjanlegar leiðslur og pípur til notkunar í 
mannvirki, vélar eða fylgihluti í ökutæki) 

760810 kg T  

27.42.26.50 Álleiðslur og álpípur úr álblendi, þó ekki holir prófílar, leiðslu- 
eða píputengi, sveigjanlegar leiðslur og pípur til notkunar í 
mannvirki, vélar eða fylgihluti í ökutæki 

760820 kg T  

27.42.26.70 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar (þ.m.t. tengi, hné og múffur) 7609 kg T  
NACE 27.43: Blý-, sink- og tinframleiðsla 

27.43.11.30 Hreinsað óunnið blý (þó ekki blýduft eða blýflögur) 780110 kg T  
27.43.11.50 Óunnið blý sem inniheldur antímon (þó ekki blýduft eða 

blýflögur) 
780191 kg T  

27.43.11.90 Óunnið blý (þó ekki blýduft, blýflögur eða hreinsað óunnið blý 
sem inniheldur antímon) 

780199 kg T  

27.43.12.30 Óunnið óblendið sink (þó ekki sinkryk, sinkduft og sinkflögur) 79011 kg T  
27.43.12.50 Óunnið sinkblendi (þó ekki sinkryk, sinkduft og sinkflögur) 790120 kg T  
27.43.13.30 Óunnið óblendið tin (þó ekki tinduft og tinflögur) 800110 kg T  
27.43.13.50 Óunnið tinblendi (þó ekki tinduft og tinflögur) 800120 kg T  
27.43.21.00 Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývírar (þó ekki húðaðir 

teinar, steyptir teinar, sem ætlaðir eru til völsunar, dráttar eða 
til endursteypu í formaðar vörur, stengur og teinar með 
glæðingu, einangraður rafmangsvír) 

7803 kg T  
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27.43.22.00 Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur, blýduft og 
blýflögur 

7804 kg T  

27.43.23.00 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (tengi, hné, 
múffur) úr blýi 

7805 kg T  

27.43.24.00 Sinkryk, duft og flögur (þó ekki sinkryk, duft og flögur 
framleitt sem litir, málning eða þess háttar, sinkkúlur) 

7903 kg T  

27.43.25.30 Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír 7904 kg T  
27.43.25.50 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur 7905 kg T  
27.43.26.00 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (tengi, hné, 

múffur) úr sinki 
7906 kg T  

27.43.27.00 Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvírar 8003 kg T  
27.43.28.30 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, > 0,2 mm að þykkt 8004 kg T  
27.43.28.60 Tinþynnur ≤ 0,2 mm að þykkt (án undirlags), tinduft og 

tinflögur 
8005 kg T  

27.43.29.00 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (tengi, hné, 
múffur) úr tini 

8006 kg T  

NACE 27.44: Koparframleiðsla 
27.44.11.00 Koparsteinn; koparsement (felldur kopar) (þó ekki koparduft) 7401 kg T  
27.44.12.00 Óhreinsaður kopar, koparforskaut til rafhreinsunar 7402 kg T  
27.44.13.30 Óunninn, hreinsaður kopar án blendis (þó ekki valsaðar, 

þrykktar eða þrýstimótaðar sindraðar vörur) 
7403.1 kg T  

27.44.13.50 Óunninn, hreinsaður kopar án blendis (þó ekki valsaðar, 
þrykktar eða þrýstimótaðar sindraðar vörur) 

7403.2 kg T  

27.44.13.70 Koparforblendi 7405 kg T  
27.44.21.00 Koparduft og –flögur, þó ekki koparsement og koparduft og –

flögur sem notað er í málningarframleiðslu, s.s. í gullbrons og 
gyllta málningu (kemísk efnasambönd), hreinsaðar koparkúlur 

7406 kg T  

27.44.22.00 Koparteinar, koparstengur og koparprófílar 7407 kg T  
27.44.23.30 Koparvír, hreinsaður (> 6 mm að þvermáli), úr koparblendi 7408 (.11 +.2) kg T  
27.44.23.50 Koparvír > 0,5 mm < 6mm að þvermáli(þó ekki seglgarn eða 

taug styrkt með vír, margþættum vír eða kapli) 
74081910 kg T  

27.44.23.70 Koparvír ≤ 0,5 mm að þvermáli (þó ekki seglgarn eða taug 
styrkt með vír, margþættum vír eða kapli) 

74081990 kg T  

27.44.24.00 Koparplötur, koparblöð og koparræmur > 0,15 mm að þykkt 7409 kg T  
27.44.25.00 Koparþynnur, (án nokkurs undirlags) ≤ 0,15 mm að þykkt 7410 kg T  
27.44.26.30 Koparleiðslur og koparpípur 7411 kg T  
27.44.26.50 Koparleiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. tengi, hné og 

múffur, þ.m.t. boltar og rær sem notað er til að setja/tengja 
saman leiðslur/rör, tengihlutir fyrir krana, hana, loka) 

7412 kg T  
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NACE 27.45: Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn 

27.45.11.00 Nikkilsteinn, nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá 
nikkilvinnslu 

7501 kg T  

27.45.12.30 Óunnið nikkil án blendis (þó ekki nikkilduft og nikkilflögur) 750210 kg T  

27.45.12.50 Óunnið nikkilblend (þó ekki nikkilduft og nikkilflögur) 750220 kg T  

27.45.21.00 Nikkilduft og nikkilflögur 7504 kg T  

27.45.22.00 Nikkilteinar, nikkilstengur, nikkilprófílar og nikkilvír 7505 kg T  

27.45.23.00 Nikkilplötur, nikkilblöð, nikkilræmur og nikkilþynnur 7506 kg T  

27.45.24.30 Nikkilleiðslur og nikkilpípur 7507.1 kg T  

27.45.24.50 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar (tengi, hné, múffur) úr nikkli 750720 kg T  

27.45.30.13 Óunnið volfram (tungsten), teinar og stengur sem fengið er 
aðeins með glæðingu, volframduft, úrgangur og rusl (þó ekki 
karbíð) 

8101 (.10 +.94 +.97) kg T  

27.45.30.15 Unnið volfram (tungsten), teinar, stengur, plötur, blöð, ræmur, 
þynnur og vír (þó ekki ekki teinar og stengur sem fengið er 
með glæðingu karbíð) 

8101 (.95 +.96 +.99) kg T  

27.45.30.17 Molybden og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8102 kg T  

27.45.30.23 Tantal og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8103 kg T  

27.45.30.25 Magnesíum og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8104 kg T  

27.45.30.27 Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbaltvinnslu, 
kóbalt og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 

8105 kg T  

27.45.30.33 Bismút og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8106 kg T  

27.45.30.35 Óunnið kadmíum, duft, úrgangur og rusl (þ.m.t. kadmíumsink-
blendi) (þó ekki karbíð) 

8107 (.20 +.30) kg T  

27.45.30.37 Unnið kadmíum og vörur úr því (þ.m.t. kadmíumsinkblendi) 
(þó ekki karbíð) 

810790 kg T  

27.45.30.43 Títan og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8108 kg T  

27.45.30.45 Sirkon og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8109 kg T  

27.45.30.47 Antímon og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8110 kg T  

27.45.30.53 Mangan og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8111 kg T  

27.45.30.55 Beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, hafníum, 
indíum, níóbíum (kolumbíum), reníum og tallíum og vörur úr 
þessum málmum, þ.m.t. úrgangur og rusl 

8112 kg T  

27.45.30.57 Keramíkmelmi og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8113 kg T  
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NACE 27.51: Járnsteypa 

27.51.11.10 Mótanlegt steypujárn fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.51.11.30 Mótanlegt steypujárn fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús 
fyrir kúlu- eða keflalegur) 

— kg S S1 

27.51.11.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði (mótanleg járnsteypa) — kg S S1 

27.51.11.50 Mótanlegt steypujárn fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki 
fyrir bulluhreyfla, tæki til lyftingar eða meðhöndlunar eða 
tæki/ökutæki til notkunar í byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.51.11.90 Hlutar til annarrar notkunar (úr mótanlegri járnsteypu) — kg S S1 

27.51.12.10 Hlutar til ökutækja til notkunar á landi (úr kolsteypujárni) — kg S S1 

27.51.12.20 Seigt steypujárnfyrir drifsköft, sveifarása, kambása og sveifar — kg S S1 

27.51.12.30 Seigt steypujárn fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir 
kúlu- eða keflalegur) 

— kg S S1 

27.51.12.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði (úr kolsteypujárni) — kg S S1 

27.51.12.50 Seigt steypujárn fyrir vélbúnað og vélræn tæki þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— kg S S1 

27.51.12.90 Seigt steypujárn fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 
annarrar notkunar en í ökutæki til notkunar á landi, leghús, 
ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

— kg S S1 

27.51.13.10 Grátt steypujárn fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.51.13.20 Grátt steypujárnfyrir drifsköft, sveifarása, kambása og sveifar — kg S S1 

27.51.13.30 Grátt steypujárn fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir 
kúlu- eða keflalegur) 

— kg S S1 

27.51.13.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði (óseigt steypujárn) — kg S S1 

27.51.13.50 Grátt steypujárn fyrir vélbúnað og vélræn tæki þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— kg S S1 

27.51.13.90 Grátt steypujárn fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 
annarrar notkunar en í ökutæki til notkunar á landi, leghús, 
ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

— kg S S1 

NACE 27.52: Stálsteypa 

27.52.10.10 Steypt stál fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki eimreiðar 
eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.52.10.30 Steypt stál fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða 
keflalegur) 

— kg S S1 
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27.52.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði — kg S S1 

27.52.10.50 Steypt stál fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki fyrir 
bulluhreyfla, þrýstihverfla, skrúfuhverfla, aðra gashverfla, tæki 
til lyftingar eða meðhöndlunar eða tæki/ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.52.10.90 Steypt stál fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna eða hluta til 
annarrar notkunar en í ökutæki til notkunar á landi, leghús, 
ásleg, bulluhreyfla, drif, vindur, tengsli eða vélverk 

— kg S S1 

NACE 27.53: Steypa léttmálma 

27.53.10.10 Steyptir léttmálmar fyrir ökutæki til notkunar á landi, þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna eða ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.53.10.20 Steyptir léttmálmar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og 
sveifar 

— kg S S1 

27.53.10.30 Steyptir léttmálmar fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir 
kúlu- eða keflalegur) 

— kg S S1 

27.53.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði — kg S S1 

27.53.10.50 Steyptir léttmálmar fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki 
fyrir bulluhreyfla, þrýstihverfla, gashverfla, tæki til lyftingar 
eða meðhöndlunar eða tæki/ökutæki til notkunar í 
byggingariðnaði 

— kg S S1 

27.53.10.90 Hlutar til annarrar notkunar — kg S S1 

NACE 27.54: Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn 

27.54.10.10 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn fyrir 
ökutæki til notkunar á landi, þó ekki fyrir eimreiðar, 
járnbrautarvagna, lyftibera og kranabúnir vinnuvagnar, valtarar 
til landbúnaðar eða vegavinnu, jarðýtur o.s.frv. 

— kg S S1 

27.54.10.20 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn, öðrum en 
léttmálmar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og sveifar 

— kg S S1 

27.54.10.30 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn, öðrum en  
léttmálmum fyrir leghús og ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- 
eða keflalegur) 

— kg S S1 

27.54.10.40 Aðrir hlutar bulluhreyfla og vélsmíði — kg S S1 

27.54.10.50 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn, öðrum en 
léttmálmi fyrir vélbúnað og vélræn tæki þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— kg S S1 

27.54.10.90 Hlutar til annarrar notkunar — kg S S1 

NACE 28.11: Framleiðsla málmhluta í burðarvirki og hluta þeirra 

28.11.10.30 Forsmíðaðar byggingar, úr járni eða stáli 9406.00.3 — S  

28.11.10.50 
z 

Forsmíðaðar byggingar úr áli 9406.00.80c — S  

28.11.21.00 Brýr og brúarhlutar úr járni eða stáli 730810 kg S  

28.11.22.00 Turnar og súlnagrindur úr járni eða stáli 730820 kg S  

28.11.23.10 Búnaður úr járni eða stáli í vinnupalla, tálma, stoðvirki eða 
námugöng þ.m.t. námugrindur og -yfirbyggingar, burðarbitar í 
hólf, pípur í vinnupalla og áþekkur búnaður 

730840 kg S  

28.11.23.30 Stíflugarðar, gáttarstíflur, flóðhlið, fastar skipakvíar og önnur 
mannvirki úr járni eða stáli sem tengjast siglingum á sjó eða 
vatnaleiðum 

73089010 kg S  
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28.11.23.40 Mannvirki, eingöngu eða aðallega úr járn- eða stálplötum með 
tveimur veggjum af riffluðum plötum með einangrandi kjarna 
(þó ekki forsmíðaðar byggingar) 

73089051 kg S  

28.11.23.50 Önnur mannvirki aðallega úr plötum: öðru 73089059 kg S  

28.11.23.60 Önnur mannvirki úr járni eða stáli 73089099 kg S  

28.11.23.70 Mannvirki og hlutar mannvirkja úr áli ..., ót.a. 761090 kg S  

28.11.91.00 Uppsetning eigin byggingarefna úr málmi á staðnum — — S  

NACE 28.12: Framleiðsla á byggingarvöru úr málmum 

28.12.10.30 Hurðir, þröskuldar, í dyr, gluggar og karmar til þeirra, úr járni 
eða stáli 

730830 p/st S  

28.12.10.50 Hurðir, þröskuldar í dyr, gluggar og karmar til þeirra, úr áli 761010 p/st S  

NACE 28.21: Framleiðsla á geymum, kerum og ílátum úr málmi 

28.21.11.10 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát úr járni eða stáli, undir gas, 
með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki samþjappað eða fljótandi gas 
eða með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði) 

73090010 kg S  

28.21.11.20 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, fóðruð eða hitaeinöngruð, 
úr járni eða stáli, undir vökva, með > 300 lítra rúmtaki (þó 
ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði) 

73090030 kg S  

28.21.11.30 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, úr járni eða stáli, undir 
vökva, með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki með vélrænum búnaði 
eða hitunarbúnaði, fóðruð eða hitaeinöngruð) 

7309.00.5 kg S  

28.21.11.50 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, úr járni eða stáli, undir föst 
efni, með > 300 lítra rúmtaki (þó ekki með vélrænum búnaði 
eða hitunarbúnaði) 

73090090 kg S  

28.21.11.70 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát úr áli, undir gas, með > 300 
lítra rúmtaki (þó ekki samþjappað eða fljótandi gas eða með 
vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði) 

7611 kg S  

28.21.12.30 Ílát undir samþjappað eða fljótandi gas, úr járni eða stáli 7311 kg S  

28.21.12.50 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas 7613 kg S  

28.21.92.00 Viðgerðir og viðhald á tönkum, geymum, kerum og ílátum úr 
málmi 

— — S  

NACE 28.22: Framleiðsla á miðstöðvarofnum og -kötlum 

28.22.11.30 Ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra úr steypujárni 732211 kg S S2 

28.22.11.50 Ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra úr járni eða 
stáli 

732219 kg S  

28.22.12.00 Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki katlar í nr. 8402 840310 p/st 
@ 

S  
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28.22.13.00 Hlutar katla til miðstöðvarhitunar 840390 — S S2 

28.22.92.00 Viðgerðir og viðhald á kötlum til miðstöðvarhitunar til 
heimilisnota og annarra nota 

— — S  

NACE 28.30: Framleiðsla á vatnsgufuaflshverflum, að undanskildum heitavatnsmiðstöðvarkötlum 

28.30.11.10 Vatnspípukatlar sem framleiða > 45 t/klst af gufu (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt 
lágþrýstigufu) 

840211 p/st 
@ 

S  

28.30.11.30 Vatnspípukatlar sem framleiða ≤ 45 t/klst af gufu (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt 
lágþrýstigufu) 

840212 p/st 
@ 

S  

28.30.11.50 Katlar til framleiðslu á gufu (þ.m.t. blendingskatlar) (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt lágþrýsti-
gufu eða vatnspípukatlar) 

840219 p/st 
@ 

S  

28.30.11.70 Háhitavatnskatlar (þó ekki heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem 
einnig geta framleitt lágþrýstigufu) 

840220 p/st 
@ 

S  

28.30.12.30 Aukabúnaður fyrir katla í nr. 8402 og 8403, notaður 840410 kg S  

28.30.12.50 Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar 840420 kg S  

28.30.13.30 Hlutar til katla til framleiðslu á gufu og til háhitavatnskatla 840290 — S S2 

28.30.13.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8404.10 og 8404.20 840490 — S S2 

28.30.21.00 Kjarnakljúfar 840110 kg S  

28.30.22.00 Hlutar til kjarnakljúfa 840140 — S S2 

28.30.91.00 Uppsetningarþjónusta vegna gufukatla (annarra en 
heitavatnsmiðstöðvarkatla) þ.m.t. uppsetning leiðslukerfa úr 
málmi í iðjuverum 

— — S  

28.30.92.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna gufukatla, (annarra en 
heitavatnsmiðstöðvarkatla) og vegna leiðslukerfa úr málmi í 
iðjuverum 

— — S  

NACE 28.40: Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun málma, sindurmótun 

28.40.11.33 Opin mótasmíði járnhluta fyrir drifsköft, sveifarása, kambása 
og sveifar 

— kg S S1 

28.40.11.35 Vörur í nr. 7326, hlutar til véla, búnaðar og ökutækja í nr. 84, 
85, 86, 87, 88 og 90 (opin mótasmíði stáls) 

— kg S S1 

28.40.11.37 Opin mótasmíði málmhluta annars en járns fyrir vélbúnað og 
vélræn tæki, þó ekki fyrir bulluhreyfla, þrýstihverfla, 
gashverfla, tæki til lyftingar eða meðhöndlunar eða 
tæki/ökutæki til notkunar í byggingariðnaði 

— kg S S1 

28.40.11.51 Hlutar í ökutæki til notkunar á landi í nr. 87 (kaldmótun stáls) — kg S S1 

28.40.11.52 Kaldmótaðir stálhlutar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og 
sveifar 

— kg S S1 



31.3.2007  Nr. 16/343EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

28.40.11.53 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (kaldmótun stáls) — kg S S1 

28.40.11.54 Kaldmótaðir stálhlutar í vélbúnað og vélræn tæki þó ekki 
bulluhreyfla 

— kg S S1 

28.40.11.56 Kaldmótaðir stálhlutar í rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutnings-
tæki 

— kg S S1 

28.40.11.57 Vörur í nr. 7326, hlutar til ökutækja og tengihlutar fyrir 
sporbrautir, ökutæki til notkunar á landi og loftför í nr. 84, 85, 
86, 87, 88 og 90 (opin mótasteypun stáls) 

— kg S S1 

28.40.11.58 Hlutar til véla, búnaðar, verkfæra og ökutækja í nr. 84, 85, 87, 
88 og 90 úr kaldmótuðum málmi öðrum en járni 

— kg S S1 

28.40.12.10 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir ökutæki til 
notkunar á landi þó ekki eimreiðar eða járnbrautarvagna 

— kg S S1 

28.40.12.23 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir drifsköft, 
sveifarása, kambása og sveifar 

— kg S S1 

28.40.12.25 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir leghús og 
ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

— kg S S1 

28.40.12.30 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr eldsmíðuðu 
stáli) 

— kg S S1 

28.40.12.40 Hlutar til vél- og tæknibúnaðar og áhöld til landbúnaðar, skóg-
ræktar og garðyrkju (úr eldsmíðuðu stáli) 

— kg S S1 

28.40.12.50 Eldsmíðaðir stálhlutar fyrir blakkalyftibúnað og talíur, vindur 
og koppvindur, tjakka, gaffallyftara, aðra kranabúna vagna, 
lyftur, rennistiga, færibönd og svifbrautir 

— kg S S1 

28.40.12.60 Hlutar til vélsmíði og vélbúnaðar í nr. 8426, 8429 og 8430 (úr 
eldsmíðuðu stáli) 

— kg S S1 

28.40.12.70 Eldsmíðaðir stálhlutir fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki 
fyrir bulluhreyfla, þrýstihverfla, gashverfla, tæki til lyftingar 
eða meðhöndlunar eða tæki til notkunar í byggingariðnaði 

— kg S S1 

28.40.12.80 Eldsmíðaðir stálhlutar fyrir eimreiðar, járnbrautarvagna, 
loftför, geimflaugar, rafbúnað og -tæki og tækjabúnað til 
ljósfræðilegra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 
prófunar eða nákvæmnivinnu 

— kg S S1 

28.40.12.90 Hlutar til véla, búnaðar, verkfæra og ökutækja í nr. 84, 85, 86, 
87, 88 og 90 (úr eldsmíðuðum málmi öðrum en járni) 

— kg S S1 

28.40.13.10 Stálplötur sem hlutar fyrir ökutæki til notkunar á landi þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna 

— kg S S1 

28.40.13.20 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr stálplötum) — kg S S1 

28.40.13.30 Stálplötuhlutar fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki bullu-
hreyfla 

— kg S S1 

28.40.13.40 Stálplötur sem hlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutnings-
tæki 

— kg S S1 
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28.40.13.50 Vörur í nr. 7323 og 7326, hlutar til húsgagna í nr. 9403, hlutar 
til ökutækja til notkunar á landi og tengihluta fyrir sporbrautir í 
nr. 86, búnaður í nr. 90 (málmplötur úr öðrum málmi en járni) 

— kg S S1 

28.40.13.70 Búsáhöld, hlutar til vélsmíði, búnaðar, húsgagna og ökutækja í 
nr. 84, 85, 86, 88 og 94 (úr málmplötum úr málmi öðrum en 
járni) 

— kg S S1 

28.40.20.10 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir ökutæki til notkunar á landi (þó 
ekki eimreiðar eða járnbrautarvagna) 

— kg S S1 

28.40.20.20 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir leghús og ásleg, þó ekki leghús 
fyrir kúlu- eða keflalegur 

— kg S S1 

28.40.20.30 Hlutar til bulluhreyfla, dælna og vökvalyftna, hlutar í nr. 842 
og 843 (vörur framleiddar úr sindurmótuðu stáli) 

— kg S S1 

28.40.20.40 Sindurmótað stál fyrir vélbúnað og vélræn tæki þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— kg S S1 

28.40.20.50 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptöku-
tæki og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -
flutningstæki 

— kg S S1 

28.40.20.70 Vörur í nr. 7326, hlutar til ökutækja, búnaðar til lagningar járn-
brauta, loftfara og verkfæra í nr. 86, 88 og 90 (vörur 
framleiddar úr sindurmótuðu stáli) 

— kg S S1 

28.40.20.80 Hlutar til vara í nr. 84, 85, 86, 87, 88 og 90 (vörur framleiddar 
úr sindurmótuðum málmi öðrum en járni) 

— kg S S1 

NACE 28.51: Meðferð og húðun málma 

28.51.11.30 Húðun með dýfingu í bráðin málmefni (galvanhúðun með 
sinki eða tinbað) 

— — S S2 
C 

28.51.11.50 Heithúðun með málmi — — S S2 
C 

28.51.11.70 Sinkhúðun með rafgreiningu — — S S2 
C 

28.51.11.90 Málmhúðun með rafgreiningu eða efnafræðilegri meðhöndlun 
með öðrum málmum en sinki (þ.m.t. nikkil, kopar, króm, 
eðalmálmar o.s.frv.) 

— — S S2 
C 

28.51.12.30 Plasthúðun málma (þ.m.t. dufthúðun) — — S S2 
C 

28.51.12.50 Önnur húðun (fosfatmeðferð o.s.frv.) — — S S2 
C 

28.51.21.00 Hitameðferð málma (þó ekki húðun með málmum eða plasti) — — S S2 
C 

28.51.22.30 Málun og lökkun málma — — S S2 
C 
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28.51.22.50 Rafhúðun málma — — S S2 
C 

28.51.22.70 Gufuútfelling á málmi — — S S2 
C 

28.51.22.90 Önnur yfirborðsmeðferð málma — — S S2 
C 

NACE 28.52: Almenn vélsmiðjuþjónusta 

28.52.10.01 Renndir málmhlutar til krana og loka og áþekkra vara — kg S S1 

28.52.10.03 Renndir málmhlutar til vélbúnaðar og vélrænna tækja — kg S S1 

28.52.10.05 Renndir málmhlutar til ökutækja til notkunar á landi (þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna eða steyptir, eldsmíðaðir, 
þrýstismíðaðir, stansaðir, valsaðir eða sindurmótaðir) 

— kg S S1 

28.52.10.07 Renndir málmhlutar til loftfara, geimfara og gervihnatta — kg S S1 

28.52.10.09 Renndir málmhlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutnings-
tæki 

— kg S S1 

28.52.10.11 Renndir málmhlutar fyrir áhöld og tækjabúnað til 
ljósfræðilegra nota, til ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 
prófunar eða nákvæmnivinnu 

— kg S S1 

28.52.10.13 Renndir málmhlutar fyrir vörur í nr. 7326, 7419 og 7616, 
renndir málmhlutar til ökutækja og búnaðar til lagningar 
járnbrauta í nr. 86 

— kg S S1 

28.52.20.00 Almenn vélsmiðjuþjónusta (þó ekki vegna renndra málmhluta) — kg S S1 

NACE 28.61: Framleiðsla á eggjárni 

28.61.11.13 Borðhnífar (þó ekki fiskhnífar og smjörhnífar) með sköft úr 
ryðfríu stáli 

82119130 p/st 
@ 

S  

28.61.11.19 Borðhnífar (þó ekki fiskhnífar og smjörhnífar) með annars 
konar sköft en úr ryðfríu stáli (húðað með silfri, gulli eða 
hvítagulli, úr viði, plasti o.s.frv.) 

82119180 p/st 
@ 

S  

28.61.11.20 Hnífar með föstu blaði þ.m.t. sniðlar, þó ekki fisk-, smjör- eða 
borðhnífar með föstu blaði, hnífar og skurðarblöð fyrir vélar 
eða vélræn tæki með sköft úr ódýrum málmi 

821192 p/st 
@ 

S  

28.61.11.30 Hnífar, ekki með föstum blöðum 821193 p/st 
@ 

S  

28.61.11.50 Hnífar eða skurðarblöð, með sköft úr ódýrum málmi, blöð fyrir 
hnífa, þ.m.t. sniðlar, þó ekki fiski- eða smjörhnífar, hnífar og 
skurðarblöð fyrir vélar eða vélræn tæki 

8211 (.94 +.95) p/st 
@ 

S  

28.61.11.70 Skæri, skraddaraskæri og áþekk skæri og blöð til þeirra 8213 p/st 
@ 

S  
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28.61.12.40 Rakhnífar, hlutar til þeirra (þó ekki rakblöð) 8212 (.10 +.90) — S  

28.61.12.50 Rakvélablöð (þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum) 821220 p/st 
@ 

S  

28.61.13.30 Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og blöð til 
þeirra (þ.m.t. blýantsyddarar með dós) (þó ekki 
rafmagnsyddarar) 

821410 p/st 
@ 

S  

28.61.13.50 Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þ.m.t. 
naglaþjalir) 

821420 p/st 
@ 

S  

28.61.13.70 Kjötaxir, saxarar og hakkarar, hárklippur og áhöld til 
hárskurðar og áþekk eggjárn 

821490 p/st 
@ 

S  

28.61.14.40 Borðbúnaðurt (þó ekki borðhnífar, þ.m.t. fiskhnífar og 
smjörhnífar) og áþekkur borðbúnaður úr ryðfríu stáli eða 
öðrum ódýrum málmi 

8215 (.20 +.99) p/st 
@ 

S  

28.61.14.70 Borðbúnaður (þó ekki borðhnífar, þ.m.t. fiskhnífar og 
smjörhnífar) og áþekkur borðbúnaður úr ódýrum málmi eða 
plettaður með silfri, gulli eða platínu 

8215 (.10 +.91) p/st 
@ 

S  

NACE 28.62: Framleiðsla á verkfærum 

28.62.10.10 Spaðar og skóflur 820110 kg S  

28.62.10.20 Gafflar til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 820120 kg S  

28.62.10.30 Hakar, stingir, hlújárn og hrífur 820130 kg S  

28.62.10.40 Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri (þó ekki ísaxir) 820140 kg S  

28.62.10.50 Bjúgklippur og áþekkar annarrar handar lim- og garðklippur 
(þ.m.t. kjúklingaklippur) (þó ekki skæri með bjúgblöðum með 
götum fyrir fingur eða sniðlar) 

820150 kg S  

28.62.10.60 Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar 
beggja handa klippur 

820160 kg S  

28.62.10.70 Önnur handverkfæri (þó ekki hnífar sem hafa ekki föst blöð) til 
notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 

820190 kg S  

28.62.20.10 Handsagir (þó ekki handsagir með innbyggðum rafhreyfli) 820210 kg S  

28.62.20.20 Blöð í bandsagir 820220 kg S  

28.62.20.30 Kringlótt sagarblöð með slitflöt úr stáli (þ.m.t. fín- eða 
gróftennt sagarblöð) 

820231 kg S  

28.62.20.50 Kringlótt sagarblöð ekki með slitflöt úr stáli (þ.m.t. fín- eða 
gróftennt sagarblöð og hlutar) 

820239 kg S  

28.62.20.91 Keðjusagarblöð (þó ekki keðjusagir til að greypa) 820240 kg S  

28.62.20.93 Bein sagarblöð fyrir málm 820291 kg S  

28.62.20.95 Sagarblöð með slitflöt úr stáli fyrir málm og sagarblöð með 
sagarflöt úr öðru efni, þó ekki blöð í bandsagir, kringlótt 
sagarblöð, blöð í keðjusagir eða bein sagarblöð 

8202.99 (.11 +.90) kg S  
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28.62.20.99 Sagarblöð með slitflöt úr stáli fyrir önnur efni en málm þó ekki 
blöð í bandsagir, kringlótt sagarblöð, blöð í keðjusagir, bein 
sagarblöð eða sagarblöð sem hljóðfæri 

82029919 kg S  

28.62.30.13 Þjalir, raspar og áþekk verkfæri (þó ekki gatajárn og þjalir fyrir 
smíðavélar) 

820310 kg S  

28.62.30.15 Spennitangir 82032010 kg S  

28.62.30.17 Tangir, griptangir og áþekk verkfæri (þ.m.t. klippitangir) (þó 
ekki spennitangir eða sykurtangir) 

82032090 kg S  

28.62.30.23 Málmklippur og áþekk handverkfæri 820330 kg S  

28.62.30.25 Pípuskerar, boltaskerar, gattangir og áþekk verkfæri, þó ekki 
gatajárn og þjalir fyrir smíðavélar, málmklippivélar, 
skrifstofugatarar eða miðagatarar 

820340 kg S  

28.62.30.33 Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, ekki stillanlegir 
(átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

820411 kg S  

28.62.30.35 Stillanlegir skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, 
(átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

820412 kg S  

28.62.30.37 Útskiptanleg lyklasæti 820420 kg S  

28.62.30.53 Handverkfæri til að bora, skrúfuskera eða snitta, þó ekki 
útskiptanleg handverkfæri, smíðavélar eða rafdrifin hand-
verkfæri, loftverkfæri eða handverkfæri með innbyggðum 
rafhreyfli 

820510 kg S  

28.62.30.55 Hamrar og sleggjur með slitflöt úr málmi 820520 kg S  

28.62.30.57 Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til trésmíða 820530 kg S  

28.62.30.63 Skrúfjárn 820540 kg S  

28.62.30.65 Heimilisverkfæri 820551 kg S  

28.62.30.73 Önnur verkfæri fyrir múrverk, steypu- , sements-, gifs-, og 
málningarvinnu, 

82055910 kg S  

28.62.30.77 Önnur handverkfæri (þ.m.t. hnoðnegling með hylkjum), 
verkfæri sem stungið er í vegg og áþekk handverkfæri 

8205.59 (.30 +.90) kg S  

28.62.30.83 Lóðlampar (þó ekki gasknúinn búnaður til málmsuðu) 820560 kg S  

28.62.30.85 Skrúfstykki, þvingur o.þ.h. 820570 kg S  

28.62.30.87 Steðjar, færanlegar smiðjur, hand- eða fótsnúin slípigjól með 
grind (þó ekki stakir hverfisteinar o.þ.h.) 

820580 kg S  

28.62.30.89 Samstæður vara úr tveimur eða fleiri vörum í nr. 8205: hamrar, 
skrúfjárn, lóðlampar, þvingur o.s.frv. 

820590 kg S  

28.62.40.14 Verkfæri til að snitta málm 82074010 kg S  

28.62.40.16 Verkfæri til að skrúfskera málm 82074030 kg S  

28.62.40.19 Verkfæri til að snitta eða skrúfskera (þó ekki efnis- og 
verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri, til 
vinnslu á málmi) 

82074090 kg S  

28.62.40.23 Verkfæri til að bora, með slitfleti úr demanti eða mótuðum 
demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir smíðavélar 
eða handverkfæri, til að bora í berg) 

82075010 kg S  

28.62.40.25 Múrborar með virknihluta úr öðru efni en demanti eða 
mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 
smíðavélar eða handverkfæri, til að bora í berg) 

82075030 kg S  
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28.62.40.27 Verkfæri til að bora með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, 
til vinnslu á málmi, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, 
oddum o.þ.h úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

82075050 kg S  

28.62.40.31 Verkfæri til að bora með virknihluta úr háhraðastáli, til vinnslu 
á málmi (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir smíðavélar 
eða handverkfæri — til að bora í berg) 

82075060 kg S  

28.62.40.33 Verkfæri til að bora með virknihluta úr öðru efni en demanti, 
mótuðum demanti eða glæddu málmkarbíði, til vinnslu á 
málmi, þó ekki með virknihluta úr háhraðastáli 

82075070 kg S  

28.62.40.35 Verkfæri til að bora (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 
smíðavélar eða handverkfæri, með virknihluta úr demanti eða 
mótuðum demanti, til að bora í berg eða múrverk, til vinnslu á 
málmi) 

82075090 kg S  

28.62.40.37 Verkfæri til að snara úr eða rýma með virknihluta úr demanti 
eða mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar 
fyrir smíðavélar eða handverkfæri, til jarðvegsborunar) 

82076010 kg S  

28.62.40.44 Verkfæri til að snara úr málmi, með virknihluta úr öðru efni en 
demanti eða mótuðum demanti 

82076030 kg S  

28.62.40.45 Verkfæri til að snara úr eða rýma (þó ekki efnis- og 
verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri, með 
virknihluta úr demanti eða mótuðum demanti, til vinnslu á 
málmi, til jarðvegsborunar) 

8207.60 (.50 +.90) kg S  

28.62.40.48 Verkfæri til að rýma málm, með virknihluta úr öðru efni en 
demanti eða mótuðum demanti 

82076070 kg S  

28.62.40.50 Verkfæri til að fræsa með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, 
til vinnslu á málmi, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, 
oddum o.þ.h. úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

82077010 kg S  

28.62.40.61 Skaftfræsari til vinnslu á málmi (þó ekki með virknihluta úr 
glæddu málmkarbíði) 

82077031 kg S  

28.62.40.65 Snigilfræsari til vinnslu á málmi (þó ekki með virknihluta úr 
glæddu málmkarbíði) 

82077035 kg S  

28.62.40.67 Verkfæri til að fræsa með virknihluta úr öðru efni en glæddu 
málmkarbíði, til vinnslu á málmi (þ.m.t. til að snara úr) (þó 
ekki skaftfræsarar) 

82077038 kg S  

28.62.40.69 Verkfæri til að fræsa (þó ekki til vinnslu á málmi) 82077090 kg S  
28.62.40.71 Verkfæri til að renna með virknihluta úr glæddu málmkarbíði, 

til vinnslu á málmi, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, 
oddum o.þ.h. úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

82078011 kg S  

28.62.40.74 Verkfæri til að renna málm, með virknihluta úr öðru efni en 
keramíkmelmi 

82078019 kg S  

28.62.40.79 Verkfæri til að renna (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 
smíðavélar eða handverkfæri, til vinnslu á málmi) 

82078090 kg S  

28.62.40.81 Verkfæri sem eru útskiptanleg fyrir handverkfæri, með 
virknihluta úr demanti 

82079010 kg S  

28.62.40.83 Hausar skrúfjárna með virknihluta úr öðru efni en demanti eða 
mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 
smíðavélar eða handverkfæri) 

82079030 kg S  

28.62.40.85 Tannhjólaskurðarverkfæri með virknihluta úr öðru efni en 
demanti eða mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfæra-
festingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

82079050 kg S  

28.62.40.87 Útskiptanleg verkfæri til að renna með virknihluta úr glæddu 
málmkarbíði, þó ekki með áföstum plötum, stöfum, oddum 
o.þ.h úr glæddu málmkarbíði fyrir verkfæri 

8207.90.7 kg S  

28.62.40.89 Útskiptanleg verkfæri úr öðrum efnum 8207.90.9 kg S  
28.62.50.13 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg með virknihluta úr 

keramíkmelmi 
820713 kg S  

28.62.50.15 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg með virknihluta úr 
demanti eða mótuðum demanti (þ.m.t. hlutar) (þó ekki efnis- 
og verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

82071910 kg S  
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28.62.50.17 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg úr öðru efni, með 
virknihluta úr öðru efni (þ.m.t. hlutar) 

82071990 kg S  

28.62.50.23 Mót til að draga eða þrykkja málm, með virknihluta úr demanti 
eða mótuðum demanti (þó ekki efnis- og verkfærafestingar 
fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

82072010 kg S  

28.62.50.24 Mót til að draga eða þrykkja málm (þó ekki lausar plötur, 
stafir, oddar, stengur, kögglar eða hringir o.s.frv., úr glæddu 
málmkarbíði eða keramíkmelmi) 

82072090 kg S  

28.62.50.33 Verkfæri til að pressa, stansa eða gata málm (þó ekki efnis- og 
verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

82073010 kg S  

28.62.50.39 Verkfæri til að pressa, stansa eða gata (þó ekki efnis- og 
verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri eða til 
vinnslu á málmi) 

82073090 kg S  

28.62.50.43 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til vinnslu á 
málmi 

820810 kg S  

28.62.50.45 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til vinnslu á viði 820820 kg S  

28.62.50.53 Kringlóttir hnífar og skurðarblöð til eldhúsáhalda eða véla sem 
notaðar eru í matvælaiðnaði 

82083010 kg S  

28.62.50.55 Hnífar og skurðarblöð til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar 
eru í matvælaiðnaði (þó ekki kringlóttir hnífar) 

82083090 kg S  

28.62.50.63 Hnífar og skurðarblöð til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða 
skógarhöggsvéla (þó ekki plóghnífar eða diskar fyrir herfi) 

820840 kg S  

28.62.50.65 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki 820890 kg S  

28.62.50.67 Merkjanleg innskot fyrir verkfæri, ófest, úr glæddum 
málmkarbíðum og keramíkmelmi 

82090020 kg S  

28.62.50.90 Plötur, stafir, oddar o.þ.h. úr glæddum málmkarbíðum eða 
keramíkmelmi, ekki áfast, fyrir verkfæri (þó ekki merkjanleg 
innskot) 

82090080 kg S  

NACE 28.63: Framleiðsla á lásum og lömum 

28.63.11.30 Hengilásar úr ódýrum málmi 830110 p/st 
@ 

S  

28.63.11.50 Læsingar til vélknúinna ökutækja úr ódýrum málmi 830120 p/st 
@ 

S  

28.63.11.70 Læsingar til húsgagna úr ódýrum málmi 830130 p/st 
@ 

S  

28.63.12.30 Sívalalásar, úr ódýrum málmi fyrir hurðir bygginga 83014011 p/st 
@ 

S  

28.63.12.50 Læsingar, úr ódýrum málmi, fyrir hurðir bygginga (þó ekki 
sívalalásar) 

83014019 p/st 
@ 

S  

28.63.12.70 Læsingar úr ódýrum málmi (þó ekki hengilásar, læsingar fyrir 
vélknúin ökutæki, læsingar fyrir húsgögn og læsingar fyrir 
hurðir bygginga) 

83014090 p/st 
@ 

S  

28.63.13.30 Hespur og rammar með hespum úr ódýrum málmi, með 
læsingum (þó ekki festingar fyrir handtöskur, skjalaveski og 
skjalatöskur) 

830150 kg S  
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28.63.13.50 Stakir lyklar úr ódýrum málmi (þ.m.t. steypt, eldsmíðað eða 
stansað lykilefni, þjófalyklar) 

830170 kg S  

28.63.13.70 Hlutar til hengilása, læsinga, hespna og ramma með hespum, 
úr ódýrum málmi 

830160 — S  

28.63.14.10 Lamir úr ódýrum málmi 830210 kg S  

28.63.14.20 Hjól með festingum úr ódýrum málmi 830220 kg S  

28.63.14.30 Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur fyrir vélknúin 
ökutæki, úr ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar og 
lyklar) 

830230 kg S  

28.63.14.40 Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur til bygginga, úr 
ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar, lyklar, gægjugöt 
með sjóngleri og slagbrandar sem eru læstir með lykli) 

830241 kg S  

28.63.14.50 Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur fyrir húsgögn, úr 
ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar og lyklar) 

830242 kg S  

28.63.14.60 Festingar, áfellur o.s.frv., fyrir hurðir og stiga, úr ódýrum 
málmi 

830249 kg S  

28.63.14.70 Sjálfvirkar dyralokur úr ódýrum málmi 830260 kg S  

NACE 28.71: Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum 

28.71.11.00 Tankar, ámur, föt, dósir ... (þó ekki undir gas) úr járni eða stáli, 
≥ 50 l, ≤ 300 l 

731010 p/st 
@ 

S  

28.71.12.00 Tankar, ámur, föt, dósir ... (þó ekki undir gas) úr járni eða stáli, 
< 50 l 

731029 p/st 
@ 

S  

NACE 28.72: Framleiðsla á ílátum úr léttmálmum 

28.72.11.33 Dósir til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr járni eða 
stáli, < 50 l, dósir undir matvæli 

73102111 p/st 
@ 

S  

28.72.11.35 Dósir til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr járni eða 
stáli, < 50 l, drykkjarvara 

73102119 p/st 
@ 

S  

28.72.11.50 Aðrar dósir en til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr 
járni eða stáli, < 50 l 

7310.21.9 p/st 
@ 

S  

28.72.12.10 Fellanleg pípulaga álílát, með ≤ 300 lítra rúmtaki, undir alls 
konar efni, þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas 

761210 p/st 
@ 

S  

28.72.12.30 Stíf pípulaga álílát, með ≤ 300 lítra rúmtaki, undir alls konar 
efni, þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas (þó ekki 
úðabrúsar) 

76129010 p/st 
@ 

S  

28.72.12.50 Álílát, ekki pípulaga, með ≥ 50 en ≤ 300 lítra rúmtaki, undir 
alls konar efni, þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas 

76129091 p/st 
@ 

S  

28.72.12.60 Álúðabrúsar, með < 300 lítra rúmtaki 76129020 p/st S  
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28.72.12.80 Álílát, ekki pípulaga, með < 50 lítra rúmtaki, undir alls konar 
efni, þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas 

76129098 p/st 
@ 

S  

28.72.13.30 Krónutappar úr járni eða stáli 830910 p/st 
@ 

S  

28.72.13.50 Tappar, lokunarbúnaður, hettur og lok úr blýi og tappar, 
lokunarbúnaður, hettur og lok úr áli > 21 mm í þvermál 

83099010 kg S  

28.72.13.70 Tappar, lokunarbúnaður, hettur og lok úr ódýrum málmi (þó 
ekki úr blýi, krónutappar eða tappar, lokunarbúnaður, hettur og 
lok úr áli, > 21 mm í þvermál) 

83099090 kg S  

NACE 28.73: Framleiðsla á vörum úr vír 

28.73.11.30 Margþættur vír, reipi og kaðlar úr járni eða stáli (þ.m.t. 
margþættur vír og stálvír einnig með festingum) (þó ekki 
rafmagnseinangrað) 

731210 kg S  

28.73.11.50 Vírfléttur, stroffur o.þ.h. úr járni eða stáli (þó ekki 
rafmagnseinangrað) 

731290 kg S  

28.73.12.30 Gaddavír og snúinn vír með göddum, úr stáli eða stálvír 7313 kg S  

28.73.12.50 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur o.þ.h., úr kopar, þó ekki 
einangrað fyrir rafmagn, gaddavír og lauslega vafinn, 
gaddalaus, tvöfaldur girðingarvír, einangraður rafmagnsvír og 
-kaplar 

7413 kg S  

28.73.12.70 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur o.þ.h. úr áli, þó ekki 
einangrað fyrir rafmagn, gaddavír og lauslega vafinn, 
gaddalaus, tvöfaldur girðingarvír, einangraður rafmagnsvír og 
-kaplar 

7614 kg S  

28.73.13.13 Endalaus bönd til vélbúnaðar, úr ofnum dúk úr járni eða stáli 7314 (.12 +.13) kg S  

28.73.13.15 Ofinn dúkur úr járni eða stáli (þó ekki endalaus bönd til 
vélbúnaðar) 

7314 (.14 +.19) kg S  

28.73.13.20 Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum úr vír 
≥ 3 mm í þvermál, með möskvum ≥ 100 cm2, þ.m.t. með 
pappírsundirlagi eins og notað er í sements- og múrverk 

731420 kg S  

28.73.13.30 Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum úr vír 
< 3 mm í þvermál (þ.m.t. með pappírsundirlagi eins og notað 
er í sements- og múrverk) 

7314 (.31 +.39) kg S  

28.73.13.43 Ofið vírnet, grindur, netefni og girðingarefni, ekki soðið á 
samskeytum (þó ekki plasthúðað) 

7314 (.41 +.49) kg S  

28.73.13.45 Ofið vírnet, grindur, netefni og girðingarefni, ekki soðið á 
samskeytum, plasthúðað 

731442 kg S  

28.73.13.50 Möskvateygður málmur, úr járni eða stáli 731450 kg S  

28.73.13.60 Dúkur, grindur og netefni úr koparvír og möskvateygður 
málmur úr kopar (þ.m.t. úr koparblendi og endalaus bönd úr 
koparvír) 

7414 kg S  

28.73.14.10 Teiknibólur úr járni eða stáli (þó ekki úr kopar eða með 
koparhaus) 

73170010 kg S  

28.73.14.20 Járn- eða stálnaglar, kaldmótaðir úr vír, í ræmum eða 
vafningum (þó ekki með haus úr kopar eða koparblendi) 

73170020 kg S  

28.73.14.30 Stálnaglar, kaldmótaðir úr vír, sem inniheldur ≥ 0,5 % af 
kolefni, hert, þó ekki með haus úr kopar eða koparblendi — 
hefti í ræmum til skrifstofunota, bólstrunar og umbúða 

73170040 kg S  

28.73.14.40 Naglar og stifti, kaldmótað úr vír, úr járni eða stáli, plettað eða 
húðað með sinki 

73170061 kg S  

28.73.14.50 Aðrir naglar eða stifti, kaldmótað úr vír, úr járni eða stáli, þó 
ekki plettað eða húðað með sinkoxíði, hert, í ræmum eða 
vafningum, ... 

73170069 kg S  
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28.73.14.60 Naglar, stifti, rifflaðir naglar eða hefti úr járni eða stáli þó ekki, 
kaldmótaðir úr vír, með haus úr kopar eða koparblendi — hefti 
í ræmum til skrifstofunota, bólstrunar og umbúða 

73170090 kg S  

28.73.14.70 Naglar, stifti, teiknibólur, hefti og áþekkar vörur úr kopar, járni 
eða stáli, með haus úr kopar eða koparblendi, þó ekki hefti í 
ræmum til skrifstofunota, bólstrunar og umbúða 

741510 kg S  

28.73.14.80 Naglar, stifti, hefti, skrúfur, boltar, rær, skrúfkrókar, hnoð, 
fleinar, splitti, skinnur og áþekkar vörur úr áli, þó ekki hefti í 
ræmum til skrifstofunota, bólstrunar og umbúða 

761610 — S  

28.73.15.10 Húðuð rafskaut úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu 831110 kg S  

28.73.15.30 Kjarnavír úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu (þó ekki vír og 
stengur úr kjörnuðum lóðmálmi, með blendi sem inniheldur 
2% eða meira af einhverjum eðalmálmi miðað við þyngd) 

831120 kg S  

28.73.15.50 Húðaðar stengur eða kjarnaður vír, úr ódýrum málmi, til 
lóðunar, brösunar eða logsuðu, þó ekki vír eða stengur úr 
kjörnuðum lóðmálmi með ≥ 2% af blendi úr einhverjum 
eðalmálmi 

831130 kg S  

28.73.15.70 Vír og stengur úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til notkunar 
við málmhúðun (þ.m.t. hlutar) 

831190 — S  

28.73.16.00 Saumnálar, prjónar, dragnálar ... úr járni eða stáli, til 
handavinnu 

7319 kg S  

NACE 28.74: Framleiðsla á boltum, skrúfum, keðjum og fjöðrum 

28.74.11.13 Skrúfur, sorfnar úr teinum ... með ≤ 6 mm þykkan legg 73181510 kg S  

28.74.11.15 Aðrar skrúfur og boltar til lagningar byggingarefna fyrir 
járnbrautir, úr járni eða stáli 

73181520 kg S  

28.74.11.17 Skrúfur og boltar, hauslausir, úr stáli 7318.15 (.30 +.41 +.49) kg S  

28.74.11.23 Raufaðar skrúfur og stjörnuskrúfur úr ryðfríu stáli 73181551 kg S  

28.74.11.25 Aðrar skrúfur og boltar með haus 73181559 kg S  

28.74.11.27 Skrúfur með innanverðum sexkanthaus úr ryðfríu stáli 73181561 kg S  

28.74.11.29 Aðrar skrúfur með innanverðum sexkanthaus 73181569 kg S  

28.74.11.31 Sexkantboltar úr ryðfríu stáli, með haus 73181570 kg S  

28.74.11.33 Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus < 800 MPa togþol 
(þó ekki úr ryðfríu stáli) 

73181581 kg S  

28.74.11.35 Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus ≥ 800 MPa togþol 
(þó ekki úr ryðfríu stáli) 

73181589 kg S  

28.74.11.39 Boltar úr járni eða stáli, með haus (þó ekki sexkantboltar) 73181590 kg S  

28.74.11.53 Skrúfboltar (franskar skrúfur) úr járni eða stáli 731811 kg S  

28.74.11.55 Tréskrúfur úr járni eða stáli (þó ekki skrúfboltar (franskar 
skrúfur)) 

731812 kg S  

28.74.11.57 Skrúfkrókar eða augaskrúfur úr járni eða stáli 731813 kg S  

28.74.11.73 Skurðskrúfur úr ryðfríu stáli (þó ekki snittað gangverk fyrir 
hreyfingu eða sem virkur hluti vélverks) 

73181410 kg S  
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28.74.11.75 Skurðskrúfur úr járni eða stáli (þó ekki úr ryðfríu stáli, snittað 
gangverk fyrir hreyfingu eða sem virkur hluti vélverks) 

7318.14.9 kg S  

28.74.11.83 Rær úr járni eða stáli, sorfnar úr teinum, stöngum, prófílum 
eða vírum, úr gegnheilu efni, með holu ≤ 6 mm í þvermál 

73181610 kg S  

28.74.11.85 Rær úr ryðfríu stáli (þó ekki sorfnar úr teinum, stöngum, 
prófílum eða vírum, úr gegnheilu efni eða með holu ≤ 6 mm í 
þvermál) 

73181630 kg S  

28.74.11.87 Rær úr járni eða stáli (þ.m.t. sjálflæsandi rær) (þó ekki úr 
ryðfríu stáli, sorfnar úr teinum, stöngum, prófílum eða vírum, 
úr gegnheilu efni, með holu ≤ 6 mm í þvermál) 

7318.16 (.50 +.91 +.99) kg S  

28.74.11.90 Snittaðar vörur, ót.a., úr járni eða stáli 731819 kg S  

28.74.12.10 Spenniskífur og lásskinnur, úr járni eða stáli 731821 kg S  

28.74.12.30 Skífur úr járni eða stáli (þó ekki spenniskífur og aðrar lás-
skinnur) 

731822 kg S  

28.74.12.50 Hnoð úr járni eða stáli (þ.m.t. hnoð sem eru hol að hluta) (þó 
ekki holhnoð eða klaufhnoð til hvers konar nota) 

731823 kg S  

28.74.12.70 Fleinar eða splitti úr járni eða stáli og áþekkar ósnittaðar vörur 
(þó ekki skífur eða hnoð) 

7318 (.24 +.29) kg S  

28.74.13.10 Koparskífur (þ.m.t. úr koparblendi og spenniskífur) 741521 kg S  

28.74.13.20 Hnoð, fleinar eða splitti úr kopar og áþekkar ósnittaðar vörur 
(þ.m.t. úr koparblendi) (þó ekki skífur) 

741529 kg S  

28.74.13.40 Skrúfur, boltar og rær úr kopar (þó ekki oddhvassir 
skrúfnaglar, skrúftappar, snittað gangverk fyrir hreyfingu eða 
sem virkur hluti vélverks, skrúfkrókar eða augaskrúfur) 

741533 kg S  

28.74.13.70 Snittaðar vörur úr kopar, ót.a. 741539 kg S  

28.74.14.13 Heitmótaðar spangafjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 73201011 kg S  

28.74.14.15 Aðrar heitmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 73201019 kg S  

28.74.14.17 Kaldmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 73201090 kg S  

28.74.14.31 Heitmótaðar gormfjaðrir úr járni eða stáli 73202020 kg S  

28.74.14.33 Kaldmótaðar þrýstingsfjaðrir úr járni eða stáli 73202081 kg S  

28.74.14.35 Kaldmótaðar spennufjaðrir úr járni eða stáli 73202085 kg S  

28.74.14.37 Kaldmótaðar gormfjaðrir (þó ekki þrýstingsfjaðrir eða 
átaksfjaðrir) 

73202089 kg S  

28.74.14.53 Gormfjaðrir úr flötu efni úr járni eða stáli 73209010 kg S  

28.74.14.55 Diskfjaðrir úr járni eða stáli 73209030 kg S  

28.74.14.60 Fjaðrir úr járni eða stáli (þó ekki blaðfjaðrir og blöð í þær, 
gormfjaðrir, gormafjaðrir úr flötu efni eða diskfjaðrir) 

73209090 kg S  

28.74.14.80 Koparfjaðrir (þ.m.t. úr koparblendi) (þó ekki fjaðrir í klukkur 
og úr) 

7416 kg S  

28.74.20.10 Keðjur með stokkahlekkjum úr járni eða stáli, þó ekki 
skurðarkeðjur eða aðrar vörur þar sem keðjur eru aukaíhlutur, 
öryggiskeðjur á hurðir, mælikeðjur eða eftirlíkingar af 
skartgripum 

731581 kg S  

28.74.20.23 Aðrar keðjur með suðuhlekkjum (þó ekki með 
stokkahlekkjum) úr járni eða stáli, ≤ 16 mm 

73158210 kg S  
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28.74.20.25 Aðrar keðjur með suðuhlekkjum (þó ekki með 
stokkahlekkjum) úr járni eða stáli, > 16 mm 

73158290 kg S  

28.74.20.30 Hjólbarðakeðjur úr járni eða stáli, þó ekki skurðarkeðjur eða 
aðrar vörur þar sem keðjur eru aukaíhlutur, öryggiskeðjur á 
hurðir — mælikeðjur 

731520 kg S  

28.74.20.50 Keðjur úr járni eða stáli, þó ekki liðhlekkjakeðjur, 
hjólbarðakeðjur, keðjur með stokkahlekkjum eða með 
suðuhlekkjum, keðjusagir eða aðrar vörur þar sem keðjur eru 
aukaíhlutur eða mælikeðjur 

731589 kg S  

28.74.20.70 Keðjur og hlutar til þeirra, úr kopar 741910 — S  

28.74.20.80 Hlutar til keðja, ót.a., úr járni eða stáli 731590 — S  

NACE 28.75: Framleiðsla annarra fullunninna málmvara, ót.a. 

28.75.11.10 Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli 732410 p/st 
@ 

S  

28.75.11.27 Baðker úr járni eða stáli 7324.2 p/st S  

28.75.11.31 Hreinlætisvörur og hlutar til hreinlætisvara, úr járni eða stáli 732490 kg S  

28.75.11.35 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar 741820 kg S  

28.75.11.37 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli 761520 kg S  

28.75.12.17 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld ... úr 
steypujárni 

7323 (.91 +.92) kg S S2 

28.75.12.23 Borðbúnaður ... úr ryðfríu stáli 73239310 kg S S2 

28.75.12.29 Eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld úr ryðfríu stáli og hlutar til 
þeirra, þó ekki hnífapör 

73239390 kg S S2 

28.75.12.37 Annar borðbúnaður, eldhúsbúnaður og búsáhöld úr járni eða 
stáli (þó ekki úr steypujárni), gljábrennt 

732394 kg S  

28.75.12.43 Borðbúnaður ... úr járni eða stáli, ót.a. 73239910 kg S  

28.75.12.49 Annað, lakkað eða málað 7323.99.9 kg S  

28.75.12.53 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 
þeirra ... úr kopar 

7418.1 kg S S2 

28.75.12.55 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 
þeirra ... úr áli, steypt 

76151910 kg S S2 

28.75.12.57 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til 
þeirra ... úr áli, annað 

7615 (.11 +.19.90) kg S S2 

28.75.12.70 Handknúin vélræn ræki, ≤ 10 kg að þyngd, undir matvæli og 
drykkjarvörur 

8210 kg S  

28.75.12.80 Járn- eða stálull, pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, 
-hanskar o.þ.h. 

732310 kg S  

28.75.21.30 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar og geymsluhólf, úr 
ódýrum málmi 

83030010 p/st S  

28.75.21.50 Brynvarðar eða styrktar hurðir og læsingar fyrir geymsluklefa 
peningaskápar og geymsluhólf, úr ódýrum málmi 

83030030 kg S  
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28.75.21.70 Peningakassar eða verðbréfakassar o.þ.h., úr ódýrum málmi 83030090 — S  

28.75.22.00 Skjalakassar, spjaldskrárkassar ... eða skrifborðsbúnaður, úr 
ódýrum málmi 

8304 — S  

28.75.23.30 Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, úr ódýrum 
málmi 

830510 — S  

28.75.23.50 Hefti í lengjum, úr ódýrum málmi, til skrifstofunota, bólstrunar 
og umbúða 

830520 — S  

28.75.23.70 Skrifstofuvörur eins og bréfaklemmur, bréfahorn ... úr ódýrum 
málmi 

830590 — S  

28.75.24.00 Myndastyttur, rammar, speglar og aðrir skrautmunir, úr 
ódýrum málmi 

8306 (.2 +.30) — S  

28.75.25.30 Krókar, lykkjur, hringir o.þ.h. úr ódýrum málmi, notað til 
fatnaðar, skófatnaðar, yfirbreiðslna, handtaskna, ferðabúnaðar 
eða annarra tilbúinna vara, þó ekki smellikrókar, hnoð, 
smelluhnappar og þrýstihnappar 

830810 — S  

28.75.25.50 Holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi 830820 — S  

28.75.25.70 Vörur eins og hespur, rammar með hespum ..., hlutar úr 
ódýrum málmi 

830890 — S  

28.75.26.00 Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra 848510 p/st S  

28.75.27.11 Akkeri, drekar, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli (þó ekki 
festingar í múrverk) 

7316 kg S  

28.75.27.13 Vörur, úr ómótanlegu steypujárni, ót.a. 732510 kg S S2 

28.75.27.19 Steyptar vörur ... úr járni eða stáli, ót.a. 7325.9 kg S S2 

28.75.27.22 Hamraðar eða þrykktar vörur ... úr járni eða stáli, ót.a. 7326.1 kg S S2 

28.75.27.25 Tilbúnar vörur úr vír, úr járni eða stáli, snörur, gilrdur o.s.frv., 
fóðurbindingar, nefhringir í dýr, krókar fyrir dýnur, krókar 
fyrir slátrara, snagar á flísar og pappírskörfur þó ekki grindur 
fyrir lampaskerma 

732620 kg S  

28.75.27.27 Neftóbaksdósir, vindlingaveski, kassar með snyrtivörum, 
púðurdósir og snyrtiveski og áþekkar vörur úr járni eða stáli til 
að bera í vasa 

73269010 — S S2 

28.75.27.31 Stigar og tröppur úr járni eða stáli (þó ekki hamrað eða þrykkt) 73269030 p/st 
@ 

S S2 

28.75.27.33 Vörubretti úr járni eða stáli og áþekkir pallar til meðhöndlunar 
á vörum 

73269040 kg S S2 

28.75.27.35 Rúllur úr járni eða stáli fyrir kapla, lagnir o.þ.h. 73269050 kg S S2 

28.75.27.37 Viftur sem ekki eru vélrænar, þakrennur, krókar og áþekkar 
vörur úr járni eða stáli sem eru notaðar í byggingariðnaði (þó 
ekki hamrað eða þrykkt) 

73269060 kg S S2 

28.75.27.41 Gataðar fötur og áþekkar vörur úr járn- eða stálplötum, notaðar 
til að sía vatn við innstreymisop holræsa (þó ekki hamrað eða 
þrykkt) 

73269070 kg S S2 

28.75.27.43 Opin mótasmíði 73269091 kg S S2 

28.75.27.45 Lokuð mótasmíði 73269093 kg S S2 
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28.75.27.49 Aðrar vörur 7326.90 (+.95 +.98) kg S S2 

28.75.27.52 Dúkur, grindur, netefni og girðingarefni, úr áli 761691 kg S S2 

28.75.27.53 Steyptar vörur úr áli eins og holræsagildrur, rennur og 
holræsastútar, stigar og tröppur, fingurbjargir, 
rimlagluggatjöld, vindlingaveski, kassar með snyrtivörum, 
púðurdósir og snyrtiveski 

76169910 kg S S2 

28.75.27.55 Vörur úr áli, holræsagildrur, rennur og holræsastútar, stigar og 
tröppur, fingurbjargir, rimlagluggatjöld, vindlingaveski, kassar 
með snyrtivörum, púðurdósir og snyrtiveski, þó ekki úr 
steypuáli 

76169990 kg S S2 

28.75.27.58 Vörur úr kopar, ót.a. 7419.9 kg S S2 

28.75.27.63 Aðrar vörur úr blýi, ót.a. 7806 kg S S2 

28.75.27.65 Vörur úr sinki, ót.a. 7907 kg S S2 

28.75.27.66 Aðrar vörur úr tini, ót.a. 8007 kg S S2 

28.75.27.69 Aðrar vörur úr nikkli, ót.a. 7508 kg S  

28.75.27.81 Hengi, snagar og hillutré, úr ódýrum málmi, undir hatta, föt, 
handklæði, uppþvottaklúta, bursta og lykla (þó ekki fatahengi 
með eiginleika húsgagna) 

830250 kg S  

28.75.27.82 Bjöllur, bomböld (gongs) o.s.frv., ekki fyrir rafmagn, úr 
ódýrum málmi 

830610 kg S  

28.75.27.83 Sveigjanlegar pípur úr járni eða stáli (þó ekki pípur úr gúmmíi 
sem eru styrktar að utan með málmi eða sveigjanlegar pípur 
sem eru mótaðar í hluta til vélbúnaðar eða ökutækja) 

830710 kg S  

28.75.27.85 Sveigjanlegar pípur úr ódýrum málmi, þó ekki pípur úr 
gúmmíi sem eru styrktar að utan með málmi eða sveigjanlegar 
pípur sem eru mótaðar í hluta til vélbúnaðar eða ökutækja eða 
úr járni eða stáli 

830790 kg S  

28.75.27.87 Merkispjöld, nafnspjöld, heimilisspjöld og áþekk spjöld, tölu-
stafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum málmi (þó ekki upp-
lýst) 

8310 kg S  

28.75.30.00 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar 
til þeirra 

9307 kg S  

NACE 29.11: Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða vélhjól 

29.11.11.00 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju í skip, 
utanborðsvélar 

840721 p/st + kW S  

29.11.12.30 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju í skip (þó 
ekki utanborðsvélar) 

840729 p/st + kW S  

29.11.12.50 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju (þó ekki í 
skip eða loftför eða stimpilbrunahreyflar fyrir ökutæki) 

840790 p/st + kW S  

29.11.13.11 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir ≤ 100 kW afl 

8408.10 (.22 +.24 +.26 
+.28 +.31 +.39) 

p/st + kW S  

29.11.13.13 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 100 kW en ≤ 200 kW afl 

8408.10 (.41 +.49) p/st + kW S  

29.11.13.15 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 500 kW afl 

8408.10 (.51 +.59 +.61 
+.69) 

p/st + kW S  

29.11.13.17 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 500 kW en ≤ 1000 kW afl 

8408.10 (.71 +.79) p/st + kW S  
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29.11.13.19 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 1000 kW afl 

8408.10 (.81 +.89 +.91 
+.99) 

p/st + kW S  

29.11.13.20 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir járnbrautarvagna 
(dísil- eða hálfdísilhreyflar) 

84089021 p/st + kW S  

29.11.13.31 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir ≤ 15 kW afl 

84089031 p/st + kW S  

29.11.13.33 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 15 kW en ≤ 30 kW afl 

84089033 p/st + kW S  

29.11.13.35 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 30 kW en ≤ 50 kW afl 

84089036 p/st + kW S  

29.11.13.37 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 50 kW en ≤ 100 kW afl 

84089037 p/st + kW S  

29.11.13.53 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 100 kW en ≤ 200 kW afl 

84089051 p/st + kW S  

29.11.13.55 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 300 kW afl 

84089055 p/st + kW S  

29.11.13.57 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 300 kW en ≤ 500 kW afl 

84089057 p/st + kW S  

29.11.13.73 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 500 kW en ≤ 1000 kW afl 

84089071 p/st + kW S  

29.11.13.75 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- 
eða hálfdísilhreyflar) fyrir > 1000 kW afl 

8408.90 (.75 +.99) p/st + kW S  

29.11.21.30 Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar (þó ekki til 
framleiðslu á rafmagni) 

8406 (.10 +.81.90 
+.82.90) 

p/st + kW 
@ 

S  

29.11.21.50 Vatnsgufuaflshverflar til framleiðslu á rafmagni 8406 (.81.10 +.82.11 
+.82.19) 

p/st + kW 
@ 

S  

29.11.22.00 Vökvahverflar og vatnshjól 8410.1 p/st + kW 
@ 

S  

29.11.23.00 Gashverflar (þó ekki þrýstihverflar og skrúfuhverflar) 8411.8 p/st + kW S  

29.11.31.00 Hlutar til vatnsgufuaflshverfla og annarra gufuaflshverfla 840690 — S S2 

29.11.32.00 Hlutar vökvahverfla og vatnshjóla (þ.m.t. gangráður) 841090 — S S2 

29.11.33.00 Hlutar gashverfla (þó ekki þrýstihverfla og skrúfuhverfla) 841199 — S  

29.11.91.00 Ísetning hreyfla og hverfla (þó ekki í loftför, ökutæki og 
vélhjól) 

— — S  

29.11.92.00 Viðgerðir og viðhald hreyfla og hverfla (þó ekki í loftför, 
ökutæki og vélhjól) 

— — S  
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NACE 29.12: Framleiðsla á dælum og þjöppum 

29.12.11.33 Vökvaknúin kerfi (afgjafar með strokkum) 84122191 p/st 
@ 

S  

29.12.11.35 Vökvahólkar 84122199 p/st 
@ 

S  

29.12.11.50 Loftknúnir, línuvirkir strokkar (þ.m.t. hólkar) 841231 p/st 
@ 

S  

29.12.12.33 Vökvaknúin kerfi (afgjafar) (þó ekki með strokkum) 84122950 p/st 
@ 

S  

29.12.12.35 Vökvaaflshreyflar 84122991 p/st 
@ 

S  

29.12.12.37 Aðrar vélar og hreyflar 8412 (.29.99 +.80) p/st 
@ 

S  

29.12.12.50 Loftknúnir, hverfistrokkar (þ.m.t. loftaflshreyflar) (þó ekki 
línuvirkir hólkar) 

841239 p/st 
@ 

S  

29.12.21.10 Dælur fyrir bensín og olíu, eining 841311 p/st S  

29.12.21.30 Vökvadælur með eða hannaðar fyrir mælitæki (þó ekki fyrir 
eldsneyti eða smurefni) 

841319 p/st S  

29.12.21.50 Dælur með viðlægri færslu (positive displacement), handdælur 841320 p/st S  

29.12.21.70 Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða 
kælimiðla 

841330 p/st S  

29.12.21.90 Steypudælur 841340 p/st S  

29.12.22.10 Vökvadælur (áslæg bulla) 84135030 p/st 
@ 

S  

29.12.22.30 Tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive displacement), 
til skömmtunar 

84135050 p/st S  

29.12.22.50 Vökvadælur (geislalæg bulla) 84135071 p/st S  

29.12.22.70 Tvívirkar bulludælur (raðdælur) 84135079 p/st S  

29.12.22.90 Tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive displacement), 
með þind 

84135090 p/st S  

29.12.23.10 Vökvadælur (þó ekki áslægar, geislalægar, tannhjóla- eða 
spaðadælur) 

84136030 p/st 
@ 

S  

29.12.23.33 Vökvadælur (tannhjóladælur) 84136041 p/st S  

29.12.23.35 Snúnings- og tannhjóladælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

84136049 p/st S  

29.12.23.53 Vökvadælur (spaðadælur) 84136051 p/st S  
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29.12.23.55 Snúnings- og spaðadælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

84136059 p/st S  

29.12.23.73 Snúnings- og skrúfudælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

84136060 p/st S  

29.12.23.75 Snúningsdælur með viðlægri færslu (positive displacement) 
(þ.m.t. pípudælur, snúningsblaðdælur og snigildælur (þó ekki 
vökvaeiningar, gírhjóladælur, spaðadælur eða skrúfudælur) 

84136090 p/st S  

29.12.24.13 Sambyggðar eins þreps snúningsdælur fyrir frárennsli og skólp 84137021 p/st S  

29.12.24.15 Sambyggðar margþrepa snúningsdælur 84137029 p/st S  

29.12.24.17 Hitakerfis- og heitavatnsdælur með dæluhjóli án þéttihrings 84137030 p/st S  

29.12.24.20 Snúningsdælur, þvermál dæluops ≤ 15 mm 84137040 p/st S  

29.12.24.30 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, rördælur 
með dæluhjóli, hliðarrördælur, jaðardælur og 
endurnýjunardælur 

84137050 p/st S  

29.12.24.51 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með eina rennslistefnu, lokaðar múffur 

84137061 p/st S  

29.12.24.53 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með eina rennslistefnu, langar múffur 

84137069 p/st S  

29.12.24.55 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með tvær rennslistefnur 

84137070 p/st S  

29.12.24.60 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, 
margþrepa dæluhjól (þ.m.t. sjálfsjúgandi) 

84137080 p/st S  

29.12.24.71 Snúningsdælur, eins þreps, blandað flæði eða áslægar dælur 84137091 p/st S  

29.12.24.75 Snúningsdælur, margþrepa, blandað flæði eða áslægar dælur 84137099 p/st S  

29.12.24.80 Aðrar vökvadælur, vökvalyftur 8413.8 p/st S  

29.12.31.30 Lofttæmidælur 8414.10 (.10 +.20 +.80) p/st S  

29.12.31.50 Lofttæmidælur, snúningsbulludælur, snúningsdælur með 
spjöldum, sameindadælur og roots-dælur 

84141030 p/st S  

29.12.31.70 Lofttæmidælur, sveimdæla, kuldælur og aðsogsdælur 84141050 p/st S  

29.12.32.00 Hand- eða fótknúnar loftdælur 841420 p/st S  

29.12.33.33 Þjöppur til nota í kælibúnað fyrir ≤ 0,4 kW afl 84143030 p/st S  

29.12.33.35 Loftþéttandi eða hálfþéttandi þjöppur til nota í kælibúnað fyrir 
> 0,4 kW afl 

84143091 p/st S  

29.12.33.37 Þjöppur til nota í kælibúnað fyrir ≤ 0,4 kW afl (þó ekki 
loftþéttandi eða hálfþéttandi) 

84143099 p/st S  

29.12.34.30 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar, með ≤ 2 m3 
rennsli á mínútu 

84144010 p/st S  
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29.12.34.50 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar, með > 2 m3 
rennsli á mínútu 

84144090 p/st S  

29.12.35.30 Þrýstiþjöppur, eins þreps 84148021 p/st S  

29.12.35.50 Þrýstiþjöppur, margþrepa 84148029 p/st S  

29.12.36.30 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi ≤ 15 bar, með 
≤ 60 m3 rennsli á klst. 

84148031 p/st S  

29.12.36.50 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi ≤ 15 bar, með 
> 60 m3 rennsli á klst. 

84148039 p/st S  

29.12.36.70 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi > 15 bar, með 
≤ 120 m3 rennsli á klst. 

84148041 p/st S  

29.12.36.90 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi > 15 bar, með 
> 120 m3 rennsli á klst. 

84148049 p/st S  

29.12.37.30 Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás 84148060 p/st S  

29.12.37.53 Skrúfuþjöppur, með mörgum ásum 84148071 p/st S  

29.12.37.55 Þjöppur, með mörgum ásum (þó ekki skrúfuþjöppur) 84148079 p/st S  

29.12.38.00 Loft- eða gasþjöppur, þó ekki loft- eða lofttæmidælur til nota í 
kælibúnað, loftþjöppur á undirvagni á hjólum, þrýstiþjöppur, 
tvívirkar þjöppur eða snúningsþjöppur með færslu 

8414.80 (.10 +.90) p/st S  

29.12.41.30 Loftaflsbúnaður, varahlutir og hlutar til samsetningar 8412.90 (.10 +.90) — S S2 

29.12.41.50 Vökvaaflsbúnaður, varahlutir og hlutar til samsetningar 84129050 — S S2 

29.12.41.70 Hlutar til annarra þotuhreyfla en þrýstihverfla 84129030 — S S2 

29.12.42.00 Hlutar til vökvadælna og vökvalyftna 8413.9 — S S2 

29.12.43.00 Hlutar til loft- og lofttæmidælna, loft- og gasþjappna, viftna og 
gleypa 

841490 — S S2 

29.12.91.00 Uppsetning á dælum og þjöppum — — S  

29.12.92.00 Viðgerðir og viðhald á dælum og þjöppum — — S  

NACE 29.13: Framleiðsla á krönum og lokum 

29.13.11.34 Þrýstisíur, stillar og smurefni 84811005 kg S  

29.13.11.35 Þrýstiléttar úr steypujárni eða -stáli, fyrir pípur, katla, tanka, 
ker o.þ.h. (þó ekki með smurefni eða síum) 

84811019 kg S  

29.13.11.39 Þrýstiléttar, fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. (þó ekki úr 
steypujárni eða -stáli eða með smurefni eða síum) 

84811099 kg S  

29.13.11.53 Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar fyrir pípur, katla, 
tanka, ker o.þ.h. 

84812010 kg S  
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29.13.11.55 Lokar fyrir loftþrýstiskiptingar fyrir pípur, katla, tanka, ker 
o.þ.h. 

84812090 kg S  

29.13.11.72 Einstefnulokar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. 848130 kg S  

29.13.11.76 Öryggis- og léttilokar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. (þ.m.t. 
fyrir hjólbarða og hjólbarðaslöngur) 

8481 (.40 +.80.40) kg S  

29.13.12.33 Blöndunarlokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, 
vatnsgeyma o.s.frv. þó ekki þrýstiléttar eða lokar fyrir 
olíuvökva- eða loftþrýstiskiptingar, einstefnu-, öryggis- eða 
léttilokar 

84818011 kg S  

29.13.12.35 Kranar, hanar og lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, 
vatnsgeyma o.s.frv. þó ekki þrýstiléttar eða lokar fyrir 
olíuvökvaskiptingar, einstefnu-, öryggis-, létti- eða blöndunar-
lokar 

84818019 kg S  

29.13.12.53 Hitastillilokar fyrir miðstöðvarofna 84818031 kg S  

29.13.12.55 Lokar fyrir miðstöðvarofna, annað 84818039 kg S  

29.13.13.13 Aðrir ferlistjórnlokar, hitastillar 84818051 kg S  

29.13.13.15 Ferlistjórnlokar fyrir pípur, katla, tanka o.s.frv. þó ekki 
þrýstiléttar eða lokar fyrir olíuvökva- eða loftþrýstiskiptingar, 
einstefnu-, öryggis- eða léttilokar eða hitastillar 

84818059 kg S  

29.13.13.33 Aðrir rennilokar, úr steypujárni 84818061 kg S  

29.13.13.35 Aðrir rennilokar, úr stáli 84818063 kg S  

29.13.13.37 Aðrir rennilokar, annað 84818069 kg S  

29.13.13.53 Keilulokar, úr steypujárni 84818071 kg S  

29.13.13.55 Keilulokar, úr stáli 84818073 kg S  

29.13.13.57 Aðrir keilulokar 84818079 kg S  

29.13.13.73 Kúlu- og sívalningslokar 84818081 kg S  

29.13.13.75 Spjaldlokar 84818085 kg S  

29.13.13.77 Þindarlokar 84818087 kg S  

29.13.13.80 Annar búnaður 84818099 kg S  

29.13.20.00 Hlutar til krana, hana, loka og áþekks búnaðar fyrir pípur, 
katla, tanka, ker o.þ.h. (þ.m.t. fyrir þrýstilétta og hitastillta 
loka) 

848190 — S S2 

29.13.92.00 Viðgerðir og viðhald á krönum og lokum — — S  

NACE 29.14: Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði 

29.14.10.30 Kúlulegur 848210 kg S  

29.14.10.53 Nállaga keflalegur (þ.m.t. keilu- og nállaga keflalegusett) 848220 kg S  

29.14.10.55 Kúlulaga keflalegur 848230 kg S  

29.14.10.57 Sívalar keflalegur (þó ekki keflalegur eða nálalegur) 848250 kg S  
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29.14.10.70 Nálalegur 848240 kg S  

29.14.10.90 Keflalegur (þ.m.t. samsettar kúlu- eða keflalegur) (þó ekki 
nállaga keflalegur, kúlulaga keflalegur eða nálalegur) 

848280 kg S  

29.14.21.30 Rúllukeðjur úr járni eða stáli fyrir reiðhjól og bifhjól 73151110 kg S  

29.14.21.53 Rúllukeðjur úr járni eða stáli (þó ekki fyrir reiðhjól og bifhjól) 73151190 kg S  

29.14.21.55 Liðhlekkjakeðjur úr járni eða stáli (þó ekki rúllukeðjur) 731512 kg S  

29.14.22.30 Sveifar og sveifarásar 8483.10 (.41 +.5) kg S S2 

29.14.22.53 Hjöruliðir 84831060 kg S S2 

29.14.22.55 Aðrir ásar 84831080 kg S S2 

29.14.23.30 Leghús, með kúlu- eða keflalegum 848320 kg S  

29.14.23.50 Leghús, án kúlu- eða keflalega, áslegur 8483.30 (.3 +.90) kg S S2 

29.14.24.32 Gírkassar fyrir fastan búnað, spíralskorin tannhjól 84834082 kg S  

29.14.24.33 Gírkassar ..., sniðbrúnartannhjól spíralskorin 
sniðbrúnartannhjól 

84834083 kg S  

29.14.24.34 Gírkassar ... snigildrif 84834084 kg S  

29.14.24.40 Aðrir gírkassar 84834085 kg S  

29.14.24.50 Gírkassar og aðrir hraðabreytar fyrir vélverk og ökutæki til 
notkunar á landi og sjó, þó ekki tannhjól og 
tannhjólasamstæður 

8483.40 (.94 +.96) kg S  

29.14.24.73 Kúlu- eða keflaspindlar 84834092 kg S  

29.14.24.75 Aðrir drifhlutar (þó ekki tannhjól og tannhjólasamstæður, 
kúlu- eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar) 

84834098 kg S  

29.14.25.00 Kasthjól og reimhjól (þ.m.t. blakkir) 848350 kg S  

29.14.26.30 Tengsl og ástengsl (þ.m.t. hjöruliðir) 848360 kg S  

29.14.31.30 Kúlur, nálar og kefli fyrir kúlu- eða keflalegur 848291 kg S S2 

29.14.31.50 Hlutar til kúlu- eða keflalegna (þó ekki kúlur, nálar og kefli) 848299 — S S2 

29.14.32.00 Hlutar úr járni eða stáli til liðhlekkjakeðja 731519 — S  

29.14.33.30 Hlutar til leghúsa 84839030 — S S2 

29.14.33.50 Hlutar til drif-, kamb- og sveifarása, áslega, tannhjóla, kúlu- 
eða keflaspindla, gírkassa, átaksbreyta, kasthjóla, reimhjóla, 
ástengsla og hjöruliða 

8483.90.9 — S S2 
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NACE 29.21: Framleiðsla á bræðsluofnum og brennurum 

29.21.11.30 Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti 841610 p/st S  

29.21.11.50 Brennarar fyrir fast eldsneyti eða gas (þ.m.t. fjölvirkir 
brennarar) 

841620 p/st 
@ 

S  

29.21.11.70 Vélkyndarar (þ.m.t. vélristar til þeirra, vélræn öskuhreinsitæki 
og áþekk tæki) 

841630 p/st 
@ 

S  

29.21.12.30 Bræðslu- og hitunarofnar til brennslu, bræðslu eða annarrar 
hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða málmi, ekki 
fyrir rafmagn 

841710 p/st 
@ 

S  

29.21.12.50 Bræðsluofnar og ofnar til sorpbrennslu, ekki fyrir rafmagn 84178010 kg S  

29.21.12.90 Aðrir bræðslu- og hitunarofnar 8417.80 (.20 +.80) kg S  

29.21.13.30 Rafmagnsofnar fyrir brauðgerðarhús og til kexgerðar 85141010 p/st 
@ 

S  

29.21.13.51 Viðhaldsnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar fyrir iðnað eða 
rannsóknarstofur (þó ekki fyrir brauðgerðarhús eða til 
kexgerðar) 

8514.10 (.05 +.80) kg S  

29.21.13.53 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar, fyrir spanleiði, fyrir iðnað 
eða rannsóknarstofur 

85142010 kg S  

29.21.13.55 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar , fyrir iðnað eða rannsóknar-
stofur, span- eða torleiðihitunartæki, þ.m.t. bræðslu- og 
hitunarofnar fyrir torleiði, þó ekki ofnar með innrauðum 
geislum eða viðnámshitaðir bræðslu- eða hitunarofnar 

8514 (.20(.05 +.80) 
+.30.9 +.40) 

kg S  

29.21.13.57 Rafhitunarofnar með innrauðum geislum 8514.30.1 kg S  

29.21.14.30 Hlutar til brennara fyrir fljótandi eldsneyti, malað fast 
eldsneyti eða gas, vélkyndara, vélrista, vélrænna 
öskuhreinsitækja og áþekkra tækja 

841690 — S S2 

29.21.14.50 Hlutar til bræðslu- eða hitunarofna, fyrir iðnað eða rannsóknar-
stofur, ekki fyrir rafmagn 

841790 — S S2 

29.21.14.70 Hlutar til rafbræðslu- eða rafhitunarofna eða hitunartækja, fyrir 
span- eða torleiði, fyrir iðnað eða rannsóknarstofur 

851490 — S S2 

29.21.91.00 Uppsetning á bræðsluofnum og brennurum — — S  

29.21.92.00 Viðgerðir og viðhald á bræðsluofnum og brennurum — — S  

NACE 29.22: Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði 

29.22.11.30 Blakkalyftur og talíur, knúið rafhreyfli (þó ekki til að lyfta 
ökutækjum) 

842511 p/st S  

29.22.11.50 Handknúnar keðjutalíur (þó ekki til að lyfta ökutækjum eða 
knúið rafhreyfli) 

84251991 p/st S  

29.22.11.70 Blakkalyftur og talíur (þó ekki til að lyfta ökutækjum, knúið 
rafhreyfli eða handknúnar keðjutalíur) 

84251999 p/st S  

29.22.12.30 Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 842520 p/st S  

29.22.12.53 Vindur og koppvindur, knúið rafhreyfli (þó ekki til að lyfta 
ökutækjum eða sem eru sérstaklega hannaðar til nota 
neðanjarðar) 

842531 p/st S  
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29.22.12.55 Vindur og koppvindur, knúið stimpilbrunahreyflum (þó ekki 
til að lyfta ökutækjum eða sem eru sérstaklega hannaðar til 
nota neðanjarðar) 

84253991 p/st S  

29.22.12.70 Vindur og koppvindur (þó ekki til að lyfta ökutækjum, vindur 
sem eru sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar, knúið 
rafhreyfli eða knúið stimpilbrunahreyfli) 

84253999 p/st S  

29.22.13.30 Innbyggðir tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum til að lyfta 
ökutækjum 

842541 p/st S  

29.22.13.50 Vökvaknúnir tjakkar og vindur til að lyfta ökutækjum (þó ekki 
til nota á bifreiðaverkstæðum) 

842542 p/st S  

29.22.13.70 Tjakkar og vindur til að lyfta ökutækjum (þó ekki innbyggðir 
tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum eða vökvaknúnir tjakkar 
eða vindur) 

842549 p/st S  

29.22.14.20 Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu 842611 p/st 
@ 

S  

29.22.14.33 Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum og hjólbörðum og klofberar 842612 p/st 
@ 

S  

29.22.14.35 Flutningakranar, gálgakranar og brúarkranar 842619 p/st 
@ 

S  

29.22.14.43 Turnkranar 842620 p/st 
@ 

S  

29.22.14.45 Bómukranar á súlufótum 842630 p/st 
@ 

S  

29.22.14.50 Sjálfknúinn lyftibúnaður, sem fer eftir teinum á byggingar-
stöðum, grjótnámum o.þ.h. 

8426.4 p/st 
@ 

S  

29.22.14.60 Lyftibúnaður til festingar á ökutæki fyrir vegi 842691 p/st 
@ 

S  

29.22.14.70 Lyftibúnaður, þó ekki brautarkranar í loft, turn-, flutninga-, 
gálga-, brúar eða bómukranar á súlufótum, hreyfanlegar 
lyftigrindur, klofberar eða sjálfknúinn vélbúnaður 

842699 p/st 
@ 

S  

29.22.15.13 Sjálfknúnir gaffallyftarar, knúnir rafhreyfli, með ≥ 1 m 
lyftihæð 

84271010 p/st S  

29.22.15.15 Sjálfknúnir gaffallyftarar, knúnir rafhreyfli, með < 1 m 
lyftihæð 

84271090 p/st S  

29.22.15.33 Sjálfknúnir gaffallyftarar, torfærulyftarar og aðrir lyftarar, ekki 
fyrir rafmagn, með ≥ 1 m lyftihæð 

8427.20.1 p/st S  

29.22.15.35 Sjálfknúnir gaffallyftarar, torfærulyftarar og aðrir lyftarar, ekki 
fyrir rafmagn, með < 1 m lyftihæð 

84272090 p/st S  

29.22.15.50 Gaffallyftarar og aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar 
eða meðhöndlunar (þó ekki sjálfknúnir vagnar) 

842790 p/st S  

29.22.15.73 Rafknúin ökutæki, sjálfknúin, til nota í verksmiðjum, 
vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða flugvöllum til flutnings á 
vörum stuttar vegalengdir 

870911 p/st S  

29.22.15.75 Sjálfknúnir vinnuvagnar, ekki fyrir rafmagn, til flutnings á 
vörum stuttar vegalengdir og dráttarvélar til nota á 
brautarpöllum járnbrauta, þó ekki með búnaði til lyftingar eða 
meðhöndlunar 

870919 p/st S  

29.22.16.30 Rafknúnar lyftur og skúffubönd 84281091 p/st 
@ 

S  

29.22.16.50 Lyftur og skúffubönd (þó ekki rafknúið) 84281099 p/st 
@ 

S  
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29.22.16.70 Rennistigar og rennigangbrautir 842840 p/st 
@ 

S  

29.22.17.10 Loftknúnar lyftur og færibönd sérstaklega hannað til nota í 
landbúnaði 

84282030 p/st 
@ 

S  

29.22.17.33 Loftknúnar lyftur og færibönd fyrir búlkaefni (þó ekki sem eru 
sérstaklega hönnuð til nota í landbúnaði) 

84282091 p/st 
@ 

S  

29.22.17.35 Loftknúnar lyftur og færibönd (þó ekki til nota í landbúnaði 
eða fyrir búlkaefni) 

84282099 p/st 
@ 

S  

29.22.17.50 Sívinnslulyftur og -færibönd, af skóflugerð, fyrir vörur og efni 842832 p/st 
@ 

S  

29.22.17.70 Sívinnslulyftur og -færibönd, af beltagerð, fyrir vörur og efni 842833 p/st 
@ 

S  

29.22.17.93 Keflafæribönd fyrir vörur og efni (þó ekki loftknúnar lyftur og 
færibönd, þau sem eru sérstaklega hönnuð til nota neðanjarðar, 
af skóflugerð eða beltagerð) 

84283991 p/st 
@ 

S  

29.22.17.95 Sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og efni, þó ekki 
loftknúnar lyftur og færibönd, þau sem eru hönnuð til nota 
neðanjarðar — af skóflugerð, beltagerð eða keflafæribönd 

8428.39 (.93 +.98) p/st 
@ 

S  

29.22.18.10 Námuvagnaýtur, eimreiðar- eða vagnfærslur, vagnsturtur og 
áþekkur búnaður til að meðhöndla járnbrautarvagna 

842850 p/st 
@ 

S  

29.22.18.20 Strengjabrautir, stólalyftur, skíðatoglyftur og dráttarbúnaður 
fyrir teinabrautir 

842860 p/st 
@ 

S  

29.22.18.30 Vélbúnaður til völsunar, keflaborð til fóðrunar og til að 
fjarlægja vörur, búnaður til að halla og meðhöndla hleifa, 
kúlur, stengur og plötur 

84289030 p/st 
@ 

S  

29.22.18.50 Vélbúnaður til hleðslu, sérstaklega hannaður til nota í 
landbúnaði 

8428.90.7 p/st 
@ 

S  

29.22.18.70 Vélbúnaður til lyftingar (þ.m.t. búnaður til að mata 
bræðsluofna og til meðhöndlunar í málmsmíði) 

8428.90.9 p/st 
@ 

S  

29.22.19.30 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8425, 8427 og 8428 (þó ekki lyftur, 
skúffubönd eða rúllustigar) 

8431 (.10 +.20 +.39) — S S2 

29.22.19.50 Hlutar til lyftna, skúffubanda eða rúllustiga 843131 — S S2 

29.22.19.70 Hlutar til sjálfknúinna vinnuvagna, til flutnings á vörum stuttar 
vegalengdir og dráttarvélar til nota á brautarpöllum járnbrauta, 
þó ekki með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar 

870990 — S S2 

29.22.20.00 Fötur, skóflur, gripskóflur og griptæki fyrir skipabómur, krana, 
hreyfanlegar lyftigrindur, kranabúnað vinnuvagna, jarðýtur, 
jöfnunarvélar, gröfur, ámokstursvélar o.s.frv., fyrir snjóplóga 

843141 kg S S2 

29.22.91.00 Uppsetning búnaðar til lyftingar og meðhöndlunar (þó ekki 
lyftna og rúllustiga) 

— — S  

29.22.92.00 Viðgerðir og viðhald á búnaði til lyftingar og meðhöndlunar — — S  
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NACE 29.23: Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði til annarra nota en heimilisnota 

29.23.11.30 Varmaskiptar 841950 p/st 
@ 

S  

29.23.11.50 Vélbúnaður til að þétta andrúmsloft eða aðrar lofttegundir 841960 p/st 
@ 

S  

29.23.12.20 Loftjöfnunartæki á glugga eða veggi, sjálfstæð eða skipt kerfi 841510 p/st 
@ 

S  

29.23.12.40 Loftjöfnunartæki til nota í vélknúin ökutæki 841520 p/st 
@ 

S  

29.23.12.45 Loftjöfnunartæki með kælibúnaði (þó ekki til nota í vélknúin 
ökutæki, sjálfstæðar vélar eða skipt kerfi) 

8415 (.81 +.82) p/st 
@ 

S  

29.23.12.70 Loftjöfnunartæki ekki með kælibúnaði, loftmeðhöndlunartæki, 
loftmagnsbox og -endabúnaður, með breytilegu eða stöðugu 
loftmagni, og hitaspírall 

841583 p/st 
@ 

S  

29.23.13.33 Kælisýningarkassar og -sýningarborð með innbyggðu kælitæki 
eða uppgufunartæki til geymslu frystra matvæla 

84185011 p/st S  

29.23.13.35 Kælisýningarkassar og sýningarborð með innbyggðu kælitæki 
eða uppgufunartæki (þó ekki til geymslu frystra matvæla) 

84185019 p/st S  

29.23.13.40 Djúpfrystitæki (þó ekki frystikistur með ≤ 800 lítra rúmtaki 
eða frystiskápar með ≤ 900 lítra rúmtaki) 

84185091 p/st S  

29.23.13.50 Kælitæki (þó ekki til djúpfrystingar, sýningarkassar og 
sýningarborð með innbyggðu kælitæki eða uppgufunartæki) 

84185099 p/st S  

29.23.13.73 Búnaður af þjöppugerð með þétta sem eru varmaskiptar, 
varmadælur 

841861 p/st 
@ 

S  

29.23.13.75 Frásogshitadælur 84186991 p/st 
@ 

S  

29.23.13.90 Annar kæli- eða frystibúnaður 84186999 p/st 
@ 

S  

29.23.14.10 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti 
(þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla) 

84213930 p/st 
@ 

S  

29.23.14.20 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi með 
þéttiferli, þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla eða vél- og 
tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti 

84213951 p/st 
@ 

S  

29.23.14.40 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi með 
hvarfaferli, þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla eð vél- 
og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti 

84213971 p/st 
@ 

S  

29.23.14.70 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi, þ.m.t. til 
að sía ryk frá gasi, þó ekki loftsíur fyrir brunahreyfla eða með 
hvarfaferli 

84213998 p/st 
@ 

S  

29.23.20.30 Áslægar viftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða 
þakviftur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli) 

84145930 p/st S  

29.23.20.50 Miðflóttaaflsviftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- 
eða þakviftur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli) 

84145950 p/st S  
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29.23.20.70 Viftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, loft- eða þakviftur með 
sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli, áslægar eða 
miðflóttaaflsknúnar viftur) 

84145990 p/st S  

29.23.30.10 Hlutar til loftræstitækja (þ.m.t. gufuþéttar, gufugleypar, 
uppgufunareiningar og gufutæki) 

841590 — S S2 

29.23.30.30 Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað (þ.m.t. 
uppgufunareiningar og fullfrágengin kælitæki) 

841891 p/st 
@ 

S  

29.23.30.50 Hlutar til kælitækja til annarra nota en heimilisnota (þ.m.t. 
uppgufunareiningar og þéttar) 

84189910 p/st 
@ 

S  

29.23.30.70 Hlutar til húsgagna með kælibúnaði, varmadælna og 
kælibúnaðar til heimilisnota (uppgufunareiningar og þéttar þó 
ekki í kælibúnað til annarra nota en heimilisnota) 

84189990 — S  

29.23.30.90 Hlutar til búnaðar í nr. 8419 til annarra nota en heimilisnota 841990 — S S2 

29.23.91.00 Uppsetning á kæli- og loftræstibúnaði til annarra nota en 
heimilisnota 

— — S  

29.23.92.00 Viðgerðir og viðhald á kæli- og loftræstibúnaði til annarra nota 
en heimilisnota 

— — S  

NACE 29.24: Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota, ót.a. 

29.24.11.30 Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, tæki til framleiðslu á 
kolvetnisgasi og áþekk tæki 

840510 p/st 
@ 

S  

29.24.11.50 Eimingar- eða hreinsistöð 841940 p/st 
@ 

S  

29.24.12.30 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni 842121 p/st 
@ 

S  

29.24.12.50 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á 
drykkjarvörum (þó ekki vatni) 

842122 p/st 
@ 

S  

29.24.12.70 Vél- og tækjabúnaður til úrvötnunar eða hreinsunar, þó ekki 
fyrir vatn eða drykkjarvörur, miðflóttaaflsvindur og -þurrkarar 
eða olíu- eða eldsneytissíur fyrir brunahreyfla 

842129 p/st 
@ 

S  

29.24.13.30 Olíu- eða eldsneytissíur fyrir brunahreyfla 842123 p/st 
@ 

S  

29.24.13.50 Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla 842131 p/st 
@ 

S  

29.24.21.30 Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát 842220 p/st 
@ 

S  

29.24.21.50 Vélbúnaður til að fylla, loka, innsigla eða merkja flöskur, 
dósir, öskjur, poka eða önnur ílát, vélbúnaður til að blanda 
kolsýru í drykkjarvörur 

842230 p/st 
@ 

S  

29.24.21.70 Vélbúnaður til pökkunar eða umbúða (þó ekki til að fylla, 
loka, innsigla eða merkja flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur 
ílát) 

842240 p/st 
@ 

S  

29.24.22.33 Vogir til heimilisnota 84231010 p/st S  

29.24.22.35 Fólksvogir (þ.m.t. ungbarnavogir) 84231090 p/st S  

29.24.22.53 Safnmælitæki, einnig til sleitulausrar vigtunar 842320 p/st S  
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29.24.22.55 Sjálfvirkar áfyllingarvélar með þyngdarmælingu 842330 p/st S  

29.24.23.10 Sjálfvirkar ósamfelldar vogir og úrtaksvogir, sem að hámarki 
geta vigtað 5000 kg 

8423 (.81.10 +.82.10) p/st S  

29.24.23.40 Vogir/verðmerkivélar, búðarvogir og annar vigtunarbúnaður 
sem að hámarki getur vigtað ≤ 30 kg, bílvogir 
 

8423 (.81.30 +.81.90 
+.82.90 +.89) 

p/st S  

29.24.23.50 Ósjálfvirkar vogir fyrir smásöluvörur, sem að hámarki geta 
vigtað ≤ 30 kg 

84238150 p/st S  

29.24.24.10 Slökkvitæki 842410 p/st 
@ 

S  

29.24.24.30 Úðabyssur og áþekk tæki 842420 p/st 
@ 

S  

29.24.24.50 Gufu eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar (þó ekki 
slökkvitæki, úðabyssur og áþekk tæki) 

842430 p/st 
@ 

S  

29.24.24.70 Önnur vélræn tæki til sprautunar, dreifingar eða úðunar 842489 p/st 
@ 

S  

29.24.25.10 Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi við annað 
efni úr tveimur eða fleiri málmlögum 

8484 (.10 +.20) kg S  

29.24.31.30 Miðflóttaaflsvindur til nota á rannsóknarstofum (þó ekki 
rjómaskilvindur eða þeytivindur fyrir fatnað) 

84211991 p/st 
@ 

S  

29.24.31.50 Miðflóttaaflsvindur (þó ekki rjómaskilvindur, tauþurrkarar eða 
vindur til nota á rannsóknarstofum) 

8421.19 (.94 +.99) p/st 
@ 

S  

29.24.32.30 Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar til nota í textíliðnaði 84201010 p/st 
@ 

S  

29.24.32.50 Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar til nota í pappírs-, 
gúmmí- eða plastiðnaði (þó ekki fyrir málm eða gler) 

8420.10 (.30 +.50 +.90) p/st 
@ 

S  

29.24.33.30 Sjálfsalar með innbyggðum hita- eða kælibúnaði 8476 (.21 +.81) p/st S  

29.24.33.50 Sjálfsalar (þ.m.t. peningaskiptivélar) (þó ekki með 
innbyggðum hita- eða kælibúnaði) 

8476 (.29 +.89) p/st S  

29.24.40.30 Kæliturnar og áþekk tæki til kælingar með endurstreymisvatni 84198910 p/st 
@ 

S  

29.24.40.50 Lofttæmitæki til gufuútfellingar á málmi 84198930 p/st 
@ 

S  

29.24.40.70 Önnur tæki ... til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í sér 
hitabreytingu 

8419.89 (.15 +.20 +.25 
+.27 +.98) 

p/st 
@ 

S  

29.24.51.00 Hlutar til tækja til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, tækja til 
framleiðslu á kolvetnisgasi og áþekkra tækja 

840590 — S S2 
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29.24.52.30 Hlutar til miðflóttaaflsvinda og -þurrkara 842191 — S S2 

29.24.52.50 Hlutar til vél- eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á 
vökva eða gasi (þó ekki miðflóttaaflsvindur og -þurrkarar) 

842199 — S S2 

29.24.53.13 Valsar til sléttipressna eða annarra völsunarvéla (þó ekki til að 
slétta eða valsa málm eða gler) 

842091 p/st 
@ 

S  

29.24.53.15 Hlutar til sléttipressna eða annarra völsunarvéla (þó ekki valsar 
eða til að slétta eða valsa málm eða gler) 

842099 — S S2 

29.24.53.20 Alls konar vogarlóð og hlutar til voga (þó ekki vogir með 5 cg 
nákvæmni eða meiri) 

842390 — S S2 

29.24.53.30 Hlutar til vélrænna tækja til sprautunar, dreifingar eða úðunar 
á vökvum eða dufti, slökkvitækja, úðabyssna og áþekkra tækja 
og gufu- eða sandblástursvéla 

842490 — S S2 

29.24.53.50 Hlutar til sjálfsala (þ.m.t. peningaskiptivéla) 847690 — S S2 

29.24.54.00 Ósjálfvirkir smurningskoppar, smurningsnipplar, olíuþétti-
hringir, handhjól, stengur, handföng, öryggishlífar og 
undirstöðuplötur til vélbúnaðar 

848590 — S S2 

29.24.60.00 Uppþvottavélar til annarra nota en heimilisnota 842219 p/st S  

29.24.70.10 Hlutar til uppþvottavéla 84229010 — S S2 

29.24.70.20 Hlutar til vélbúnaðar til pökkunar eða umbúða 84229090 — S S2 

29.24.91.00 Uppsetning á vél- og tækjabúnaði til almennra nota til 
vigtunar, síunar, eimingar, pökkunar, átöppunar, úðunar, gufu- 
eða sandblásturs eða sléttunar 

— — S  

29.24.92.00 Viðgerðir og viðhald á öðrum vélum til almennra nota, ót.a. — — S  

NACE 29.31: Framleiðsla landbúnaðardráttarvéla 

29.31.10.00 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni 870110 p/st S  

29.31.21.30 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með ≤ 18 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er stjórnað af 
gangandi manni) 

87019011 p/st S  

29.31.21.50 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með > 18 kW en ≤ 37 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er 
stjórnað af gangandi manni) 

87019020 p/st S  

29.31.22.00 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með > 37 kW en ≤ 59 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er 
stjórnað af gangandi manni) 

87019025 p/st S  

29.31.23.30 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með > 59 kW en ≤ 75 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er 
stjórnað af gangandi manni) 

87019031 p/st S  

29.31.23.50 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með > 75 kW en ≤ 90 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er 
stjórnað af gangandi manni) 

87019035 p/st S  

29.31.23.70 Nýjar dráttarvélar fyrir landbúnað eða skógrækt, á hjólum, 
með > 90 kW vélarafli (þó ekki dráttarvélar sem er stjórnað af 
gangandi manni) 

87019039 p/st S  

29.31.24.00 Nýjar dráttarvélar, þó ekki fyrir landbúnað eða skógrækt, á 
hjólum eða stjórnað af gangandi manni — dráttarbifreiðar fyrir 
festivagna, beltadráttarvélar — dráttarvélar til nota á 
stöðvarpöllum járnbrauta 

87019090 p/st S  
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NACE 29.32: Framleiðsla annarra véla til nota í landbúnaði og skógrækt 

29.32.11.30 Vendiplógar 84321010 p/st S  

29.32.11.50 Plógar (þó ekki vendiplógar) 84321090 p/st S  

29.32.11.70 Diskaherfi 843221 p/st S  

29.32.12.10 Mosatætarar og jarðvinnsluvélar 84322910 p/st S  

29.32.12.30 Herfi (þó ekki diskaherfi) 84322930 p/st S  

29.32.12.50 Snúningsvélar 84322950 p/st S  

29.32.12.70 Arfatætarar og hlújárn 84322990 p/st S  

29.32.13.33 Vélar með miðdrifi til að sá með nákvæmu millibili, til nota í 
landbúnaði eða garðykju 

84323011 p/st S  

29.32.13.35 Vélar til að sá, til nota í landbúnaði eða garðykju (þó ekki 
vélar með miðdrifi til að sá með nákvæmu millibili) 

84323019 p/st S  

29.32.13.50 Vélar til að planta og umplanta 84323090 p/st S  

29.32.14.30 Áburðardreifarar, fyrir ólífrænan eða efnafræðilega unninn 
áburð, til jarðvegsvinnslu 

84324010 p/st S  

29.32.14.50 Mykju- og áburðardreifarar (þó ekki fyrir ólífrænan eða 
efnafræðilega unninn áburð) 

84324090 p/st S  

29.32.15.00 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt ót.a. valtarar fyrir 
húsgarða eða íþróttavelli 

843280 p/st 
@ 

S  

29.32.20.10 Rafmagnssláttuvélar fyrir húsgarða, almenningsgarða, 
golfvelli eða íþróttavelli 

8433 (.11.10 +.19.10) p/st S  

29.32.20.33 Sjálfknúnar sláttuvélar, vélknúnar, með sæti og sláttubúnaði 
sem snýst í láréttum fleti, fyrir húsgarða, almenningsgarða, 
golfvelli eða íþróttavelli (þó ekki rafmagnssláttuvélar) 

84331151 p/st S  

29.32.20.35 Sjálfknúnar sláttuvélar, knúnar, með sláttubúnaði sem snýst í 
láréttum fleti, fyrir húsgarða, almenningsgarða, golfvelli eða 
íþróttavelli (þó ekki með sæti) 

84331159 p/st S  

29.32.20.37 Aflknúnar sláttuvélar með sláttubúnaði sem snýst í láréttum 
fleti, fyrir grasflatir, almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli 
(eldsneytissvif- eða snúningsvélar) (þó ekki 
rafmagnssláttuvélar eða knúnar eigin vélarafli) 

84331190 p/st S  

29.32.20.53 Sjálfknúnar sláttuvélar, vélknúnar, með sæti, fyrir grasflatir, 
almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli (þó ekki með 
sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti eða rafmagnssláttuvélar) 

84331951 p/st S  

29.32.20.55 Sjálfknúnar sláttuvélar, vélknúnar, fyrir grasflatir, 
almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli (þó ekki með 
sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti, rafmagnssláttuvélar eða 
með sæti) 

84331959 p/st S  

29.32.20.57 Vélknúnar sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða, 
golfvelli eða íþróttavelli (þó ekki með sláttubúnaði sem snýst í 
láréttum fleti, rafmagnssláttuvélar eða sjálfknúnar) 

84331970 p/st S  

29.32.20.70 Sláttuvélar, án vélar, fyrir grasflatir, almenningsgarða, 
golfvelli eða íþróttavelli (eins og valsahandsláttuvélar) (þó 
ekki með sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti) 

84331990 p/st S  

29.32.31.30 Vélknúnar sláttuvélar (þó ekki fyrir grasflatir, 
almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli) 

84332010 p/st S  

29.32.31.53 Sláttuvélar sem eru dregnar eða bornar af dráttarvél, með 
sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti (þó ekki vélknúnar eða 
fyrir grasflatir, almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli) 

84332051 p/st S  

29.32.31.55 Sláttuvélar sem eru dregnar eða bornar af dráttarvél (þó ekki 
vélknúnar eða fyrir húsgarða, almenningsgarða, golfvelli eða 
íþróttavelli eða með sláttubúnaði sem snýst í láréttum fleti) 

84332059 p/st S  
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29.32.31.70 Sláttuvélar (þó ekki vélknúnar eða fyrir grasflatir, almennings-
garða, golfvelli eða íþróttavelli eða sem eru dregnar eða bornar 
af dráttarvél) 

84332090 p/st S  

29.32.32.30 Rakstrar-, hliðarrakstar- og snúningsvélar 84333010 p/st S  

29.32.32.50 Heyvinnsluvélar (þó ekki rakstrar-, hliðarrakstrar- eða 
snúningsvélar, gras- eða heysláttuvélar) 

84333090 p/st S  

29.32.33.30 Baggatínur 84334010 p/st S  

29.32.33.50 Hálm- eða fóðurbaggavélar (þó ekki baggatínur) 84334090 p/st S  

29.32.34.10 Sambyggðar uppskeruþreskivélar 843351 p/st S  

29.32.34.20 Þreskivélar til nota í landbúnaði (þó ekki sambyggðar 
uppskeruþreskivélar) 

843352 p/st S  

29.32.34.30 Vélar til kartöfluuppskeru 84335310 p/st S  

29.32.34.50 Vélar til að fjarlægja rófutoppa og uppskera rófur 84335330 p/st S  

29.32.34.60 Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar (þó ekki til kartöfluuppskeru, 
til að fjarlægja rófutoppa eða til rófuuppskeru) 

84335390 p/st S  

29.32.34.73 Uppskeruvélar fyrir gróffóður (þó ekki sjálfknúnar) 84335919 p/st S  

29.32.34.75 Uppskeruvélar fyrir gróffóður, sjálfknúnar 84335911 p/st S  

29.32.34.77 Uppskeruvélar fyrir þrúgur 84335930 p/st S  

29.32.34.90 Uppskeruvélar (þó ekki sambyggðar uppskeruþreskivélar, 
rótar- eða hnýðisuppskeruvélar eða uppskeruvélar fyrir 
gróffóður eða þrúgur) 

84335980 p/st S  

29.32.40.10 Vökvunartæki til landbúnaðar eða garðyrkju 84248110 p/st 
@ 

S  

29.32.40.34 Færanlegur vélbúnaður einnig án hreyfils, til sprautunar, 
dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti, til nota í landbúnaði 
eða garðyrkju (þó ekki vökvunarbúnaður) 

84248130 p/st S  

29.32.40.50 Úðarar og duftdreifarar, til að festa á eða dregnir af 
landbúnaðardráttarvélum (þó ekki vökvunarbúnaður) 

84248191 p/st S  

29.32.40.70 Annar búnaður, til nota í landbúnaði eða garðyrkju 84248199 p/st S  

29.32.50.40 Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 871620 p/st S  

29.32.61.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 
landbúnaðarafurðir 

843360 p/st 
@ 

S  

29.32.62.00 Mjaltavélar 843410 p/st 
@ 

S  

29.32.63.36 Vélbúnaður til að laga dýrafóður 843610 p/st 
@ 

S  

29.32.63.53 Útungunarvélar og ungamæður 843621 p/st 
@ 

S  

29.32.63.55 Vélbúnaður til alifuglaræktunar (þó ekki útungunarvélar og 
ungamæður) 

843629 p/st 
@ 

S  

29.32.64.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 
þurrkaða belgávexti 

843710 p/st S  
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29.32.65.30 Vélar til nota í skógrækt 84368010 p/st S  

29.32.65.40 Sjálfvirk brynningartæki fyrir húsdýr 84368091 p/st S  

29.32.65.50 Annar vélbúnaður í nr. 8436 84368099 p/st 
@ 

S  

29.32.70.20 Hlutar til véla til nota í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt til 
vinnslu jarðvegs eða ræktunar 

843290 — S S2 

29.32.70.50 Hlutar til vél- og tækjabúnaðar í nr. 8433 843390 — S S2 

29.32.70.60 Hlutar til vélbúnaðar til alifuglaræktunar eða útungunarvéla og 
ungamæðra 

843691 — S S2 

29.32.70.70 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8436, ót.a. 843699 — S S2 

29.32.91.00 Uppsetning á landbúnaðar- og skógræktarvélum — — S  

29.32.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt — — S  

NACE 29.41: Framleiðsla á færanlegum, vélknúnum tækjum sem hægt er halda á 

29.41.11.03 Loftknúin snúningshandverkfæri (þ.m.t. 
snúningshöggverkfæri) 

846711 p/st 
@ 

S  

29.41.11.05 Loftknúin handverkfæri (þó ekki snúningsverkfæri) 846719 p/st 
@ 

S  

29.41.11.07 Keðjusagir, með innbyggðum hreyfli sem er ekki fyrir rafmagn 846781 p/st S  

29.41.11.09 Handverkfæri, vökvaknúin eða með innbyggðum hreyfli sem 
er ekki fyrir rafmagn (þó ekki keðjusagir) 

846789 p/st 
@ 

S  

29.41.11.13 Rafvélrænar borvélar sem hægt er að knýja án ytri orkugjafa 84672110 p/st S  

29.41.11.15 Raf-loftknúnar handborvélar (þ.m.t. borvélar, skrúfuskerar eða 
snörunarvélar, götunarvélar og steinborar) 

84672191 p/st S  

29.41.11.17 Rafvélrænar borvélar, hvers konar (þó ekki sem hægt er að 
knýja án ytri orkugjafa eða raf-loftknúnar) 

84672199 p/st S  

29.41.11.23 Rafvélrænar keðjusagir 84672210 p/st S  

29.41.11.25 Rafvélrænar hjólsagir 84672230 p/st S  

29.41.11.27 Rafvélrænar handsagir (þó ekki keðjusagir eða hjólsagir) 84672290 p/st S  

29.41.11.33 Rafvélræn handverkfæri til að vinna textílefni (þó ekki 
borvélar eða sagir) 

84672910 p/st 
@ 

S  

29.41.11.35 Rafvélræn handverkfæri sem hægt er að knýja án ytri 
orkugjafa (þó ekki borvélar eða sagir eða til að vinna 
textílefni) 

84672930 p/st S  

29.41.11.51 Rafvélrænir slípirokkar 84672951 p/st S  

29.41.11.53 Rafvélrænar beltaslípivélar 84672953 p/st S  
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29.41.11.55 Rafvélrænar, handstýrðar slípivélar og pússningsvélar (þó ekki 
slípirokkar eða beltaslípivélar) 

84672959 p/st S  

29.41.11.57 Rafvélrænir, handstýrðir vélheflar (þó ekki sem hægt er að 
knýja án ytri orkugjafa) 

84672970 p/st S  

29.41.11.80 Rafvélrænar limgerðisklippur og kantskerar 84672980 p/st S  

29.41.11.90 Önnur rafmagnsverkfæri 84672990 p/st S  

29.41.12.40 Hlutar til keðjusaga og annarra handverkfæra með 
innbyggðum hreyfli (þó ekki loftknúin verkfæri) 

8467 (.91 +.99) — S S2 

29.41.12.50 Hlutar til loftknúinna handverkfæra 846792 — S S2 

NACE 29.42: Framleiðsla á öðrum smíðavélum til vinnslu á málmi 

29.42.11.10 Smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með efnistöku, með 
leysigeisla eða öðrum ljós- eða ljóseindageislaaðferðum 

845610 p/st S  

29.42.11.30 Smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með efnistöku, með 
hátíðniaðferð 

845620 p/st S  

29.42.11.53 Tölustýrðar smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með 
efnistöku, með rafhleðsluaðferð 

8456.30.1 p/st S  

29.42.11.55 Smíðavélar, ekki tölustýrðar, til vinnslu úr hvers konar efni 
með efnistöku, með rafhleðsluaðferð 

84563090 p/st S  

29.42.11.70 Smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með efnistöku, með 
rafkemískri-, rafeindageisla-, jóngeisla- eða plasmabogaaðferð 

8456.9 p/st S  

29.42.12.20 Láréttar vélsmíðamiðstöðvar, til vinnslu á málmi 84571010 p/st S  

29.42.12.40 Lóðréttar vélsmíðamiðstöðvar, til vinnslu á málmi 84571090 p/st S  

29.42.12.50 Einingasmíðavélar (einstöðu) til vinnslu á málmi 845720 p/st S  

29.42.12.70 Fjölstöðufærsluvélar, til vinnslu á málmi 845730 p/st S  

29.42.21.23 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir, rennimiðstöðvar 84581120 p/st S  

29.42.21.27 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir og sjálfvirkir rennibekkir (þó 
ekki rennimiðstöðvar) 

8458.11.4 p/st S  

29.42.21.29 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir (þó ekki rennimiðstöðvar eða 
sjálfvirkir rennibekkir) 

84581180 p/st S  

29.42.21.43 Láréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir (með hreyfil- eða 
verkfærarými) 

84581920 p/st S  

29.42.21.47 Láréttir, sjálfvirkir rennibekkir, ekki tölustýrðir 84581940 p/st S  

29.42.21.49 Láréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir (þó ekki miðjurennibekkir 
eða sjálfvirkir rennibekkir) 

84581980 p/st S  

29.42.21.63 Tölustýrðir, lóðréttir rennibekkir, rennimiðstöðvar 84589120 p/st S  

29.42.21.69 Tölustýrðir, lóðréttir rennibekkir (þó ekki rennimiðstöðvar) 84589180 p/st S  

29.42.21.90 Lóðréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir 845899 p/st S  
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29.42.22.13 Tölustýrðar borvélar til framleiðslu á málmi (þó ekki lausir 
vinnsluhausar með leiðara) 

845921 p/st S  

29.42.22.17 Tölustýrðir fræsarar, af hnégerð til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar) 

845951 p/st S  

29.42.22.23 Tölustýrðir fræsarar fyrir verkfæri, til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar eða af hnégerð) 

84596110 p/st S  

29.42.22.25 Tölustýrðir fræsarar, til vinnslu málmi (þ.m.t. sléttfræsarar) 
(þó ekki götunarfræsivélar, fræsarar af hnégerð eða fyrir 
verkfæri) 

84596190 p/st S  

29.42.22.33 Lausir vinnsluhausar með leiðara, til vinnslu á málmi til að 
bora, gata, fræsa, snitta eða skrúfskera 

845910 p/st S  

29.42.22.35 Borvélar, ekki tölustýrðar, til vinnslu á málmi (þó ekki lausir 
vinnsluhausar með leiðara) 

845929 p/st S  

29.42.22.40 Tölustýrðar götunarvélar og götunarfræsivélar, til vinnslu á 
málmi (þó ekki borvélar) 

8459 (.31 +.40.10) p/st S  

29.42.22.60 Götunarvélar og götunarfræsivélar, ekki tölustýrðar, til vinnslu 
á málmi (þó ekki borvélar) 

8459 (.39 +.40.90) p/st S  

29.42.22.77 Fræsarar, af hnégerð, ekki tölustýrðir, til vinnslu á málmi (þó 
ekki götunarfræsivélar) 

845959 p/st S  

29.42.22.87 Fræsarar, ekki tölustýrðir, til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar eða af hnégerð) 

845969 p/st S  

29.42.23.00 Snittvélar eða skrúfuskerar, til vinnslu úr málmi (þó ekki 
borvélar) 

845970 p/st S  

29.42.31.13 Tölustýrðar láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu 
hvers mönduláss með a.m.k. 0,01 mm nákvæmni, til vinnslu úr 
málmi 

846011 p/st S  

29.42.31.15 Tölustýrðar sívalar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu 
hvers mönduláss með a.m.k. 0,01 mm nákvæmni, til vinnslu úr 
málmi 

8460.21.1 p/st S  

29.42.31.17 Aðrar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss 
með > 0,01 mm nákvæmni 

84602190 p/st S  

29.42.31.23 Láréttar slípivélar, ekki tölustýrðar, sem hægt er að stilla í 
stöðu hvers mönduláss með a.m.k. 0,01 mm nákvæmni, til 
vinnslu á málmi 

846019 p/st S  

29.42.31.25 Sívalar slípivélar, ekki tölustýrðar, sem hægt er að stilla í stöðu 
hvers mönduláss með a.m.k. 0,01 mm nákvæmni, til vinnslu á 
málmi 

8460.29.1 p/st S  

29.42.31.27 Slípivélar, sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með 
≥ 0,01 mm nákvæmni, til vinnslu úr málmi, þó ekki láréttar 
slípivélar eða sívalar slípivélar 

84602990 p/st S  

29.42.31.31 Skerpivélar, tölustýrðar, (brýning verkfæra eða skera) til 
vinnslu á málmi 

846031 p/st S  

29.42.31.33 Skerpivélar, ekki tölustýrðar, (brýning verkfæra eða skera) til 
vinnslu á málmi 

846039 p/st S  

29.42.31.35 Vélar til að brýna eða fága, til vinnslu á málmi 846040 p/st S  

29.42.31.37 Smíðavélar til að slétta eða slípa málm (þó ekki til að fínslípa 
tannhjól) 

846090 p/st S  

29.42.31.57 Úrsnarar, til vinnslu á málmi 846130 p/st S  
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29.42.31.73 Tölustýrðar vélar til að skera, slípa eða fínslípa tannhjól, til 
vinnslu á málmi 

8461.40 (.11 +.31 +.71) p/st S  

29.42.31.75 Vélar til að skera, slípa eða fínslípa tannhjól, ekki tölustýrðar, 
til vinnslu á málmi 

8461.40 (.19 +.39 +.79 
+.90) 

p/st S  

29.42.31.83 Sagir eða afskurðarvélar, til vinnslu á málmi 846150 p/st S  

29.42.31.90 Smíðavélar til að hefla, móta eða grópa og aðrar smíðavélar, til 
vinnslu á málmi eða keramíkmelmi, ót.a. 

8461 (.20 +.90) p/st S  

29.42.32.33 Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja, til 
framleiðslu á flötum málmvörum (þ.m.t. pressur) 

84622110 p/st S  

29.42.32.35 Tölustýrðar vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja, til 
vinnslu á málmi (þ.m.t. pressur) (þó ekki til framleiðslu á 
flötum málmvörum) 

8462.21 (.05 +.80) p/st S  

29.42.32.50 Tölustýrðar skurðvélar til vinnslu á málmi (þ.m.t. pressur) (þó 
ekki sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

846231 p/st S  

29.42.32.70 Tölustýrðar vélar til að gata eða skora, til vinnslu á málmi 
(þ.m.t. pressur og sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

846241 p/st S  

29.42.33.33 Vélar, ekki tölustýrðar, til að beygja, brjóta saman, rétta eða 
fletja, til framleiðslu á flötum málmvörum (þ.m.t. pressur) 

84622910 p/st S  

29.42.33.35 Vélar, ekki tölustýrðar, til að beygja, brjóta saman, rétta eða 
fletja, til framleiðslu málmi (þ.m.t. pressur) (þó ekki til 
framleiðslu á flötum málmvörum) 

8462.29 (.05 +.9) p/st S  

29.42.33.50 Skurðvélar, ekki tölustýrðar, til framleiðslu á málmi (þ.m.t. 
pressur) (þó ekki sambyggðar vélar til að gata eða skera) 

846239 p/st S  

29.42.33.70 Vélar, ekki tölustýrðar, til að gata eða skora, til framleiðslu á 
málmi (þ.m.t. pressur og sambyggðar vélar til að gata eða 
skera) 

846249 p/st S  

29.42.34.10 Vélar, ekki tölustýrðar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar 
málmi (þ.m.t. pressur) 

84621010 p/st S  

29.42.34.20 Tölustýrðar vélar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar vinnslu 
á málmi (þ.m.t. pressur) 

84621090 p/st S  

29.42.34.30 Pressur til að móta málmduft með glæðingu eða til að þjappa 
brotamálm í balla 

8462 (.91.10 +.99.10) p/st S  

29.42.34.40 Aðrar tölustýrðar vökvapressur 84629150 p/st S  

29.42.34.53 
z 

Pressur, ekki tölustýrðar, til að gera hnoð, bolta og skrúfur úr 
málmi 

8462 (.91.90 +.99.90)a p/st S  

29.42.34.55 
z 

Aðrar vökvapressur, ekki tölustýrðar 8462.91.90b p/st S  

29.42.34.70 Tölustýrðar mótunarpressur 84629950 p/st S  

29.42.34.90 
z 

Aðrar pressur, ekki tölustýrðar 8462.99.90b p/st S  

29.42.35.10 Dragbekkir fyrir stengur, pípur, prófíla, vír eða þess háttar úr 
málmi, glæddu málmkarbíði eða keramíkmelmi 

846310 p/st S  
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29.42.35.30 Skrúfgangsvölsunarvélar til vinnslu á málmi, glæddum málmi 
eða keramíkmelmi 

846320 p/st S  

29.42.35.50 Vírvinnsluvélar (þó ekki dragbekkir eða skrúfgangsvölsunar-
vélar) 

846330 p/st S  

29.42.35.70 Hnoð- og mótunarvélar og spunarennibekkir til vinnslu á 
málmi, vélar til framleiðslu á sveigjanlegum rörum úr 
málmvafningi og vélar til mótunar á málmi með rafsegulpúlsi 

846390 p/st S  

29.42.40.30 Hlutar og fylgihlutir til málmskurðarverkfæra (þó ekki 
verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, efnifestingar, 
deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar) 

846693 — S S2 

29.42.40.50 Hlutar og fylgihlutir til málmmótunarverkfæra (þó ekki 
verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, 
efni°sfestingar, deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður 
fyrir smíðavélar) 

846694 — S S2 

29.42.91.00 Uppsetningarþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á málmi — — S  

29.42.92.00 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á 
málmi 

— — S  

NACE 29.43: Framleiðsla á öðrum smíðavélum, ót.a. 

29.43.11.30 Sagir til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi eða 
svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri 

846410 p/st S  

29.43.11.50 Slípunar- eða fágunarvélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, 
asbestsementi eða svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á 
gleri 

846420 p/st 
@ 

S  

29.43.11.70 Smíðavélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbestsementi 
eða svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri (þó ekki 
sagir eða slípunar- eða fágunarvélar) 

846490 p/st 
@ 

S  

29.43.12.10 Fjölnota vélar, með handvirkum tilflutningi verkefnis, til að 
smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 
áþekkum hörðum efnum 

84651010 p/st S  

29.43.12.20 Fjölnota vélar, með sjálfvirkum tilflutningi verkefnis, til að 
smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 
áþekkum hörðum efnum 

84651090 p/st S  

29.43.12.33 Bandsagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, 
harðplasti og áþekkum hörðum efnum 

84659110 p/st S  

29.43.12.35 Hjólsagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti 
og áþekkum hörðum efnum 

84659120 p/st S  

29.43.12.37 Sagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 
áþekkum hörðum efnum (þó ekki bandsagir eða hjólsagir) 

84659190 p/st S  

29.43.12.50 Vélar til að hefla, fræsa eða móta (með skurði), til smíða úr 
viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum 
efnum 

846592 p/st S  

29.43.12.63 Vélar til að slípa, pússa eða fága við, kork, bein, harðgúmmí, 
harðplast og áþekk hörð efni 

846593 p/st S  

29.43.12.65 Beygju- eða samsetningarvélar, til að smíða úr viði, korki, 
beini, harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum efnum 

846594 p/st S  

29.43.12.67 Vélar til að bora eða grópa, til að smíða úr viði, korki, beini, 
harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum efnum 

846595 p/st S  

29.43.12.70 Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja við, kork, bein, 
harðgúmmí, harðplast og áþekk hörð efni 

846596 p/st S  
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29.43.12.83 Rennibekkir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, 
harðplasti og áþekkum hörðum efnum 

84659910 p/st S  

29.43.12.85 Smíðavélar, ót.a. 84659990 p/st S  

29.43.12.87 Pressur til framleiðslu á spónaplötum eða 
trefjabyggingarplötum úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum 
og annar vélabúnaður til meðferðar á viði eða korki 

847930 p/st 
@ 

S  

29.43.20.13 Blásturspípur til nota í höndunum til lóðunar, brösunar eða 
logsuðu (þó ekki með rafgeisla, leysigeisla eða öðrum ljós- eða 
ljóseindageisla, hátíðni- eða rafeindageisla, segulpúlsi eða 
plasmaboga) 

846810 p/st 
@ 

S  

29.43.20.15 Gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu (þó ekki 
blásturspípur til nota í höndunum) 

846820 p/st 
@ 

S  

29.43.20.17 Vél- og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar eða rafsuðu, ót.a. 846880 p/st 
@ 

S  

29.43.20.23 Lóðboltar og lóðbyssur fyrir rafmagn 851511 p/st 
@ 

S  

29.43.20.25 Vél- og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar fyrir rafmagn 
(þó ekki lóðboltar og lóðbyssur) 

851519 p/st 
@ 

S  

29.43.20.30 Rafmagnsvélar til viðnámsrafsuðu málma, sjávirkar að öllu 
eða nokkru leyti 

851521 p/st 
@ 

S  

29.43.20.43 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til stúfsuðu málma (þó ekki 
sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti) 

85152910 p/st 
@ 

S  

29.43.20.45 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu málma 
(þó ekki sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti eða til stúfsuðu) 

85152990 p/st 
@ 

S  

29.43.20.50 Rafmagnsvélar til bogarafsuðu málma, sjávirkar að öllu eða 
nokkru leyti (þ.m.t. plasmabogasuða) 

851531 p/st 
@ 

S  

29.43.20.63 Annað til handrafsuðu með húðuðum rafskautum 8515.39.1 p/st 
@ 

S  

29.43.20.65 Önnur bogarafsuða með hlífum 85153990 p/st 
@ 

S  

29.43.20.70 Vélar og tækjabúnaður til rafsuðu eða úðunar málma, ót.a. 8515.80 (.05 +.1) p/st S  

29.43.20.83 Vélar og tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu plasts 85158091 p/st S  

29.43.20.85 Vélar og tækjabúnaður til rafsuðu (þó ekki til viðnámsrafsuðu 
plasts, til boga- og plasmabogarafsuðu eða til meðferðar á 
málmi) 

85158099 p/st S  

29.43.31.33 Dórar, patrónur og hólkar fyrir smíðavélar og handverkfæri 84661010 kg S  

29.43.31.35 Verkfærafestingar fyrir rennibekki (þó ekki dórar, patrónur og 
hólkar) 

84661031 kg S  

29.43.31.50 Verkfærafestingar (þó ekki dórar, patrónur og hólkar) 84661039 kg S  

29.43.31.70 Sjálfopnandi skurðarhausar fyrir smíðavélar og handverkfæri 84661090 kg S  

29.43.32.30 Mát og festingar fyrir tiltekna notkun og samstæður staðlaðra 
máta og festinga fyrir smíðavélar og handverkfæri 

84662010 kg S  
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29.43.32.50 Efnisfestingar fyrir rennibekki (þó ekki mát og festingar fyrir 
tiltekna notkun og samstæður staðlaðra máta og festinga) 

84662091 kg S  

29.43.32.70 Efnisfestingar fyrir smíðavélar og handverkfæri (þó ekki mát 
og festingar fyrir tiltekna notkun og samstæður staðlaðra máta 
og festinga eða fyrir rennibekki) 

84662099 kg S  

29.43.33.00 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar 
og handverkfæri 

846630 kg S  

29.43.34.30 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8464 846691 — S S2 

29.43.34.50 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8465 846692 — S S2 

29.43.35.30 Hlutar til vél- og tækjabúnaðar í nr. 8468 846890 — S S2 

29.43.35.50 Hlutar til véla og tækjabúnaðar í nr. 8515 851590 — S S2 

29.43.91.00 Uppsetningarþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, korki, steini, 
harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

— — S  

29.43.92.00 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, 
korki, steini, harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

— — S  

NACE 29.51: Framleiðsla á vélum til málmvinnslu 

29.51.11.33 Málmbreytiofnar (converters) og steypuvélar til nota í 
málmvinnslu eða málmsteypu (þó ekki steypuvélar fyrir 
þrýstisteypu) 

8454 (.10 +.30.90) p/st 
@ 

S  

29.51.11.35 Hrámálmssteypumót og bræðslusleifar til nota í málmvinnslu 
eða málmsteypu 

845420 p/st 
@ 

S  

29.51.11.37 Steypuvélar fyrir þrýstisteypu til nota í málmvinnslu eða 
málmsteypu 

84543010 p/st 
@ 

S  

29.51.11.53 Pípuvölsunarvélar 845510 p/st 
@ 

S  

29.51.11.55 Málmvölsunarvélar til heitvölsunar eða bæði heit- og 
kaldvölsunar 

845521 p/st 
@ 

S  

29.51.11.57 Völsunarvélar til kaldvölsunar 845522 p/st 
@ 

S  

29.51.12.30 Hlutar til málmbreytiofna, bræðslusleifa, hrámálmssteypumóta 
og steypuvéla til nota í málmvinnslu eða málmsteypu 

845490 — S S2 

29.51.12.50 Valsar til völsunarvéla 845530 p/st 
@ 

S  

29.51.12.70 Hlutar til málmvölsunarvéla (þó ekki valsar) 845590 — S S2 

29.51.91.00 Uppsetning á vélum til málmvinnslu — — S  

29.51.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til málmvinnslu — — S  
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NACE 29.52: Framleiðsla á vélum til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

29.52.11.00 Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust til nota neðanjarðar 842831 p/st 
@ 

S  

29.52.12.33 Sjálfknúnir kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar 843031 p/st 
@ 

S  

29.52.12.35 Kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar (þó ekki sjálfknúið) 843039 p/st 
@ 

S  

29.52.12.53 Sjálfknúnar bor- eða brunnavélar 843041 p/st 
@ 

S  

29.52.12.55 Bor- eða brunnavélar (þ.m.t. fastir pallar til olíu- eða 
jarðgasleitar) (þó ekki sjálfknúið) 

843049 p/st 
@ 

S  

29.52.21.30 Jarðýtur á beltum (þó ekki á hjólum) 842911 p/st S  

29.52.21.50 Jarðýtur á hjólum (þó ekki beltaýtur) 842919 p/st S  

29.52.22.00 Vegheflar og jöfnunarvélar 842920 p/st S  

29.52.23.00 Skafarar 842930 p/st S  

29.52.24.00 Þjöppunarvélar o.þ.h. með stjórnanda innanborðs 842940 p/st S  

29.52.25.30 Ámokstursvélar, sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 84295110 p/st S  

29.52.25.50 Hjólaskóflur, ámokstursvélar á beltum og framenda 
ámokstursvélar 

8429.51.9 p/st S  

29.52.26.00 Sjálfknúnar jarðýtur ... með yfirbyggingu sem getur snúist 
360° 

842952 p/st S  

29.52.27.30 Sjálfknúnar jarðýtur, gröfur ... ót.a. 842959 p/st S  

29.52.27.50 Sjálfknúinn tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, graftar ... ót.a. 843050 p/st 
@ 

S  

29.52.28.00 Blöð til allra gerða vinnuvéla 843142 kg S S2 

29.52.30.10 Fallhamrar og stauratogarar 843010 p/st S  

29.52.30.30 Snjóplógar og snjóblásarar 843020 p/st S  

29.52.30.50 (Dreginn eða handstýrður bindingarbúnaður) Vélbúnaður til 
þjöppunar eða bindingar (þó ekki sjálfknúinn) 

843061 p/st S  

29.52.30.70 Tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, námuvinnslu, graftar ... þó 
ekki sjálfknúinn 

843069 p/st 
@ 

S  

29.52.30.90 Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda, 
mannvirkjagerðar ... til sérstakra nota 

847910 p/st 
@ 

S  
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29.52.40.30 Vélar til að flokka, sálda, aðskilja, þvo, mylja, mola, blanda 
eða hnoða, þó ekki steypuhrærivélar eða vélar til að blanda 
steinefnum í bítúmen 

8474 (.10 +.20 +.39) p/st 
@ 

S  

29.52.40.50 Steypuhrærivélar 847431 p/st 
@ 

S  

29.52.40.70 Vélar til að blanda steinefnum í bítúmen 847432 p/st 
@ 

S  

29.52.40.80 Annar vélbúnaður til vinnslu á jarðvegi, bergi, málmgrýti 
o.s.frv., ót.a. 

847480 p/st 
@ 

S  

29.52.50.00 Beltadráttarvélar 870130 p/st S  

29.52.61.30 Hlutar til bor- eða brunnavéla 843143 — S S2 

29.52.61.50 Hlutar til tækjabúnaðar til jarðvegsvinnslu, til skipabóma, 
krana hreyfanlegra lyftigrinda, þó ekki fötur, skóflur, 
gripskóflur, griptæki eða blöð (til allra gerða vinnuvéla), til 
bor- eða brunnavéla 

843149 — S S2 

29.52.62.00 Hlutar til vélbúnaðar í nr. HS 8474 847490 — S S2 

29.52.91.00 Uppsetning á vélbúnaði til námugraftar, grjótnáms og 
mannvirkjagerðar 

— — S  

29.52.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélbúnaði til námuvinnslu, grjótnáms 
og mannvirkjagerðar 

— — S  

NACE 29.53: Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

29.53.11.00 Rjómaskilvindur 842111 p/st 
@ 

S  

29.53.12.00 Mjólkurbúsvélar (þ.m.t. fitusprengingartæki, geislunartæki og 
smjör- og ostagerðarvélar) 

843420 p/st 
@ 

S  

29.53.13.00 Vélbúnaður til nota í mölunariðnaði eða til vinnslu á korni eða 
þurrkuðum belgávöxtum (þó ekki vélbúnaður fyrir býli) 

843780 p/st 
@ 

S  

29.53.14.00 Pressur, marningsvélar og áþekkur vélbúnaður til framleiðslu á 
víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum 

843510 p/st 
@ 

S  

29.53.15.33 Færibandaofnar til iðnaðarvinnslu, ekki fyrir rafmagn (þó ekki 
ofnar til kexgerðar) 

84172010 p/st 
@ 

S  

29.53.15.35 Brauðgerðarofnar til iðnaðarvinnslu, ekki fyrir rafmagn (þ.m.t. 
ofnar til kexgerðar) (þó ekki færibandaofnar) 

84172090 p/st 
@ 

S  

29.53.15.50 Þurrkarar til vinnslu á landbúnaðarafurðum með aðferðum sem 
fela í sér hitabreytingu 

841931 p/st 
@ 

S  

29.53.15.73 Kaffivélar og önnur tæki til að laga kaffi og aðra heita drykki, 
ekki til heimilisnota 

84198191 p/st 
@ 

S  

29.53.15.75 Tækjabúnaður til að elda eða hita matvæli, ekki til 
heimilisnota (þó ekki færibandaofnar, brauðgerðarofnar eða 
kaffivélar, ekki fyrir rafmagn) 

84198199 p/st 
@ 

S  
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29.53.16.13 Brauðgerðarvélar til iðnaðarvinnslu (þó ekki ofnar sem eru 
ekki fyrir rafmagn) 

84381010 p/st 
@ 

S  

29.53.16.15 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 
makkarónum, spagettí eða áþekkum vörum 

84381090 p/st 
@ 

S  

29.53.16.20 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 
sætindum, kakói eða súkkulaði 

843820 p/st 
@ 

S  

29.53.16.30 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 
sykri 

843830 p/st 
@ 

S  

29.53.16.40 Ölgerðarvélar 843840 p/st 
@ 

S  

29.53.16.50 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til vinnslu á kjöti eða alifuglum 843850 p/st 
@ 

S  

29.53.16.60 Vélbúnaður til framleiðslu eða vinnslu á ávöxtum, hnetum eða 
matjurtum (þó ekki til nota í mölunariðnaði eða til vinnslu á  
þurrkuðum belgávöxtum) 

843860 p/st 
@ 

S  

29.53.16.70 Vélbúnaður til framleiðslu eða vinnslu á matvælum eða 
drykkjarvörum, ót.a. 

843880 p/st 
@ 

S  

29.53.16.80 Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða olíu úr 
dýra- eða jurtaríkinu 

847920 p/st 
@ 

S  

29.53.17.00 Vélbúnaður til vinnslu eða framleiðslu á tóbaki 847810 p/st 
@ 

S  

29.53.21.30 Hlutar til mjaltavéla og mjólkurbúsvéla 843490 — S S2 

29.53.21.50 Hlutar til pressna, marningsvéla og áþekks vélbúnaðar til 
framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum 
drykkjarvörum 

843590 — S S2 

29.53.22.30 Hlutar til vélbúnaðar í nr. HS 8437 843790 — S S2 

29.53.22.50 Hlutar til vélbúnaðar í nr. HS 8438 843890 — S S2 

29.53.23.00 Hlutar til vélbúnaðar til vinnslu eða framleiðslu á tóbaki 847890 — S S2 

29.53.91.00 Uppsetning á vélum fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og 
tóbaksiðnað 

— — S  

29.53.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og 
tóbaksiðnað 

— — S  

NACE 29.54: Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðuriðnað 

29.54.11.10 Vélar til að þrýsta út, strekkja ... eða skera tilbúin spunaefni 844400 p/st S  

29.54.11.30 Kembivélar til að vinna spunatrefjar 844511 p/st S  

29.54.11.50 Vélgreiður og tog- eða snúðvélar til vinnslu á spunatrefjum 8445 (.12 +.13) p/st S  

29.54.11.70 Vélar til vinnslu á spunatrefjum (þó ekki kembigreiður, 
vélgreiður eða tog- eða snúðvélar) 

844519 p/st S  

29.54.12.30 Spunavélar til framleiðslu á spunagarni (þ.m.t. vélar til að gera 
garn úr hamprudda) 

844520 p/st S  
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29.54.12.50 Vélar til að tvinna eða snúa spunavörur (þó ekki vélar sem eru 
sérstaklega fyrir kaðlagerð) 

844530 p/st S  

29.54.12.70 Spunavindivélar til framleiðslu á spunagarni (þ.m.t. ívafsvindi-
vélar) 

844540 p/st S  

29.54.12.90 Til véla í nr. 8446 og 8447 844590 p/st S  

29.54.13.30 Vefstólar (þ.m.t. vefstólar fyrir skyttu) 8446 (.10 +.2) p/st S  

29.54.13.50 Skyttulausir vefstólar til að vefa dúk > 30 cm breiðan 844630 p/st S  

29.54.14.30 Hringprjónavélar 8447.1 p/st S  

29.54.14.50 Flatprjónavélar; stungubindivélar og uppistöðuprjónavélar 844720 p/st S  

29.54.14.70 Vélar til framleiðslu á yfirspunnu garni, tylli, laufaborðum, 
útsaumi, leggingum, fléttum eða netefnum og vélar til að 
límbinda 

844790 p/st S  

29.54.15.30 Skeftivélar og Jaquardvélar, vélar til að minnka, eftirmynda ... 844811 kg S  

29.54.15.50 Hjálparbúnaður fyrir vélar í nr. 8444, 8445, 8446 og 8447 844819 kg S  

29.54.21.10 Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða vefleysum 
í metramáli eða stykkjum (þ.m.t. vélar til framleiðslu 
flókahatta og hattamót) 

8449 kg S  

29.54.21.30 Strauvélar og pressur (þ.m.t. suðupressur, þó ekki 
sléttunarvélar) 

845130 p/st S  

29.54.21.50 Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar (þ.m.t. vindarar og rullur, 
hristivélar, þó ekki þvottavélar fyrir þvottahús) 

845140 p/st 
@ 

S  

29.54.21.70 Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk 845150 p/st 
@ 

S  

29.54.21.83 Vélar notaðar við framleiðslu á línóleum eða öðrum gólfefnum 
til að bera efni á undirstöðudúk eða annað undirlag 

84518010 p/st 
@ 

S  

29.54.21.85 Vélar til að steina, ganga frá, húða eða gegndreypa spunagarn, 
-dúk eða tilbúnar spunavörur 

8451.80 (.30 +.80) p/st 
@ 

S  

29.54.22.30 Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús sem taka > 10 kg af 
þurru líni (þ.m.t. vélar sem bæði þvo og þurrka) 

845020 p/st S  

29.54.22.50 Þurrhreinsivélar 845110 p/st 
@ 

S  

29.54.22.70 Þurrkarar, sem taka > 10 kg af þurru líni 845129 p/st 
@ 

S  

29.54.23.30 Sjálfvirkar saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki 
bókasaumavélar) 

845221 p/st S  

29.54.23.50 Saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki bókasaumavélar eða 
sjálfvirkar vélar) 

845229 p/st S  
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29.54.30.30 Vélbúnaður til framleiðslu úr, til sútunar eða vinnslu á húðum, 
skinnum eða leðri 

845310 p/st 
@ 

S  

29.54.30.50 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði, þ.m.t. 
niðurskurðarvélar , vélar til að skera leður í form og götunar- 
og stunguvélar 

845320 p/st 
@ 

S  

29.54.30.70 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á vörum úr húðum, 
skinnum eða leðri 

845380 p/st 
@ 

S  

29.54.41.10 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. HS 8444 og HS 8445 eða í 
hjálparbúnað við þær 

8448 (.20 +.31 +.32 
+.39) 

— S S2 

29.54.41.30 Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar 844833 kg S  

29.54.41.50 Hlutar og fylgihlutir til vefstóla eða í hjálparbúnað við þá 
(þ.m.t. skyttur, vefjaskeiðar í vefstóla, höföld og 
hafaldagrindur) 

8448.4 — S S2 

29.54.41.70 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8447 eða í hjálparbúnað við 
þær 

8448.5 — S S2 

29.54.42.10 Hlutar til þvottavéla fyrir heimili eða þvottahús (þ.m.t. vélar 
sem bæði þvo og þurrka) 

845090 — S S2 

29.54.42.20 Hlutar til vélbúnaðar í nr. HS 8451 845190 — S S2 

29.54.42.30 Saumavélanálar 845230 kg S  

29.54.42.50 Húsgögn, undirstöður og lok fyrir saumavélar og hlutar til 
þeirra 

845240 kg S  

29.54.42.70 Hlutar til saumavéla fyrir iðnað (þó ekki nálar, húsgögn, 
undirstöður og lok eða hlutar til þeirra) 

845290 — S S2 

29.54.42.80 Hlutar til véla til framleiðslu, sútunar eða vinnslu á húðum, 
skinnum eða leðri eða til framleiðslu eða viðgerðar á 
skófatnaði eða öðrum vörum úr húðum, skinnum eða leðri (þó 
ekki saumavélar) 

845390 — S S2 

29.54.50.00 Saumavélar til heimilisnota (þó ekki húsgögn, undirstöður eða 
lok) 

845210 p/st S  

29.54.91.00 Uppsetning á vélum fyrir spuna-, fata- og leðuriðnað — — S  

29.54.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum fyrir spuna-, fata- og 
leðurvöruframleiðslu 

— — S  

NACE 29.55: Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu 

29.55.11.13 Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa 843910 p/st 
@ 

S  

29.55.11.15 Vélar til pappírs- eða pappaframleiðslu 843920 p/st 
@ 

S  

29.55.11.17 Vélar til vinnslu á pappírs eða pappa 843930 p/st 
@ 

S  

29.55.11.33 Sambyggður vélbúnaður til að skera spólur og til 
endurspólunar fyrir pappír og pappa (þó ekki vélar og búnaður 
til að klippa filmu) 

84411010 p/st 
@ 

S  

29.55.11.35 Vélbúnaður til skurðar og þverskurðar á pappír eða pappír (þó 
ekki vél- og tækjabúnaður til að klippa filmu eða, sambyggður 
vélabúnaður til að skera spólur eða til endurspólunar) 

84411020 p/st 
@ 

S  

29.55.11.37 Fallaxir fyrir pappír og pappa (þó ekki vél- og tækjabúnaður til 
að klippa filmu, sambyggður vélbúnaður til að skera spólur 
eða til endurspólunar eða til skurðar eða þverskurðar) 

84411030 p/st 
@ 

S  
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29.55.11.43 Afskurðarvélar með þremur hnífum fyrir pappír eða pappa 84411040 p/st 
@ 

S  

29.55.11.45 Aðrar skurðarvélar fyrir pappír eða pappa 84411080 p/st 
@ 

S  

29.55.11.50 Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum úr 
pappír eða pappa 

844120 p/st 
@ 

S  

29.55.11.60 Vélar til framleiðslu á öskjum, kössum, kirnum, pípum, fötum 
eða áþekkum ílátum úr pappír eða pappa (þó ekki til að móta 
vörur) 

844130 p/st 
@ 

S  

29.55.11.70 Vélar til að móta vörur úr pappírsdeigi, pappír eða pappa 
(þ.m.t. umbúðir fyrir egg, föt eða diskar undir sælgæti eða sem 
viðlegubúnaður, leikföng) 

844140 p/st 
@ 

S  

29.55.11.80 Vélar til framleiðslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, ót.a. 844180 p/st 
@ 

S  

29.55.12.30 Hlutar til vébúnaðar til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum 
sellulósa 

843991 — S S2 

29.55.12.50 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8439, ót.a., til framleiðslu eða 
vinnslu á pappír eða pappa 

843999 — S S2 

29.55.12.70 Hlutar til skurðarvéla, véla til framleiðslu á pokum, sekkjum 
eða umslögum, til framleiðslu á öskjum, kössum, kirnum, 
pípum, fötum eða áþekkum ílátum eða til að móta vörur úr 
pappír, pappírsdeigi eða pappa 

844190 — S S2 

29.55.91.00 Uppsetning á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu — — S  

29.55.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu — — S  

NACE 29.56: Framleiðsla á öðrum sérhæfðum vélum, ót.a. 

29.56.11.10 Brotvélar fyrir bækur 84401010 p/st 
@ 

S  

29.56.11.30 Flokkunarvélar og vélbúnaður til bókbands 
 

84401020 p/st 
@ 

S  

29.56.11.50 Bókasaumavélar, vírsauma- og heftingarvélar, þ.m.t. til 
framleiðslu á pappakössum eða þess háttar, þó ekki heftingar-
vélar til skrifstofunota eða til framleiðslu á pappakössum 

84401030 p/st 
@ 

S  

29.56.11.70 Vélbúnaður til bókbands, ekki til sauma 84401040 p/st 
@ 

S  

29.56.11.90 Annar vélbúnaður til bókbands 84401090 p/st 
@ 

S  

29.56.12.30 Búnaður til aðvinnslu eða framleiðslu á filmu, plötum, völsum 
eða öðru prentefni eða -hlutum með rafrænum hætti (þ.m.t. til 
búnaður til myndsetningar, myndhremmingar og -
meðhöndlunar) 

844210 p/st S  

29.56.12.50 Búnaður til aðvinnslu eða framleiðslu á filmu, plötum, völsum 
eða öðru prentefni eða -hlutum þó ekki með rafrænum hætti 

8442 (.20 +.30) p/st 
@ 

S  

29.56.13.30 Offsetprentvélar fyrir pappírsrúllur 844311 p/st S  

29.56.13.53 Offsetprentvélar, fyrir arkir, ≤ 52 × 74 cm (þó ekki fyrir 
pappírsrúllur eða arkir af skrifstofugerð) 

84431931 p/st S  
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29.56.13.55 Offsetprentvélar, fyrir arkir, > 52 × 74 cm en < 74 × 107 cm 
(þó ekki fyrir pappírsrúllur eða arkir af skrifstofugerð) 

84431935 p/st S  

29.56.13.57 Offsetprentvélar, ≥74 × 107 cm (þó ekki fyrir pappírsrúllur eða 
arkir af skrifstofugerð) 

8443.19 (.39 +.90) p/st S  

29.56.14.10 Hæðarprentvélar fyrir pappírsrúllur (þó ekki hverfiprentvélar) 844321 p/st S  

29.56.14.30 Hverfiprentvélar 844330 p/st S  

29.56.14.50 Djúpprentvélar 844340 p/st S  

29.56.14.70 Hjálparvélar við prentun 844360 p/st 
@ 

S  

29.56.14.90 Hæðarprentvélar og aðrar prentvélar, þ.m.t. bleksprautuprent-
vélar (þó ekki offsetprentvélar, hæðarprentvélar fyrir 
pappírsrúllur, hverfiprentvélar eða djúpprentvélar) 

8443 (.29 +.51 +.59) p/st S  

29.56.15.30 Hlutar til vélbúnaðar til bókbands og bókasaumavéla (þó ekki 
nálar í saumavélar) 

844090 — S S2 

29.56.15.50 Hlutar til vélbúnaðar, tækjabúnaðar eða tækja í nr. 8442 844240 — S  

29.56.15.70 Hlutar til prentvéla og hjálparvéla við prentun (þó ekki 
ábreiður og yfirbreiðslu fyrir valsa, úr textílefni, gúmbornu 
textílefni, flóka eða gúmmíi) 

844390 — S S2 

29.56.21.00 Miðflóttaaflsþurrkarar fyrir tau 842112 p/st S  

29.56.22.30 Þurrkarar fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa 841932 p/st 
@ 

S  

29.56.22.50 Þurrkarar, þó ekki til heimilisnota (þó ekki fyrir landbúnaðar-
afurðir, við, pappírsdeig, pappír eða pappa) 

841939 p/st 
@ 

S  

29.56.23.10 Sprautumótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

847710 p/st 
@ 

S  

29.56.23.30 Dragvélar (extruders) til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

847720 p/st 
@ 

S  

29.56.23.40 Blástursmótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

847730 p/st 
@ 

S  

29.56.23.50 Lofttæmimótunarvélar og aðrar hitamótunarvélar til vinnslu á 
gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða 
plasti 

847740 p/st 
@ 

S  

29.56.23.60 Vélbúnaður til að móta eða endursóla lofthjólbarða ... 847751 p/st 
@ 

S  

29.56.23.73 Aðrar pressur til að móta eða forma gúmmí eða plast, o.s.frv., 
ót.a. 

84775910 p/st 
@ 

S  

29.56.23.75 Vélbúnaður til að móta eða forma gúmmí eða plast, o.s.frv., 
ót.a. 

8477.59 (.05 +.80) p/st 
@ 

S  

29.56.23.82 Vélbúnaður til vinnslu á hvarfgjörnum resínum 84778011 p/st 
@ 

S  
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29.56.23.84 Vélbúnaður til framleiðslu á freyðivörum (þó ekki vélbúnaður 
til vinnslu á hvarfgjörnum resínum) 

84778019 p/st 
@ 

S  

29.56.23.91 Stærðarstillingarbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti 84778091 p/st 
@ 

S  

29.56.23.93 Blöndunar-, hnoðunar- og hræribúnaður, til framleiðslu á 
gúmmíi eða plasti 

84778093 p/st 
@ 

S  

29.56.23.95 Vélbúnaður, til að skera, skipta og afhýða, til vinnslu á gúmmíi 
eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr þessum efnum 

84778095 p/st 
@ 

S  

29.56.23.97 Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu 
á vörum úr þessum efnum, ót.a. 

84778099 p/st 
@ 

S  

29.56.24.13 Mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður, mótamynstur 
(þó ekki mótamynstur úr viði) 

8480 (.10 +.20 +.30.90) kg S  

29.56.24.15 Mótamynstur úr viði 84803010 p/st 
@ 

S  

29.56.24.20 Sprautu- eða þrýstimót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki 
hrásteypumót) 

848041 p/st 
@ 

S  

29.56.24.30 Mót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki sprautu- eða 
þrýstimót) 

848049 p/st 
@ 

S  

29.56.24.50 Mót fyrir gler 848050 p/st 
@ 

S  

29.56.24.60 Mót fyrir jarðefni 848060 p/st 
@ 

S  

29.56.24.70 Sprautu- eða þrýstimót fyrir gúmmí eða plast 848071 p/st 
@ 

S  

29.56.24.80 Mót fyrir gúmmí eða plast (þó ekki sprautu- eða þrýstimót) 848079 p/st 
@ 

S  

29.56.25.10 Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum og hlutar 
til þeirra 

840120 p/st 
@ 

S  

29.56.25.20 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur 
eða -loka eða leifturlampa í glerhylki 

847510 p/st 
@ 

S  

29.56.25.30 Vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða glervörum 8475.2 p/st 
@ 

S  

29.56.25.50 Reipis- eða kaðalgerðarvélar 847940 p/st S  

29.56.25.63 Vélar til meðferðar á málmi, til sérstakra nota (þó ekki þjarkar) 847981 p/st 
@ 

S  

29.56.25.65 Vélar og vélræn tæki, til sérstakra nota, til að blanda, hnoða, 
mola, mala, sálda, sigta, jafnblanda, fleyta eða hræra (þó ekki 
þjarkar) 

847982 p/st 
@ 

S  

29.56.25.73 Færanlegar vökvastoðir í námur 84798930 p/st 
@ 

S  
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29.56.25.75 Fjölnýtir þjarkar (þó ekki þjarkar sem eru hannaðir til sérstakra 
nota (t.d. til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar)) 

847950 p/st 
@ 

S  

29.56.25.77 Miðlæg smurningskerfi 84798960 p/st 
@ 

S  

29.56.25.90 Aðrar vélar og vélræn tæki í nr. 84, ót.a. 8479 (.60 +.89(.10 +.65 
+.7 +.9)) 

p/st 
@ 

S  

29.56.26.30 Hlutar til véla til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, 
-túbur eða -loka eða leifturlampa í glerhylki, til framleiðslu 
eða heitvinnslu á gleri eða glervörum, þó ekki mót fyrir 
glergerð 

847590 — S S2 

29.56.26.50 Hlutar til véla til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti (þó ekki mót) 

847790 — S S2 

29.56.26.70 Hlutar til vélbúnaðar í nr. HS 8479 847990 — S S2 

29.56.91.00 Uppsetning á öðrum sérhæfðum vélum, ót.a. — — S  

29.56.92.00 Viðgerðir og viðhald á öðrum sérhæfðum vélum, ót.a. — — S  

NACE 29.60: Vopna- og skotfæraframleiðsla 

29.60.11.00 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, vélknúnir, og 
hlutar til þeirra 

8710 kg S S2 

29.60.12.00 Hernaðarvopn, þ.m.t. marghleypur, skammbyssur og aðskilin 
vopn sem mynda vopnabirgðir skipa, loftfara, skriðdreka og 
brynvarinna bifreiða, þó ekki hvers konar handvopn 

9301 kg S  

29.60.13.30 Marghleypur og skammbyssur (þó ekki vélskammbyssur, 
merkjablys, skotvopn, skotvopn fyrir púðurskot, sláturbyssur, 
framhlaðningar, fjaður-, loft- eða gasvopn eða eftirlíkingar af 
vopnum) 

9302 p/st S  

29.60.13.50 Haglabyssur, rifflar, léttir rifflar og framhlaðningar (þ.m.t. 
kænubyssur, sambyggðir haglabyssurifflar, sportbyssur sem 
líkjast göngustöfum) (þó ekki hernaðarskotvopn) 

9303 (.10 +.20 +.30) p/st S  

29.60.13.70 Skotvopn sem skotið er úr með sprengihleðslu, ót.a. 930390 p/st S  

29.60.13.90 Önnur vopn (fjaður-, loft- eða gasbyssur og -skammbyssur, 
barefli) 

9304 p/st 
@ 

S  

29.60.14.10 Skot í naglabyssur og áþekk verkfæri eða sláturbyssur og 
hlutar til þeirra 

930610 p/st 
@ 

S  

29.60.14.30 Skot og hluta til þeirra, fyrir haglabyssur, marghleypur, 
skammbyssur, riffla, létta riffla og hernaðarskotvopn, skífur, 
töflur og pílur (þó ekki sláturbyssur) 

9306 (.21 +.29 +.30) p/st 
@ 

S  

29.60.14.70 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, flugskeyti 
og áþekk hergögn, o.s.frv. 

930690 kg S  

29.60.15.30 Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9301 til 9304 (þó ekki 
hernaðarvopn) 

9305 (.10 +.2 +.99) — S  

29.60.15.50 Hlutar og fylgihlutir til hernaðarvopna, þ.m.t. hlífðarábreiður 
og töskur fyrir birgðir, sigti, hlaup eða hleðsluhólf, þó ekki 
byssustingir, byssutöskur, hreinsiefni, sjónaukasigti eða áþekk 
sigti 

930591 — S  

29.60.91.00 Uppsetningarþjónusta vegna vopna og vopnabúnaðar — — S  

29.60.92.00 Viðgerðar og viðhaldsþjónusta vopna og vopnabúnaðar — — S  
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NACE 29.71: Framleiðsla rafmagnstækja til heimilisnota 

29.71.11.10 Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum 841810 p/st 
@ 

S  

29.71.11.33 Kæliskápar til heimilisnota (þ.m.t. með þjöppu og með ísogi, 
fyrir rafmagn) (þó ekki innbyggðir) 

8418.21 (.10 +.51 +.91 
+.99) + 8418.22 + 
8418.29 

p/st S  

29.71.11.35 Innbyggðir kæliskápar með þjöppu 84182159 p/st S  

29.71.11.50 Frystikistur, ≤ 800 lítra að rúmtaki 841830 p/st 
@ 

S  

29.71.11.70 Frystiskápar, ≤ 900 lítra að rúmtaki 841840 p/st 
@ 

S  

29.71.12.00 Uppþvottavélar til heimilisnota 842211 p/st S  

29.71.13.30 Alsjálfvirkar þvottavélar, sem taka ≤ 10 kg af þurru líni (þ.m.t. 
vélar sem bæði þvo og þurrka) 

845011 p/st S  

29.71.13.50 Ósjálfvirkar þvottavélar, sem taka ≤ 10 kg af þurru líni (þ.m.t. 
vélar sem bæði þvo og þurrka) 

8450 (.12 +.19) p/st S  

29.71.13.70 Þurrkarar, sem taka ≤ 10 kg af þurru líni 845121 p/st 
@ 

S  

29.71.14.00 Rafmagnsábreiður 630110 p/st S  

29.71.15.30 Borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur með 
sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli 

841451 p/st S  

29.71.15.50 Loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, með 
≤ 120 cm láréttri hlið 

841460 p/st S  

29.71.21.13 Ryksugur með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota, fyrir 
≥ 110 V spennu 

85091010 p/st S  

29.71.21.15 Ryksugur með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota, fyrir 
< 110 V spennu 

85091090 p/st S  

29.71.21.30 Bónvélar með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 850920 p/st S  

29.71.21.50 Eldhússorpkvarnir, með innbyggðum rafhreyfli, til 
heimilisnota 

850930 p/st S  

29.71.21.70 Hakka- og hrærivélar og ávaxta- eða matjurtasafapressur, með 
innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 

850940 p/st S  

29.71.21.80 Annar rafvélrænn búnaður 850980 kg S  

29.71.22.30 Rakvélar, með innbyggðum rafhreyfli 851010 p/st S  

29.71.22.50 Hárklippur og háreyðingartæki, með innbyggðum rafhreyfli 
(þ.m.t. fyrir dýr) 

8510 (.20 +.30) p/st S  

29.71.23.13 Hárþurrkhjálmar, fyrir rafmagn 85163110 p/st S  

29.71.23.15 Hárþurrkur, fyrir rafmagn (þó ekki þurrkhjálmar) 85163190 p/st S  
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29.71.23.30 Hársnyrtitæki fyrir rafmagn (þ.m.t. hárliðunartæki og liðunar-
járn) (þó ekki hárþurrkhjálmar eða hárþurrkur) 

851632 p/st 
@ 

S  

29.71.23.50 Handþurrkur, fyrir rafmagn 851633 p/st S  

29.71.23.73 Gufustraujárn, fyrir rafmagn (þ.m.t. þráðlaus straujárn eða 
straujárn fyrir klæðskera eða kjólameistara) 

85164010 p/st S  

29.71.23.75 Rafmagnsstraujárn (þ.m.t. þráðlaus straujárn eða straujárn fyrir 
klæðskera eða kjólameistara) (þó ekki gufustraujárn) 

85164090 p/st S  

29.71.24.30 Rafmagnskaffi- eða tevélar, til heimilisnota (þ.m.t. sjálfvirkar 
kaffikönnur) 

851671 p/st S  

29.71.24.50 Rafmagnsbrauðristar, til heimilisnota (þ.m.t. ofnristar til að 
rista brauð, kartöflur eða aðra smáhluti) 

851672 p/st S  

29.71.24.93 Djúpsteikingarpottar 85167920 p/st S  

29.71.24.97 Önnur rafmagnshitunartæki til heimilisnota 85167970 p/st S  

29.71.25.30 Hraðvatnshitarar, fyrir rafmagn 85161011 p/st S  

29.71.25.50 Rafmagnsvatnshitarar (þ.m.t. geymavatnshitarar) (þó ekki 
hraðhitarar) 

85161019 p/st S  

29.71.25.70 Hitastautar, fyrir rafmagn (þ.m.t. handhitastautar fyrir vökva, 
yfirleitt með handfangi eða krók) 

8516.10.9 p/st S  

29.71.26.30 Rafmagnshitaðir varmageymar 851621 p/st S  

29.71.26.53 Rafmagnsofnar (þó ekki varmageymar eða iðuhitarar) 85162910 p/st S  

29.71.26.55 Rafmagnsiðuhitarar 85162950 p/st S  

29.71.26.57 Rafmagnshitarar eða -tæki með innbyggðum viftum (þó ekki 
rafmagniðuhitarar) 

85162991 p/st S  

29.71.26.90 Aðrir rafmagnshitarar til hitunar á rými 85162999 p/st S  

29.71.27.00 Örbylgjuofnar til heimilisnota 851650 p/st S  

29.71.28.10 Rafmagnseldavélar, a.m.k. með ofni og helluborði, til 
heimilisnota (þ.m.t. búnaður sem er bæði fyrir gas og rafmagn) 

85166010 p/st S  

29.71.28.33 Rafmagnshelluborð, innbyggt, til heimilisnota 85166051 p/st S  

29.71.28.35 Rafmagnseldunarhellur, suðuhringir og helluborð (þó ekki 
innbyggð helluborð) 

85166059 p/st S  

29.71.28.50 Rafmagnsgrill og -pönnur, til heimilisnota 85166070 p/st S  

29.71.28.70 Rafmagnsbökunarofnar, innbyggðir, til heimilisnota 85166080 p/st S  

29.71.28.90 Rafmagnsbökunarofnar, til heimilisnota (þó ekki innbyggðir 
eða örbylgjuofnar) 

85166090 p/st S  

29.71.29.00 Rafmagnshitamótstöður (þó ekki úr kolefni) 851680 kg S  

29.71.30.30 Hlutar til heimilistækja með innbyggðum rafhreyfli 850990 — S S2 
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29.71.30.50 Hlutar til rakvéla og hárklippna með innbyggðum rafhreyfli 851090 — S S2 

29.71.30.70 Hlutar til búnaðar í nr. HS 8516 851690 — S S2 

NACE 29.72: Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna 

29.72.11.13 Gaseldunarbúnaður og -diskahitarar, með ofni, úr járni eða 
stáli, til heimilisnota (þ.m.t. með geymi aukalega til 
miðstöðvarhitunar, sérstakir ofnar bæði fyrir gas og annað 
eldsneyti) 

73211110 p/st S  

29.72.11.15 Gaseldunarbúnaður og -diskahitarar, úr járni eða stáli, til 
heimilisnota (þ.m.t. með geymi aukalega til miðstöðvarhitunar, 
bæði fyrir gas og annað eldsneyti, þó ekki með ofni) 

73211190 p/st S  

29.72.11.30 Eldunarbúnaður og diskahitarar, fyrir fljótandi eldsneyti, úr 
járni eða stáli (þ.m.t. með geymi aukalega til 
miðstöðvarhitunar) 

732112 p/st S  

29.72.11.50 Eldunarbúnaður og diskahitarar, fyrir fast eldsneyti, úr járni 
eða stáli (þ.m.t. með geymi aukalega til miðstöðvarhitunar) 

732113 p/st S  

29.72.11.70 Eldunar- og hitunarbúnaður til heimilisnota ... (ekki fyrir 
rafmagn) úr kopar 

7417 p/st 
@ 

S S2 

29.72.12.33 Gasheimilistæki, með útblástursröri, úr járni eða stáli (þ.m.t. 
hitarar, eldstór, rafmagnstæki og glóðarker, bæði fyrir gas og 
annað eldsneyti, þó ekki eldunarbúnaður og diskahitarar) 

73218110 p/st S  

29.72.12.35 Gasheimilistæki, úr járni eða stáli (þ.m.t. hitarar, eldstór, 
rafmagnstæki, glóðarker og ofnar, bæði fyrir gas og annað 
eldsneyti, þó ekki eldunarbúnaður og diskahitarar eða með 
útblástursröri) 

73218190 p/st S  

29.72.12.53 Heimilistæki, með útblástursröri, fyrir fljótandi eldsneyti, úr 
járni eða stáli (þ.m.t. hitarar, eldstór, rafmagnstæki og 
glóðarker, þó ekki eldunarbúnaður og diskahitarar) 

73218210 p/st S  

29.72.12.55 Heimilistæki, fyrir fljótandi eldsneyti, úr járni eða stáli (þ.m.t. 
hitarar, eldstór, rafmagnstæki, glóðarker og ofnar, þó ekki 
eldunarbúnaður og diskahitarar eða með útblástursröri) 

73218290 p/st S  

29.72.12.70 Heimilistæki, fyrir fast eldsneyti, úr járni eða stáli (þ.m.t. 
hitarar, eldstór, rafmagnstæki og glóðarker, þó ekki 
eldunarbúnaður og diskahitarar) 

732183 p/st S  

29.72.13.00 Lofthitarar eða lofthitadreifarar 732290 p/st 
@ 

S  

29.72.14.00 Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagnaðrir 8419.1 p/st 
@ 

S  

29.72.20.00 Hlutar, úr járni eða stáli, til ofna, eldavéla, eldstóa, kabyssa, 
grilla, glóðarkerja, gashringja, diskahitara og áþekks búnaðar 
til heimilisnota, fyrir gas eða fljótandi eða fast eldsneyti, ekki 
fyrir rafmagn 

732190 — S  

NACE 30.01: Framleiðsla á skrifstofuvélum 

30.01.11.00 Ritvinnsluvélar (þ.m.t. sjálfvirkar ritvélar) 8469.1 p/st S  

30.01.12.00 Rafeinda- og rafmagnsritvélar og handvirkar ritvélar (þó ekki 
sjálfvirkar ritvélar) 

8469 (.20 +.30) p/st S  
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30.01.13.20 Reiknivélar 8470 (.10 +.21 +.29 
+.30) 

p/st S  

30.01.13.30 Bókhaldsvélar 847040 p/st S  

30.01.13.50 Sjóðvélar 847050 p/st S  

30.01.13.70 Frímerkjavélar, aðgöngumiðavélar og áþekkar vélar með 
reiknibúnaði 

847090 p/st S  

30.01.14.30 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8469 847310 — S  

30.01.14.50 Hlutar og fylgihlutir til rafreiknivéla í nr. 8470 8473.2 — S  

30.01.21.70 Rafstöðuljósritunarvélar 9009 (.11 +.12) p/st S  

30.01.21.83 Ljósritunarvélar fyrir snertiaðferð 900922 p/st S  

30.01.21.85 Ljósritunarvélar með innbyggðu optísku kerfi, varmaafritunar-
vélar (þó ekki rafstöðuljósritunarvélar eða varmaprentarar) 

9009 (.21 +.30) p/st S  

30.01.22.00 Offsetprentvélar af skrifstofugerð, fyrir arkir, ≤ 22 × 36 cm að 
stærð 

844312 p/st S  

30.01.23.30 Fjölritar eða stensilvélar 847210 p/st S  

30.01.23.50 Áritunarvélar og vélar til að rita með upphleyptu letri á 
áritunarplötur, póstvélar 

8472 (.20 +.30) p/st S  

30.01.23.70 Myntflokkunar-, mynttalningar- eða myntpökkunarvélar, 
sjálvirkir peningaseðlaskammtarar, -talningavélar og 
-útborgunarvélar (þó ekki mynttalningarvélar sem miða við 
þyngd) 

84729010 p/st S  

30.01.23.90 Aðrar skrifstofuvélar, ót.a. 8472.90 (.30 +.80) p/st 
@ 

S  

30.01.24.00 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8472 847340 — S  

30.01.25.00 Hlutar og fylgihlutir til ljósritunarvéla með innbyggðu optísku 
kerfi, ljósritunarvélar fyrir snertiaðferð og varmaafritunarvélar 

9009.9 — S S2 

30.01.90.00 Uppsetning á skrifstofuvélum — — S  

NACE 30.02: Framleiðsla á tölvum og öðrum gagnavinnsluvélum 

30.02.11.00 Hliðstæðureiknar og vélar blandaðrar gerðar, til gagnavinnslu 84711090 p/st S  

30.02.12.00 Ferðatölvur og lófatölvur 847130 p/st S  

30.02.13.00 Borðtölvur 847141 p/st S  

30.02.14.00 Stafrænar gagnavinnsluvélar í formi kerfis 847149 p/st S  

30.02.15.00 Aðrar sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar, einnig þær sem 
hafa að geyma í sama vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna 
eininga: geymslueiningar, inntaks- eða úttakseiningar 

847150 p/st S  

30.02.16.30 Prentarar 84716040 p/st S  

30.02.16.50 Lyklaborð 84716050 p/st S  
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30.02.16.70 Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma 
geymslueiningar í sama vélarhúsi (þ.m.t. mýs) (þó ekki 
prentarar eða lyklaborð) 

84716090 p/st S  

30.02.17.30 Miðlægar geymslueiningar 84717040 p/st S  

30.02.17.55 Geisladrif 84717051 p/st S  

30.02.17.57 Harðdiska- og disklingadrif 8471.70 (.53 +.59) p/st S  

30.02.17.70 Geymslueiningar fyrir segulbönd 84717060 p/st S  

30.02.17.90 Geymslueiningar (þó ekki miðlægar geymslueiningar eða 
geymslueiningar fyrir diska eða segulbönd) 

84717090 p/st S  

30.02.18.00 Aðrar gagnavinnsluvélar, ót.a. 8471 (.80 +.90) p/st S  

30.02.19.00 Hlutar og fylgihlutir til tölva og annarra gagnavinnsluvéla 8473 (.30 +.50) — S  

30.02.90.00 Uppsetning á tölvum og öðrum upplýsingavinnsluvélum — — S  

NACE 31.10: Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum 

31.10.10.10 Rafhreyflar með ≤ 37,5 W útafli (þ.m.t. samfasa rafhreyflar 
≤ 18 W, alstraumsrafhreyflar, rakstraums- og 
riðstraumshreyflar) 

850110 p/st S  

31.10.10.30 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 37,5 W en ≤ 750 W 
útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

850131 p/st S  

31.10.10.53 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 0,75 kW en ≤ 7,5 kW 
útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

85013291 p/st S  

31.10.10.55 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 7,5 kW en ≤ 75 kW 
útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

85013299 p/st S  

31.10.10.70 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 75 kW en ≤ 375 kW 
útafli (þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

850133 p/st S  

31.10.10.80 Rakstraumsdráttarhreyflar, með > 375 kW útafli 85013450 p/st S  

31.10.10.93 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 375 kW en ≤ 750 kW 
útafli (þó ekki dráttarhreyflar, ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

85013491 p/st S  

31.10.10.95 Rakstraumshreyflar og -rafalar, með > 750 kW útafli (þó ekki 
dráttarhreyflar, ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

85013499 p/st S  

31.10.21.00 Alstraumshreyflar með >37,5 W útafli 850120 p/st S  

31.10.22.30 Riðstraumshreyflar, einfasa með ≤ 750 W útafli 85014091 p/st S  

31.10.22.50 Riðstraumshreyflar, einfasa með > 750 W útafli 85014099 p/st S  

31.10.23.00 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með ≤ 750 W útafli 850151 p/st S  

31.10.24.03 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 0,75 kW en ≤ 7,5 kW útafli 85015291 p/st S  
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31.10.24.05 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 7,5 kW en ≤ 37 kW útafli 85015293 p/st S  

31.10.24.07 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 37 kW en ≤ 75 kW útafli 85015299 p/st S  

31.10.25.30 Riðstraumsdráttarhreyflar, fjölfasa með > 75 W útafli 85015350 p/st S  

31.10.25.40 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 75 kW en ≤ 375 kW útafli 
(þó ekki dráttarhreyflar) 

85015392 p/st S  

31.10.25.60 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 375 kW en ≤ 750 kW útafli 
(þó ekki dráttarhreyflar) 

85015394 p/st S  

31.10.25.90 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 750 W útafli (þó ekki 
dráttarhreyflar) 

85015399 p/st S  

31.10.26.10 Riðstraumsrafalar, með ≤ 75 kVA útafli 850161 p/st S  

31.10.26.30 Riðstraumsrafalar, með > 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli 850162 p/st S  

31.10.26.50 Riðstraumsrafalar, með > 375 kVA en ≤ 750 kVA útafli 850163 p/st S  

31.10.26.70 Riðstraumsrafalar, með > 750 kVA útafli 850164 p/st S  

31.10.31.13 Rafalasamstæður búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með ≤ 
 7,5 kVA útafli 

85021191 p/st S  

31.10.31.15 Rafalasamstæður búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 7,5 kVA en ≤ 75 kVA útafli 

85021199 p/st S  

31.10.31.30 Rafalasamstæður búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli 

850212 p/st S  

31.10.31.50 Rafalasamstæður búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 375 kVA en ≤ 750 kVA útafli 

85021391 p/st S  

31.10.31.73 Rafalasamstæður búnar hreyfli með þrýstikveikju: með 
 750 kVA en ≤ 2 000 kVA útafli 

85021393 p/st S  

31.10.31.75 Rafalasamstæður búnar hreyfli með þrýstikveikju: með 
> 2 000 kVA útafli 

85021398 p/st S  

31.10.32.33 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju, 
með ≤ 7,5 kVA útafli 

85022091 p/st S  

31.10.32.35 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju, 
með > 7,5 kVA útafli 

8502.20 (.92 +.94 +.98) p/st S  

31.10.32.50 Rafalasamstæður, þ.m.t. hverfirafalar, rafalasamstæður fyrir 
rafsuðuvélar án hausa eða tækja þó ekki stimpilbrunahreyflar 
með þrýsti- eða neistakveikju 

8502 (.31 +.39.91 
+.39.99) 

p/st S  

31.10.32.70 Hverfistraumbreytar 850240 p/st S  

31.10.41.30 Vökvatorleiðispennar, með afl ≤ 650 kVA 850421 p/st S  

31.10.41.53 Vökvatorleiðispennar, með afl > 650 kVA en ≤ 1 600 kVA 85042210 p/st S  
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31.10.41.55 Vökvatorleiðispennar, með afl > 1 600 kVA en ≤ 10 000 kVA 85042290 p/st S  

31.10.41.70 Vökvatorleiðispennar, með afl > 10.000 kVA 850423 p/st S  

31.10.42.33 Mælispennar, með afl ≤ 1 kVA (þ.m.t. til að mæla spennu) 8504.31.3 p/st S  

31.10.42.35 Aðrir spennar, með afl ≤ 1 kVA, ót.a. 85043190 p/st S  

31.10.42.53 Mælispennar, með afl > 1 kVA en ≤ 16 kVA (þ.m.t. til að 
mæla spennu) 

85043230 p/st S  

31.10.42.55 Aðrir spennar, með afl > 1 kVA en ≤ 16 kVA, ót.a. 85043290 p/st S  

31.10.43.30 Spennar, með afl > 16 kVA en ≤ 500 kVA, ót.a. 85043390 p/st S  

31.10.43.50 Spennar,ót.a, með afl > 500 kVA. 850434 p/st S  

31.10.50.13 Spanöld í úrhleðslulampa eða úrhleðslu 85041091 p/st S  

31.10.50.15 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu (þó ekki spanöld) 85041099 p/st S  

31.10.50.23 Hálfleiðarar úr fjölkristöllum 85044050 p/st S  

31.10.50.33 Hleðslutæki fyrir rafgeyma 85044093 p/st S  

31.10.50.35 Afriðlar 85044094 p/st 
@ 

S  

31.10.50.40 Orkugjafaeiningar fyrir fjarskiptatækjabúnað og sjálfvirkar 
gagnavinnsluvélar og einingar í þær 

85044020 p/st S  

31.10.50.53 Áriðlar, með afl ≤ 7,5 kVA 85044096 p/st 
@ 

S  

31.10.50.55 Áriðlar, með afl > 7,5 kVA 85044097 p/st 
@ 

S  

31.10.50.70 Stöðustraumbreytar (þó ekki hálfleiðarar úr fjölkristöllum, 
straumbreytar sérstaklega ætlaðir til rafsuðu, án 
rafsuðubúnaðar, hleðslutæki fyrir rafgeymi, afriðlar eða 
áriðlar) 

85044099 p/st 
@ 

S  

31.10.50.80 Spanöld (þó ekki spankefli, svigspólur fyrir bakskautslampa, 
úrhleðslulampa og úrhleðslu) 

850450 p/st 
@ 

S  

31.10.61.00 Hlutar sem eru nothæfir til véla í nr.HS 8501 eða 8502 8503 — S S2 

31.10.62.03 Ferrítkjarnar fyrir spenna og spanöld 85049011 kg S S2 

31.10.62.05 Hlutar til spenna og spanalda (þó ekki ferrítkjarnar) 8504.90 (.05 +.18) — S S2 

31.10.62.07 Hlutar til stöðustraumbreyta 8504.90.9 — S S2 
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31.10.91.00 Uppsetning á rafhreyflum, rafölum og straumbreytum — — S  

31.10.92.00 Viðgerðir og viðhald á rafhreyflum, rafölum og 
straumbreytum 

— — S  

NACE 31.20: Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku 

31.20.10.10 Vör, fyrir > 1 kV spennu 853510 p/st 
@ 

S  

31.20.10.30 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir > 1 kV en ≤ 72,5 kV 
spennu 

853521 p/st 
@ 

S  

31.20.10.40 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir > 72,5 kV spennu 853529 p/st 
@ 

S  

31.20.10.53 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa, fyrir > 1 kV 
en ≤ 72,5 kV spennu 

85353010 p/st 
@ 

S  

31.20.10.55 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa, fyrir 
> 72,5 kV spennu 

85353090 p/st 
@ 

S  

31.20.10.70 Eldingavarar, spennutakmarkarar og yfirspennuafrásir, fyrir 
> 1 kV spennu 

853540 p/st 
@ 

S  

31.20.10.90 Annar búnaður til að tengja eða rjúfa ... rafrásir > 1 000 V 853590 p/st 
@ 

S  

31.20.21.30 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 10 A straum 85361010 p/st 
@ 

S  

31.20.21.50 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 10 A en ≤ 63 A straum 85361050 p/st 
@ 

S  

31.20.21.70 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A straum 85361090 p/st 
@ 

S  

31.20.22.30 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 63 A 
straum 

85362010 p/st 
@ 

S  

31.20.22.50 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A 
straum 

85362090 p/st 
@ 

S  

31.20.23.30 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og 
≤ 16 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir) 

85363010 p/st 
@ 

S  

31.20.23.50 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og 
> 16 A en ≤ 125 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar 
fyrir rafrásir) 

85363030 p/st 
@ 

S  

31.20.23.70 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og 
> 125 A straum (þó ekki vör eða sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir) 

85363090 p/st 
@ 

S  

31.20.24.33 Liðar fyrir ≤ 60 V spennu og ≤ 2 A straum 85364110 p/st 
@ 

S  

31.20.24.35 Liðar fyrir ≤ 60 V spennu og > 2 A straum 85364190 p/st 
@ 

S  
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31.20.24.50 Liðar og spólurofar, fyrir > 60 V en ≤ 1 kV spennu 853649 p/st 
@ 

S  

31.20.25.00 Raftækjabúnaður til að tengja og rjúfa rafrásir, fyrir ≤ 1 kV 
spennu (þ.m.t. þrýstihnappsrofar og snúðrofar) (þó ekki liðar) 

853650 p/st 
@ 

S  

31.20.26.00 Lampafalir, fyrir ≤ 1 kV spennu 853661 p/st 
@ 

S  

31.20.27.10 Klær og tenglar fyrir samása kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu 85366910 p/st 
@ 

S  

31.20.27.30 Klær og tenglar fyrir prentrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu 85366930 p/st 
@ 

S  

31.20.27.50 Klær og tenglar, fyrir ≤ 1 kV spennu (þó ekki fyrir samása 
kapla eða prentrásir) 

85366990 p/st 
@ 

S  

31.20.27.60 Forsmíðaðar einingar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu 85369001 p/st 
@ 

S  

31.20.27.70 Tengingar og rofhlutar fyrir víra og kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu 85369010 p/st 
@ 

S  

31.20.27.80 Annar búnaður til að tengja við eða í rafrásir, ót.a., fyrir 
≤ 1 000 V spennu 

8536.90 (.20 +.85) p/st 
@ 

S  

31.20.31.30 Talnastjórntöflur með innbyggðri, sjálfvirkri gagnavinnsluvél, 
fyrir ≤ 1 kV spennu 

85371010 p/st 
@ 

S  

31.20.31.50 Stýribúnaður fyrir forritanlegt minni, fyrir ≤ 1 kV spennu 85371091 p/st 
@ 

S  

31.20.31.70 Aðrar undirstöður til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, 
fyrir ≤ 1 000 V spennu 

85371099 p/st 
@ 

S  

31.20.32.03 Talnastjórntöflur, fyrir > 1 000 V en ≤ 72,5 kV spennu 85372091 p/st 
@ 

S  

31.20.32.05 Talnastjórntöflur, fyrir > 72,5 kV spennu 85372099 p/st 
@ 

S  

31.20.40.30 Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar undirstöður, til 
rafstýringar eða dreifingar á rafmagni (þó ekki þær sem búnar 
eru eigin tækjum) 

853810 p/st 
@ 

S  

31.20.40.90 Aðrir hlutar til búnaðar í nr. 8535, 8536 og 8537 853890 — S S2 

31.20.91.00 Uppsetning á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku — — S  

31.20.92.00 Viðgerðir og viðhald á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafkerfi — — S  

NACE 31.30: Framleiðsla á einangruðum vírum og strengjum 

31.30.11.30 Einangraður vindivír, lakkaður eða gljábrenndur 8544 (.11.10 +.19.10) kg S  

31.30.11.50 Einangraður vindivír (þ.m.t. skauthúðaður) 8544 (.11.90 +.19.90) kg S  
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31.30.12.00 Einangraðir samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar fyrir 
gögn eða til stjórnunar, einnig búnir tengihlutum 

854420 kg S  

31.30.13.30 Rafmagnsleiðarar, notaðir til fjarskipta, einnig búnir tengi-
hlutum, fyrir ≤ 80 V spennu 

8544 (.41.10 +.49.20) kg S  

31.30.13.50 Aðrir rafmagnsleiðarar, fyrir gögn og til stjórnunar, einnig 
búnir tengihlutum, fyrir ≤ 80 V spennu 

8544 (.41.90 +.49.80) kg S  

31.30.13.70 Einangraðir rafmagnsleiðarar, einnig búnir tengihlutum, fyrir 
> 80 V en ≤ 1 000 V spennu 

8544.5 kg S  

31.30.14.00 Einangraðir rafmagnsleiðarar fyrir > 1 000 V spennu, þó ekki 
vindivír, samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar, kveikju-
raflagnasett eða önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 
loftförum eða skipum 

854460 kg S  

31.30.15.00 Ljósleiðarar úr sérslíðruðum trefjum, einnig búnir rafleiðurum 
eða með tengihlutum 

854470 kg S  

NACE 31.40: Framleiðsla á rafgeymum og rafhlöðum 

31.40.11.11 Alkalísk frumrafhlöð og frumrafhlöður með mangandíoxíð-
bakskaut, sívalningar 

85061011 p/st S  

31.40.11.12 Alkalísk frumrafhlöð og frumrafhlöður með mangandíoxíð-
bakskaut , hnapparafhlöður 

85061015 p/st S  

31.40.11.13 Alkalísk frumrafhlöð og frumrafhlöður með mangandíoxíð-
bakskaut (þó ekki sívalningar eða hnapparafhlöður) 

85061019 p/st S  

31.40.11.15 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, ekki alkalísk, með mangan-
díoxíðbakskaut, sívalningar 

85061091 p/st S  

31.40.11.17 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, ekki alkalísk, með mangan-
díoxíðbakskaut, hnapparafhlöður 

85061095 p/st S  

31.40.11.19 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, ekki alkalísk, með 
mangandíoxíðbakskaut (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

85061099 p/st S  

31.40.11.23 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með kvikasilfursbakskaut, 
sívalningar 

85063010 p/st S  

31.40.11.25 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með kvikasilfursbakskaut, 
hnapparafhlöður 

85063030 p/st S  

31.40.11.27 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með kvikasilfursbakskaut (þó 
ekki sívalningar eða hnapparafhlöður) 

85063090 p/st S  

31.40.11.33 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með silfurbakskaut, sívalningar 85064010 p/st S  

31.40.11.35 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með silfurbakskaut, hnappa-
rafhlöður 

85064030 p/st S  

31.40.11.37 Frumrafhlöð og frumrafhlöður með silfurbakskaut (þó ekki 
sívalningar eða hnapparafhlöður) 

85064090 p/st S  

31.40.11.51 Litíumrafhlöð og -rafhlöður, sívalningar 85065010 p/st S  

31.40.11.52 Litíumrafhlöð og -rafhlöður, hnapparafhlöður 85065030 p/st S  

31.40.11.53 Litíumrafhlöð og -rafhlöður (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

85065090 p/st S  
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31.40.11.55 Loft-sinkrafhlöð og -rafhlöður, sívalningar 85066010 p/st S  

31.40.11.56 Loft-sinkrafhlöð og -rafhlöður, hnapparafhlöður 85066030 p/st S  

31.40.11.58 Loft-sinkrafhlöð og -rafhlöður (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

85066090 p/st S  

31.40.11.73 Önnur rafhlöð og rafhlöður, annað, sívalningar 85068011 p/st S  

31.40.11.75 Önnur rafhlöð og rafhlöður, annað, hnapparafhlöður 85068015 p/st S  

31.40.11.79 Önnur rafhlöð og rafhlöður, annað, hnapparafhlöður 8506.80 (.05 +.90) p/st S  

31.40.12.00 Hlutar í frumrafhlöð og frumrafhlöður (þó ekki rafhlöðukol, 
fyrir endurhlaðanlegar rafhlöður) 

850690 — S S2 

31.40.21.10 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, ≤ 5 kg að þyngd, 
með raflausn 

85071031 p/st S  

31.40.21.30 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, ≤ 5 kg að þyngd 
(þó ekki með raflausn) 

85071039 p/st S  

31.40.21.50 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, > 5 kg að þyngd, 
með raflausn 

85071081 p/st S  

31.40.21.70 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, > 5 kg að þyngd 
(þó ekki með raflausn) 

85071089 p/st S  

31.40.22.10 Blýökugeymir, með raflausn 85072031 ce/el S  

31.40.22.30 Blýökugeymir (þó ekki með raflausn) 85072039 ce/el S  

31.40.22.50 Blýrafgeymar með raflausn (þó ekki til að gangsetja 
stimpilvélar eða ökugeymar) 

85072081 ce/el S  

31.40.22.70 Blýrafgeymar (þó ekki til að gangsetja stimpilvélar, 
ökugeymar eða með raflausn) 

85072089 ce/el S  

31.40.23.10 Rafgeymar úr nikkilkadmíum, í loftþéttu íláti 85073091 p/st S  

31.40.23.30 Ökugeymar úr nikkilkadmíum 85073093 ce/el S  

31.40.23.50 Rafgeymar úr nikkilkadmíum (þó ekki í loftþéttu íláti eða 
ökugeymar) 

85073098 ce/el S  

31.40.23.70 Rafgeymar úr nikkiljárni 85074090 p/st S  

31.40.23.83 Rafgeymar úr nikkilhýdríði 85078091 p/st S  

31.40.23.85 Rafgeymar (þó ekki úr blýi, nikkilkadmíum, nikkiljárni eða 
nikkilhýdríði) 

8507.80 (.94 +.98) p/st S  

31.40.24.30 Plötur fyrir rafgeyma 85079091 kg S S2 

31.40.24.50 Skiljur til rafgeyma 85079093 kg S S2 

31.40.24.90 Hlutar til rafgeyma (þó ekki plötur eða skiljur) 85079098 — S S2 
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NACE 31.50: Framleiðsla á ljósabúnaði og raflömpum 

31.50.11.00 Lampasamlokur 853910 p/st S  

31.50.12.50 Volframhalógenglólampar fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki 
(þó ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar) 

85392130 p/st S  

31.50.12.93 Volframhalógenglólampar, fyrir > 100 V spennu (þó ekki 
útfjólubláir eða innrauðir lampar eða fyrir bifhjól og vélknúin 
ökutæki) 

85392192 p/st S  

31.50.12.95 Volframglólampar, fyrir ≤ 100 V spennu (þó ekki útfjólubláir 
eða innrauðir lampar eða fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki) 

85392198 p/st S  

31.50.13.00 Glólampar, fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, þ.m.t. 
kastlampar, þó ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar, 
volframhalógenglólampar — lampasamlokur 

853922 p/st S  

31.50.14.60 Glólampar fyrir vélknúin ökutæki, þó ekki lampasamlokur eða 
volframhalógenlampar 

85392930 p/st S  

31.50.14.93 Glólampar, fyrir > 100 V spennu, þó ekki útfjólubláir eða 
innrauðir lampar, volframhalógenglólampar, fyrir ≤ 200 W afl, 
fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki eða lampasamlokur 

85392992 p/st S  

31.50.14.95 Glólampar, fyrir ≤ 100 V spennu, þó ekki útfjólubláir eða 
innrauðir lampar, volframhalógenglólampar, fyrir ≤ 200 W afl, 
fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki eða lampasamlokur 

85392998 p/st S  

31.50.15.10 Úthleðsluflúrlampar, bakskautsgeislandi, með tveimur hettum 
(þó ekki útfjólubláir lampar) 

85393110 p/st S  

31.50.15.30 Úthleðsluflúrlampar, bakskautsgeislandi (þó ekki útfjólubláir 
lampar eða með tveimur hettum) 

85393190 p/st S  

31.50.15.53 Kvikasilfursgufulampar (þó ekki útfjólubláir lampar eða 
tvöfaldir lampar) 

85393210 p/st S  

31.50.15.56 Natríumgufulampar, þó ekki útfjólubláir lampar 85393250 p/st S  

31.50.15.59 Úrhleðslulampar (þó ekki bakskautsgeislandi, tvöfaldir lampar, 
kvikasilfurs- eða natríumgufulampar eða útfjólubláir lampar) 

8539 (.32.90 +.39) p/st S  

31.50.15.70 Útfjólubláir eða innrauðir lampar, bogalampar 8539.4 p/st S  

31.50.21.00 Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum eða 
segulrafölum (þó ekki fyrir reiðhjól eða vélknúin ökutæki) 

851310 p/st 
@ 

S  

31.50.22.00 Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf 940520 p/st 
@ 

S  

31.50.23.00 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 940550 p/st 
@ 

S  

31.50.24.00 Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar (þ.m.t. 
umferðarmerki) 

940560 p/st 
@ 

S  

31.50.25.30 Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi 
(þó ekki til að lýsa upp opin almenningssvæði eða umferðar-
æðar) 

940510 p/st 
@ 

S  

31.50.31.00 Leifturljós og leifturkubbar til ljósmyndunar 900662 p/st S  

31.50.32.00 Ljósasamstæður fyrir jólatré 940530 p/st 
@ 

S  

31.50.33.00 Leitarljós og kastljós (þ.m.t. fyrir sviðsmyndir, ljósmynda- og 
kvikmyndatökuver) 

94054010 p/st 
@ 

S  
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31.50.34.30 Rafmagnslampar og ljósabúnaður, úr plasti og öðrum efnum, 
til nota í glólampa og pípulaga flúrlampa 

9405.40 (.3 +.9) p/st 
@ 

S  

31.50.41.00 Hlutar til rafmagnsglólampa eða -úrhleðslulampa (þ.m.t. 
einangraðar geislalampaeiningar, útfjólubláir eða innrauðir 
lampar og bogalampar) 

853990 — S S2 

31.50.42.30 Hlutar til ferðaraflampa sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, 
geymum eða segulrafölum (þó ekki fyrir reiðhjól eða vélknúin 
ökutæki) 

851390 — S S2 

31.50.42.50 Hlutar (þó ekki úr gleri eða plasti) til lampa og ljósabúnaðar 
o.s.frv. 

940599 — S  

NACE 31.61: Framleiðsla rafbúnaðar í hreyfla og ökutæki, ót.a. 

31.61.10.00 Einangrað kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í 
ökutækjum, loftförum eða skipum 

854430 kg S  

31.61.21.30 Kveikikerti 85111090 p/st 
@ 

S  

31.61.21.50 Kveikiseglar, kveikirafalar og rafsegulkasthjól 851120 kg S  

31.61.21.70 Kveikjur og kveikispólur 851130 kg S  

31.61.22.30 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar 851140 kg S  

31.61.22.50 Rafalar fyrir brunahreyfla (þ.m.t. dínamóar og alternatorar) (þó 
ekki tvívirkir ræsirafalar) 

851150 kg S  

31.61.22.70 Búnaður, ót.a., fyrir brunahreyfla 851180 kg S  

31.61.23.10 Ljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, fyrir 
rafmagn eða með rafhlöðum, til nota á reiðhjól 

851210 p/st 
@ 

S  

31.61.23.30 Rafmagnsljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, 
fyrir bifreiðar (þó ekki rafmagnsglólampar eða -úrhleðslu-
lampar, einangraðar geislalampaeiningar, útfjólubláir eða 
innrauðir lampar eða bogalampar) 

851220 kg S  

31.61.23.50 Rafmagnshljóðmerkjabúnaður, fyrir bifhjól eða bifreiðar 851230 kg S  

31.61.23.70 Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar, fyrir bifhjól eða bifreiðar 851240 kg S  

31.61.24.30 Hlutar til rafræsi- eða rakveikibúnaðar, rafala og straumloka 
fyrir brunahreyfla 

851190 — S S2 

31.61.24.50 Hlutar til búnaðar í nr. HS 8512 851290 — S S2 

NACE 31.62: Framleiðsla annars rafbúnaðar, ót.a. 

31.62.11.10 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir 
járnbrautir eða sporbrautir 

853010 — S  

31.62.11.30 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir 
vegi, vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

853080 kg S  

31.62.11.53 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki 
(þó ekki til nota í vélknúin ökutæki eða byggingar) 

85311080 p/st S  

31.62.11.55 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki 
fyrir vélknúin ökutæki 

85311020 p/st S  

31.62.11.57 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki 
fyrir byggingar 

85311030 p/st S  

31.62.11.73 Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnaði (LCD) 8531.20 (.50 +.80) kg S  

31.62.11.75 Merkjatöflur búnar ljósdíóðum (LED) 85312030 kg S  

31.62.11.90 Raftæki fyrir hljóð- eða ljósmerki, ót.a. 853180 kg S  
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31.62.12.10 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, úr málmi 850511 kg S  

31.62.12.30 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar (þó ekki úr 
málmi) 

850519 kg S  

31.62.12.50 Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar (þó ekki vélrænir 
hemlar eða vökva- eða lofthemlar sem stjórnað er með 
rafsegulbúnaði) 

850520 p/st 
@ 

S  

31.62.12.70 Rafsegullyftihausar 850530 p/st 
@ 

S  

31.62.12.90 Rafsegul- eða sísegulhöldur, -þvingur og áþekkar festingar og 
hlutar til þeirra, hlutar til sísegla, rafsegulkúplinga, -tengsla og 
-hemla 

850590 kg S S2 

31.62.13.30 Eindahraðlar 8543.1 kg S  

31.62.13.50 Merkjavakar 854320 kg S  

31.62.13.70 Vélar og tækjabúnaður til rafhúðunar, rafsundrunar eða 
rafdráttar 

854330 kg S  

31.62.13.90 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, til sérstakra nota, ót.a. 8543 (.40 +.8) kg S  

31.62.14.30 Einangrarar (þó ekki úr gleri eða leir) 854690 kg S  

31.62.14.50 Einangrandi tengihlutir, ót.a., í rafmagnsvélar ..., rafmagnsrör 
... 

854790 kg S  

31.62.15.30 Rafskautakol fyrir bræðsluofna 854511 kg S  

31.62.15.50 Rafskautakol (þó ekki fyrir bræðsluofna) 854519 kg S  

31.62.15.70 Burstakol 854520 kg S  

31.62.15.90 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar (þó ekki 
rafskautakol eða burstakol) 

854590 kg S  

31.62.16.30 Hlutar til rafmagnsmerkja-, öryggis- eða 
umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, 
vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

853090 — S S2 

31.62.16.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8531 853190 — S S2 

31.62.16.70 Hlutar til rafmagnsvéla og -tækjabúnaðar, til sérstakra nota, 
ót.a. 

854390 — S S2 

31.62.16.90 Rafmagnshlutar til véla og tækjabúnaðar 854890 — S  

31.62.91.00 Uppsetninga á öðrum raftækjum, þó ekki 
rafmagnsmerkjabúnaður fyrir hraðbrautir, vegi ... 

— — S  

31.62.92.00 Viðgerðir og viðhald á raftækjum (þó ekki á dreifi- og stjórn-
búnaði fyrir rafkerfi, hreyflum, rafölum eða spennubreytum 
eða á sjónvarps- og útvarpssendum) 

— — S  

NACE 32.10: Framleiðsla á rafeindalokum og -lömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja 

32.10.11.00 Rafmagnsaflþéttar, óbreytilegir, með > 0,5 kvar raunaflsrýmd 853210 p/st 
@ 

S  

32.10.12.30 Óbreytilegir tantalþéttar 853221 p/st 
@ 

S  

32.10.12.50 Óbreytilegir álþéttar 853222 p/st 
@ 

S  



Nr. 16/402  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

32.10.12.73 Postulínsþéttar, einlaga, óbreytilegir 853223 p/st 
@ 

S  

32.10.12.75 Postulínsþéttar, marglaga, óbreytilegir 853224 p/st 
@ 

S  

32.10.12.77 Óbreytilegir þéttar úr pappír eða plasti, málmhúðað 853225 p/st 
@ 

S  

32.10.12.79 Aðrir óbreytilegir þéttar (þó ekki úr tantali, áli, einlaga eða 
marglaga postulíni eða málmhúðuðum pappír eða plasti) 

853229 p/st 
@ 

S  

32.10.13.00 Breytilegir þéttar (forstilltir) 853230 p/st 
@ 

S  

32.10.20.20 Óbreytileg viðnám úr kolefni eða málmfilmu 853310 p/st 
@ 

S  

32.10.20.35 Önnur óbreytileg viðnám með ≤ 20 W afl (þó ekki hitamót-
stöður eða ljósháð viðnám) 

853321 p/st 
@ 

S  

32.10.20.37 Önnur óbreytileg rafmagnsviðnám með > 20 W afl (þó ekki 
hitamótstöður eða ljósháð viðnám) 

853329 p/st 
@ 

S  

32.10.20.55 Vafin breytileg viðnám, með ≤ 20 W afl 853331 p/st 
@ 

S  

32.10.20.57 Vafin breytileg viðnám, með > 20 W afl 853339 p/st 
@ 

S  

32.10.20.70 Óvafin breytileg viðnám (þ.m.t. renniviðnám, spennudeilar og 
stillar) 

853340 p/st 
@ 

S  

32.10.30.50 Auðar prentplötur, marglaga 85340011 p/st 
@ 

S  

32.10.30.70 Auðar prentplötur, þó ekki marglaga 85340019 p/st 
@ 

S  

32.10.30.90 Óvirk kerfi (þ.m.t. kerfi viðnáma og/eða þétta) (þó ekki 
viðnámsflögur, þéttiflögur, plötur með virkum einingum eða 
blendingar) 

85340090 p/st 
@ 

S  

32.10.41.35 Sjónvarpslampar fyrir lit 854011 p/st S  

32.10.41.37 Sjónvarpslampar fyrir svart-hvítt eða einlitt 854012 p/st S  

32.10.41.39 Skjálampar (með fosfórpunktaskjábili < 0,4 mm) 8540 (.40 +.50 +.60) p/st S  

32.10.41.50 Sjónvarpsmyndavélalampar, myndbreytar, myndskerpar og 
aðrir myndlampar 

854020 p/st S  

32.10.42.00 Magnetrónu-, klýstrónu- og örbylgjulampar og aðrir lokar og 
lampar 

8540 (.7 +.8) p/st S  

32.10.51.25 Hálfleiðaradíóður 854110 p/st 
@ 

S  

32.10.51.55 Hálfleiðandi smámerkissmárar með < 1 W dreifingu 854121 p/st 
@ 

S  

32.10.51.57 Hálfleiðandi aflsmári með ≥ 1 W dreifingu 854129 p/st 
@ 

S  

32.10.51.70 Hálfleiðaraafriðlar, „diacs“ og „triacs“ 854130 p/st 
@ 

S  
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32.10.52.35 Hálfleiðaraljósgjafadíóður (LED) 85414010 p/st 
@ 

S  

32.10.52.37 Ljósnæmir hálfleiðarar, sólarrafhlöður, ljósdíóður, ljóssmárar, 
o.s.frv. 

85414090 p/st 
@ 

S  

32.10.52.50 Hálfleiðarar (þó ekki ljósnæmir hálfleiðarar, ljósrafhlöður, 
hálfleiðaraafriðlar, „diacs“, „triacs“, díóður eða ljósgefandi 
díóður) 

854150 p/st 
@ 

S  

32.10.52.70 Uppsettir þrýstirafmagnskristallar (þ.m.t. kvars, sveiflugjafar 
og hermar) 

854160 p/st 
@ 

S  

32.10.61.00 Kort með innfelldri rafeindasamrás (snjallkort) 854210 p/st 
@ 

S  

32.10.62.15 Stafrænar MOS-samrásir (IC): þynnur, ekki skornar í flögur 85422101 p/st 
@ 

S  

32.10.62.17 Stafrænar MOS-samrásir (IC): flögur 85422105 p/st 
@ 

S  

32.10.62.25 Stafrænar MOS-samrásir (IC), DRAM (þ.m.t. einingar) með 
≤ 4 Mbit afköst 

85422111 p/st S  

32.10.62.27 Stafrænar MOS-samrásir (IC), DRAM (þ.m.t. einingar) með 
> 4 Mbit afköst 

8542.21 (.13 +.15 +.17) p/st S  

32.10.62.34 Stafrænar MOS-samrásir (IC), SRAM (þ.m.t. einingar) 85422120 p/st S  

32.10.62.54 Einsteina MOS-samrásir, með UV-forritanleg lesminni 
(eprom), þó ekki rásir sem eru einungis með virkar einingar 

85422125 p/st S  

32.10.62.65 Stafrænar MOS-samrásir (IC), rafrænt forritanleg lesminni og 
rafrænt leifturforritanleg lesminni 

8542.21.3 p/st S  

32.10.62.69 Stafrænar MOS-samrásir (IC), minni (þ.m.t. ROM, FIFO, 
LILO) (þó ekki rásir sem eru einungis með virkar einingar, 
DRAMS, SRAMS, skyndi-RAMS, (E)Eproms) 

85422141 p/st 
@ 

S  

32.10.62.70 Stafrænar MOS-samrásir (IC), (CPU og MPU) 85422145 p/st S  

32.10.62.93 Aðrar stafrænar MOS-samrásir (IC) (þ.m.t. MPR, MCU, 
ASIC, staðalrökrásir, PLD og aðrar rökrásir) 

8542.21 (.50 +.6 +.7 +.8 
+.9) 

p/st 
@ 

S  

32.10.62.95 Línulegar (hliðrænar) samrásir (IC): 854229 p/st 
@ 

S  

32.10.62.97 Blendingssamrásir (þó ekki rásir sem eru einungis með virkar 
einingar) 

854260 p/st 
@ 

S  

32.10.62.99 Rafeindadvergrásir (þó ekki rásir sem eru einungis með virkar 
einingar eða samsetningar þar sem ein eða fleiri afmörkuð 
eining er fest á undirstöðu) 

854270 p/st 
@ 

S  

32.10.71.00 Hlutar til óbreytilegra, breytilegra eða stillanlegra (forstilltra) 
rafmagnsþétta 

853290 — S S2 

32.10.72.00 Hlutar til rafmagnsviðnáma (þ.m.t. renniviðnám og 
spennideilar) (þó ekki hitamótstöður) 

853390 — S S2 
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32.10.73.20 Hlutar til sjáröra 854091 — S S2 

32.10.73.30 Hlutar til varmaskauts-, kaldskauts- eða ljósskautsrafeindaloka 
og -lampa (þ.m.t. lofttæmdir eða gufu- eða gasfylltir lokar og 
lampar, kvikasilfursafriðilslokar og -lampar, sjónvarpsmynda-
vélalampar) 

854099 — S S2 

32.10.73.50 Hlutar til díóða, smára og áþekkra hálfleiðara, ljósnæmra 
hálfleiðara og ljósrafhlaðna, ljósgjafadíóða og uppsettra 
þrýstirafmagnskristalla 

854190 — S S2 

32.10.73.70 Hlutar til samrása og dvergrása (þó ekki rásir sem eru einungis 
með virkar einingar) 

854290 — S S2 

NACE 32.20: Framleiðsla á útvarps- og sjónvarpssendum og tækjum fyrir símtækni og símritun 

32.20.11.50 Senditæki fyrir útvarps- eða sjónvarpssendingar 852510 p/st S  

32.20.11.70 Senditæki fyrir útvarpssendingar, búin móttökubúnaði 852520 p/st S  

32.20.12.90 Sjónvarpsmyndavélar (þ.m.t. fyrir lokaðar rásir) (þó ekki 
myndbandstökuvélar) 

852530 p/st S  

32.20.20.20 Símtæki (þ.m.t. línusímtæki með þráðlausu handtóli, mynda-
símar) (þó ekki símsvarar sem eru ekki innbyggðir í tækinu) 

8517.1 p/st 
@ 

S  

32.20.20.30 Fjarritar 851722 p/st 
@ 

S  

32.20.20.40 Skiptibúnaður fyrir talsíma eða ritsíma (þó ekki liða- og 
skiptibúnaður eins og stillar fyrir sjálfvirkar símstöðvar) 

851730 p/st 
@ 

S  

32.20.20.50 Tækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma, fyrir 
burðarbylgjusímakerfi á línu, ót.a. 

85175010 p/st 
@ 

S  

32.20.20.60 Raftækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma, ót.a. 8517 (.50.90 +.80) p/st 
@ 

S  

32.20.20.75 Myndsendar 851721 p/st S  

32.20.30.30 Samsettar rafeindaeiningar og hlutar til burðarbylgjusímakerfa 
á línu, fyrir talsíma eða ritsíma 

8517.90.1 — S S2 

32.20.30.60 Samsettar rafeindaeiningar og hlutar til talsíma eða ritsíma, á 
línu, þ.m.t. til línusímtækja með þráðlausu handtóli og 
myndasímtækja (þó ekki til burðarbylgjusímakerfa) 

8517.90.8 — S S2 

32.20.91.00 Uppsetning á sjónvarps- og útvarpssendum — — S  

32.20.92.00 Viðgerðir og viðhald á sjónvarps- og útvarpssendum — — S  

NACE 32.30: Framleiðsla á sjónvarps- og útvarpstækjum, búnaði til hljóð- eða myndupptöku eða flutnings og skyldum vörum 

32.30.11.55 Ferðaútvarpsviðtæki, hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaður 8527 (.12 +.13) p/st S  

32.30.11.59 Ferðaútvarpsviðtæki, ót.a. 852719 p/st S  

32.30.11.75 Útvarpsviðtæki, með hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði 852731 p/st S  
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32.30.11.77 Önnur útvarpsviðtæki, ekki sambyggð hljóðupptöku- eða 
hljóðflutningstækjum en sambyggð klukku 

852732 p/st S  

32.30.11.79 Útvarpsviðtæki, ót.a. 852739 p/st S  

32.30.12.70 Útvarpsviðtæki, til nota í vélknúin ökutæki, með 
hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði 

852721 p/st S  

32.30.12.90 Útvarpsviðtæki, til nota í vélknúin ökutæki, ót.a. 852729 p/st S  

32.30.20.20 Sjónvarpsvörpubúnaður, fyrir lit, og myndvörpur 8528 (.12.10 +.30) p/st S  

32.30.20.30 Litasjónvarp með myndbandsupptökutæki eða -spilara 85281220 p/st S  

32.30.20.45 Litaskjári með sjáröri 8528.21.1 p/st S  

32.30.20.49 Flatur skjár, vökvakristalsskjár eða gasskjár o.s.frv., án 
móttakara (litaskjáir) (þó ekki með skjáröri) 

85282190 p/st S  

32.30.20.50 Litasjónvarpsviðtæki, með innbyggðu sjáröri (þó ekki 
sjónvarpsvörpubúnaður, tæki með myndbandsupptökutæki eða 
-spilara eða skjáir) 

8528.12 (.5 +.6 +.7) p/st S  

32.30.20.60 Sjónvarpsviðtæki með flötum skjá, vökvakristalsskjá eða 
gasskjá, þó ekki sjónvarpsvörpubúnaður, tæki með 
myndbandsupptökutæki eða -spilara, myndskjáir eða 
sjónvarpsviðtæki með innbyggðu sjáröri 

8528.12.8 p/st S  

32.30.20.75 Móttakarar fyrir litasjónvarp eða myndbandstæki og kapal-
sjónvarp (litamyndmóttakarar) (þó ekki með hátíðnisjónvarps-
merkjum) 

8528.12 (.90 +.91 +.94 
+.95) 

p/st S  

32.30.20.79 Gervihnattasjónvarpsviðtæki eða -afkóðara (litasjónavarps-
viðtæki) (þó ekki með skjá, myndmóttakara, sjónvarpsvörpu-
búnaði eða með innbyggðu sjáröri) 

85281298 p/st S  

32.30.20.83 Svart-hvítir eða einlitir skjáir 852822 p/st S  

32.30.20.85 Sjónvarpsviðtæki fyrir svart-hvítt eða einlitt (þó ekki skjáir) 852813 p/st S  

32.30.31.35 Glymskrattar o.þ.h. (mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar) 851910 p/st S  

32.30.31.39 Plötuspilarar og -snúðar (þó ekki mynt- eða skífustýrðir 
plötuspilarar) 

8519 (.2 +.3) p/st S  

32.30.31.50 Umritunarbúnaður 851940 p/st S  

32.30.31.75 Snælduspilarar (þ.m.t. símsvarar sem eru án hljóðupptöku-
búnaðar, vasahljómtæki, þó ekki með sambyggðu útvarpi, 
umritunarbúnaði eða snælduspilara eða -upptökutæki) 

8519 (.92 +.93) p/st S  

32.30.31.79 Geislaspilarar, almennir eða í vasa (þó ekki með sambyggðu 
útvarps- eða sjónvarpsviðtæki, snælduspilarar eða upptökutæki 
með spilara, mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar eða snúðar) 

851999 p/st S  

32.30.32.30 Talritar, sem ganga með ytri orkugjafa 852010 p/st S  

32.30.32.50 Símsvarar með hljóðupptökutæki (þó ekki sambyggðir 
símtæki) 

852020 p/st S  

32.30.32.75 Snælduuppstökutæki (snælduupptökutæki með spilara) (þ.m.t. 
vasaupptökutæki) (þó ekki sambyggð útvarps- eða sjónvarps-
viðtæki, talritum o.s.frv.) 

8520 (.32(.1 +.30 +.50) 
+.33) 

p/st S  

32.30.32.79 Önnur bandupptökutæki (segulbandsupptökutæki með spilara) 
(þó ekki sambyggð útvarps- eða sjónvarpsviðtæki, talritum, 
símsvörum, fyrir snældur) 

8520 (.32.9 +.39) p/st S  

32.30.32.90 Hljóðupptökutæki (þ.m.t. stafræn upptökutæki fyrir 
hljóðdiska) (þó ekki talritar, símsvarar eða segulbandsspilarar 
með upptökutæki) 

852090 p/st S  



Nr. 16/406  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

32.30.33.35 Rafrænar myndavélar og myndbandstökuvélar fyrir 
kyrrmyndir, stafrænar myndavélar (myndbandsmyndavélar 
fyrir kyrrmyndir og aðrar myndbandstökuvélar) (þó ekki 
sjónvarpsmyndavélar fyrir lokaðar rásir) 

852540 p/st S  

32.30.33.39 Myndsnælduupptökutæki fyrir segulbönd ≤ 1,3 cm að breidd 
og með bandhraða ≤ 50 mm á sekúndu, þó ekki sambyggð 
sjónvarpi, eða innbyggðri sjónvarpsmyndavél 

85211030 p/st S  

32.30.33.50 Önnur myndbandsupptökutæki, þó ekki sambyggð sjónvarpi 
— fyrir segulbönd  ≤ 1,3 cm að breidd og með bandhraða 
 ≤ 50 mm á sekúndu 

85211080 p/st S  

32.30.33.70 Myndbandsupptökuræki eða spilari með upptökutæki (þ.m.t. 
myndspilarar með upptökutæki fyrir leysidiska eða stafræna 
diska) (þ.m.t. sambyggð sjónvarpi, fyrir segulbönd) 

852190 p/st S  

32.30.41.00 Hljóðnemar og standar fyrir þá (þó ekki þráðlausir hljóðnemar 
með sendi) 

851810 p/st 
@ 

S  

32.30.42.35 Einfaldir hátalarar, í boxi (þ.m.t. grindur eða skápar sem 
ætlaðir eru undir hátalara) 

851821 p/st 
@ 

S  

32.30.42.37 Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi (þ.m.t. grindur eða 
skápar sem ætlaðir eru undir hátalara) 

851822 p/st 
@ 

S  

32.30.42.39 Hátalarar (þ.m.t. hátalaraeiningar, grindur eða skápar sem 
ætlaðir eru undir hátalara) (þó ekki í boxi) 

851829 p/st 
@ 

S  

32.30.42.70 Heyrnartól og eyrnatól, einnig með hljóðnema og sett sem í er 
hljóðnemi og einn eða fleiri hátalarar (þó ekki hjálmar 
flugmanna með heyrnartólum, símtæki, þráðlausir hljóðnemar 
með sendi eða heyrnartæki) 

851830 p/st 
@ 

S  

32.30.43.55 Magnarar fyrir síma og til mælinga (þó ekki há- eða millitíðni-
magnarar) 

85184030 p/st 
@ 

S  

32.30.43.59 Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar (þ.m.t. hágæðamagnarar (hi-
fi) (þó ekki há- eða millitíðnimagnarar, símtæki eða magnarar 
til mælinga) 

8518.40.9 p/st S  

32.30.43.70 Rafmagnshljóðmagnarasett (þ.m.t. almenn hátalarakerfi með 
hljóðnema og hátalara) 

851850 p/st 
@ 

S  

32.30.44.50 Farmóttökutæki með hringinga- og boðkerfi 85279092 p/st S  
32.30.44.90 Móttökutæki fyrir firðtal eða loftskeytasendingar (þó ekki 

farmóttökutæki með hringinga- eða boðkerfi eða sambyggð 
útvarpsviðtæki) 

85279098 p/st S  

32.30.51.30 Nemar fyrir diska eða vélrænar hljóðupptökur á filmu 852210 p/st 
@ 

S  

32.30.51.50 Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar í hljóðnálar 85229030 p/st 
@ 

S S2 

32.30.51.70 Aðrir hlutar og fylgihlutir til búnaðar í nr. 8519, 8520 og 8521 8522.90 (.5 +.9) — S S2 
32.30.51.80 Hlutar til búnaðar í nr. 8518 851890 — S S2 
32.30.52.20 Sundurdregin loftnet og svipuloftnet fyrir farbúnað eða búnað 

sem er festur á vélknúin ökutæki 
85291020 p/st 

@ 
S  

32.30.52.35 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku um gervihnött 
(þ.m.t. snúningskerfi) (þó ekki loftnetsmagnarar eða 
útvarpstíðnisveifluvakar) 

85291031 p/st 
@ 

S  

32.30.52.39 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. 
snúningskerfi) (þó ekki fyrir móttöku um gervihnött, 
loftnetsmagnarar eða útvarpstíðnisveifluvakar) 

85291039 p/st 
@ 

S  

32.30.52.50 Inniloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. 
innbyggð) (þó ekki loftnetsmagnarar eða útvarpstíðni-
sveifluvakar) 

85291040 p/st 
@ 

S  
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32.30.52.70 Önnur loftnet og hlutar til þeirra 8529.10 (.15 +.45 +.70 
+.90) 

— S  

32.30.52.80 Hlutar til búnaðar í nr. 8525, 8526, 8527 og 8528 852990 — S S2 

32.30.91.00 Uppsetningarþjónusta útvarps-, sjónvarps-, hljóm- og 
myndflutningsbúnaðar til atvinnunota 

— — S  

32.30.92.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna útvarps-, sjónvarps-, 
hljóm- og myndflutningsbúnaðar til atvinnunota 

— — S  

NACE 33.10: Framleiðsla á tækjum til lækninga og skurðlækninga og hjálpartækjum 

33.10.11.15 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla, til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 
(þ.m.t. tækjabúnaður til geislamyndatöku eða geislaterapí) 

9022 (.12 +.13 +.14) p/st S  

33.10.11.19 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla (þó ekki til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga) 

902219 p/st S  

33.10.11.35 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða 
gammageisla til lyflækninga ... 

902221 p/st S  

33.10.11.39 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða 
gammageisla (þó ekki til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga eða tæki sem einungis mæla 
eða greina geislun) 

902229 p/st S  

33.10.11.50 Röntgenlampar (þó ekki glerhylki fyrir röntgenlampa) 902230 p/st S  

33.10.11.70 Röntgenrafalar, röntgenháspennurafalar, þ.m.t. hlutar til 
búnaðar í nr. 9022 

902290 — S  

33.10.12.10 Rafhjartaritar 901811 p/st 
@ 

S  

33.10.12.30 Rafeindasjúkdómsgreiningartæki (þó ekki hjartaritar), ót.a. 9018 (.12 +.13 +.14 
+.19) 

p/st 
@ 

S  

33.10.12.50 Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla, til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 

901820 p/st 
@ 

S  

33.10.13.30 Tannlæknaborvélar, einnig sambyggðar öðrum 
tannlæknaáhöldum á einni undirstöðu 

901841 p/st 
@ 

S  

33.10.13.50 Tæki og búnaður til tannlækninga (þó ekki borvélar) 901849 p/st 
@ 

S  

33.10.14.00 Dauðhreinsar til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða 
rannsóknarstofa 

841920 p/st 
@ 

S  

33.10.15.11 Sprautur, einnig með nálum, til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga 

901831 p/st 
@ 

S  

33.10.15.13 Pípulaga málmnálar, til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga 

90183210 p/st 
@ 

S  

33.10.15.15 Nálar fyrir seymi, til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga 

90183290 p/st 
@ 

S  

33.10.15.17 Nálar, holslöngur, pípur o.þ.h. til lyflækninga, tannlækninga 
eða dýralækninga (þó ekki pípulaga málmnálar eða nálar fyrir 
seymi) 

901839 p/st 
@ 

S  
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33.10.15.20 Áhöld og tæki til augnlækninga 901850 p/st 
@ 

S  

33.10.15.33 Áhöld og tæki til að mæla blóðþrýsting (þ.m.t. 
blóðþrýstingsmælar, spennumælar og sveiflumælar) 

90189010 p/st 
@ 

S  

33.10.15.35 Holsjár, til lyflækninga 90189020 p/st 
@ 

S  

33.10.15.53 Búnaður til nýrnahimnuskiljunar 90189030 p/st 
@ 

S  

33.10.15.55 Gegnhitunartæki (þ.m.t. úthljóðstæki) 9018.90.4 p/st 
@ 

S  

33.10.15.63 Blóðgjafartæki (þó ekki sérstakar glerflöskur til að geyma 
blóð) 

90189050 p/st 
@ 

S  

33.10.15.65 Svæfingartæki og -áhöld 90189060 p/st 
@ 

S  

33.10.15.73 Úthljóðstæki til steinmolunar 90189070 p/st 
@ 

S  

33.10.15.79 Önnur áhöld og tæki: annað 9018.90 (.75 +.85) p/st 
@ 

S  

33.10.16.53 Tæki til mekanóterapí, nuddtæki og tæki sálfræðilegrar 
hæfileikaprófunar (þó ekki kyrrstæð tæki til mekanóterapí) 

901910 p/st 
@ 

S  

33.10.16.55 Ósonterapí, oxygenterapí, aerosólterapí og öndunartæki 901920 p/st 
@ 

S  

33.10.16.90 Annar öndunarbúnaður og gasgrímur, þó ekki verndargrímur 
sem hvorki eru búnar vélrænum hlutum né skiptanlegum síum 

9020 p/st 
@ 

S  

33.10.17.35 Gerviliðamót 902131 p/st 
@ 

S  

33.10.17.39 Búnaður til réttilækninga, spengur og annar búnaður fyrir 
beinbrot 

902110 — S  

33.10.17.53 Stakar gervitennur úr plasti (þ.m.t. málmfestingar) (þó ekki 
gervigómar eða gómpartar) 

90212110 p/st 
@ 

S  

33.10.17.55 Stakar gervitennur, ekki úr plasti (þ.m.t. málmfestingar) (þó 
ekki gervigómar eða gómpartar) 

90212190 p/st 
@ 

S  

33.10.17.59 Tannbúnaður (þ.m.t. gervigómar og gómpartar, málmkrónur 
og stengur úr steyputini eða ryðfríu stáli) (þó ekki stakar 
gervitennur) 

902129 — S  

33.10.17.90 Gervilíkamshlutar (þó ekki gervitennur eða tannbúnaður, 
gerviliðamót, búnaður til réttilækninga og fyrir beinbrot eða 
hjartagangráðar) 

902139 — S  

33.10.18.33 Heyrnartæki (þó ekki hlutar eða fylgihlutir) 902140 p/st S  
33.10.18.39 Hlutar og fylgihlutir til heyrnartækja (þó ekki heyrnartól, 

magnarar o.þ.h.) 
90219010 — S  

33.10.18.50 Gangráðar til að örva hjartavöðva (þó ekki hlutar eða 
fylgihlutir) 

902150 p/st S  



31.3.2007  Nr. 16/409EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

33.10.18.90 Hlutar og fylgihlutir til vara og búnaðar í nr. 9021 90219090 — S  

33.10.20.30 Tannlækninga- eða rakarastólar eða áþekkir stólar og hlutar til 
þeirra (þó ekki spýtubakkar eða munnskoltæki fyrir tannlækna-
stofur eða stólar með innbyggðum tannlækningabúnaði) 

940210 p/st 
@ 

S  

33.10.20.50 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga eða dýralækninga og 
hlutar til þeirra (þó ekki borð og sæti sem eru sérstaklega fyrir 
röntgenmyndatökur) 

940290 p/st 
@ 

S  

33.10.91.00 Uppsetning á tækjum til lyflækninga og skurðlækninga — — S  

33.10.92.00 Viðgerðir og viðhald á búnaði til lyflækninga og 
skurðlækninga 

— — S  

NACE 33.20: Framleiðsla á leiðsögutækjum og búnaði til mælinga, eftirlits og prófana, o.fl., þó ekki stjórnbúnaði fyrir 
iðnaðarframleiðslu 

33.20.11.30 Áttavitar (þ.m.t. segul- og snúðáttavitar, kompásskýli og tæki 
til staðarákvörðunar) 

901410 p/st 
@ 

S  

33.20.11.55 Áhöld og tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki 
áttavitar) 

901420 p/st 
@ 

S  

33.20.11.59 Áhöld og tæki til siglinga (þ.m.t. til siglinga á sjó eða ám) (þó 
ekki til loftsiglinga eða geimsiglinga eða áttavitar) 

901480 p/st 
@ 

S  

33.20.12.15 Rafræn áhöld og tæki til landmælinga og vatnamælinga (þ.m.t. 
fjarlægðarmælar, hallamælar, sjónhornamælar, einnig með 
fjarlægðarmæli, og áhöld og tæki til kortagerðar eftir myndum, 
þó ekki áttavitar) 

9015 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.40.10) 

p/st 
@ 

S  

33.20.12.19 Áhöld og tæki, ekki rafræn, til landmælinga og vatnamælinga 
(þ.m.t. fjarlægðarmælar, hallamælar, sjónhornamælar, einnig 
með fjarlægðarmæli, og áhöld og tæki til kortagerðar eftir 
myndum, þó ekki áttavitar) 

9015 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.40.90) 

p/st 
@ 

S  

33.20.12.35 Rafræn áhöld og tæki til veðurfræðirannsókna, vatnafræði-
rannsókna og jarðeðlisfræðirannsókna (þó ekki áttavitar) 

90158011 p/st 
@ 

S  

33.20.12.39 Önnur rafræn tæki, ót.a. 90158019 p/st 
@ 

S  

33.20.12.53 Tæki og búnaður til landmælingarannsókna, til svæðislýsingar, 
landmælinga ... 

90158091 p/st 
@ 

S  

33.20.12.55 Áhöld og tæki, ekki rafræn, til veðurfræðirannsókna, vatna-
fræðirannsókna og jarðeðlisfræðirannsókna (þó ekki áttavitar) 

90158093 p/st 
@ 

S  

33.20.12.57 Áhöld og tæki, ekki rafræn, til landmælinga, vatnamælinga og 
haffræðirannsókna (þó ekki fjarlægðarmælar, hallamælar, 
sjónhornamælar, einnig með fjarlægðarmæli, eða áhöld og 
tæki til kortagerðar eftir myndum eða áttavitar) 

90158099 p/st 
@ 

S  

33.20.20.30 Ratsjár 852610 p/st 
@ 

S  

33.20.20.50 Radíómiðunartæki (þ.m.t. útvarpsvitar og -baujur, móttökutæki 
og útvarpsáttavitar sem eru búnir mörgum loftnetum eða með 
stefnuloftneti) 

852691 p/st 
@ 

S  

33.20.20.70 Radíófjarstýribúnaður (þ.m.t. fyrir skip, loftför án flugmanns, 
eldflaugar, flugskeyti, leikföng og skips- eða flugvélalíkön, 
fyrir vélar eða til að sprengja tundurtufl) 

852692 p/st 
@ 

S  

33.20.31.50 Vogir með ≥ 5 cg nákvæmni, einnig með lóðum (þ.m.t. 
fínvogir eða gullvogir, fyrir eðalsteina, fyrir efnafræðinga, 
fyrir garn eða sýni og vatnsþrýstingsjafnvægi) 

90160010 p/st S S2 
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33.20.31.80 Hlutar og fylgihlutir til voga, með ≤ 5 cg nákvæmni, einnig 
með lóðum 

90160090 — S S2 

33.20.32.30 Teikniborð og teiknivélar (þ.m.t. sem fela í sér eða vinna í 
tengslum við sjálfvirka gagnavinnsluvél) 

901710 p/st S  

33.20.32.53 Teikniáhaldasamstæður 90172011 p/st S  

33.20.32.55 Afmörkunaráhöld (þ.m.t. bjálkahringfarar, rissnálar og 
kjörnarar, réttingaplan, reglustikur, hornmát og X- og V-laga 
blokkir) 

9017.20.3 p/st S  

33.20.32.59 Önnur áhöld til teiknunar og útreiknings 9017.20 (.05 +.19 +.90) p/st 
@ 

S  

33.20.33.10 Örkvarðar og rennimál (þ.m.t. brotmælar, skífumælar eða 
rafræn rennimál) 

90173010 p/st S  

33.20.33.30 Víddarmælar með stillanlegum mælibúnaði 90173090 p/st S  

33.20.33.55 Málstokkar og málbönd og strikaðir kvarðar 90178010 p/st 
@ 

S  

33.20.33.59 Önnur handmæliáhöld, annað 90178090 — S  

33.20.41.00 Tæki og búnaður til að mæla eða nema jónandi geislun 903010 p/st 
@ 

S  

33.20.42.00 Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla 903020 p/st 
@ 

S  

33.20.43.10 Fjölmælar 903031 p/st 
@ 

S  

33.20.43.30 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafspennu ...: 
rafknúið 

90303930 p/st 
@ 

S  

33.20.43.55 Spennumælar (voltmælar) 90303991 p/st 
@ 

S  

33.20.43.59 Áhöld og tækjabúnaður, ekki rafknúinn, til að mæla eða prófa 
rafspennu, rafstraum, viðnám eða afl, án skráningarbúnaðar 
(þó ekki fjölmælar eða spennumælar) 

90303999 p/st 
@ 

S  

33.20.44.00 Áhöld og tækjabúnaður fyrir fjarskipti 903040 p/st 
@ 

S  

33.20.45.20 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina 
hálfleiðaraþynnur eða -búnað 

903082 p/st 
@ 

S  

33.20.45.30 Áhöld og tækjabúnaður með upptökubúnaði, til að mæla eða 
prófa mögnun rafmagns (þó ekki notkunar- eða 
framleiðslumælar fyrir gas, vökva eða rafmagn) 

903083 p/st 
@ 

S  

33.20.45.55 Rafmagnsáhöld og -tækjabúnaður án upptökubúnaðar, til að 
mæla eða prófa mögnun rafmagns (þó ekki notkunar- eða 
framleiðslumælar fyrir gas, vökva eða rafmagn) 

90308992 p/st 
@ 

S  

33.20.45.59 Áhöld og tækjabúnaður, ekki rafknúinn, án skráningarbúnaðar, 
til að mæla eða prófa mögnun rafmagns (þó ekki fjölmælar eða 
spennumælar) 

90308999 p/st 
@ 

S  

33.20.51.15 Sjúkramælar eða hitamælar fyrir dýr, vökvafylltir, til beins 
álesturs (þó ekki tengdir öðrum áhöldum) 

90251191 p/st S  
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33.20.51.19 Aðrir hitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum, vökvafylltir, til 
beins álesturs 

90251199 p/st S  

33.20.51.35 Rafmagnshitamælar og háhitamælar, ekki tengdir öðrum 
áhöldum (þó ekki vökvafylltir) 

90251991 p/st S  

33.20.51.39 Hitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum og ekki vökvafylltir, 
ót.a. 

90251999 p/st S  

33.20.51.50 Loftvogir, ekki tengdar öðrum áhöldum (þ.m.t. loftþrýstings-
hæðarmælar, nákvæmar loftvogir) 

90258020 p/st S  

33.20.51.75 Rafmagnsflotvogir, -rakamælar og -rakaþrýstimælar 90258091 p/st 
@ 

S  

33.20.51.79 Flotvogir, rakamælar og rakaþrýstimælar, ekki rafknúnir 90258099 p/st 
@ 

S  

33.20.52.35 Rafknúnir rennslismælar (þó ekki notkunarmælar eða 
spaðahjól fyrir flotmæla) 

90261051 p/st S  

33.20.52.39 Rafmagnsáhöld eða tækjabúnaður til að mæla eða prófa hæð 
vökva 

90261059 p/st S  

33.20.52.55 Rennslismælar, ekki rafknúnir (þó ekki notkunarmælar eða 
spaðahjól fyrir flotmæla) 

90261091 p/st S  

33.20.52.59 Áhöld eða tækjabúnaður, ekki rafræn, til að mæla eða prófa 
hæð vökva 

90261099 p/st S  

33.20.52.71 Rafrænir þrýstimælar, nemar, álestrartæki og sendar 90262030 p/st S  

33.20.52.74 Snigil- eða þindarþrýstimælar, ekki rafknúnir, (þó ekki fyrir 
almenningsloftför) 

90262050 p/st S  

33.20.52.79 Önnur áhöld til að mæla eða prófa þrýsting: annað 90262090 p/st S  

33.20.52.83 Rafræn áhöld og tækjabúnaður til að mæla breytur í vökvum 
eða gasi (þ.m.t. varmanotkunarmælar, þó ekki til að mæla 
vökvaþrýsting, -rennlsi eða -hæð) 

90268091 p/st 
@ 

S  

33.20.52.89 Áhöld og tækjabúnaður, ekki rafrænn, til að mæla eða prófa 
breytur í vökvum eða gasi (þ.m.t. varmanotkunarmælar, þó 
ekki til að mæla eða prófa vökvaþrýsting, -rennlsi eða -hæð) 

90268099 p/st 
@ 

S  

33.20.53.13 Rafrænt gas- eða reykgreiningartæki 90271010 p/st S  

33.20.53.19 Gas- eða reykgreiningartæki, ekki rafrænt 90271090 p/st S  

33.20.53.20 Litskiljur og rafdráttartæki 902720 p/st 
@ 

S  

33.20.53.30 Ljósrofsmælar, litrósfljósmælar ... sem nota optíska geislun 902730 p/st 
@ 

S  

33.20.53.40 Birtumælar 902740 p/st 
@ 

S  
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33.20.53.50 Áhöld og tækjabúnaður sem notar optíska geislun, ót.a. 902750 p/st 
@ 

S  

33.20.53.81 Rafrænir mælar til að mæla pH- og rH-gildi, annar 
tækjabúnaður til að mæla eðlisleiðni og rafefnafræðilegar 
einingar (þ.m.t. til nota á rannsóknarstofum eða vettvangi, til 
eftirlits og stýringar á vinnslu) 

90278011 p/st 
@ 

S  

33.20.53.83 Önnur rafmagnsáhöld og tækjabúnaður 9027.80 (.13 +.17) p/st 
@ 

S  

33.20.53.85 Seigjumælar, gropmælar og þenslumælar 90278091 p/st 
@ 

S  

33.20.53.89 Önnur áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða 
efnafræðilegrar greiningar 

9027.80 (.93 +.97) p/st 
@ 

S  

33.20.61.00 Smásjár og ljósbylgjutæki (þó ekki optískar smásjár) 901210 p/st 
@ 

S  

33.20.62.10 Rafmagnsvélar og tæki til að prófa eðlisfræðilega eiginleika 
málma (þó ekki málmfræðilegar vélar eða tæki eða áhöld til að 
greina galla) 

90241010 p/st 
@ 

S  

33.20.62.33 Atækar vélar og prófunarvélar og -tæki fyrir togþol málma, 
ekki rafrænar 

90241091 p/st 
@ 

S  

33.20.62.35 Prófunarvélar og -tæki fyrir hörku málma, ekki rafknúnar 90241093 p/st 
@ 

S  

33.20.62.39 Aðrar vélar og tæki til að prófa málma 90241099 p/st 
@ 

S  

33.20.62.55 Rafmagnsvélar og tæki til að prófa eðlisfræðilega eiginleika 
efna (þó ekki málma) 

90248010 p/st 
@ 

S  

33.20.62.59 Rafmagnsvélar og tæki til að prófa eðlisfræðilega eiginleika 
efna þ.m.t. textílefni, pappír, pappi, plast, viður, steinsteypa, 
gúmmí, leður og línóleum, þó ekki málmar 

9024.80.9 p/st 
@ 

S  

33.20.63.30 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas (þ.m.t. kvarðaðir) 902810 p/st S  

33.20.63.50 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir vökva (þ.m.t. kvarðaðir) 
(þó ekki dælur) 

902820 p/st S  

33.20.63.70 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir rafmagn (þ.m.t. 
kvarðaðir) (þó ekki spennumælar, straummælar, aflmælar 
o.þ.h.) 

902830 p/st S  

33.20.64.30 Snúnings-, framleiðslu og færsluteljarar, biljarðsmælar, 
ökugjaldsmælar, vegmælar, skrefateljarar, handstýrðir teljarar, 
skilarar, áhöld og tæki til að mæla stutt tímabil 

902910 p/st 
@ 

S  

33.20.64.53 Hraðamælar fyrir ökutæki 90292031 p/st 
@ 

S  

33.20.64.55 Snúningshraðamælar 90292039 p/st 
@ 

S  

33.20.64.70 Snúðsjár (þ.m.t. ljósmynda- og kvikmyndavélar sem eru hluti 
af snúðsjám) 

90292090 p/st 
@ 

S  

33.20.65.10 Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta 903110 kg S  

33.20.65.20 Prófbekkir 903120 kg S  
 
 



31.3.2007  Nr. 16/413EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

33.20.65.30 Sniðmyndavörpur 903130 p/st S  

33.20.65.40 Optísk áhöld og tækjabúnaður til mælinga eða prófana, ót.a. 9031.4 p/st 
@ 

S  

33.20.65.50 Rafmagnsáhöld, -tækjabúnaður og -vélar til að mæla eða prófa 
rúmfræðilegar stærðir (þ.m.t. fráviksmál og hnitamælitæki 
(CMM)) 

9031.80 (.32 +.34) p/st 
@ 

S  

33.20.65.70 Önnur rafmagnsáhöld, -tækjabúnaður ... til mælinga eða 
prófana 

90318039 p/st 
@ 

S  

33.20.65.83 Önnur áhöld, tækjabúnaður ... til að mæla eða prófa 
rúmfræðilegar stærðir 

90318091 p/st 
@ 

S  

33.20.65.89 Mælitæki og -áhöld, ekki rafknúin, þó ekki til að mæla eða 
prófa rúmfræðilegar stærðir eða til að jafnvægisstilla vélræna 
hluta, prófbekkir eða optísk áhöld eða tækjabúnaður 

90318099 p/st 
@ 

S  

33.20.70.15 Rafmagnshitastillar 90321030 p/st S  

33.20.70.19 Hitastillar, ekki rafknúnir 9032.10.9 p/st S  

33.20.70.30 Þrýstistillar 903220 p/st 
@ 

S  

33.20.70.50 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, 
fyrir vökva eða loft 

903281 p/st 
@ 

S  

33.20.70.90 Áhöld og tækjabúnaður til stillingar og stjórnunar, ót.a. 903289 p/st 
@ 

S  

33.20.81.10 Hlutar og fylgihlutir til áttavita og annarra áhalda og tækja til 
siglinga 

901490 — S S2 

33.20.81.20 Hlutar og fylgihlutir áhalda til landmælinga, landmælinga-
fræðirannsókna og til svæðislýsingar, hallamælar, til 
kortagerðar eftir myndum, vatnamælinga, haffræði-, 
vatnafræði-, veðurfræði- eða jarðeðlisfræðirannsókna, þó ekki 
áttavitar 

901590 — S S2 

33.20.81.30 Hlutar og fylgihlutir til áhalda til teiknunar, afmörkunar eða 
útreiknings og handáhalda til lengdarmælinga 

901790 — S S2 

33.20.81.41 Hlutar og fylgihlutir til véla og tækja til að prófa 
eðlisfræðilega eiginleika efna 

902490 — S S2 

33.20.81.43 Hlutar og fylgihlutir til flotvoga og þess konar flotáhalda, 
hitamæla, háhitamæla, loftvoga, rakamæla og rakaþrýstimæla, 
einnig sjálfritandi, og hvers konar samsetning þessara áhalda 

902590 — S S2 

33.20.81.45 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækjabúnaðar til að mæla eða 
prófa breytur í vökvum eða gasi (þó ekki notkunar- eða 
framleiðslumælar) 

902690 — S S2 

33.20.81.47 Örsniðlar, og hlutar og fylgihlutir til þeirra 902790 — S S2 

33.20.81.50 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækjabúnaðar í nr. 90.30 903090 — S S2 

33.20.81.70 Hlutar og fylgihlutir til áhalda, tækjabúnaðar og véla í 
nr. 90.31 

903190 — S S2 

33.20.81.90 Hlutar og fylgihlutir, ót.a. til véla, tækjabúnaðar o.s.frv. í 
nr. 90 

9033 — S  

33.20.82.00 Hlutar og fylgihlutir til smásjáa og ljósbylgjutækja þó ekki til 
optískra smásjáa 

901290 — S S2 

33.20.83.33 Hlutar til notkunar- og framleiðslumæla fyrir rafmagn 90289010 — S S2 

33.20.83.35 Hlutar og fylgihlutir til notkunar- og framleiðslumæla fyrir gas 
eða vökva, þó ekki vökvadælur 

90289090 — S S2 
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33.20.83.50 Hlutar og fylgihlutir til nr. 9029 902990 — S S2 

33.20.84.00 Hlutar og fylgihlutir áhalda og tækjabúnaðar til sjálfvirkrar 
stillingar og stjórnunar 

903290 — S S2 

33.20.91.00 Uppsetninga á áhöldum og tækjabúnaði til mælinga, eftirlits, 
prófana, siglinga o.þ.h. (þó ekki á stjórnbúnaði fyrir 
iðnaðarframleiðslu) 

— — S  

33.20.92.00 Viðgerðir og viðhald á áhöldum og tækjabúnaði til mælinga, 
eftirlits, prófana, siglinga o.þ.h. (þó ekki á stjórnbúnaði fyrir 
iðnaðarframleiðslu) 

— — S  

NACE 33.30: Framleiðsla á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu 

33.30.10.00 Hönnun og samsetning á stjórnbúnaði fyrir iðnaðarframleiðslu 
og sjálfvirkar framleiðslustöðvar 

— — S  

NACE 33.40: Framleiðsla á sjóntækjum og ljósmyndabúnaði 

33.40.11.30 Snertilinsur 900130 p/st S  

33.40.11.53 Lausar gleraugnalinsur, ekki til sjónleiðréttingar 9001 (.40.20 +.50.20) p/st S  

33.40.11.55 Lausar gleraugnalinsur með einföldu sjóngleri, til sjón-
leiðréttingar, með báðar hliðar fullunnar 

9001 (.40.41 +.50.41) p/st S  

33.40.11.59 Lausar gleraugnalinsur, til sjónleiðréttingar, með báðar hliðar 
fullunnar, þó ekki með einföldu sjóngleri 

9001 (.40.49 +.50.49) p/st S  

33.40.11.70 Lausar gleraugnalinsur, til sjónleiðréttingar, þó ekki með báðar 
hliðar fullunnar 

9001 (.40.80 +.50.80) p/st S  

33.40.12.50 Sólgleraugu 900410 p/st S  

33.40.12.90 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónréttingar, 
verndar eða annars (þó ekki sólgleraugu) 

900490 kg S  

33.40.13.50 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., úr 
plasti 

900311 p/st S  

33.40.13.90 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., 
ekki úr plasti 

900319 p/st S  

33.40.14.00 Hlutar til ramma og umgjarða fyrir gleraugu, hlífðargleraugu 
o.þ.h. (þó ekki skrúfur, keðjur án festingarbúnaðar eða fjaðrir 
úr ódýrum málmi) 

900390 — S S2 

33.40.21.15 Myndleiðarar 90011010 kg S  

33.40.21.19 Ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt og ljósleiðarar (þó ekki fyrir myndir 
eða ljósleiðarar með sérslíðruðum trefjum) 

90011090 kg S  

33.40.21.30 Lausar þynnur og plötur úr ljósskautandi efni 900120 kg S  

33.40.21.53 Strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, ót.a. 900190 kg S  

33.40.21.55 Linsur, strendingar, speglar o.s.frv., í umgjörð, úr hvers konar 
efni 

900290 p/st 
@ 

S  

33.40.21.70 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni (þó ekki fyrir 
myndavélar, myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða -
smækkara) 

900219 p/st S  
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33.40.21.90 Ljóssíur, í umgjörð, úr hvers konar efni 900220 p/st S  

33.40.22.30 Sjónaukar fyrir bæði augu (þ.m.t. nætursjónaukar) 900510 p/st S  

33.40.22.50 Tækjabúnaður (þó ekki sjónaukar fyrir bæði augu) eins og 
optískir sjónaukar 

900580 p/st 
@ 

S  

33.40.22.73 Þrívíddarsmásjár 901110 p/st S  

33.40.22.75 Optískar smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða 
örmyndvörpunar (þó ekki aðskildar ljósmynda- og kvikmynda-
vélar) 

901120 p/st S  

33.40.22.79 Optískar smásjár (þó ekki til örmyndatöku, örkvikmyndatöku 
eða örmyndvörpunar eða þrívíddarsmásjár) 

901180 p/st S  

33.40.23.10 Sjónaukasigti til að festa á skotvopn, hringsjár, sjónauka ... 901310 p/st 
@ 

S  

33.40.23.30 Leysitæki (þó ekki leysidíóður eða vélar og tæki með 
innbyggðu leysitæki) 

901320 p/st 
@ 

S  

33.40.23.55 Vökvakristalsbúnaður (þ.m.t. stakbundinn vökvakristals-
búnaður) 

9013.80 (.20 +.30) p/st 
@ 

S  

33.40.23.59 Optískur búnaður, tæki og áhöld, ót.a. annað 90138090 — S  

33.40.24.10 Hlutar og fylgihlutir (þ.m.t. festingar) til sjónauka fyrir bæði 
augu, ót.a. 

900590 — S S2 

33.40.24.30 Hlutar og fylgihlutir til optískra smásjáa í nr. 9011 901190 — S S2 

33.40.24.50 Hlutar og fylgihlutir til optískra tækja og áhalda í nr. 9013 901390 — S S2 

33.40.31.00 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni, fyrir myndavélar, 
myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða -smækkara 

900211 p/st S  

33.40.32.30 Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, þó ekki 
vélar til ljóssetningar eða samsetningar, búnaður til að búa til 
prentplötur eða prentvalsa með ljósritun eða varmaafritun 

900610 p/st S  

33.40.32.50 Myndavélar til að mynda skjöld á örfilmur, örmyndaspjöld eða 
aðra örfilmumiðla 

900620 p/st S  

33.40.32.70 Myndavélar til nota neðansjávar, við landmælingar úr lofti eða 
við lyf- eða skurðlæknisfræðilegar rannsóknir á innri líffærum, 
samanburðarmyndavélar til nota við réttarrannsóknir eða í 
sakamálafræði 

900630 p/st S  

33.40.33.10 Skyndiljósmyndavélar handheldar eða í kassa 900640 p/st S  

33.40.33.35 Myndavélar fyrir filmur í rúllum ≤ 35 mm að breidd, með 
einslinsu spegilmynd 

900651 p/st S  

33.40.33.39 Myndavélar fyrir filmur í rúllum < 35 mm að breidd (þó ekki 
með einlinsu spegilmynd) 

900652 p/st S  

33.40.33.50 Myndavélar fyrir filmur í rúllum  35 mm að breidd (þ.m.t. 
einnota myndavélar) (þó ekki með einlinsu spegilmynd) 

900653 p/st S  

33.40.33.90 Tæki til ljósmyndunar (þó ekki myndbandsvélar fyrir 
kyrrmyndir) 

900659 p/st S  
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33.40.34.30 Kvikmyndavélar, fyrir filmur < 16 mm að breidd eða fyrir 
tvöfaldar 8 mm filmur 

900711 p/st S  

33.40.34.50 Kvikmyndavélar (þó ekki fyrir filmur < 16 mm að breidd eða 
fyrir tvöfaldar 8 mm filmur) 

900719 p/st S  

33.40.35.30 Kvikmyndasýningavélar 900720 p/st S  

33.40.35.50 Skyggnuvélar (þó ekki til kvikmyndasýninga) 900810 p/st S  

33.40.35.90 Kyrrmyndasýningavélar (þó ekki til kvikmyndasýninga) 900830 p/st S  

33.40.36.15 Leifturtæki með úrhleðslulampa (rafeinda-) til ljósmyndunar 
eða prentmyndagerðar 

900661 p/st S  

33.40.36.19 Leifturtæki til ljósmyndunar (þó ekki leifturtæki með 
úrhleðslulampa (rafeinda-), leifturljósaperur, leifturkubbar 
o.þ.h. 

900669 p/st S  

33.40.36.30 Ljósmyndastækkarar og -smækkarar (þó ekki fyrir 
kvikmyndir) 

900840 p/st S  

33.40.36.50 Tæki eða búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á ljósmynda-
filmum eða -pappír í rúllum eða til sjálfvirkrar lýsingar fram-
kallaðrar filmu á ljósmyndapappír í rúllum, þ.m.t. kvikmynda-
filmur 

901010 p/st 
@ 

S  

33.40.36.70 Tæki og búnaður til nota í ljósmyndavinnustofur, ót.a. 
negatívusjár 

9010 (.4 +.50) p/st 
@ 

S  

33.40.36.90 Sýningartjöld 901060 p/st 
@ 

S  

33.40.37.00 Lesarar fyrir örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla 900820 p/st S  

33.40.38.13 Hlutar og fylgihlutir til ljósmyndavéla (þó ekki leifturtæki) 900691 — S S2 

33.40.38.15 Hlutar og fylgihlutir til leifturtækja til ljósmyndunar og leiftur-
lampa 

900699 — S S2 

33.40.38.33 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndavéla (þó ekki hlífar úr 
textílefni til að uppræta vélarhávaða) 

900791 — S S2 

33.40.38.35 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndasýningavéla (þó ekki hlífar 
úr textílefni til að uppræta vélarhávaða) 

900792 — S S2 

33.40.38.50 Hlutar og fylgihlutir til skyggnuvéla, lesara fyrir örfilmur, 
örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla, myndvörpur og 
ljósmyndastækkara og -smækkara (þó ekki til kvikmynda-
sýninga) 

900890 — S S2 

33.40.38.70 Hlutar og fylgihlutir til tækja og búnaðar í nr. 9010 901090 — S S2 

33.40.92.00 Viðgerðir og viðhald á ljósmynda-, kvikmynda- og optískum 
áhöldum sem notuð eru í atvinnuskyni 

— — S  

NACE 33.50: Úra- og klukkusmíði 

33.50.11.13 Rafknúin armbandsúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi, eingöngu með vísum (þ.m.t. skeiðúr) 

910111 p/st S  

33.50.11.15 Rafknúin armbandsúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi, eingöngu með rafeindastöfum (þ.m.t. 
skeiðúr) 

910112 p/st S  

33.50.11.17 Rafknúin armbandsúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi (þ.m.t. skeiðúr) (þó ekki eingöngu með 
vísum eða rafeindastöfum) 

910119 p/st S  
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33.50.11.30 Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, með kassa úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi, þ.m.t. sjálftrekkt og skeiðúr, þó 
ekki rafknúin 

9101 (.2 +.99) p/st S  

33.50.11.50 Rafknúin vasaúr og önnur úr, með kassa úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi (þ.m.t. skeiðúr) (þó ekki 
armbandsúr) 

910191 p/st S  

33.50.12.13 Armbandsúr, með vísum, sem ganga fyrir rafhlöðum eða 
rafgeymi, einnig með skeiðúrsbúnaði, þó ekki með kassa úr 
góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 

910211 p/st S  

33.50.12.15 Armbandsúr, með rafeindastöfum, sem ganga fyrir rafhlöðum 
eða rafgeymi, einnig með skeiðúrsbúnaði (þó ekki með kassa 
úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi) 

910212 p/st S  

33.50.12.17 Armbandsúr, sem ganga fyrir rafhlöðum eða rafgeymi, einnig 
með skeiðúrsbúnaði, þó ekki með kassa úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi eða einungis með vísum eða 
rafeindastöfum 

910219 p/st S  

33.50.12.30 Önnur armbandsbúr, einnig með skeiðúrsbúnaði 9102 (.2 +.99) p/st S  

33.50.12.50 Rafknúin vasaúr og önnur úr (þ.m.t. skeiðúr) (þó ekki með 
kassa úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi eða 
armbandsúr) 

910291 p/st S  

33.50.13.00 Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur, fyrir ökutæki, 
flugvélar, geimflaugar eða skip 

9104 p/st S  

33.50.14.13 Rafknúnar klukkur með úrverki (þó ekki klukkur fyrir 
ökutæki, pendúlklukkur eða klukkur með gangverki án 
stjórnbúnaðar (samfasa hreyfils)) 

910310 p/st S  

33.50.14.19 Klukkur með úrverki (þó ekki rafknúnar, pendúlklukkur eða 
klukkur með gangverki án stjórnbúnaðar (samfasa hreyfils)) 

910390 p/st S  

33.50.14.33 Rafknúnar vekjaraklukkur (þó ekki með úrverki) 910511 p/st S  

33.50.14.39 Vekjaraklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 910519 p/st S  

33.50.14.43 Rafknúnar veggklukkur (þó ekki með úrverki) 910521 p/st S  

33.50.14.50 Veggklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 910529 p/st S  

33.50.14.60 Rafknúnar klukkur, þ.m.t. klukkur með tímadreifingar- og 
samræmingarkerfi, þó ekki annars flokks klukkur sem eru 
einungis með mínútu- og/eða sekúnduvísi, vekjaraklukkur eða 
veggklukkur 

910591 p/st S  

33.50.14.75 Borðklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 91059910 p/st S  

33.50.14.79 Klukkur (þó ekki vekjaraklukkur, veggklukkur, borðklukkur 
eða klukkur fyrir ökutæki, flugvélar, geimflaugar eða skip, 
með úrverki eða rafknúnar) 

91059990 p/st S  

33.50.21.33 Rafknúin úrverk, fullgerð og samsett, eingöngu með vélrænni 
skífu eða kerfi sem hægt er að setja vélræna skífu í 

910811 p/st S  

33.50.21.35 Rafknúin úrverk, fullgerð og samsett, með eingöngu með 
rafeindastöfum 

910812 p/st S  

33.50.21.37 Rafknúin úrverk, fullgerð og samsett, þó ekki eingöngu með 
vélrænni skífu eða kerfi sem hægt er að setja vélræna skífu í 
— eingöngu með rafeindastöfum 

910819 p/st S  

33.50.21.50 Úrverk, fullgerð og samsett (þ.m.t. sjálftrekkt) (þó ekki 
rafknúin) 

9108 (.20 +.90) p/st S  

33.50.22.35 Rafknúin klukkuverk í vekjaraklukkur, fullgerð og samsett 910911 p/st S  
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33.50.22.39 Rafknúin klukkuverk, fullgerð og samsett (þó ekki í 
vekjaraklukkur) 

910919 p/st S  

33.50.22.90 Klukkuverk í vekjaraklukkur, ekki rafknúin, fullgerð og 
samsett 

910990 p/st S  

33.50.23.30 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta, með óróa og 
gangfjöður 

91101110 p/st S  

33.50.23.50 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta (þó ekki með 
óróa og gangfjöður) 

91101190 p/st S  

33.50.23.70 Ófullgerð, samsett úrverk 911012 kg S  

33.50.24.00 Gróf úrverk 911019 p/st 
@ 

S  

33.50.25.00 Fullgerð, ófullgerð og gróf klukkuverk, ósamsett 911090 kg S  

33.50.26.13 Úrkassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 911110 p/st S  

33.50.26.15 Úrkassar úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðaðir 911120 p/st S  

33.50.26.19 Úrkassar (þó ekki úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 
eða úr ódýrum málmi) 

911180 p/st S  

33.50.26.30 Hlutar til úrkassa 911190 — S  

33.50.26.54 Klukkukassar og kassar fyrir aðrar vörur í nr. 91 911220 p/st S  

33.50.26.57 Hlutar til klukkukassa og kassa fyrir aðrar vörur í nr. 91 911290 — S  

33.50.27.00 Úrólar, úrbönd og úrfestar, úr góðmálmi, málmi klæddum 
góðmálmi eða ódýrum málmi og hlutar til þeirra, þó ekki 
hálskeðjur, nisti, úrkeðjur, hringar og brjóstnælur 

9113 (.10 +.20) — S  

33.50.28.10 Klukku- eða úrfjaðrir (þ.m.t. óróafjaðrir) 911410 kg S  

33.50.28.30 Klukku- eða úrsteinar (þ.m.t. óunnir eða grófsagaðar steinar) 911420 kg S  

33.50.28.50 Klukku- eða úrskífur 911430 p/st 
@ 

S  

33.50.28.70 Aðrir klukku- eða úrhlutar 9114 (.40 +.90) — S  

33.50.29.10 Tímaritar og tímaupptökutæki 910610 p/st S  

33.50.29.30 Stöðumælar og annað (þó ekki vinnslutímamælar, 
skeiðklukkur o.þ.h.) 

9106 (.20 +.90.90) p/st S  

33.50.29.50 Vinnslutímamælar, skeiðklukkur o.þ.h. (þó ekki mjög 
nákvæmar klukkur og úr og skeiðúr) 

91069010 p/st S  

33.50.29.70 Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfli 9107 p/st S  
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33.50.91.00 Uppsetning á tímamælitækjum og -búnaði sem notuð eru í 
iðnaði 

— — S  

33.50.92.00 Viðgerðir og viðhald á tímamælitækjum og -búnaði sem notuð 
eru í iðnaði 

— — S  

NACE 34.10: Framleiðsla vélknúinna ökutækja 

34.10.11.30 Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki, með 
≤ 250 cm3 sprengirými 

8407 (.31 +.32) p/st S  

34.10.11.50 Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki, með 
> 250 cm3 en ≤ 1 000 cm3 sprengirými 

840733 p/st S  

34.10.12.00 Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki, með 
> 1.000 cm3 sprengirými 

840734 p/st S  

34.10.13.00 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til að knýja ökutæki 
(dísil- eða hálfdísilhreyflar) (þó ekki fyrir járn- eða 
sportbrautarvagna) 

840820 p/st S  

34.10.21.33 Vélknúin ökutæki með bensínhreyfli ≤ 1 000 cm3 (þó ekki 
ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar 
og áþekk ökutæki) 

87032110 p/st S  

34.10.21.36 Önnur vélknúin ökutæki (þ.m.t. húsbílar) knúin hreyflum með 
neistakveikju, með >1 000 cm3 en ≤ 1 500 cm3 sprengirými 

87032210 p/st S  

34.10.22.30 Vélknúin ökutæki með bensínhreyfli > 1.500 cm3 (þ.m.t. 
húsbílar með > 3 000 cm3 sprengirými) (þó ekki ökutæki til 
flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk 
ökutæki) 

8703 (.23.19 +.24.10) p/st S  

34.10.22.50 Húsbílar með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju , með 
> 1 500 cm3 en ≤ 3 000 cm3 sprengirými 

87032311 p/st S  

34.10.23.10 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli ≤ 1 500 cm3 
(þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, 
golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

87033110 p/st S  

34.10.23.30 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli > 1 500 cm3 
en ≤ 2 500 cm3 (þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, 
húsbílar, vélsleðar, golfbifreiðar eða áþekk ökutæki) 

87033219 p/st S  

34.10.23.40 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli > 2.500 cm3 
(þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, húsbílar, 
vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

87033319 p/st S  

34.10.23.53 Húsbílar með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil) með > 1 500 cm3 en ≤ 2.500 cm3 sprengirými 

87033211 p/st S  

34.10.23.55 Húsbílar með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil) með > 2.500 cm3 sprengirými 

87033311 p/st S  

34.10.24.30 Rafknúin ökutæki, til mannflutninga (þó ekki ökutæki til 
flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk 
ökutæki) 

87039010 p/st S  

34.10.24.90 Önnur vélknúin ökutæki til mannflutninga (þó ekki ökutæki til 
flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar eða áþekk 
ökutæki) 

87039090 p/st S  
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34.10.30.33 Vélknúin ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum með stimpil-
brunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil) með 
≤ 2.500 cm3 sprengirými 

87021091 p/st S  

34.10.30.35 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 
farþegum með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil) með > 2.500 cm3 sprengirými 

87021011 p/st S  

34.10.30.53 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 
farþegum með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju með 
≤ 2 800 cm3 sprengirými 

87029031 p/st S  

34.10.30.55 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 
farþegum með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju með 
> 2 800 cm3 sprengirými 

87029011 p/st S  

34.10.30.59 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 
farþegum (þó ekki með stimpilbrunahreyfli með þrýsti- eða 
neistakveikju) 

87029090 p/st S  

34.10.41.10 Ökutæki til vöruflutninga, með dísil- eða hálfdísilhreyfli, að 
heildarþyngd ≤ 5 tonn (þó ekki dembarar gerðir til nota utan 
þjóðvega) 

8704.21 (.10 +.31 +.91) p/st S  

34.10.41.30 Ökutæki til vöruflutninga, með dísil- eða hálfdísilhreyfli, að 
heildarþyngd > 5 tonn en ≤ 20 tonn (þ.m.t. sendibifreiðar) (þó 
ekki dembarar gerðir til nota utan þjóðvega) 

8704.22 (.10 +.91) p/st S  

34.10.41.40 Ökutæki til vöruflutninga, með stimpilbrunahreyfli með 
þrýstikveikju (dísil- eða hálf-dísil), að heildarþyngd > 20 tonn 
(þó ekki dembarar gerðir til nota utan þjóðvega) 

8704.23 (.10 +.91) p/st S  

34.10.42.30 Ökutæki til vöruflutninga, með stimpilbrunahreyfli með 
neistakveikju, að heildarþyngd ≤ 5 tonn (þó ekki dembarar 
gerðir til nota utan þjóðvega) 

8704.31 (.10 +.31 +.91) p/st S  

34.10.42.50 Ökutæki til vöruflutninga, með stimpilbrunahreyfli með 
neistakveikju, að heildarþyngd > 5 tonn (þó ekki dembarar 
gerðir til nota utan þjóðvega) 

8704.32 (.10 +.91) p/st S  

34.10.42.90 Ökutæki til vöruflutninga (þó ekki ökutæki með stimpilbruna-
hreyfli með þrýsti- eða neistakveikju eða dembarar gerðir til 
nota utan þjóðvega) 

870490 p/st S  

34.10.44.00 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna 87012010 p/st S  

34.10.45.00 Grindur með hreyfli fyrir dráttarbifreiðar, fólksbifreiðar og 
önnur vélknúin ökutæki, sem eru aðallega ætluð til 
mannflutninga, ökutæki til vöruflutninga og ökutæki til 
sérstakra nota, þ.m.t. kappakstursbílar 

8706 p/st S  

34.10.51.00 Námubílar, gerðir til nota utan þjóðvega 870410 p/st S  

34.10.52.00 Kranabifreiðar 870510 p/st S  

34.10.53.00 Vélknúin ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó, 
golfbifreiðar og áþekk ökutæki 

870310 p/st S  

34.10.54.10 Borkranabifreiðar 870520 p/st S  

34.10.54.30 Slökkvibifreiðar 870530 p/st S  

34.10.54.50 Steypuhræribifreiðar 870540 p/st S  

34.10.54.90 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a. (t.d. gálgabifreiðar 
o.þ.h.) 

870590 p/st S  
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NACE 34.20: Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki, framleiðsla eftirvagna og festivagna 

34.20.10.30 Yfirbyggingar fyrir bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki, sem 
eru aðallega ætluð til mannflutninga (þ.m.t. golfbifreiðar og 
áþekk ökutæki) (þó ekki til flutnings á ≥ 10 farþegum) 

870710 p/st S  

34.20.10.50 Yfirbyggingar fyrir vöruflutninga-, hóp-, langferða- og 
dráttarbifreiðar, dembara og vélknúin ökutæki til sérstakra 
nota, þ.m.t. fullgerðar og ófullgerðar yfirbyggingar og ökutæki 
til flutnings á ≥ 10 farþegum 

870790 p/st S  

34.20.21.00 Gámar sérstaklega hannaðir og búnir til flutnings með einni 
eða fleiri gerðum farartækja (þ.m.t. gámar til flutnings á 
vökvum) 

8609 p/st S S2 

34.20.22.30 Fellihýsi 87161010 p/st S  

34.20.22.93 Hjólhýsi ≤ 750 kg að þyngd (þ.m.t. hjólhýsi sem festivagnar) 
(þó ekki fellihýsi) 

87161091 p/st S  

34.20.22.95 Hjólhýsi > 750 kg en ≤ 3 500 kg að þyngd (þ.m.t. hjólhýsi sem 
festivagnar) (þó ekki fellihýsi) 

8716.10 (.94 +.96) p/st S  

34.20.22.97 Hjólhýsi > 3 500 kg að þyngd 87161099 p/st S  

34.20.23.00 Aðrir tengivangar og festivagnar til vöruflutninga 8716 (.31 +.39(.10 +.30 
+.5) +.40) 

p/st 
@ 

S  

34.20.30.30 Undirvagnar fyrir tengivagna, festivagna og önnur ökutæki 
sem eru ekki knúin á vélrænan hátt 

87169010 p/st 
@ 

S S2 

34.20.30.50 Yfirbyggingar fyrir tengivagna, festivagna og önnur ökutæki 
sem eru ekki knúin á vélrænan hátt 

87169030 p/st 
@ 

S S2 

34.20.30.70 Ásar fyrir tengivagna, festivagna og önnur ökutæki sem eru 
ekki knúin á vélrænan hátt 

87169050 p/st 
@ 

S S2 

34.20.30.90 Hlutar til tengivagna, festivagna og annarra ökutækja sem eru 
ekki knúin á vélrænan hátt (þó ekki undirvagnar, yfirbyggingar 
eða ásar) 

87169090 — S S2 

NACE 34.30: Framleiðsla á íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra 

34.30.11.00 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til stimplibrunahreyfla 
með neistakveikju (þó ekki til hreyfla í loftför) 

840991 — S S2 

34.30.12.00 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til stimplibrunahreyfla 
með þrýstikveikju 

840999 — S S2 

34.30.20.10 Stuðarar og hlutar til þeirra (þ.m.t. stuðarar úr plasti) 870810 kg S S2 

34.30.20.23 Áfastir bremsuborðar 870831 p/st 
@ 

S S2 

34.30.20.25 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra (þó ekki áfastir 
bremsuborðar) 

870839 kg S S2 

34.30.20.33 Gírkassar 870840 p/st 
@ 

S S2 

34.30.20.35 Driföxlar með mismunadrifi 870850 p/st 
@ 

S S2 
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34.30.20.37 Driflausir öxlar og hlutar til þeirra 870860 kg S S2 

34.30.20.40 Ökuhjól og hlutar og fylgihlutir til þeirra 870870 kg S S2 

34.30.20.50 Höggdeyfar 870880 p/st 
@ 

S S2 

34.30.20.61 Vatnskassar fyrir dráttar-, fólks-, vöruflutninga-, krana-, 
slökkvi-, steypuhræri-, götuhreinsi- og úðunar-, 
verkstæðisvagna og röntgentækjavagna 

870891 p/st 
@ 

S S2 

34.30.20.63 Hljóðdeyfar og útblástursrör 870892 kg S S2 

34.30.20.65 Tengsli og hlutar til þeirra: 870893 kg S S2 

34.30.20.67 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar 870894 kg S S2 

34.30.20.80 Öryggispúðar með uppblásturskerfi 87089911 p/st S S2 

34.30.20.90 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., til ökutækja í nr. 8701 til 8705 8708.99 (.19 +.30 +.50 
+.9) 

— S S2 

34.30.30.30 Öryggisbelti 870821 p/st S S2 

34.30.30.90 Hlutar og fylgihlutir til yfirbygginga (þ.m.t. til 
ökumannshúsa), ót.a. 

870829 — S S2 

NACE 35.11: Smíði og viðgerðir á skipum 

35.11.10.00 Herskip (þ.m.t. kafbátar (einungis fullfrágengið) 890610 p/st 
@ 

S R 

35.11.21.33 
z 

Skemmtiferðaskip til hafsiglinga, bátar til skoðunarferða og 
áþekk för til flutnings á mönnum 

8901.10.10a p/st + GT S R 

35.11.21.35 
z 

Ferjur til hafsiglinga 8901.10.10b p/st + GT S R 

35.11.21.90 Ferjur, skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og áþekk för, 
ekki til hafsiglinga 

89011090 p/st S R 

35.11.22.33 
z 

Hráolíuflutningaskip, til hafsiglinga 8901.20.10a p/st + GT S R 

35.11.22.35 
z 

Vöru- og efnaflutningaskip, til hafsiglinga (þó ekki 
hráolíuflutningaskip) 

8901.20.10b p/st + GT S R 

35.11.22.90 Tankskip, ekki til hafsiglinga 89012090 p/st + ct/l S R 

35.11.23.30 Kæliskip, til hafsiglinga (þó ekki tankskip) 89013010 p/st + GT S R 

35.11.23.90 Kæliskip, ekki til hafsiglinga (þó ekki tankskip) 89013090 p/st + ct/l S R 

35.11.24.10 
z 

Búlkaskip, til hafsiglinga (þó ekki tankskip eða kæliskip) 8901.90.10a p/st + GT S R 
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35.11.24.20 
z 

Fjölnotaskip til hafsiglinga 8901.90.10b p/st + GT S R 

35.11.24.30 
z 

Almenn vöruflutningaskip, til hafsiglinga (þó ekki tankskip 
eða kæliskip) 

8901.90.10c p/st + GT S R 

35.11.24.40 
z 

Gámaskip og háhraðaáætlunarskip, til hafsiglinga 8901.90.10d p/st + GT S R 

35.11.24.50 
z 

Ekjuskip, til hafsiglinga 8901.90.10e p/st + GT S R 

35.11.24.60 
z 

Bifreiðaflutningaskip, til hafsiglinga 8901.90.10f p/st + GT S R 

35.11.24.73 
z 

Jarðolíugasflutningaskip, til hafsiglinga 8901.90.10g p/st + GT S R 

35.11.24.75 
z 

Gasflutningaskip, til hafsiglinga 8901.90.10h p/st + GT S R 

35.11.24.80 Skip til flutninga bæði á mönnum og/eða vörum, ekki 
hafsiglinga, þó ekki kæliskip, ferjur, skemmtiferðaskip, bátar 
til skoðunarferða eða áþekk för, vélknúin 

89019091 p/st + ct/l S R 

35.11.24.90 Vélknúin skip til flutninga bæði á mönnum og/eða vörum, þó 
ekki til hafsiglinga, kæliskip, skemmtiferðaskip, bátar til 
skoðunarferða eða áþekk för, ferjur 

89019099 p/st + ct/l S R 

35.11.31.30 Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu 
á sjávarafurðum, til hafsiglinga 

8902.00.1 p/st + GT 
@ 

S R 

35.11.31.90 Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu 
á sjávarafurðum, ekki til hafsiglinga 

89020090 p/st + GT S R 

35.11.32.30 Dráttarbátar 89040010 p/st 
@ 

S R 

35.11.32.50 För til að ýta öðrum förum, til hafsiglinga 89040091 p/st 
@ 

S R 

35.11.32.90 För til að ýta öðrum förum, ekki til hafsiglinga 89040099 p/st 
@ 

S R 

35.11.33.30 Dýpskunarskip, til hafsiglinga 89051010 p/st S R 

35.11.33.53 
z 

Vitaskip, slökkviskip, flotkranar o.s.frv., ót.a., til hafsiglinga 8905.90.10a p/st S R 

35.11.33.55 
z 

Flotkvíar, til hafsiglinga 8905.90.10b p/st S R 

35.11.33.70 Önnur dýpkunarskip, vitaskip, slökkviskip, flotkranar o.s.frv. 8905 (.10.90 +.90.90) p/st S R 

35.11.33.93 Önnur för (þ.m.t. björgunarbátar), önnur en árabátar, til 
hafsiglinga 

89069010 p/st S R 

35.11.33.95 Önnur för (þ.m.t. björgunarbátar, aðrir en árabátar), ekki til 
hafsiglinga 

8906.90.9 p/st S R 
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35.11.40.00 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 890520 p/st S R 

35.11.50.00 Fljótandi mannvikri (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, löndunar-
brýr, baujur og sjómerki) 

8907 p/st 
@ 

S R 

35.11.91.00 Viðgerðir á skipum, bátum og fljótandi mannvirkjum (þó ekki 
á snekkjum, öðrum skemmti- eða sportförum, árabátum eða 
kanóum) 

— — S  

35.11.92.00 Breytingar á skipum, bátum og fljótandi mannvirkjum (þó ekki 
á snekkjum, öðrum skemmti- eða sportförum, árabátum eða 
kanóum) 

— — S  

35.11.93.50 Innréttingarþjónusta í skip og fljótandi palla og mannvirki — — S  

NACE 35.12: Smíði og viðgerðir á lystisnekkjum og sportbátum 

35.12.11.30 Skemmti- eða sportseglbátar, til hafsiglinga 89039110 p/st S  

35.12.11.53 Skemmti- eða sportseglbátar, ekki til hafsiglinga, ≤ 100 kg að 
þyngd 

89039191 p/st S  

35.12.11.55 Skemmti- eða sportseglbátar, ekki til hafsiglinga, > 100 kg að 
þyngd og ≤ 7,5 m að lengd 

89039193 p/st S  

35.12.11.57 Skemmti- eða sportseglbátar, ekki til hafsiglinga, > 100 kg að 
þyngd og 7,5 m að lengd 

89039199 p/st S  

35.12.12.34 Uppblásin skemmti- eða sportför, ≤ 100 kg að þyngd 89031010 p/st S  

35.12.12.37 Uppblásin skemmti- eða sportför, > 100 kg að þyngd 89031090 p/st S  

35.12.13.30 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, til hafsiglinga (þó ekki 
með utanborðsvél) 

89039210 p/st S  

35.12.13.55 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, ekki til hafsiglinga, 
≤ 7,5 m að lengd (þó ekki með utanborðsvél) 

89039291 p/st S  

35.12.13.57 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, ekki til hafsiglinga, 
> 7 5 m að lengd (þó ekki með utanborðsvél) 

89039299 p/st S  

35.12.13.93 Aðrir bátar ≤ 100 kg að þyngd (þ.m.t. vélbátar með 
utanborðsvél, árabátar og kanóar) 

89039910 p/st S  

35.12.13.95 Aððrir bátar > 100 kg að þyngd og ≤ 7,5 m að lengd (þ.m.t. 
vélbátar með utanborðsvél, árabátar og kanóar) 

89039991 p/st S  

35.12.13.97 Aðrir bátar > 100 kg að þyngd og > 7,5 m að lengd (þ.m.t. 
vélbátar með utanborðsvél, árabátar og kanóar) 

89039999 p/st S  

35.12.90.00 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta, þjónusta við breytingar og 
útbúnað seglbáta til skemmti- og lystisiglinga 

— — S  

NACE 35.20: Framleiðsla eimreiða og vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir 

35.20.11.00 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku 860110 p/st S  

35.20.12.00 Dísilrafknúnar eimreiðar 860210 p/st 
@ 

S  

35.20.13.30 Eimreiðar knúnar rafgeymum 860120 p/st S  
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35.20.13.90 Eimreiðar og kolavagnar (þó ekki eimreiðar knúnar 
utanaðkomandi raforku, eimreiðar knúnar rafgeymum, 
dísilrafmagnseimreiðar) 

860290 p/st 
@ 

S  

35.20.20.30 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, knúnir utanaðkomandi raforku (þó ekki viðhalds- 
eða þjónustuvagnar) 

860310 p/st S  

35.20.20.90 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir (þó ekki þeir sem eru rafknúnir eða viðgerðar- eða 
þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

860390 p/st S  

35.20.31.00 Viðgerðar- og þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir 
(t.d. verkstæðisvagnar, kranavagnar, undirlagsþjöppuvagnar, 
viðhaldsvagnar, prófunarvagnar og brautareftirlitsvagnar) 

8604 p/st S  

35.20.32.00 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, 
farangursvagnar, póstvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota, 
þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir og 
sporbrautir, sjálfknúnir 

8605 p/st S  

35.20.33.30 Tankvagnar og þess háttar, einangraðir, kældir eða skýldir og 
lokaðir vagnar og vagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þó 
ekki sjálfknúnir) 

8606 (.10 +.20 +.91) p/st S  

35.20.33.50 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, þ.m.t. 
sjálflosandi vagnar, opnir með föstum skjólborðum ≥ 60 cm að 
hæð, tankvagnar o.þ.h., einangraðir, kældir/skýldir, lokaðir 
vagnar 

8606 (.30 +.92 +.99) p/st S  

35.20.40.55 Sporbúnaður og tengihlutar, vélrænn eða rafknúinn merkja-, 
öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður  fyrir járnbrautir og 
sporbrautir 

86080010 kg S S2 

35.20.40.30 Hlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna 8607 — S S2 

35.20.40.58 Hlutar til sporbúnaðar og tengihluta, og til rafmagnsmerkja-, 
öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir og 
sporbrautir 

86080090 — S S2 

35.20.40.59 Vélrænn eða rafknúinn merkja-, öryggis- eða 
umferðarstjórnbúnaður fyrir vegi, skipgengar vatnaleiðir, 
bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli.  

86080030 kg S S2 

35.20.91.00 Viðgerðir og viðhald eimreiða og vagna fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir og vélræns (og rafknúins) merkja-, öryggis- eða 
umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir og sporbrautir 

— — S  

35.20.92.00 Endurbætur eimreiða og vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir — — S  

NACE 35.30: Smíði loftfara og geimflauga 

35.30.11.00 Flugvélahreyflar sem eru stimpilbrunahreyflar með 
neistakveikju 

840710 p/st S  

35.30.12.10 Þrýstihverflar fyrir ≤ 25 kN þrýsting 841111 p/st S  

35.30.12.30 Þrýstihverflar fyrir meira en 25 kN þrýsting 841112 p/st S  

35.30.12.50 Skrúfuhverflar fyrir ≤ 1 100 kW afl 841121 p/st S  

35.30.12.70 Skrúfuhverflar fyrir meira en 1 100 kW afl 841122 p/st S  

35.30.13.00 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar 841210 p/st S  

35.30.14.30 Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra, 
þilfarsfangarar eða svipaður búnaður og hlutar til þeirra 

880510 kg S  

35.30.14.50 Flughermar og hlutar til þeirra 8805.2 kg S  

35.30.15.00 Hlutar til flugvélahreyfla, nothæfir til stimpil- eða 
hverfibrunahreyfla með neistakveikju 

840910 — S S2 



Nr. 16/426  31.3.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

35.30.16.00 Hlutar til þrýstihverfla eða skrúfuhverfla 841191 — S  

35.30.21.00 Svifflugur og svifdrekar 880110 p/st S  

35.30.22.00 Loftbelgir og loftskip; svifflugur, svifdrekar og önnur 
vélarlaus loftför (þ.m.t. fyrir háloftaathuganir, til að stýra 
loftfari, kanna skýjaþekjuhæð, fyrir veðurathuganir og þess 
háttar) (þó ekki svifflugur og svifdrekar) 

880190 kg S  

35.30.31.30 Þyrlur að eigin þyngd ≤ 2 000 kg 880211 p/st S  

35.30.31.50 Þyrlur að eigin þyngd > 2 000 kg 880212 p/st S  

35.30.32.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd ≤ 2 000 kg 880220 p/st S  

35.30.33.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2000 kg 880230 p/st S  

35.30.34.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15 000 kg 880240 p/st S  

35.30.40.00 Geimför, gervihnettir og skotvagnar fyrir geimför 880260 kg S  

35.30.50.30 Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra fyrir loftskip; svifflugur, 
svifdreka og önnur vélarlaus loftför, þyrlur og flugvélar 

880310 kg S S2 

35.30.50.50 Hjólabúnaður og hlutar til hans fyrir loftskip; svifflugur, svif-
dreka og önnur vélarlaus loftför, þyrlur, flugvélar, geimför og 
skotvagna fyrir geimför 

880320 kg S S2 

35.30.50.90 Hlutar til allra tegunda loftfara, þó ekki skrúfur, þyrlar, 
hjólabúnaður 

8803 (.30 +.90) — S S2 

35.30.91.00 Viðgerðir og viðhald loftfara og flugvélahreyfla — — S  

35.30.92.30 Endurbætur á flugvélahreyflum — — S  

35.30.92.50 Endurbætur á þyrlum — — S  

35.30.92.70 Endurbætur á flugvélum og öðrum loftförum (þó ekki þyrlum, 
flugvélahreyflum) 

— — S  

NACE 35.41: Framleiðsla vélhjóla 

35.41.11.00 Vélhjól og reiðhjól með hjálparvél, með ≤ 50 cm³ slagrými 871110 p/st S  

35.41.12.13 Vespur með > 50 cm3 en ≤ 250 cm3 slagrými 87112010 p/st S  

35.41.12.15 Vélhjól með > 50 cm3 but ≤ 250 cm3 slagrými (þó ekki vespur) 8711.20.9 p/st S  

35.41.12.30 Vélhjól með > 250 cm3 en ≤ 500 cm3 slagrými 871130 p/st S  

35.41.12.50 Vélhjól með > 500 cm3 en ≤ 800 cm3 slagrými 871140 p/st S  

35.41.12.70 Vélhjól með > 800 cm3 slagrými 871150 p/st S  

35.41.13.00 Hliðarvagnar bifhjóla 871190 p/st S  
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35.41.20.30 Hnakkar fyrir vélhjól, stigin bifhjól og vespur 871411 p/st S S2 

35.41.20.90 Hlutar og fylgihlutir fyrir vélhjól, stigin bifhjól og vespur (þó 
ekki hnakkar) 

871419 — S S2 

NACE 35.42: Framleiðsla reiðhjóla 

35.42.10.30 Reiðhjól og önnur hjól, án kúlulega (þar með talin þríhjól til 
vöruflutninga), án vélar 

87120010 p/st S  

35.42.10.50 Reiðhjól og önnur hjól, með kúlulegum (þar með talin þríhjól 
til vöruflutninga), án vélar 

8712.00 (.30 +.80) p/st S  

35.42.20.13 Grindur (þó ekki hlutar til þeirra) til reiðhjóla, annarra hjóla án 
vélar og hliðarvagna 

87149110 p/st S S2 

35.42.20.15 Gafflar (þó ekki hlutar til þeirra) til reiðhjóla, annarra hjóla án 
vélar og hliðarvagna 

87149130 p/st S S2 

35.42.20.19 Hlutar til grindna, gaffla, hemla, fóthemlanafa, hjólnafahemla, 
fetla og sveifargíra og fríhjólandi keðjuhjóla, til reiðhjóla, 
annarra hjóla án vélar og hliðarvagna 

8714 (.91.90 +.93.90 
+.94.90 +.96.90 
+.99.90) 

— S S2 

35.42.20.23 Gjarðir til reiðhjóla, annarra hjóla án vélar og hliðarvagna 87149210 p/st S S2 

35.42.20.25 Teinar til reiðhjóla, annarra hjóla án vélar og hliðarvagna 87149290 kg S S2 

35.42.20.27 Hjólnafir án fríhjóla- eða hemlabúnaðar til reiðhjóla, annarra 
hjóla án vélar og hliðarvagna 

87149310 p/st S S2 

35.42.20.33 Fóthemlanafir og hjólnafahemlar til reiðhjóla og annarra hjóla 
án vélar 

87149410 p/st S S2 

35.42.20.39 Hemlar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar (þó ekki 
fóthemlanafir og hjólnafahemlar ) 

87149430 p/st 
@ 

S S2 

35.42.20.40 Hnakkar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 871495 p/st 
@ 

S S2 

35.42.20.53 Fetlar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 87149610 pa S S2 

35.42.20.55 Sveifargírar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 87149630 p/st 
@ 

S S2 

35.42.20.63 Handföng til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 87149910 p/st S S2 

35.42.20.65 Bögglaberar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 87149930 p/st S S2 

35.42.20.67 Búnaður til að skipta um keðju (derailleur gear) á reiðhjólum 
og öðrum hjólum án vélar 

87149950 p/st 
@ 

S S2 

NACE 35.43: Framleiðsla ökutækja fyrir fatlaða 

35.43.11.30 Ökutæki fyrir fatlaða, ekki knúin á vélrænan hátt 871310 p/st S  

35.43.11.90 Ökutæki fyrir fatlaða, vélknúin eða knúin á annan vélrænan 
hát: 

871390 p/st S  

35.43.12.00 Hlutar og fylgihlutir til farartækja fyrir fatlaða 871420 — S S2 
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NACE 35.50: Framleiðsla annarra flutningatækja, ót.a. 

35.50.10.00 Ökutæki fyrir fatlaða, ekki knúin á vélrænan hátt, þ.m.t. kerrur 
og handvagnar, þó ekki innkaupakörfur 

871680 p/st 
@ 

S  

NACE 36.11: Framleiðsla á stólum og sætum 

36.11.11.10 Sæti til nota í flugvélum 940110 p/st 
@ 

S  

36.11.11.30 Sæti til nota í ökutækjum 940120 p/st 
@ 

S  

36.11.11.55 Snúningsstólar með hæðarstillingu, bólstraðir með bakstoð og 
hjólum eða töppum, þó ekki til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar eða áþekkir stólar 

94013010 p/st 
@ 

S  

36.11.11.59 Snúningsstólar með hæðarstillingu, óbólstraðir (þó ekki stólar 
með hjólum eða töppum eða til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar eða áþekkir stólar 

94013090 p/st 
@ 

S  

36.11.11.70 Sæti, með grind úr málmi, bólstruð (þó ekki snúningsstólar eða 
til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 
dýralækninga, rakarastólar eða áþekkir stólar, til ökutækja, til 
loftfara) 

940171 p/st 
@ 

S  

36.11.11.90 Sæti, með grind úr málmi, óbólstruð (þó ekki til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar 
eða áþekkir stólar, til ökutækja, snúningsstólar) 

940179 p/st 
@ 

S  

36.11.12.10 Sæti sem hægt er að breyta í  rúm (þó ekki garðsæti eða 
viðlegubúnaður) 

940140 p/st 
@ 

S  

36.11.12.30 Sæti úr reyr, körfuvíði, bambus eða áþekku efni 940150 p/st 
@ 

S  

36.11.12.50 Sæti, með grind úr viði, bólstruð (þ.m.t. sófasett) (þó ekki 
snúningsstólar) 

940161 p/st 
@ 

S  

36.11.12.90 Sæti, með grind úr viði, ekki bólstruð (þó ekki snúningsstólar) 940169 p/st 
@ 

S  

36.11.13.00 Önnur sæti, í nr. 9401, ót.a. 940180 p/st 
@ 

S  

36.11.14.10 Viðarhlutar til sæta (þó ekki sæti til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar 
eða áþekkir stólar, eða til notkunar í loftför) 

94019030 — S  

36.11.14.30 Hlutar til sæta þ.m.t. fyrir loftför, þó ekki úr viði eða sæti til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, 
rakarastólar eða áþekkir stólar, eða til notkunar í loftför — 
aðskildir púðar og dýnur 

9401.90 (.10 +.80) — S  

NACE 36.12: Framleiðsla á öðrum skrifstofu- og verslunarhúsgögnum 

36.12.11.10 Teikniborð úr málmi, til nota á skrifstofum (þó ekki borð sem 
eru hönnuð með eða sambyggð vélum eða tækjum) 

94031010 p/st 
@ 

S  

36.12.11.30 Skrifborð, með vinnusvæði úr málmi, til nota á skrifstofum, 
≤ 80 cm að hæð (þ.m.t. spónlögð eða lagskipt, með föstum 
fótum) 

94031051 p/st 
@ 

S  

36.12.11.50 Önnur málmhúsgögn til nota á skrifstofum, ≤ 80 cm að hæð 94031059 p/st 
@ 

S  
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36.12.11.73 Málmskápar með hurðum, hlerum eða spjöldum, til nota á 
skrifstofum, > 80 cm að hæð (þó ekki sýningarbásar eða 
húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 
dýralækninga) 

94031091 p/st 
@ 

S  

36.12.11.75 Skjalaskápar, spjaldskrárskápar og aðrir skápar úr málmi, til 
nota á skrifstofum, > 80 cm að hæð (þ.m.t. skápar með 
skúffum að 3/4) 

94031093 p/st 
@ 

S  

36.12.11.90 Önnur málmhúsgögn til nota á skrifstofum, > 80 cm að hæð 94031099 p/st 
@ 

S  

36.12.12.30 Viðarskrifborð, til nota á skrifstofum, ≤ 80 cm að hæð, þ.m.t. 
samstæðuhúsgögn og -einingar, með föstum fótum 

94033011 p/st 
@ 

S  

36.12.12.50 Viðarhúsgögn til nota á skrifstofum, ót.a., ≤ 80 cm að hæð 94033019 p/st 
@ 

S  

36.12.12.70 Viðarhúsgögn, til nota á skrifstofum, skápar með hurðum, 
> 80 cm að hæð 

94033091 p/st 
@ 

S  

36.12.12.90 Önnur viðarhúsgögn, til nota á skrifstofum, > 80 cm að hæð 
(þó ekki skápar með hurðum, hlerum eða spjöldum, 
skjalaskápar, spjaldskrárskápar og aðrir skápar eða sæti) 

94033099 p/st 
@ 

S  

36.12.13.00 Viðarhúsgögn fyrir verslanir (þ.m.t. innréttingar fyrir verslanir, 
skrifstofur, krár og hótel, innréttingaeiningar fyrir verslanir, 
afgreiðsluborð og fatastandar) (þó ekki sæti eða framhliðar úr 
viði) 

94036030 p/st 
@ 

S  

NACE 36.13: Framleiðsla á eldhúsinnréttingum 

36.13.10.50 Viðareiningar fyrir eldhúsinnréttingar 94034010 p/st 
@ 

S  

36.13.10.90 Viðarhúsgögn fyrir eldhús (þó ekki einingar fyrir eldhús-
innréttingar) 

94034090 p/st 
@ 

S  

NACE 36.14: Annar húsgagnaiðnaður 

36.14.11.00 Málmhúsgögn, þó ekki húsögn til nota á skrifstofum, til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, 
rakarastólar —  kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir 
undir hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp 

940320 kg S  

36.14.12.30 Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi (þó ekki innbyggðar 
skápainnréttingar, rúmbotnar, lampar og ljósabúnaður, 
frístandandi speglar og sæti) 

940350 p/st 
@ 

S  

36.14.12.50 Viðarhúsgögn fyrir borðstofur og stofur (þó ekki frístandandi 
speglar eða sæti) 

94036010 p/st 
@ 

S  

36.14.13.00 Önnur viðarhúsgögn, þó ekki húsgögn til nota í svefn-
herbergjum, borðstofum, stofum, eldhúsum eða skrifstofum, til 
lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, 
eða kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir undir 
hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp 

94036090 p/st 
@ 

S  

36.14.14.30 Plasthúsgögn, þó ekki húsögn til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga — kassar og skápar sem eru 
sérstaklega ætlaðir undir hljómtæki, myndbandstæki eða 
sjónvörp 

940370 p/st 
@ 

S  

36.14.14.50 Húsgögn, úr öðru efni en málmi, viði eða plasti, þó ekki sæti 
eða kassar og skápar sem eru sérstaklega ætlaðir undir 
hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp 

940380 p/st 
@ 

S  

36.14.15.30 Hlutar til málmhúsgagna, þó ekki til húsgagna til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, rakarastólar 
— til húsgagna sem eru sérstaklega ætluð undir hljómtæki, 
myndbandstæki eða sjónvörp 

94039010 — S S2 

36.14.15.50 Hlutar til viðarhúsgagna, þó ekki til húsgagna til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, — til 
húsgagna sem eru sérstaklega ætluð undir hljómtæki, 
myndbandstæki eða sjónvörp 

94039030 — S  

36.14.15.90 Hlutar til húsgagna úr öðru efni en viði eða málmi, þó ekki til 
húsgagna til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 
dýralækninga, rakarastólar — til húsgagna sem eru sérstaklega 
ætluð undir hljómtæki, myndbandstæki eða sjónvörp 

94039090 — S  
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NACE 36.15: Framleiðsla á dýnum 

36.15.11.00 Rúmbotnar (þ.m.t. viðar- eða málmrammar með fjöðrum eða 
vírneti úr stáli, bólstraðir rúmbotnar, með viðarrimum, eða 
legubekkir) 

940410 p/st 
@ 

S  

36.15.12.30 Dýnur úr holgúmmíi (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki 
vatnsdýnur eða loftdýnur) 

94042110 p/st 
@ 

S  

36.15.12.50 Dýnur úr holplasti (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki 
vatnsdýnur eða loftdýnur) 

94042190 p/st 
@ 

S  

36.15.12.70 Fjaðradýnur (þó ekki úr holgúmmíi eða -plasti) 94042910 p/st 
@ 

S  

36.15.12.90 Dýnur (þó ekki með fjöðrum eða úr holgúmmíi eða -plasti) 94042990 p/st 
@ 

S  

NACE 36.21: Myntslátta 

36.21.10.00 Mynt 7118 kg S  

NACE 36.22: Skartgripasmíði og skyld framleiðsla, ót.a. 

36.22.11.10 Ræktaðar, unnar perlur (þó ekki dregnar á þráð, uppsettar eða 
inngreyptar eða perlumóðir) 

710122 g S  

36.22.11.30 Unnir demantar, ekki til iðnaðar (þ.m.t. sagaðri, boraðir eða 
greyptir eða demantar sem tvenndir eða þrenndir) (þó ekki 
uppsettir eða inngreyptir) 

710239 c/k S  

36.22.11.50 Eðalsteinar (þó ekki demantar) unnir á annan hátt en einungis 
sagaðir eða grófformaðir 

7103.9 g S  

36.22.11.70 Unnir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða 
hálfeðalsteinar (þó ekki aðeins sagaðir, grófformaðir, dregnir á 
þráð, uppsettir eða inngreyptir) 

710490 g S  

36.22.12.30 Unnir demantar til iðnaðar (þó ekki einungis sagaðir, klofnir, 
brotnir, uppsettir eða inngreyptir, unnir demantar í hljóðnálar, 
sem hluti af úrum, klukkum, mælitækjum o.þ.h.) 

710229 c/k S  

36.22.12.50 Dust og duft náttúrlegra eða tilbúinna eðalsteina eða 
hálfeðalsteina 

7105 g S  

36.22.13.30 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi 

7113 — S  

36.22.13.51 Gull- eða silfursmíðavörur úr silfri 711411 — S  

36.22.13.53 Gull- eða silfursmíðavörur úr góðmálmi, ót.a. 711419 — S  

36.22.13.55 Gull- eða silfursmíðavörur úr ódýrum málmi klæddum 
góðmálmi 

711420 — S  

36.22.14.30 Vörur úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi, þó ekki 
hvatar í formi vírdúks eða grindar, úr platínu — skartgripir eða 
gull- eða silfursmíðavörur og hlutar til þeirra 

711590 kg S  

36.22.14.50 Vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum 7116 g S  

36.22.14.70 Hvatar, úr platínu, í formi vírdúks eða grindar 711510 kg S  
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NACE 36.30: Hljóðfærasmíði 

36.30.11.10 Ný píanó (þ.m.t. sjálfvirk píanó) 92011010 p/st S  

36.30.11.30 Flyglar (þ.m.t. sjálfvirkir flyglar) 920120 p/st S  

36.30.11.50 Strengjahljóðfæri með nótnaborði (þ.m.t. harpsíkord, spínettur 
og klavíkord) 

920190 p/st 
@ 

S  

36.30.12.35 Fiðlur 92021010 p/st S  

36.30.12.39 Strengjahlóðfæri, strokin (þ.m.t. víól, lágfiðlur, selló, bassavíól 
og kontrabassar) (þó ekki fiðlur) 

92021090 p/st S  

36.30.12.50 Gítarar 92029030 p/st S  

36.30.12.90 Strengjahljóðfæri, þ.m.t. mandólín, lútur, banjó, úkúlele, 
sítarar, balalækur, hörpur, vindhörpur og simbalar, þó ekki 
strokhljóðfæri eða gítarar 

92029080 p/st S  

36.30.13.10 Hljómborðspípuorgal, harmoníum og áþekk hljómborðs-
hljóðfæri með lausum málmfjöðrum 

9203 p/st 
@ 

S  

36.30.13.30 Dragspil, konsertínur, bandóneon og fótstigin dragspil, ekki 
fyrir rafmagn 

920410 p/st S  

36.30.13.50 Munnhörpur 920420 p/st S  

36.30.14.10 Málmblásturshljóðfæri 920510 p/st S  

36.30.14.40 Tréblásturshljóðfæri 920590 p/st 
@ 

S  

36.30.15.10 Rafmagnsorgel 92071010 p/st S  

36.30.15.33 Stafræn píanó 92071030 p/st S  

36.30.15.37 Hljómborðshljóðgervlar 92071050 p/st S  

36.30.15.40 Færanleg rafmagnshljómborð og önnur rafmagnshljómborðs-
hljóðfæri 

92071080 p/st 
@ 

S  

36.30.15.50 Rafmagnsgítarar (þ.m.t. bassagítarar) 92079010 p/st S  

36.30.15.90 Rafmagnshljóðfæri (þó ekki orgel, stafræn píanó, hljómborðs-
hljóðgervlar, færanleg hljómborð og önnur 
hljómborðshljóðfæri, gítarar) 

92079090 p/st 
@ 

S  

36.30.16.30 Slaghljóðfæri 9206 p/st 
@ 

S  

36.30.16.50 Spiladósir, skemmtiorgel, lírukassar, vélrænir söngfuglar, 
hljómsagir, tálflautur, blístrur, gjallarhorn og önnur 
hljóðmerkjaáhöld fyrir munnblástur 

9208 p/st 
@ 

S  

36.30.17.30 Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur, gangverk í spiladósir 9209 (.10 +.20) p/st 
@ 

S  

36.30.17.50 Hljóðfærastrengir 920930 p/st 
@ 

S  
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36.30.18.13 Hlutar og fylgihlutir í píanó (þó ekki lengjur úr fílabeini, beini 
eða plasti sem er eingöngu tilskorið en þarf að vinna frekar 
áður en það er notað á yfirborð nótna) 

920991 — S  

36.30.18.15 Hlutar og fylgihlutir til hljómborðspípuorgal, harmoníum og 
áþekk hljómborðshljóðfæri með lausum málmfjöðrum, sem er 
ekki fyrir rafmagn 

920993 — S  

36.30.18.17 Hlutar til rafmagnsorgela, stafrænna píanóa, hljómborðshljóð-
gervla, rafmgnshljómborða og annarra rafmagnshljómborðs-
hljóðfæra og gítara 

920994 — S  

36.30.18.30 Hlutar og fylgihlutir í strengjahljóðfæri, sem eru strokin og 
ekki fyrir rafmagn, mandólín, lútur, banjó, úkúlele, sítara, 
balalækur, hörpur, vindhörpur og simbala 

920992 — S  

36.30.18.95 Hlutar og fylgihlutir til málmblásturshljóðfæra, tréblásturs-
hljóðfæra og sekkjapípa 

92099930 — S  

36.30.18.97 Aðrir hlutar og fylgihlutir til hjóðfæra, ót.a. 9209.99.7 — S  

36.30.92.00 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta á hljóðfærum — — S  

NACE 36.40: Framleiðsla á íþróttavörum 

36.40.11.33 Gönguskíði 95061110 pa S  

36.40.11.35 Snjóskíði (þó ekki gönguskíði) 9506.11 (.2 +.80) pa S  

36.40.11.37 Skíðabindingar, skíðahemlar og skíðastafir 9506 (.12 +.19) — S  

36.40.11.53 Skautar (þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum) 95067010 pa S  

36.40.11.55 Hjólaskautar (þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum) 95067030 pa S  

36.40.11.57 Hlutar og fylgihlutir til skauta og hjólaskauta 95067090 — S  

36.40.12.00 Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatna-
íþróttir 

9506.2 — S  

36.40.13.00 Vörur og búnaður til fimleika eða frjálsra íþrótta 950691 — S  

36.40.14.10 Íþróttahanskar, -belgvettlingar og -vettlingar, úr leðri 420321 pa S  

36.40.14.30 Golfkylfur og annar golfbúnaður (þ.m.t. golfkúlur) 9506.3 — S  

36.40.14.50 Hlutir og búnaður fyrir borðtennis (þ.m.t. spaðar, kúlur og net) 950640 — S  

36.40.14.63 Tennisspaðar 950651 p/st 
@ 

S  

36.40.14.65 Hnitspaðar, veggtennisspaðar og áþekkir spaðar (þ.m.t. stuttir 
tennisspaðar) (þó ekki tennisspaðar) 

950659 p/st 
@ 

S  

36.40.14.80 Knettir (þó ekki golfkúlur, borðtenniskúlur, þungir boltar og 
hnefaleikaboltar) 

9506.6 p/st 
@ 

S  

36.40.14.90 Aðrir hlutir og búnaður til íþrótta og útileikja, ót.a. 950699 — S  

36.40.15.30 Veiðstangir, önglar og veiðihjól 9507 (.10 +.20 +.30) — S  

36.40.15.50 Búnaður til að veiða á línu, fiskháfar, fiðrildaháfar og áþekk 
net 

950790 — S  
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NACE 36.50: Framleiðsla á leikjum og leikföngum 

36.50.11.00 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd 950210 p/st 
@ 

S  

36.50.12.30 Leikföng, í líki dýra eða ómennsk, með tróði 950341 p/st 
@ 

S  

36.50.12.53 Tréleikföng, í líki dýra eða ómennsk 95034910 p/st 
@ 

S  

36.50.12.55 Plastleikföng, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki með tróði) 95034930 p/st 
@ 

S  

36.50.12.59 Leikföng, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki með tróði eða úr tré 
eða plasti) 

95034990 p/st 
@ 

S  

36.50.13.30 Fatnaður, fylgihlutir og skó- og höfuðfatnaður fyrir brúður sem 
einungis eru gerðar í mannsmynd 

950291 — S  

36.50.13.50 Hlutar og fylgihlutir fyrir brúður sem einungis eru gerðar í 
mannsmynd (þó ekki fatnaður, skór og hattar) 

950299 — S  

36.50.20.30 Rafmagnsjárnbrautir (þ.m.t. teinar, brautamerki og aðrir 
fylgihlutir) 

950310 — S  

36.50.20.55 Plastlíkön í stærðarhlutföllum, til samsetningar (þ.m.t. hlutar 
og fylgihlutir til þeirra) (þó ekki rafmagnsjárnbrautir) 

95032010 p/st 
@ 

S  

36.50.20.59 Líkön í stærðarhlutföllum, til samsetningar (þ.m.t. hlutar og 
fylgihlutir til þeirra) (þó ekki rafmagnsjárnbrautir eða úr plasti) 

95032090 p/st 
@ 

S  

36.50.20.93 Trébyggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki líkön í 
stærðarhlutföllum til samsetningar) 

95033010 p/st 
@ 

S  

36.50.20.95 Plastbyggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki líkön í 
stærðarhlutföllum til samsetningar) 

95033030 p/st 
@ 

S  

36.50.20.99 Byggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki úr tré eða plasti 
eða líkön í stærðarhlutföllum til samsetningar) 

95033090 p/st 
@ 

S  

36.50.31.30 Brúðukerrur 95010010 p/st 
@ 

S  

36.50.31.50 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á (þó ekki 
reiðhjól) 

95010090 p/st 
@ 

S  

36.50.32.50 Tréþrautir 95036010 p/st 
@ 

S  

36.50.32.90 Þrautir (þó ekki úr tré) 95036090 p/st 
@ 

S  

36.50.33.10 Leikfangahljóðfæri og leikfangaáhöld 950350 p/st 
@ 

S  

36.50.33.30 Leikföng í settum eða búningum (þó ekki líkön í stærðarhlut-
föllum til samsetningar, byggingarsett og byggingarleikföng, 
rafknúnar bílabrautir) 

950370 p/st 
@ 

S  
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36.50.33.43 Plastleikföng og -líkön, með hreyfli 95038010 p/st 
@ 

S  

36.50.33.49 Leikföng og -líkön, með hreyfli (þó ekki úr plasti) 95038090 p/st 
@ 

S  

36.50.33.50 Leikfangavopn 95039010 p/st 
@ 

S  

36.50.33.63 Önnur plastleikföng 9503.90 (.32 +.34) — S  

36.50.33.65 Gúmmíleikföng, þó ekki brúður, leikföng í líki dýra eða 
ómennsk, byggingarsett, byggingarleikföng, leikföng í settum 
eða búningum, leikföng eða líkön með hreyfli eða 
leikfangavopn 

95039035 — S  

36.50.33.67 Leikföng úr textílefni, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki brúður 
eða leikföng í líki dýra eða ómennsk) 

95039037 — S  

36.50.33.73 Smáleikfangalíkön úr málmsteypu 95039051 — S  

36.50.33.75 Önnur leikföng úr málmi: annað 95039055 — S  

36.50.33.79 Önnur leikföng úr öðrum efnum 95039099 — S  

36.50.41.00 Spil 950440 kg S  

36.50.42.00 Rafmyndaleiktæki sem notur eru við sjónvarpsviðtæki 950410 p/st 
@ 

S  

36.50.43.10 Hlutir og fylgihlutir fyrir biljard (þó ekki vélrænir mælar, 
tímamælarog kjuðastandar) 

950420 p/st 
@ 

S  

36.50.43.30 Leikspil, stýrð með mynt, peningaseðlum, diskum eða öðrum 
áþekkum hlutum (þó ekki sjálfvirkur búnaður fyrir 
keilubrautir) 

950430 p/st 
@ 

S  

36.50.43.55 Rafknúnar bílabrautir sem hafa einkenni kappleikja 95049010 p/st 
@ 

S  

36.50.43.59 Aðrir hlutir til samkvæmisleikja 95049090 kg S  

NACE 36.61: Framleiðsla á óekta skartgripum 

36.61.10.30 Ermahnappar og flibbahnappar úr ódýrum málmi (þ.m.t. 
plettaður með góðmálmi) 

711711 kg S  

36.61.10.50 Glysvarningur úr ódýrum málmi (þ.m.t. skartgripir plettaðir 
með góðmálmi) (þó ekki ermahnappar og flibbahnappar) 

711719 kg S  

36.61.10.90 Glysvarningur (þó ekki úr ódýrum málmi eða plettaður með 
góðmálmi) 

711790 kg S  

NACE 36.62: Framleiðsla á sópum og burstum 

36.62.11.10 Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið 960310 p/st S  

36.62.11.30 Handstýrðir vélrænir gólfsópar, án hreyfils 96039010 p/st S  

36.62.11.50 Aðrir burstar fyrir vegi, til heimilisnota eða fyrir dýr 96039091 p/st 
@ 

S  
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36.62.11.90 Burstar, ót.a. 96039099 p/st 
@ 

S  

36.62.12.10 Tannburstar 960321 p/st S  

36.62.12.35 Hárburstar 96032930 p/st S  

36.62.12.37 Rakkústar og hreinlætisburstar til að nota á menn (þó ekki 
tannburstar eða hárburstar) 

96032980 p/st 
@ 

S  

36.62.12.50 Listmálunarpenslar og ritpenslar 96033010 p/st S  

36.62.12.70 Burstar til not við förðun 96033090 p/st S  

36.62.13.30 Málningarpenslar, vatnsmálningarpenslar, veggfóðurspenslar 
og lakkpenslar 

96034010 p/st S  

36.62.13.50 Málningarpúðar og -rúllur 96034090 p/st S  

36.62.13.70 Burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða ökutækja (þó ekki 
götusópar) 

960350 p/st 
@ 

S  

NACE 36.63: Önnur franleiðsla, ót.a. 

36.63.10.00 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir 
skemmtigarða 

9508 — S  

36.63.21.13 Kúlupennar með fljótandi bleki (veltikúlupennar) (þó ekki með 
bol eða hettu úr góðmálmi eða rúlluðum góðmálmi) 

96081010 p/st S  

36.63.21.15 Kúlupennar með bol eða hettu úr góðmálmi eða rúlluðum 
góðmálmi 

96081030 p/st S  

36.63.21.17 Kúlupennar, endurfyllanlegir 96081091 p/st S  

36.63.21.19 Kúlupennar (þó ekki veltikúlupennar, með bol eða hettu úr 
góðmálmi eða rúlluðum góðmálmi eða endurfyllanlegir) 

96081099 p/st S  

36.63.21.30 Pennar og merkimennar með flókaoddi eða öðrum gropoddi 960820 p/st S  

36.63.21.50 Skrúfblýantar eða renniblýantar 960840 p/st S  

36.63.22.30 Tússteiknipennar 960831 p/st S  

36.63.22.55 Sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar með bol eða 
hettu úr góðmálmi eða rúlluðum góðmálmi, þ.m.t. dæla, 
blekhylki, pennar með kólfi eða lofttæmi, þó ekki kúlupennar 
eða pennar með gropoddi 

96083910 p/st S  

36.63.22.59 Aðrir pennar 96083990 p/st S  

36.63.23.10 Penna- eða blýantasamstæður, með tveimur eða fleiri 
skriffærum 

960850 kg S  

36.63.23.35 Fyllingar í veltikúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki 96086010 p/st S  

36.63.23.39 Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki (þó 
ekki í veltikúlupenna) 

96086090 p/st S  

36.63.23.53 Pennar og pennaoddar 960891 kg S  

36.63.23.55 Hlutar til vara í nr. 9608 960899 — S  

36.63.24.10 Blýantar og vaxlitir með blý í stinnu slíðri (þó ekki blýantar til 
lyflækninga eða snyrtibýantar) 

960910 p/st 
@ 

S  
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36.63.24.30 Ritblý, svart eða litað 960920 p/st 
@ 

S  

36.63.24.50 Pastellitir, teiknikol, rit eða teiknikrít og klæðskerakrít 960990 kg S  

36.63.25.10 Spjöld og töflur með yfirborði til að skrifa eða teikna á 9610 p/st 
@ 

S  

36.63.25.30 Dagsetningar-, innsiglis-, eða tölusetningarstimplar, ... til 
handstimplunar 

9611 p/st 
@ 

S  

36.63.25.50 Blekpúðar (þó ekki handstýrðar blekrúllur) 961220 p/st 
@ 

S  

36.63.25.70 Ritvélaborðar eða áþekk bönd, með bleki eða unnin á annan 
hátt til áprentunar (þó ekki kalkipappírsrúllur eða aðrar lengjur 
af afritunarpappír) 

961210 p/st 
@ 

S  

36.63.31.30 Regnhlífar og sólhlífar, þar með taldar göngustafsregnhlífar, 
regnhlífatjöld, garðhlífar og þess háttar regnhlífar (þó ekki 
regnhlífahylki) 

6601 p/st S  

36.63.31.50 Göngustafir, setustafir, svipur, keyri o.þ.h. 6602 p/st 
@ 

S  

36.63.32.00 Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, göngustafa, 
setustafa, svipna, keyra o.þ.h., þó ekki úr textílefni — hlífar, 
skúfar, ólar, regnhlífahylki o.h.þ. 

6603 — S  

36.63.33.33 Þrýstitölur, smellur, smelluhnappar og hlutar til þeirra, þ.m.t. 
sem innihalda góðmálm eða málm klæddan góðmálmi 
(einungis sem minni háttar efnisþættir) 

960610 kg S  

36.63.33.35 Plasthnappar þ.m.t. hnappar sem innihalda góðmálm eða málm 
klæddan góðmálmi (einungis sem minni háttar efnisþættir) þó 
ekki hnappar lagðir spunaefni 

960621 kg S  

36.63.33.37 Hnappar úr ódýrum þ.m.t. hnappar sem innihalda góðmálm 
eða málm klæddan góðmálmi (einungis sem minni háttar 
efnisþættir) þó ekki hnappar lagðir spunaefni 

960622 kg S  

36.63.33.39 Hnappar þ.m.t. hnappar sem innihalda góðmálm eða málm 
klæddan góðmálmi (einungis sem minni háttar efnisþættir) þó 
ekki hnappar úr plasti eða ódýrum málmi sem eru ekki lagðir 
spunaefni 

960629 kg S  

36.63.33.50 Rennilásar 9607.1 m S  

36.63.34.30 Hnappaefni, hnappamót og aðrir hlutar til hnappa 960630 kg S  

36.63.34.50 Tennur, sleðar, brautir, endastykki og ræmur af hvaða lengd, 
sem er, með áföstum tönnum fyrir rennilása 

960720 — S  

36.63.40.00 Línóleum, einnig tilsniðið, gólfdúkur úr fyirborðshúðuðu eða 
yfirboðrshjúpuðu spunaundirlagi, einnig tilsniðinn 

5904 m2 S  

36.63.50.30 Mannshár, greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt, ull eða 
annað dýrahár eða önnur spunaefni, unnin til hárkollugerðar 
eða þess háttar 

6703 kg S  

36.63.50.50 Wigs, false beards, eyebrows … of human, animal hair, 
synthetic textile materials, nec 

6704 kg S  

36.63.61.10 Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar (þ.m.t. vélrænir 
kveikjarar, rafknúnir kveikjarar, efnakveikjarar, óvélrænir 
kveikjarar og kveikjarar í ökutæki) 

9613 (.10 +.20 +.80) p/st 
@ 

S  

36.63.61.30 Pípur og pípuhausar 96142080 p/st S  

36.63.61.50 Vindla- eða vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra, hlutar 
fyrir reykjarpípur (þó ekki pípusköfur, pípurhreinsarar o.þ.h.) 

961490 kg S  

36.63.61.70 Grófformaðar viðarblokkir eða rætur til framleiðslu á pípum 96142020 kg S  
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36.63.62.10 Ferró-ceríum, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum, ót.a. 360690 kg S  

36.63.62.30 Hlutar til vindlingakveikjara og annarra kveikjara (þó ekki 
steinar, kveikir, eldsneyti í lykjum, flöskum, dósum eða öðrum 
ílátum til fyllingar eða endurfyllingar á vindlingakveikjurum 
eða áþekkum kveikjurum) 

961390 — S  

36.63.63.00 Eldspýtur (þó ekki flugeldavörur) 3605 kg S  

36.63.64.00 Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum, fyrir 
kveikjara, ≤ 300 cm³ 

360610 p/st 
@ 

S  

36.63.71.30 Hlutir til jólahalds, þó ekki lifandi jólatré, jólatréstandandar, 
kerti, höggmyndir, styttur o.þ.h. til að skreyta tilbeiðslustaði 
eða rafmagnsljósasveigar 

950510 — S  

36.63.71.50 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðarhalds, ót.a. 950590 — S  

36.63.72.30 Barnarvagnar 87150010 p/st S  

36.63.72.50 Hlutar til barnavagna 87150090 — S  

36.63.73.15 Greiður, hárspennur o.þ.h. úr harðgúmmíi eða plasti (þó ekki 
rafhitahársnyrtitæki) 

961511 kg S  

36.63.73.19 Greiður, hárspennur o.þ.h. (þó ekki úr harðgúmmíi eða plasti 
eða rafhitahársnyrtitæki) 

961519 kg S  

36.63.73.30 Hárnálar, hárliðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar 
o.þ.h. og hltuar til þeirra (þó ekki rafhitahársnyrtitæki) 

961590 kg S  

36.63.73.50 Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar og festingar og hausar 
til þeirra (þó ekki sérstakir geymar fyrir ilmúðara eða 
gúmmíhylki) 

961610 kg S  

36.63.73.70 Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða 
hreinlætisvörur 

961620 p/st 
@ 

S  

36.63.74.00 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, gert sem lýsitæki (t.d. til 
kennslu eða sýningar) ekki hæft til annarra nota 

9023 kg S  

36.63.75.00 Kerti, kertakveikjur og þess háttar 3406 kg S  

36.63.76.50 Gerviblóm, gervilauf eða gerviávextir, úr plasti, og hlutar til 
þeirra, plastvörur gerðar úr gerviblómum, gervilaufum eða 
gerviávöxtum, þó ekki vörur sem eru greinilega leikföng eða 
hlutir til skemmtana 

670210 — S  

36.63.76.90 Gerviblóm, gervilauf o.s.frv. og vörur úr þeim úr öðrum efnum 670290 — S  

36.63.77.10 Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gull-
sláttarhimnum, blöðrum eða sinum 

4206 kg S  

36.63.77.20 Hamir af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, fjaðrir, ... 6701 kg S  

36.63.77.30 Unnið fílabein, bein, skjalbökuskel, horn, hjartarhorn, kórall, 
perlumóðir og önnur útskurðarefni úr dýraríkinu og vörur úr 
þessum efnum 

9601 kg S  

36.63.77.40 Unnin útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu ..., mótað ... 
vörur úr vaxi, steríni, ... 

9602 kg S  

36.63.77.50 Handsíur og handsáldir 9604 kg S  

36.63.77.70 Hitaflöskur og aðir hitageymar, fullbúið með hylki og hlutar til 
þeirra (þó ekki glergeymar) 

9617 kg S  

36.63.77.90 Klæðskeragínur, ..., sjálfhreyfivélar og annar hreyfisýningar-
búnaður fyrir útstillingar í búðargluggum 

9618 kg S  
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NACE 40.11: Framleiðsla rafmagns 

40.11.10.20 
z 

Hefðbundin raforka framleidd með varma, CHP-ver (raforku-
vinnsla í CHP-verum með jarðefnaeldsneyti, lífmassa eða 
úrgangi) 

2716a 1 000 kWh T  

40.11.10.30 
z 

Hefðbundin raforka framleidd með varma, ekki í CHP-ver 
(raforkuvinnsla í öðrum verum en CHP-verum með jarðefna-
eldsneyti, lífmassa eða úrgangi) 

2716b 1 000 kWh T  

40.11.10.50 
z 

Kjarnorkurafokra (raforkuvinnsla í kjarnorkuverum) 2716c 1 000 kWh T  

40.11.10.72 
e 

Raforka framleidd með vatnsorku (raforkuvinnsla í 
vatnsaflsstöðvum) 

2716da 1 000 kWh T  

40.11.10.73 
e 

Raforka framleidd með vindorku (raforkuvinnsla með 
vindhverflum) 

2716db 1 000 kWh T  

40.11.10.75 
e 

Raforka framleidd með sólarorku (raforkuvinnsla með 
ljósrafhlöðum, tengdum við dreifikerfið) 

2716dc 1 000 kWh T  

40.11.10.77 
e 

Raforka framleidd með jarðvarma (raforkuvinnsla í 
jarðvarmaorkuveri, tengdu við dreifikerfið) 

2716dd 1 000 kWh T  

40.11.10.79 
e 

Önnur raforka (efnarafalar, tengdir við dreifikerfið) 2716de 1 000 kWh T  

NACE 40.21: Gasframleiðsla 

40.21.10.03 
z 

Koksofnagas (gas sem fellur til sem aukaafurð koksofna) 2705a TJ 
@ 

T  

40.21.10.05 
z 

Háofnagas (gas sem fellur til sem aukaafurð háofna) 2705b TJ 
@ 

T  

40.21.10.07 
z 

Gasveitugas (gas sem fellur til við kolun, sundrun, 
umbreytingu, gösun eða einfaldri blöndun gass og/eða lofts í 
gasveitum) 

2705c TJ 
@ 

T  

40.21.10.08 
z 

Gas úr stálbræðsluofnum með súrefni (gas sem fellur til sem 
aukaafurð við framleiðslu stáls í súrefnisbræðsluofni) 

2705d TJ 
@ 

T  

NACE 40.30: Gufu- og hitaveita 

40.30.10.03 Hiti — hitaveitur (hiti framleiddur í hitaveitum sem nota 
jarðefnaeldsneyti, lífmassa eða úrgang, selt til þriðja aðila) 

— TJ T  

40.30.10.05 Hiti — jarðhiti (hiti framleiddur á jarðhitasvæði, selt til þriðja 
aðila) 

— TJ T  

40.30.10.07 Hiti — CHP-ver (hiti framleiddur í sameinuðum hitaveitum og 
orkuverum, selt til þriðja aðila) 

— TJ T  

40.30.10.09 Annar hiti (afgangshiti, hiti frá efnavinnslu o.s.frv., selt til 
þriðja aðila) 

— TJ T  
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NACE 99.e: Kóði E 

23.20.00.E1 Hráefni fyrir hreinsunarstöðvar (unnar olíur til frekari vinnslu í 
hreinsunarstöð) 

2710 (.11.11 +.19 (.11 
+.31 +.51 +.71)) + 2711 
(.12.91 +.13.10) 

kg S  

40.11.10.E1 
z 

Raforka frá endurnýjanlegum orkugjöfum 2716d 1 000 kWh T  

NACE 99.n: Sundurliðunarkóði 

17.10.30.30.N1 (NACE 24.70) Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða 
að öðru leyti unnar undir spuna 

5506 kg T Q 

17.10.30.30.N2 (NACE 17,13 + …) Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar 
eða að öðru leyti unnar undir spuna 

5506 kg T Q 

17.10.43.32.N1 (NACE 17.12) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til smásölu, 
fyrir ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)a + 5206 
(.1 +.3)a 

kg T Q 

17.10.43.32.N2 (NACE 17,11 + …) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til 
smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)a + 5206 
(.1 +.3)a 

kg T Q 

17.10.43.33.N1 (NACE 17.12) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til smásölu, 
fyrir prjónles og sokkavörur 

5205 (.1 +.3)b + 5206 
(.1 +.3)b 

kg T Q 

17.10.43.33.N2 (NACE 17.11 +) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til smásölu, 
fyrir prjónles og sokkavörur 

5205 (.1 +.3)b + 5206 
(.1 +.3)b 

kg T Q 

17.10.43.35.N1 (NACE 17.12) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)c + 5206 
(.1 +.3)c 

kg T Q 

17.10.43.35.N2 (NACE 17.11+) Garn úr ógreiddri baðmull, ekki til smásölu, 
til annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 (.1 +.3)c + 5206 
(.1 +.3)c 

kg T Q 

17.10.51.30.N1 (NACE 24.70) Margþráða eða kaðalbrugðið syntetískt 
þráðgarn, ekki til smásölu 

5402.6 kg T Q 

17.10.51.30.N2 (NACE 17.15+...) Margþráða eða kaðalbrugðið syntetískt 
þráðgarn, ekki til smásölu 

5402.6 kg T Q 

17.10.51.50.N1 (NACE 24.70) Margþráða eða kaðalbrugðið gerviþráðgarn, 
ekki til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5403.4 kg T Q 

17.10.51.50.N2 (NACE 17.15+...) Margþráða eða kaðalbrugðið gerviþráðgarn, 
ekki til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5403.4 kg T Q 

17.10.52.32.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk 
(þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)a kg T Q 

17.10.52.32.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk 
(þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)a kg T Q 

17.10.52.32.N3 (NACE 17.11 +) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk 
(þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)a kg T Q 
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17.10.52.33.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir prjónles 
og sokkavörur 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)b kg T Q 

17.10.52.33.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir prjónles 
og sokkavörur 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)b kg T Q 

17.10.52.33.N3 (NACE 17.11 +) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, fyrir prjónles 
og sokkavörur 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)b kg T Q 

17.10.52.35.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)c kg T Q 

17.10.52.35.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)c kg T Q 

17.10.52.35.N3 (NACE 17.11 +) Garn sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, ekki til smásölu, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4)c kg T Q 

17.10.52.52.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd sem er blandað aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51a kg T Q 

17.10.52.52.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd sem er blandað aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51a kg T Q 

17.10.52.52.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd sem er blandað aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51a kg T Q 

17.10.52.53.N1 (NACE 17,12) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða eingöngu 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509.51b kg T Q 

17.10.52.53.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða eingöngu 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509.51b kg T Q 

17.10.52.53.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða eingöngu 
gervitrefjum, ekki til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509.51b kg T Q 
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17.10.52.55.N1 (NACE 17,12) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd blönduðum aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51c kg T Q 

17.10.52.55.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd blönduðum aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51c kg T Q 

17.10.52.55.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af pólýestrastutttrefjum 
miðað við þyngd blönduðum aðallega eða eingöngu með 
gervitrefjum, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509.51c kg T Q 

17.10.52.72.N1 (NACE 17,12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó 
ekki gólftteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)a kg T Q 

17.10.52.72.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó 
ekki gólftteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)a kg T Q 

17.10.52.72.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó 
ekki gólftteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)a kg T Q 

17.10.52.73.N1 (NACE 17,12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.53 +.62 +.92)b kg T Q 

17.10.52.73.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.53 +.62 +.92)b kg T Q 

17.10.52.73.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.53 +.62 +.92)b kg T Q 

17.10.52.75.N1 (NACE 17,12) Garn sem í er < 85% af syntetískum stuttrefjum 
miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða eingöngu með 
baðmull, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)c kg T Q 

17.10.52.75.N2 (NACE 17.13) Garn sem í er < 85% af syntetískum stuttrefjum 
miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða eingöngu með 
baðmull, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)c kg T Q 

17.10.52.75.N3 (NACE 17.11+) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stuttrefjum miðað við þyngd, blönduðum aðallega eða 
eingöngu með baðmull, ekki til smásölu, til annarrar notkunar 
(þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.53 +.62 +.92)c kg T Q 
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17.10.52.92.N1 (NACE 17,12) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)a kg T Q 

17.10.52.92.N2 (NACE 17.13) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)a kg T Q 

17.10.52.92.N3 (NACE 17.11+) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki 
til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)a kg T Q 

17.10.52.93.N1 (NACE 17.12) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509 (.59 +.69 +.99)b kg T Q 

17.10.52.93.N2 (NACE 17,13) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509 (.59 +.69 +.99)b kg T Q 

17.10.52.93.N3 (NACE 17.11+) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki 
til smásölu, fyrir prjónles og sokkavörur 

5509 (.59 +.69 +.99)b kg T Q 

17.10.52.95.N1 (NACE 17.12) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)c kg T Q 

17.10.52.95.N2 (NACE 17,13) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki til 
smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)c kg T Q 

17.10.52.95.N3 (NACE 17.11 +) Annað garn úr syntetískum stutttrefjum, ekki 
til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og 
gólfábreiður) 

5509 (.59 +.69 +.99)c kg T Q 

17.10.53.32.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)aa kg T Q 

17.10.53.32.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)aa kg T Q 

17.10.53.33.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)ab kg T Q 

17.10.53.33.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)ab kg T Q 

17.10.53.35.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, til annarrar notkunar 
(þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ac kg T Q 
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17.10.53.35.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með kembdri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, til annarrar notkunar 
(þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ac kg T Q 

17.10.53.52.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blandað með greiddri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó 
ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ba kg T Q 

17.10.53.52.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með greiddri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir ofinn dúk (þó ekki 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)ba kg T Q 

17.10.53.53.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með greiddri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)bb kg T Q 

17.10.53.53.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, blönduðum með greiddri ull eða 
fíngerðu dýrahári, ekki til smásölu, fyrir prjónles og 
sokkavörur 

5509 (.52 +.61 +.91)bb kg T Q 

17.10.53.55.N1 (NACE 17.12) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, með greiddri ull eða fíngerðu 
dýrahári, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)bc kg T Q 

17.10.53.55.N2 (NACE 17.13 +...) Garn sem í er < 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, með greiddri ull eða fíngerðu 
dýrahári, ekki til smásölu, til annarrar notkunar (þ.m.t. 
gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.52 +.61 +.91)bc kg T Q 

17.10.54.02.N1 (NACE 17.12) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, fyrir 
ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður eða 
sokkavörur) 

5510a kg T Q 

17.10.54.02.N2 (NACE 17,13) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, fyrir 
ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður eða 
sokkavörur) 

5510a kg T Q 

17.10.54.02.N3 (NACE 17.11 +) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, 
fyrir ofinn dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður eða 
sokkavörur) 

5510a kg T Q 

17.10.54.03.N1 (NACE 17.12) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5510b kg T Q 

17.10.54.03.N2 (NACE 17,13) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5510b kg T Q 

17.10.54.03.N3 (NACE 17.11 +) Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu, 
fyrir prjónles og sokkavörur 

5510b kg T Q 

17.10.54.05.N1 (NACE 17.12) Garn úr gerfistutttrefjum, ekki til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5510c kg T Q 

17.10.54.05.N2 (NACE 17,13) Garn úr gerfistutttrefjum, ekki til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5510c kg T Q 
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17.10.54.05.N3 (NACE 17.11 +) Garn úr gerfistutttrefjum, ekki til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) (þó ekki 
saumþráður) 

5510c kg T Q 

17.20.32.12.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir fatnað 

5512a kg + m2 T Q 

17.20.32.12.N2 (NACE 17.23) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir fatnað 

5512a kg + m2 T Q 

17.20.32.12.N3 (NACE 17.21 +...) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir fatnað 

5512a kg + m2 T Q 

17.20.32.13.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir lín til heimilisnota 

5512b kg + m2 T Q 

17.20.32.13.N2 (NACE 17.23) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir lín til heimilisnota 

5512b kg + m2 T Q 

17.20.32.13.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir lín til heimilisnota 

5512b kg + m2 T Q 

17.20.32.14.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir gluggatjöld og 
rúllugardínur 

5512c kg + m2 T Q 

17.20.32.14.N2 (NACE 17.23) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir gluggatjöld og 
rúllugardínur 

5512c kg + m2 T Q 

17.20.32.14.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, fyrir gluggatjöld og 
rúllugardínur 

5512c kg + m2 T Q 

17.20.32.15.N1 (NACE 17,22) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, í textíláklæði til heimilisnota (þó 
ekki gluggatjöld og rúllugardínur) 

5512d kg + m2 T Q 

17.20.32.15.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, í textíláklæði til heimilisnota (þó 
ekki gluggatjöld og rúllugardínur) 

5512d kg + m2 T Q 

17.20.32.15.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, í textíláklæði til heimilisnota (þó 
ekki gluggatjöld og rúllugardínur) 

5512d kg + m2 T Q 

17.20.32.19.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, til tækni- eða iðnaðarnota 

5512e kg + m2 T Q 

17.20.32.19.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, til tækni- eða iðnaðarnota 

5512e kg + m2 T Q 

17.20.32.19.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur sem í er ≥ 85% af syntetískum 
stutttrefjum miðað við þyngd, til tækni- eða iðnaðarnota 

5512e kg + m2 T Q 

17.20.32.92.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blandað með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, fyrir 
fatnað 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)a 

kg + m2 T Q 
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17.20.32.92.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blandað með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, fyrir 
fatnað 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.92.N3 (NACE 17.21 +...) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, 
fyrir fatnað 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.95.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, 
fyrir textíláklæði eða lín til heimilisnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.95.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, 
fyrir textíláklæði eða lín til heimilisnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.95.N3 (NACE 17.21 +...) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, 
fyrir textíláklæði eða lín til heimilisnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.99.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, til 
tækn- eða iðnaðarnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)c 

kg + m2 T Q 

17.20.32.99.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, til 
tækn- eða iðnaðarnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)c 

kg + m2 T Q 

17.20.32.99.N3 (NACE 17.21 +...) Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með öðru en ull, fíngerðu dýrahári eða baðmull, til 
tækn- eða iðnaðarnota 

5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.32.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, fyrir fatnað 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)a 

kg + m2 T Q 

17.20.33.32.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, fyrir fatnað 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)a 

kg + m2 T Q 

17.20.33.32.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr 
garni í mismunandi litum, fyrir fatnað 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)a 

kg + m2 T Q 

17.20.33.34.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, fyrir textíláklæði eða lín til heimilisnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)b 

kg + m2 T Q 

17.20.33.34.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, fyrir textíláklæði eða lín til heimilisnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)b 

kg + m2 T Q 
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17.20.33.34.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr 
garni í mismunandi litum, fyrir textíláklæði eða lín til 
heimilisnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)b 

kg + m2 T Q 

17.20.33.39.N1 (NACE 17.22) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.39.N2 (NACE 17,23) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í 
mismunandi litum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.39.N3 (NACE 17.21 + ...) Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr 
garni í mismunandi litum, til tækni- eða iðnaðarnota 

5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94)c 

kg + m2 T Q 

17.40.11.30.N1 (NACE 17.40) Ábreiður og ferðateppi, úr ull eða fíngerðu 
dýrahári (þó ekki rafmagnsábreiður) 

630120 kg + p/st S Q 

17.40.11.30.N2 (NACE ...) Ábreiður og ferðateppi, úr ull eða fíngerðu dýrahári 
(þó ekki rafmagnsábreiður) 

630120 kg + p/st S Q 

17.40.11.50.N1 (NACE 17.40) Ábreiður og ferðateppi, úr syntetískum trefjum 
(þó ekki rafmagnsábreiður) 

630140 kg + p/st S Q 

17.40.11.50.N2 (NACE ...) Ábreiður og ferðateppi, úr syntetískum trefjum (þó 
ekki rafmagnsábreiður) 

630140 kg + p/st S Q 

17.40.11.90.N1 (NACE 17.40) Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og 
ferðateppi úr textílefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári eða 
syntetískum trefjum) 

6301 (.30 +.90) kg + p/st S Q 

17.40.11.90.N2 (NACE ...) Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi 
úr textílefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári eða syntetískum 
trefjum) 

6301 (.30 +.90) kg + p/st S Q 

17.40.12.30.N1 (NACE 17.40) Sængurlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 630210 kg + p/st S Q 

17.40.12.30.N2 (NACE ...) Sængurlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 630210 kg + p/st S Q 

17.40.12.53.N1 (NACE 17.40) Sængurlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

6302 (.21 +.31) kg + p/st S Q 

17.40.12.53.N2 (NACE ...) Sængurlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 6302 (.21 +.31) kg + p/st S Q 

17.40.12.55.N1 (NACE 17.40) Sængurlín úr hör eða ramí (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

6302 (.29.10 +.39.10 
+.39.30) 

kg + p/st S Q 

17.40.12.55.N2 (NACE ...) Sængurlín úr hör eða ramí (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

6302 (.29.10 +.39.10 
+.39.30) 

kg + p/st S Q 

17.40.12.59.N1 (NACE 17.40) Sængurlín úr ofnu textílefni (þó ekki úr 
baðmull, hör eða ramí) 

6302 (.22.90 +.29.90 
+.32.90 +.39.90) 

kg + p/st S Q 

17.40.12.59.N2 (NACE ...) Sængurlín úr ofnu textílefni (þó ekki úr baðmull, 
hör eða ramí) 

6302 (.22.90 +.29.90 
+.32.90 +.39.90) 

kg + p/st S Q 

17.40.13.30.N1 (NACE 17.40) Borðlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 630240 kg + p/st S Q 
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17.40.13.30.N2 (NACE ...) Borðlín úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 630240 kg + p/st S Q 

17.40.13.53.N1 (NACE 17.40) Borðlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

630251 kg + p/st S Q 

17.40.13.53.N2 (NACE ...) Borðlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 630251 kg + p/st S Q 

17.40.13.55.N1 (NACE 17.40) Borðlín úr hör (þó ekki prjónað eða heklað) 630252 kg + p/st S Q 

17.40.13.55.N2 (NACE ...) Borðlín úr hör (þó ekki prjónað eða heklað) 630252 kg + p/st S Q 

17.40.13.59.N1 (NACE 17.40) Borðlín úr ofnum, tilbúnum trefjum úr ofnu eða 
óofnu textílefni (þó ekki úr baðmull eða hör) 

6302 (.53.90 +.59) kg + p/st S Q 

17.40.13.59.N2 (NACE ...) Borðlín úr ofnum, tilbúnum trefjum úr ofnu eða 
óofnu textílefni (þó ekki úr baðmull eða hör) 

6302 (.53.90 +.59) kg + p/st S Q 

17.40.14.30.N1 (NACE 17.40) Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða 
áþekkum frottédúk, úr baðmull 

630260 kg + p/st S Q 

17.40.14.30.N2 (NACE ...) Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða 
áþekkum frottédúk, úr baðmull 

630260 kg + p/st S Q 

17.40.14.50.N1 (NACE 17.40) Ofið baðlín og eldhúslín, úr textílefni (þó ekki 
handklæðafrottéefni eða áþekkum frottédúk úr baðmull) 

6302 (.91 +.92 +.93.90 
+.99) 

kg + p/st S Q 

17.40.14.50.N2 (NACE ...) Ofið baðlín og eldhúslín, úr textílefni (þó ekki 
handklæðafrottéefni eða áþekkum frottédúk úr baðmull) 

6302 (.91 +.92 +.93.90 
+.99) 

kg + p/st S Q 

17.40.16.53.N1 (NACE 17.40) Rúmteppi (þó ekki úr æðadún) 6304.1 kg + p/st S  

17.40.16.53.N2 (NACE ...) Rúmteppi (þó ekki úr æðadún) 6304.1 kg + p/st S  

18.22.11.10.N1 (NACE 17.60) Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, og 
áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar, hettuúlpur, 
stormblússur og vindjakkar 

6101 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.11.10.N2 (NACE 18.22 +...) Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, 
og áþekkar vörur fyrir karla eða drengi, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar, hettuúlpur, 
stormblússur og vindjakkar 

6101 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.11.20.N1 (NACE 17.60) Hettuúplur, skíðajakkar, stormblússur, 
vindjakkar og áþekkar vörur, fyrir karla eða drengi, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6101 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.11.20.N2 (NACE 18.22 + ...) Hettuúplur, skíðajakkar, stormblússur, 
vindjakkar og áþekkar vörur, fyrir karla eða drengi, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6101 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.12.30.N1 (NACE 17.60) Jakkar og sportjakkar fyrir karla eða drengi, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6103.3 p/st S Q 

18.22.12.30.N2 (NACE 18.22 + ...) Jakkar og sportjakkar fyrir karla eða 
drengi, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6103.3 p/st S Q 

18.22.12.60.N1 (NACE 17.60) Jakkföt og fatasamstaður, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6103 (.1 +.2) p/st S Q 
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18.22.12.60.N2 (NACE 18.22 + ...) Jakkföt og fatasamstaður, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6103 (.1 +.2) p/st S Q 

18.22.12.70.N1 (NACE 17.60) Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur 
með axlaböndum, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni, fyrir 
karla eða drengi 

6103.4 p/st S Q 

18.22.12.70.N2 (NACE 18.22 + ...) Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og 
smekkbuxur með axlaböndum, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir karla eða drengi 

6103.4 p/st S Q 

18.22.13.10.N1 (NACE 17.60) Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, og 
áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.13.10.N2 (NACE 18.22 + ...) Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, 
og áþekkar vörur fyrir konur eða stúlkur, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.10 +.20.10 
+.30.10 +.90.10) 

p/st S Q 

18.22.13.20.N1 (NACE 17.60) Hettuúplur, skíðajakkar, stormblússur, 
vindjakkar og áþekkar vörur, fyrir konur eða stúlkur, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.13.20.N2 (NACE 18.22 + ...) Hettuúplur, skíðajakkar, stormblússur, 
vindjakkar og áþekkar vörur, fyrir konur eða stúlkur, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6102 (.10.90 +.20.90 
+.30.90 +.90.90) 

p/st S Q 

18.22.14.30.N1 (NACE 17.60) Jakkar og sportjakkar fyrir konur eða stúlkur, 
úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6104.3 p/st S Q 

18.22.14.30.N2 (NACE 18.22 + …) Women's or girls' jackets and blazers, of 
knitted or crocheted textiles 

6104.3 p/st S Q 

18.22.14.60.N1 (NACE 17.60) Jakkföt eða fatasamstæður, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir konur eða stúlkur 

6104 (.1 +.2) p/st S Q 

18.22.14.60.N2 (NACE 18.22 + ...) Jakkföt eða fatasamstæður, úr prjónuðu 
eða hekluðu textílefni, fyrir konur eða stúlkur 

6104 (.1 +.2) p/st S Q 

18.22.14.70.N1 (NACE 17.60) Kjólar fyrir konur eða stúlkur, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni 

6104.4 p/st S Q 

18.22.14.70.N2 (NACE 18.22 + ...) Kjólar fyrir konur eða stúlkur, úr prjónuðu 
eða hekluðu textílefni 

6104.4 p/st S Q 

18.22.14.80.N1 (NACE 17.60) Pils og buxnapils fyrir konur eða stúlkur, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6104.5 p/st S Q 

18.22.14.80.N2 (NACE 18.22 + ...) Pils og buxnapils fyrir konur eða stúlkur, 
úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6104.5 p/st S Q 

18.22.14.90.N1 (NACE 17.60) Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur 
með axlaböndum, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni, fyrir 
konur eða stúlkur 

6104.6 p/st S Q 

18.22.14.90.N2 (NACE 18.22 + ...) Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og 
smekkbuxur með axlaböndum, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir konur eða stúlkur 

6104.6 p/st S Q 

18.23.11.10.N1 (NACE 17.60) Skyrtur og nærskyrtur, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir karla eða drengi 

6105 p/st S Q 

18.23.11.10.N2 (NACE 18.23 + ...) Skyrtur og nærskyrtur, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6105 p/st S Q 
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18.23.12.20.N1 (NACE 17.60) Nærbuxur og nærhöld, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir karla eða drengi (þ.m.t. með skálmum) 

6107.1 p/st S Q 

18.23.12.20.N2 (NACE 18.23 + ...) Nærbuxur og nærhöld, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi (þ.m.t. með skálmum) 

6107.1 p/st S Q 

18.23.12.30.N1 (NACE 17.60) Náttserkir og náttföt, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir karla eða drengi 

6107.2 p/st S Q 

18.23.12.30.N2 (NACE 18.23 + ...) Náttserkir og náttföt, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6107.2 p/st S Q 

18.23.12.40.N1 (NACE 17.60) Morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur, 
úr prjónuðu eða hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6107.9 p/st S Q 

18.23.12.40.N2 (NACE 18.23 + ...) Morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar 
vörur, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni, fyrir karla eða drengi 

6107.9 p/st S Q 

18.23.13.10.N1 (NACE 17.60) Blússur, skyrtur og skyrtublússur úr prjónuðu 
eða hekluðu textílefni, fyrir konur eða stúlkur 

6106 p/st S Q 

18.23.13.10.N2 (NACE 18.23 + ...) Blússur, skyrtur og skyrtublússur úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni, fyrir konur eða stúlkur 

6106 p/st S Q 

18.23.14.20.N1 (NACE 17.60) Nærhöld og nærbuxur, úr prjónuðu eða hekluðu 
textílefni, fyrir konur eða stúlkur (þ.m.t. með skálmum) 

6108.2 p/st S Q 

18.23.14.20.N2 (NACE 18.23 + ...) Nærhöld og nærbuxur, úr prjónuðu eða 
hekluðu textílefni, fyrir konur eða stúlkur (þ.m.t. með 
skálmum) 

6108.2 p/st S Q 

18.23.14.30.N1 (NACE 17.60) Náttkjólar og náttföt, fyrir konur eða stúlkur, úr 
prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6108.3 p/st S Q 

18.23.14.30.N2 (NACE 18.23 + …) Náttkjólar og náttföt, fyrir konur eða 
stúlkur, úr prjónuðu eða hekluðu textílefni 

6108.3 p/st S Q 

18.23.14.40.N1 (NACE 17.60) Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar kvenna 
eða telpna og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6108.9 p/st S Q 

18.23.14.40.N2 (NACE 18.23 + …) Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar 
kvenna eða telpna og áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6108.9 p/st S Q 

18.23.14.50.N1 (NACE 17.60) Nærpils eða millipils, kvenna eða telpna, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6108.1 p/st S Q 

18.23.14.50.N2 (NACE 18.23 + ...) Nærpils eða millipils, kvenna eða telpna, 
úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6108.1 p/st S Q 

18.23.30.30.N1 (NACE 17.60) Stuttermabolir, nærbolir og bolir, úr prjónaðri 
eða heklaðri baðmull (þ.m.t. samfellur ermalausar eða með 
mjög stuttum ermum) 

610910 p/st S Q 

18.23.30.30.N2 (NACE 18.23 + …) Stuttermabolir, nærbolir og bolir, úr 
prjónaðri eða heklaðri baðmull (þ.m.t. samfellur ermalausar 
eða með mjög stuttum ermum) 

610910 p/st S Q 

18.23.30.90.N1 (NACE 17.60) Stuttermabolir, nærbolir og bolir, úr prjónuðu 
eða hekluðu spunaefni (þ.m.t. samfellur) (þó ekki vörur úr 
baðmull) 

610990 p/st S Q 
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18.23.30.90.N2 (NACE 18.23 + …) Stuttermabolir, nærbolir og bolir, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni (þ.m.t. samfellur) (þó ekki 
vörur úr baðmull) 

610990 p/st S Q 

18.24.11.00.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónaðir eða 
heklaðir, þ.m.t. bolir, skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, 
bleiur, hanskar, belgvettlingar eða vettlingar, yfirfatnaður 
(fyrir börn ≤ 86 cm að hæð) 

6111 — S Q 

18.24.11.00.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónaðir 
eða heklaðir, þ.m.t. bolir, skriðbuxur, nærbuxur, teygjugallar, 
bleiur, hanskar, belgvettlingar eða vettlingar, yfirfatnaður 
(fyrir börn ≤ 86 cm að hæð) 

6111 — S Q 

18.24.11.01.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður, barnabolir og -sloppar, 
prjónaðir eða heklaðir 

6111a p/st 
@ 

S  

18.24.11.01.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður, barnabolir og -sloppar, 
prjónaðir eða heklaðir 

6111a p/st 
@ 

S  

18.24.11.02.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður, skriðbuxur, prjónaðar eða 
heklaðar 

6111b p/st 
@ 

S  

18.24.11.02.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður, skriðbuxur, prjónaðar 
eða heklaðar 

6111b p/st 
@ 

S  

18.24.11.03.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður, nærbuxur, prjónaðar eða 
heklaðar 

6111c p/st 
@ 

S  

18.24.11.03.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður, nærbuxur, prjónaðar 
eða heklaðar 

6111c p/st 
@ 

S  

18.24.11.04.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður, teygjugallar, prjónaðir eða 
heklaðir 

6111d p/st 
@ 

S  

18.24.11.04.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður, teygjugallar, prjónaðir 
eða heklaðir 

6111d p/st 
@ 

S  

18.24.11.05.N1 (NACE 17.60) Ungbarnafatnaður, bleiur (þríhyrndar, úr grisju 
...), prjónaðar eða heklaðar 

6111e kg S  

18.24.11.05.N2 (NACE 18.24 + …) Ungbarnafatnaður, bleiur (þríhyrndar, úr 
grisju ...), prjónaðar eða heklaðar 

6111e kg S  

18.24.11.09.N1 (NACE 17.60) Annar ungbarnafatnaður og fylgihlutir, 
prjónaðir eða heklaðir 

6111f kg S  

18.24.11.09.N2 (NACE 18.24 + …) Annar ungbarnafatnaður og fylgihlutir, 
prjónaðir eða heklaðir 

6111f kg S  

18.24.12.10.N1 (NACE 17.60) Æfingagallar úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6112.1 p/st S Q 

18.24.12.10.N2 (NACE 18.24 + …) Æfingagallar úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6112.1 p/st S Q 

18.24.12.30.N1 (NACE 17.60) Skíðagallar úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 611220 p/st 
@ 

S Q 
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18.24.12.30.N2 (NACE 18.24 + …) Skíðagallar úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

611220 p/st 
@ 

S Q 

18.24.12.40.N1 (NACE 17.60) Sundföt karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6112.3 p/st S Q 

18.24.12.40.N2 (NACE 18.24 + …) Sundföt karla eða drengja, úr prjónuðu 
eða hekluðu spunaefni 

6112.3 p/st S Q 

18.24.12.50.N1 (NACE 17.60) Sundföt kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6112.4 p/st S Q 

18.24.12.50.N2 (NACE 18.24 + …) Sundföt kvenna eða telpna, úr prjónuðu 
eða hekluðu spunaefni 

6112.4 p/st S Q 

18.24.12.90.N1 (NACE 17.60) Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður (þ.m.t. 
samfellur með ermum) 

6114 kg S Q 

18.24.12.90.N2 (NACE 18.24 + …) Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður 
(þ.m.t. samfellur með ermum) 

6114 kg S Q 

18.24.13.73.N1 (NACE 17.60) Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni, gegndreyptir, húðaðir eða 
hjúpaðir með plasti eða gúmmíi 

611610 pa S Q 

18.24.13.73.N2 (NACE 18.24 + …) Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni, gegndreyptir, húðaðir eða 
hjúpaðir með plasti eða gúmmíi 

611610 pa S Q 

18.24.13.75.N1 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni (þó ekki gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með 
plasti eða gúmmíi) 

6116.9 pa S Q 

18.24.13.75.N2 (NACE 18.24 + …) Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni (þó ekki gegndreyptir, 
húðaðir eða hjúpaðir með plasti eða gúmmíi) 

6116.9 pa S Q 

18.24.14.30.N1 (NACE 17.60) Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

611710 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.30.N2 (NACE 18.24 + …) Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

611710 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.50.N1 (NACE 17.60) Bindi, slaufur og slifsi, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

611720 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.50.N2 (NACE 18.24 + …) Bindi, slaufur og slifsi, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

611720 p/st 
@ 

S Q 

18.24.14.90.N1 (NACE 17.60) Fylgihlutir fatnaðar og hlutar til þeirra, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni (þó ekki hanskar, 
belgvettlingar, sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör, bindi, slaufur 
og slifsi) 

6117 (.80 +.90) — S Q 

18.24.14.90.N2 (NACE 18.24 + …) Fylgihlutir fatnaðar og hlutar til þeirra, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni (þó ekki hanskar, 
belgvettlingar, sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör, bindi, slaufur 
og slifsi) 

6117 (.80 +.90) — S Q 

24.70.12.40.N1 (NACE 17.15) Háþolið syntetískt þráðgarn 5402 (.10 +.20) kg S Q 
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24.70.12.40.N2 (NACE 24.70 + …) Háþolið syntetískt þráðgarn 5402 (.10 +.20) kg S Q 

24.70.13.13.N1 (NACE 17.15) Hrýft garn úr nyloni eða öðrum pólýamíðum, 
ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.31 +.32) kg S Q 

24.70.13.13.N2 (NACE 24.70 + …) Hrýft garn úr nyloni eða öðrum 
pólýamíðum, ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.31 +.32) kg S Q 

24.70.13.15.N1 (NACE 17.15) Hrýft garn úr pólýestrum, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður) 

540233 kg S Q 

24.70.13.15.N2 (NACE 24.70 + …) Hrýft garn úr pólýestrum, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður) 

540233 kg S Q 

24.70.13.23.N1 (NACE 17.15) Hrýft garn úr pólýprópyleni, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður) 

54023910 kg S Q 

24.70.13.23.N2 (NACE 24.70 + …) Hrýft garn úr pólýprópyleni, ekki umbúið 
til smásölu (þó ekki saumþráður) 

54023910 kg S Q 

24.70.13.25.N1 (NACE 17.15) Hrýft garn, ekki umbúið til smásölu (þó ekki 
saumþráður, úr nyloni eða öðrum pólýamíðum, pólýestrum eða 
pólýprópýleni) 

54023990 kg S Q 

24.70.13.25.N2 (NACE 24.70 + …) Hrýft garn, ekki umbúið til smásölu (þó 
ekki saumþráður, úr nyloni eða öðrum pólýamíðum, 
pólýestrum eða pólýprópýleni) 

54023990 kg S Q 

24.70.13.30.N1 (NACE 17.15) Nylon eða önnur pólýamíð og pólýestrar, 
óhrýft þráðgarn, ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 
 

5402 (.41 +.51) kg S Q 

24.70.13.30.N2 (NACE 24.70 + …) Nylon eða önnur pólýamíð og pólýestrar, 
óhrýft þráðgarn, ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.41 +.51) kg S Q 

24.70.13.50.N1 (NACE 17.15) Einþráðagarn úr pólýestra, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður, háþolið, hrýft, margþráða- eða 
kaðalbrugðið garn) 

5402 (.42 +.43 +.52) kg S Q 

24.70.13.50.N2 (NACE 24,70) Einþráðagarn úr pólýestra, ekki umbúið til 
smásölu (þó ekki saumþráður, háþolið, hrýft, margþráða- eða 
kaðalbrugðið garn) 

5402 (.42 +.43 +.52) kg S Q 

24.70.13.70.N1 (NACE 17.15) Óhrýft þráðgarn úr pólýprópýlen, ekki umbúið 
til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.49.91 +.59.10) kg S Q 

24.70.13.70.N2 (NACE 24.70 + …) Óhrýft þráðgarn úr pólýprópýlen, ekki 
umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.49.91 +.59.10) kg S Q 

24.70.13.90.N1 (NACE 17.15) Óhrýft þráðgarn úr öðrum syntetískum efnum, 
ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.49(.10 +.99) 
+.59.90) 

kg S Q 

24.70.13.90.N2 (NACE 24.70 + …) Óhrýft þráðgarn úr öðrum syntetískum 
efnum, ekki umbúið til smásölu (þó ekki saumþráður) 

5402 (.49(.10 +.99) 
+.59.90) 

kg S Q 

NACE 99.q: Kóði Q 

17.10.30.Q0 Tilbúnar, skornar textíltrefjar, unnar undir spuna 5506 + 5507 kg T Q 

17.10.45.Q0 Saumþráður og garn 5006 + 5109 + 5204 (.1 
+.20) + 5207 + 5306 
(.10.90 +.20.90) 

kg T Q 

17.10.52.Q2 Garn úr syntetískum trefjum, ekki til smásölu, fyrir annan 
ofinn dúk (þó ekki gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4 
+.51 +.53 +.59 +.62 
+.69 +.92 +.99)a 

kg T Q 

17.10.52.Q3 Garn úr syntetískum trefjum, ekki umbúið til smásölu, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4 
+.51 +.53 +.59 +.62 
+.69 +.92 +.99)b 

kg T Q 
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17.10.52.Q5 Garn úr syntetískum trefjum, ekki umbúið til smásölu, til 
annarrar notkunar (þ.m.t. gólfteppi og gólfábreiður) 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4 
+.51 +.53 +.59 +.62 
+.69 +.92 +.99)c 

kg T Q 

17.10.55.Q0 Saumþráður og garn úr tilbúnum þræði og trefjum 5401 + 5406 + 5508 (.10 
+.20) + 5511 

kg T Q 

17.20.10.Q1 Ofinn dúkur úr hör, blandað með baðmull eða öðru, til 
fatnaðar 

5309 (.1 +.2)a kg + m2 T Q 

17.20.10.Q2 Ofinn dúkur úr hör, blandað baðmull eða öðru, í spunaáklæði 
eða lín til heimilisnota 

5309 (.1 +.2)b kg + m2 T Q 

17.20.10.Q3 Ofinn dúkur úr hör, blandað með baðmull eða öðru, til tækni- 
eða iðnaðarnota 

5309 (.1 +.2)c kg + m2 T Q 

17.20.20.Q1 Baðmullardúkur (þó ekki dením eða grisja), til fatnaðar 5208(a+b) + 5209a + 
5210(a+b) + 5211a + 
5212(a+b) - 5208 
(.11.10(a+b) 
+.21.10(a+b)) - 
5209.42a - 5211.42a 

kg + m2 T Q 

17.20.20.Q2 Baðmullardúkur (þó ekki dením eða grisja), til spunaefna til 
heimilisnota 

5208(c+d) + 5209(b+c) 
+ 5210(c+d) + 
5211(b+c) + 5212(c+d) 
- 5208 (.11.10(c+d) 
+.21.10(c+d)) - 
5209.42(b+c) - 
5211.42(b+c) 

kg + m2 T Q 

17.20.20.Q3 Baðmullardúkur (þó ekki dením eða grisja), til tækni- eða 
iðnaðarnota 

5208e + 5209d + 5210e 
+ 5211d + 5212e - 5208 
(.11.10 +.21.10)e - 
5209.42d - 5211.42d 

kg + m2 T Q 

17.20.32.Q1 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, í fatnað 5512a + 5513(a+b) + 
5514(a+b) + 5515 (.11 
+.12 +.19 +.21 +.29 
+.91 +.99)a 

kg + m2 T Q 

17.20.32.Q2 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, í spunaáklæði eða lín til 
heimilisnota 

5512(b+c+d) + 5513(c) 
+ 5514(c) + 5515 (.11 
+.12 +.19 +.21 +.29 
+.91 +.99)b 

kg + m2 T Q 

17.20.32.Q3 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, til tækni- eða iðnaðarnota 5512e + 5513d + 5514d 
+ 5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99)c 

kg + m2 T Q 

17.20.33.Q1 Dúkur úr gervistutttrefjum, úr garni í mismunandi litum (þó 
ekki í spunaáklæði eða lín til heimilisnota eða til tækni- eða 
iðnaðarnota) 

5516 (.11a +.12a +.13 
+.14a +.21a +.22a +.23 
+.24a +.31a +.32a +.33 
+.34a +.41a +.42a +.43 
+.44a +.91a +.92a +.93 
+.94a) 

kg + m2 S Q 

17.20.40.Q0 Flosdúkur, handklæðafrottéefni og aðrir dúkar úr sérstökum 
efnum 

5802 (.1 +.20) kg + m2 T Q 

17.30.10.Q0 Litun garns — kg S Q S1 

17.30.21.Q1 Bleiking eða litun ofins dúks úr baðmull — m2 S Q S1 
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17.30.21.Q2 Bleiking eða litun ofins dúks úr syntetísku þráðgarni og 
trefjum 

— m2 S Q S1 

17.30.21.Q3 Bleiking eða litun ofins dúks úr gerviþráðgarni og -trefjum — m2 S Q S1 

17.30.21.Q4 Bleiking eða litun hekl- og prjónless og annars dúks (vefleysu) — kg S Q S1 

17.30.21.Q5 Bleiking eða litun á silki, ull eða fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári, hör eða öðrum spunatrefjum, ofnum flosdúk, 
handklæðafrottéefni og áþekkum frottédúk 

— m2 S Q S1 

17.30.30.Q0 Þrykking efna — m2 S Q S1 

17.30.40.Q0 Annar frágangur á textílum — m2 S Q S1 

17.40.11.Q0 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) 6301 (.20 +.30 +.40 
+.90) 

kg + p/st S Q 

17.40.12.Q0 Sængurlín (þó ekki prjónað eða óofið) 6302 (.21 +.22.90 +.29 
+.31 +.32.90 +.39) 

kg + p/st S Q 

17.40.13.Q0 Borðlín 6302 (.40 +.51 +.52 
+.53 +.59) 

kg + p/st S Q 

17.40.14.Q0 Baðlín og eldhúslín 6302 (.60 +.9) kg + p/st S Q 

17.40.15.Q0 Gluggatjöld, rúllugardínur og kappar (þó ekki prjónað) 63039 kg + m2 S Q 

17.40.21.Q1 Sekkir og pokar til umbúða um vörur (þó ekki úr pólýetýlen- 
eða pólýprópýlenræmum) 

6305 (.10 +.20 +.32.90 
+.39 +.90) 

kg S Q 

17.40.21.Q2 Sekkir og pokar til umbúða um vörur, úr pólýetýlen- eða 
pólýprópýlenræmum 

6305 (.32.11 +.32.81 
+.32.89 +.33) 

kg S Q 

17.52.11.Q1 Snæri, reipi og kaðlar (þó ekki til nota í landbúnaði) 5607 (.10 +.29 +.49 
+.50 +.90) 

kg S Q 

17.52.11.Q2 Seglgarn (til nota í landbúnaði) 5607 (.21 +.41) kg S Q 

17.52.12.Q0 Fullgerð fiskinet 560811 kg S Q 

17.72.10.Q1 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur og golftreyjur, úr ull eða 
fíngerðu dýrahári, prjónað 

6110.1 p/st S Q 

17.72.10.Q2 Rúllukragapeysur, úr baðmull eða tilbúnum trefjum, prjónað 6110 (.20.10 +.30.10) p/st S Q 

17.72.10.Q3 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, mittisjakkar og 
golftreyjur, prjónað (þó ekki með ull eða fíngerðu dýrahári) 

6110 (.20.9 +.30.9 +.90) p/st S Q 

18.21.11.Q1 Fatasamstæður karla til notkunar í vinnu 6203 (.22.10 +.23.10 
+.29.11) 

p/st S Q 

18.21.11.Q2 Jakkar og sportjakkar karla til notkunar í vinnu 6203 (.32.10 +.33.10 
+.39.11) 

p/st S Q 



31.3.2007  Nr. 16/455EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

VÖRUSKRÁ EB Lýsing 
Tilvísunarnr. flokkunar 

utanríkisverslunar fyrir árið 
2004 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

18.21.12.Q0 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur 
karla, til notkunar í vinnu 

6203 (.42.11 +.42.51 
+.43.11 +.43.31 +.49.11 
+.49.31) 

p/st S Q 

18.21.21.Q1 Fatasamstæður kvenna til notkunar í vinnu 6204 (.22.10 +.23.10 
+.29.11) 

p/st S Q 

18.21.21.Q2 Jakkar og sportjakkar konur til notkunar í vinnu 6204 (.32.10 +.33.10 
+.39.11) 

p/st S Q 

18.21.22.Q0 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur 
kvenna, til notkunar í vinnu 

6204 (.62.11 +.62.51 
+.63.11 +.63.31 +.69.11 
+.69.31) 

p/st S Q 

18.22.21.Q1 Regnfrakkar, yfirfrakkar, bílfrakkar og herðaslár karla 6201.1 p/st S Q 

18.22.21.Q2 Stormblússur, vindjakkar karla o.s.frv. 6201.9 p/st S Q 

18.22.22.Q0 Jakkföt, fyrir karla, úr dúk (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6203 (.1 +.21 +.22.80 
+.23.80 +.29(.18 +.90)) 

p/st S Q 

18.22.23.Q0 Jakkar, karla, úr dúk (þó ekki prjónað eða heklað) 6203 (.31 +.32.90 
+.33.90 +.39(.19 +.90)) 

p/st S Q 

18.22.24.Q0 Buxur karla, úr dúk (þó ekki prjónað eða heklað) 6203 (.41 +.42(.3 +.59 
+.90) +.43(.19 +.39 
+.90) +.49(.19 +.39 +.50 
+.90)) 

p/st S Q 

18.22.31.Q1 Regnfrakkar, yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár kvenna o.s.frv. 6202.1 p/st S Q 

18.22.31.Q2 Stormblússur, vindjakkar kvenna o.s.frv. 6202.9 p/st S Q 

18.22.32.Q0 Jakkaföt kvenna, úr dúk (þó ekki prjónað eða heklað) 6204 (.1 +.21 +.22.80 
+.23.80 +.29(.18 +.90)) 

p/st S Q 

18.22.33.Q0 Jakkar kvenna, úr dúk (þó ekki prjónað eða heklað) 6204 (.31 +.32.90 
+.33.90 +.39(.19 +.90)) 

p/st S Q 

18.22.34.Q1 Kjólar kvenna, úr dúk (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) 6204.4 p/st S Q 

18.22.34.Q2 Pils og buxnapils kvenna, úr dúk (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6204.5 p/st S Q 

18.22.35.Q0 Buxur kvenna, úr dúk, (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 6204 (.61 +.62(.3 +.59 
+.90) +.63(.18 +.39 
+.90) +.69(.18 +.39 +.50 
+.90)) 

p/st S Q 

18.23.21.Q0 Skyrtur, karla, úr dúk (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 6205 p/st S Q 

18.23.22.Q0 Nærbolir, nærbuxur, nærhöld, náttföt, morgunsloppar karla, úr 
dúk (þó ekki prjónað eða heklað) 

6207 p/st 
@ 

S Q 

18.23.23.Q0 Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna, úr dúk (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

6206 p/st S Q 

18.23.24.Q0 Nærbolir, nærpils, millipils, nærbuxur, náttkjólar, baðsloppar, 
morgunsloppar kvenna og áþekkar vörur, úr dúk (þó ekki 
prjónað eða heklað) 

6208 p/st 
@ 

S Q 
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18.23.30.Q0 T-bolir og nærbolir, prjónaðir eða heklaðir 6109 p/st S Q 

18.24.12.Q0 Sundföt, prjónuð eða hekluð 6112 (.3 +.4) p/st S Q 

18.24.13.Q0 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónaðir eða heklaðir 6116 (.10 +.9) pa S Q 

18.24.14.Q0 Aðrir tilbúnir fylgihlutir til fatnaðar, prjónað eða heklað 6117 — S Q 

24.70.12.Q0 Háþolið garn og hrýft garn, syntetískt 5402 (.10 +.20 +.3) kg S Q 

24.70.13.Q0 Annað garn, einrþráða (þó ekki háþolið garn eða hrýft garn) 5402 (.4 +.5) kg S Q 

24.70.22.Q0 Háþolið garn úr viskósareioni, hrýft garn og annað garn úr 
gerviþræði, > 67 decitex, ekki til smásölu 

5403 (.10 +.20 +.3) kg S Q 

NACE 99.t: Kóði T 

27.10.T1.10 Steypujárn — kg T M/- A1 

27.10.T1.21 Hrástál: óblendið stál unnið í rafbræðsluofnum — kg T M/- B1 

27.10.T1.22 Hrástál: óblendið stál unnið á annan hátt en í rafbræðsluofnum — kg T M/- B1 

27.10.T1.31 Hrástál: óblendið stál, annað en ryðfrítt stáll, unnið í 
rafbræðsluofnum 

— kg T M/- B2 

27.10.T1.32 Hrástál: óblendið stál, annað en ryðfrítt stáll, unnið á annan 
hátt en í rafbræðsluofnum 

— kg T M/- B2 

27.10.T1.41 Hrástál: ryðfrítt og hitaþolið stál unnið í rafbræðsluofnum — kg T M/- B3 

27.10.T1.42 Hrástál: ryðfrítt og hitaþolið stál unnið á annan hátt en í 
rafbræðsluofnum 

— kg T M/- B3 

27.10.T2.11 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum (breiðar ræmur) a.m.k. 
600 mm að breidd 

— kg T M/- C1 

27.10.T2.12 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum minna en 600 mm að 
breidd 

— kg T M/- C2 

27.10.T2.21 Plötur og þynnur, valsaðar í lengjur í völsunarvélum fyrir 
breiðar ræmur 

— kg T M/- C3 

27.10.T2.22 Plötur, þynnur og flatar plötur, heitvalsað í öðrum 
völsunarvélum en fyrir breiðar ræmur 

7208 (.51 +.52 +.53.10 
+.90) + 7210.90.31 + 
7211.13 + 7219.21 + 
7225 (.40(.20 +.50) 
+.99) 

kg T M/- 

27.10.T2.31 Heilvarsaðar stálstangir 7213 + 7221 + 7227 (.20 
+.90(.10 +.95)) 

kg T M/- 

27.10.T2.41 Teinar til steypustyrkingar 7214 (.20 +.99.10) kg T M/- 
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27.10.T2.42 Aðrir heitvalsaðir teinar 7214 (.10 +.30 +.91 
+.99(.3 +.50 +.6 +.80 
+.90)) + 7215.90.10 + 
7222 (.1 +.30.10 
+.40(.10 +.30)) + 7228 
(.20(.1 +.3) +.30 +.40 
+.60(.10 +.81) +.80) 

kg T M/- 

27.10.T2.43 Heitvalsaðir og þrýstimótaðir léttir prófílar, minni en 80 mm á 
hæð. 

7216 (.10 +.2 +.40 +.50 
+.99) + 7228.70.10 

kg T M/- 

27.10.T2.44 Efnismiklir prófílar 7216.3 kg T M/- 

27.10.T2.51 Stálþil 730110 kg T M/- 

27.10.T2.52 Efni fyrir járnbrautir 7302 kg T M/- 

27.10.T2.60 Soðnir prófílar 730120 kg T M/- 

27.10.T3.10 Kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur og svart stál, ≥ 600 að 
breidd 

7209 (.15 +.16.90a 
+.17.90a +.18.9a +.25 
+.26.90a +.27.90a 
+.28.90a +.90 (.10a 
+.90)) + 7225.50 + 7219 
(.3 +.90) 

kg T M/- 

27.10.T3.20 Þynnur og ræmur til nota í rafmagnsvörur 7209 (.16 (.10 +.90b) 
+.17 (.10 +.90b) +.18 
(.10 +.9b) +.26 (.10 
+.90b) +.27 (.10 +.90b) 
+.28 (.10 +.90b) 
+.90.10b) + 7225 (.11 
+.19.90) 

kg T M/- 

27.10.T3.30 Blikkplötur, aðrar blikkþynnur og stál rafhúðað með krómi 
(ECCS) 

7210 (.1 +.50 +.70.10 
+.90.40) + 7212 (.10.10 
+.40.20) 

kg T M/- 

27.10.T3.40 Málmhúðaðar þynnur í málmhúðunarbaði 7210 (.20 +.4 +.6 
+.90.80) + 7225.92 

kg T M/- 

27.10.T3.50 Þynnur, rafhúðaðar með málmi 7210.30 + 7225.91 kg T M/- 

27.10.T3.60 Þynnur, húðaðar með lífrænum efnum 72107080 kg T M/- 

NACE 99.z: Kóði Z 

15.51.52.Z1 Hleypt mjólk, rjómi, jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir 0403.10 (.1 +.3 +.5) + 
0403.90 (.13 +.19 +.3 
+.53 +.59 +.6 +.7) 

kg S  

15.70.10.Z3 Tilbúið gæludýrafóður (þó ekki fyrir ketti eða hunda, umbúið 
til smásölu) 

2309.90 (.10 +.20 +.3 
+.4 +.5 +.70 +.9) 

kg S  

17.10.42.Z1 Garn úr kembdri ull eða fíngerðu hári, ekki umbúið til smásölu 5106 + 5108.10 kg T Q 

17.10.42.Z2 Garn úr greiddri ull eða fíngerðu hári, ekki umbúið til smásölu 5107 + 5108.20 kg T Q 

17.10.43.Z1 Baðmullargarn úr ógreiddum trefjum, ekki til smásölu 5205 (.1 +.3) + 5206 (.1 
+.3) 

kg T Q 
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17.10.43.Z2 Baðmullargarn úr greiddum trefjum, ekki til smásölu 5205 (.2 +.4) + 5206 (.2 
+.4) 

kg T Q 

17.10.52.Z1 Garn úr syntetískum stutttrefjum (þó ekki saumþráður) ≥ 85% 
miðað við þyngd þessara trefja, ekki til smásölu 

5509 (.1 +.2 +.3 +.4) kg T Q 

17.10.52.Z2 Garn úr pólýestrastutttrefjum, blandað með gervitrefjum, ekki 
til smásölu 

550951 kg T Q 

17.10.52.Z3 Garn úr syntetískum stutttrefjum, blandað með baðmull, ekki 
til smásölu 

5509 (.53 +.62 +.92) kg T Q 

17.10.52.Z4 Annað garn, úr syntetískum stutttrefjum, ót.a., ekki til smásölu 5509 (.59 +.69 +.99) kg T Q 

17.10.53.Z1 Garn úr syntetískum stutttrefjum, blandað með ull, ekki til 
smásölu 

5509 (.52 +.61 +.91) kg T Q 

17.10.54.Z1 Garn úr gervistutttrefjum, ekki til smásölu 5510 kg T Q 

17.20.10.Z1 Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu hári 5111 kg + m2 T Q 

17.20.10.Z2 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu, fíngerðu eða 
grófgerðu dýrahári 

5112 + 5113 kg + m2 T Q 

17.20.10.Z3 Ofinn dúkur úr hör sem í er ≥ 85% af hör miðað við þyngd 5309.1 kg + m2 T Q 

17.20.10.Z4 Ofinn dúkur úr hör sem í er < 85% af hör miðað við þyngd 5309.2 kg + m2 T Q 

17.20.20.Z1 Baðmullardúkur, ≤ 200 g/m2 (þó ekki grisja eða litað garn) 5208 (.1 +.2 +.3 +.5) + 
5210 (.1 +.2 +.3 +.5) + 
5212.1 - 5208 (.11.10 
+.21.10) - 5212.14 

kg + m2 T Q 

17.20.20.Z3 Baðmullardúkur, > 200 g/m2 (þó ekki litað garn) 5209 (.1 +.2 +.3 +.5) + 
5211 (.1 +.2 +.3 +.5) + 
5212 (.21 +.22 +.23 
+.25) 

kg + m2 T Q 

17.20.20.Z5 Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum (þó ekki 
dením) 

5208.4 + 5209 (.41 +.43 
+.49) + 5210 + 5211 
(.41 +.43 +.49) + 5212 
(.14 +.24) 

kg + m2 T Q 

17.20.31.Z1 Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni, 
ræmur eða þess háttar, fyrir gluggatjöld og rúllugardínur) 

5407 (.4 +.5 +.6 +.7 +.8 
+.9) 

kg + m2 T Q 

17.20.31.Z2 Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni) 5408 (.2 +.3) kg + m2 T Q 

17.20.32.Z1 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, sem í er ≥ 85% af slíkum 
trefjum miðað við þyngd 

5512 kg + m2 T Q 

17.20.32.Z2 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, sem í er < 85% af slíkum 
trefjum miðað við þyngd, blandað með baðmull (þó ekki litað 
garn) 

5513 (.1 +.2 +.4) + 5514 
(.1 +.2 +.4) 

kg + m2 T Q 

17.20.32.Z3 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, sem í er < 85% af slíkum 
trefjum miðað við þyngd, litað garn, blandað með baðmull 

5513.3 + 5514.3 kg + m2 T Q 

17.20.32.Z4 Annar dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með 
kembdri eða greiddri ull 

5515 (.13 +.22 +.92) kg + m2 T Q 
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17.20.32.Z5 Dúkur úr syntetískum stutttrefjum, blandað með öðru en ull 5515 (.11 +.12 +.19 
+.21 +.29 +.91 +.99) 

kg + m2 T Q 

17.20.33.Z1 Dúkur úr gervistutttrefjum (þó ekki litað garn) 5516 (.11 +.12 +.14 
+.21 +.22 +.24 +.31 
+.32 +.34 +.41 +.42 
+.44 +.91 +.92 +.94) 

kg + m2 T Q 

19.30.31.Z1 Skófatnaður með táhlíf úr málmi, úr gúmmíi eða plasti, með 
ytri sóla úr gúmmíi eða plasti 

640230 pa S  

22.11.21.Z1 Aðrar prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar 
prentvörur 

490199 p/st 
@ 

S  

23.20.15.Z1 Dísileldsneyti (dísilolía fyrir vélknúin ökutæki), gasolía til 
upphitunar 

2710.19.4 kg S  

24.20.11.Z2 Annað skordýraeitur 38081090 kg virkt 
efni 
@ 

S  

24.20.15.Z2 Annað nagdýraeitur (t.d. sinkfosfíð) 380890 kg virkt 
efni 
@ 

S Q 

24.66.48.Z1 Lífrænt eldsneyti (staðgönguefni fyrir dísilolíu), aðrar 
efnavörur ót.a. 

3824.90 (.75 +.80 +.85 
+.99) 

kg S  

25.21.30.Z0 Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, < 0,75 mm 
að þykkt 

39207110 kg S  

26.13.13.Z0 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður (þó ekki 
drykkjarglös), úr hertu gleri 

7013 (.39 +.99) p/st S  

26.60.13.Z1 Pípur og aðrar vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini og 
fylgihlutir 

681099 kg S  

27.10.31.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr 
óblendnu stáli 

7206 + 7207 (.11 +.19 
+.20(.1 +.1 +.5 +.80)) 

kg S  

27.10.32.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr ryðfríu 
stáli 

7218 kg S  

27.10.33.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr stál-
blendi, þó ekki ryðfríu stáli 

7224 (.10 +.90(.0 +.18 
+.3 +.90)) 

kg S  

27.10.41.Z5 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum ≥ 600 mm að breidd, úr 
ryðfríu stáli 

7219.1 kg S  

27.10.41.Z6 Heitvalsaðar, flatar vörur í vafningum < 600 mm að breidd, úr 
ryðfríu stáli 

7220.1 kg S  

27.10.71.Z0 Óhúðaðar, kaldvalsaðar þynnur, plötur og ræmur (þ.m.t. 
þynnur og ræmur til nota í rafmagnsvörur, ekki 
fullhertar),≥ 600 mm að breidd, úr öðru stáli en ryðfríu stáli 

7209 (.15 +.16.90 
+.17.90 +.18.9 +.25 
+.26.90 +.27.90 +.28.90 
+.90) + 7225.50 

kg S  

27.32.10.Z5 Kaldvalsað flatjárn og kaldvalsað raufarjárn, úr óblendnu stáli 
og blendnu stáli (öðru en ryðfríu stáli og rafstáli) < 600 mm að 
breidd 

7211 (.23(.30 +.80) +.29 
+.90) + 7226.92 

kg S  
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27.32.10.Z6 Kaldvalsað flatjárn og kaldvalsað raufarjárn, úr ryðfríu stáli 
(þó ekki úr einöngruðu rafstáli eða bylgjuðu flatstáli með einni 
sagtenntri brún eða sniðbrún) < 600 mm að breidd 

7220 (.20 +.90) kg S  

27.32.10.Z7 Stálplötur og ræmur sem og kaldvalsað raufarjárn (úr óblendnu 
stáli), málmhúðað í málmhúðunarbaði eða rafhúðað með 
málmi, < 600 mm að breidd 

7212 (.10.90 +.20 +.30 
+.50) 

kg S  

27.32.10.Z8 Stálplötur, húðaðar með lífrænum efnum, og kaldvalsað 
raufarjárn úr stálplötum húðuðum með lífrænum efnum 
< 600 mm að breidd 

7212.40 (.20 +.80) kg S  

29.42.34.Z0 Aðrar pressur, til að gera hnoð, bolta og skrúfur, ekki 
tölustýrðar 

8462 (.91.90 +.99.90) p/st S  

35.11.21.Z1 Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, til flutnings á 
mönnum, og ferjur, til hafsiglinga 

89011010 p/st + GT S  

35.11.22.Z1 Hráolíuflutningaskip og önnur flutnignaskip, til hafsiglinga 89012010 p/st + GT S  

35.11.24.Z1 Búlkaskip, almenn vöruflutningaskip, sameinuð flutningaskip, 
gámaskip, ekjuskip, skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða 
o.s.frv., bifreiðaflutningaskip, gasflutningaskip, til hafsiglinga 

89019010 p/st + GT S  

35.11.33.Z1 Vitaskip, slökkviskip, flotkranar, flotkvíar o.s.frv., ót.a., til 
hafsiglinga 

89059010 p/st S  

39.99.00.Z0 Forsmíðaðar byggingar, úr plasti, steinsteypu eða áli 94060080 — S  

40.11.10.Z1 Rafmagn 2716 1 000 kWh T  

40.21.10.Z1 Koksofnagas, háofnagas, gasveitugas og gas úr stálbræðsluofni 
með súrefni 

2705 TJ 
@ 

T  

@ = önnur eining en SAT-eining. 
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